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สารจากคณบดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้านอย่างเต็ม

ความสามารถ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้านการศึกษา ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) การปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาโท และได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

บทเรียนออนไลน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบ ด้านการวิจัยและ

วิเทศสัมพันธ์ คณะฯ จัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในและ

ต่างประเทศ ด้านการบริการวิชาการ คณะฯ ได้พัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (MU-ELT) ให้มีประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่องและสามารถใช้วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย และภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดโครงการบริการวิชาการมากขึ้น     

โดยใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านภาษาต่างๆ และจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือ

พัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ ด้านการบริหาร เน้นการสร้างคนให้มี

ความรู้ ความสามารถในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยกย่อง 

ชมเชย บุคลากรที่มีผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี  

คณะศิลปศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม          

ผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ ด้วยความทุ่มเท 

ความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ 

สุดท้ายนี้คณะฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายและชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทาง

วิชาการ และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา 

 

                                                                      

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส  ธนธิติ) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัตคิณะศิลปศาสตร์ 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งขึ้น
เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่
ต้องการบุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและ
ด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการไปปฏิบัติ
หน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการบุคลากรที่
มีความสามารถทางด้านนี้ อันจะช่วยพัฒนา
ประเทศให้มีความเจริญครบทุกด้าน และ
เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจการจัดการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะให้ครอบคลุมทั้ง

ด้านวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีโครงการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร์เพ่ิมขึ้น  
อีกสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีอยู่แล้ว 
การจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ท าให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่สมบูรณ์  และเป็นการด าเนินตาม 
พระราชด ารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม “มหิดล” และได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2512 เล่มที่ 86 ตอนที่ 17 ความว่า“โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์จึงให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพ่ือให้มี     
ขอบเขตด าเนินงานกว้างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
พระราชทานนาม “มหิดล” อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
ให้เป็นชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” ทั้งนี้ เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชด าริของ    
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เกี่ยวกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัย ในข้อ 3 ที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร เพ่ือท าให้ผู้มาเรียนมีความรู้กว้างขวางเห็นเหตุใกล้ไกลและ
ใช้ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียนเป็นผลประโยชน์แก่คณะนอกจากนั้นมหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียน
ฝึกฝนวิชชาชีพย์บางชนิดที่ต้องมีพ้ืนศิลปวิทยาศาสตร”                                                

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีคณะศิลปศาสตร์ โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร์ (Liberal Arts) ดังเช่นในประเทศ
สหรัฐอเมริกาที่สอนให้คนมีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้าน
สังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดี
ฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ กระทั่งได้รับอนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นในก ากับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 
ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts ท าหน้าที่  
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“...ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและมนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ” โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ ด ารงต าแหน่งรักษาการคณบดี  ต่อมา
มหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อ
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและในการท าวิจัยในระดับสูงต่อไป ในระยะแรกได้มีการ
โอนย้ายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาชนบท (ชื่อเดิมในขณะนั้น) และภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดโครงการจัดตั้งฯ รวมทั้งรับบุคลากรเพ่ิมเติม จนกระทั่งสามารถ
เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกได้ ในปีการศึกษา 2547 และได้รับอนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ในปี 2548  

ต่อมาในปี 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยนสถานภาพจากส่วนราชการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัยได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
เป็น “คณะศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty of Liberal Arts เพ่ือให้       
ท าหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ (Liberal Arts Education)1 ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
มอบหมายให้อธิการบดีเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการให้คณะศิลปศาสตร์ “...เป็น Faculty of Liberal Arts 
อย่างสมบูรณ์”2           

ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดการศึกษาจ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตร      
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวด
วิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษระดับ 1-4 และศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร
รวมถึงรายวิชาอ่ืนๆ ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะใน
มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตผลงานวิจัยและวิชาการ ให้บริการวิชาการทางด้านศิลปศาสตร์ ตลอดจนมีผลงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
 

  

                                                           
1
 "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." 
2
 มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
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ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 

ปรัชญา (Philosophy) 
การศึกษาท่ีเน้นคุณค่าของความเป็นคน3 
 

ปณิธาน (Determination) 
สร้างคนดี มีคุณธรรม น าความรู้ สู่สากล 
 

วิสัยทัศน ์(Vision) 
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน าด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ 
 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 
การบูรณาการภาษาเพ่ือการพัฒนามนุษย์  
 

พันธกิจ  (Mission) 
1. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์บูรณาการที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการของสังคม  
2. บูรณาการวิจัยทางด้านศิลปศาสตร์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน  
3. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุ่งสร้างคุณค่าทางสังคม 
4. เสริมสร้างพลังองค์การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

 

แผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
1. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและสังคม 
2. สร้างงานวิจัยด้านศิลปศาสตร์ประยุกต์เพ่ือความแข็งแกร่งทางวิชาการ 
3. สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการวิชาการและทางวิชาชีพ  
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 

 

 
 
 

                                                           
3 ท่ีมา: “การศึกษาเป็นงานท่ีมี ‘คน’ เป็นหัวใจหรือปัจจัยส าคัญการจัดการศึกษาจึงต้องเน้นคุณค่าของความเป็นคนให้เป็นคนก่อนท่ี  
จะเข้าสู่อาชีพ” (ลายพระหัตถ์ของสมเด็จพระบรมราชชนก ถึง นายซุ่นใช้ แม้นมาษ ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2472) 
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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 
รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9 ธันวาคม 2554 – 8 มิถุนายน 2555 
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 รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงปรียานุช แย้มวงษ์ 
รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
9 มิถุนายน 2555 – 21 พฤศจิกายน 2555 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22 พฤศจิกายน 2555 – 21 พฤศจิกายน 2559 
 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายสุ ธนธิติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
22 พฤศจิกายน 2559 – ปัจจุบัน 
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คณะผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายสุ  ธนธิต ิ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประฤดา  จันทร์ส่อง 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์ 

 
 

อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อยู่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

  

 
 
 

อาจารย์ ดร.ยุวดี  ถิรธราดล 
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 

 
 
 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจ าปา 
รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

และกิจกรรมพิเศษ 
 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/staff/expertise/wipa.htm
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รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี  สรณสถาพร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปณิชา  นิติสกุลวุฒิ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร 

 

 
 

อาจารย์ ดร.เกรียงไกร  ฮ่องเฮงเส็ง 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

 

 
 

อาจารย์ สุชณิห์ยา วงศ์วิวัฒนา 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและบริการการศึกษา 

 
 

นายสุพจน์ ศุภศรี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม 

และสนับสนุนวิชาการ 

 
 

  
  

 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/staff/expertise/pikulkarn.htm
http://www.la.mahidol.ac.th/th/index.php/staff/board


รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [8] 

 

แผนผังโครงสร้างการบริหารคณะศิลปศาสตร์ 
 

มติทีป่ระชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 

คณะกรรมการประจ าคณะฯ 

คณบดี 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และยุทธศาสตร์ 

งานบริหารและธุรการ 
- หน่วยเลขานุการและ

การประชุม 
- หน่วยธุรการและ 
  สารบรรณ 
- หน่วยทรัพยากรบุคคล 
- หน่วยสารสนเทศ 
- หน่วยนิติการ 
งานคลังและพัสดุ 
- หน่วยการเงินและ  
  บัญชี 
- หน่วยพัสดุ 
งานแผนและพัฒนา
คุณภาพ 
- หน่วยแผนงานและ  
  งบประมาณ 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
กายภาพ สิ่งแวดล้อม 
และสนับสนุนวิชาการ 

งานบริหารและธุรการ 
- หน่วยยานพาหนะ 
- หน่วยโสตทัศนูปกรณ์ 
  และอาคารสถานท่ี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิเทศสัมพันธ์ 

งานวิจัยและวิชาการ 
- หน่วยบริหาร 
  งานวิจัย 
- หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
- หน่วยพัฒนา 
  ทรัพยากรการเรียนรู้ 
 (ห้องสมุดและ  
 โครงการต ารา) 
- หน่วย E-learning 
 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
วิชาการและ 
สื่อสารองค์กร 

งานวิจัยและวิชาการ 
- ศูนย์ทดสอบภาษา 
  และพัฒนาทักษะ 
  ทางวิชาการ 
- ศูนย์สยามทรรศน์ 
  ศึกษา 
- ศูนย์การแปละและ 
  การล่าม 
- ศูนย์การเรียนรู้ภาษา 
งานบริหารและธุรการ 
- หน่วยศิลปกรรม 
- หน่วยประชาสัมพันธ์ 

รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและ
พัฒนาคุณภาพ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
การศึกษาและ 

บริการการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
- สาขาวิชาภาษาไทย 
- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต 
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
  ประยุกต์ (นานาชาติ) 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
- สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
  ประยุกต์ (นานาชาติ) 
หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 
- หน่วยพัฒนาคุณภาพ 

งานการศึกษา 
- หน่วยพัฒนาหลักสูตร 
- หน่วยบริการ  
  การศึกษา 
- หน่วยทะเบียนและ 
  ประมวลผล 
- หน่วยผลิตเอกสาร 

รองคณบดีฝา่ยกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษาและ 

กิจกรรมพิเศษ 

งานการศึกษา 
- หน่วยกิจการ
นักศึกษา 
งานบริหารและธุรการ 
- หน่วยกิจกรรมพิเศษ 
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ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการศึกษา 

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจด้านการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ 1) การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรี และ 2) การผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ได้เปิดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี     

ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะต่างๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จ านวนทั้งสิ้น 38 รายวิชา จ านวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนทั้งสิ้น 16,457 คน ซึ่งมีจ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559              
ร้อยละ 8.38 ดังรายละเอียดตารางที่ 1-1 ถึงตารางท่ี 1-3 

ตารางท่ี 1-1 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (บังคับ) กลุ่มภาษา 
ปีการศึกษา 2560 

ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) 
1 LAEN103 English Level 1 2,628 

2 LAEN104 English Level 2 2,416 
3 LAEN105 English Level 3 1,261 
4 LAEN106 English Level 4 1,179 
5 LATH100 Art of Using Thai Language in Communication 4,078 

รวม 11,562 
 

ตารางท่ี 1-2 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) ปีการศึกษา 2560 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) 

1 LAEN180 English for Academic Purposes I 111 
2 LAEN181 English for Academic Purposes II 103 
3 LAEN262 Listening and Speaking for Communication 611 
4 LAEN263 Reading and Writing for Communication 220 
5 LAEN265 Critical Reading Skills and Strategies 146 
6 LAEN266 English for Health Science 248 
7 LAEN271 Writing for Work and Study 187 
8 LAEN275 English for Nursing 368 
9 LAEN280 Science Fiction and Society  56 
10 LAEN338 Effective Present in English 297 
11 LAEN341 Situation-based Communicative English 88 
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ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) 
12 LAEN380 Academic Presentations in English 59 
13 LAFE111 Man and Arts 41 
14 LAFE141 Principles of Management for  

Self- Development 
112 

15 LAFE144 Critical Thinking and Analysis 187 
16 LAFE146 Personality Development 270 
17 LAFE147 Psychology for Quality of Life 36 
18 LAFE149 Interpersonal Relation Develop 26 
19 LAFE150 Thai Society and Culture 55 
20 LALA266 Creative Drama 20 
21 LALA274 Philosophy of Love 106 
22 LATH126 Public Speaking 18 

รวม 3,365 
 

ตารางท่ี 1-3 จ านวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาเลือกเสรี ปีการศึกษา 2560 
ล าดับ รหัสวิชา รายวิชา จ านวนนักศึกษา (คน) 

1 LACH171 Chinese I 398 
2 LACH172 Chinese II 31 
3 LACH212 Chinese Studies   74 
4 LAFR141 Elementary French I  323 
5 LAFR142 Elementary French II 6 
6 LAFR150 Windows to France  246 
7 LAGM191 Elementary German I 32 
8 LAJP161 Elementary Japanese I 201 
9 LAJP162 Elementary Japanese II 47 
10 LALA152 History and Film 147 
11 LALA230 Basic Japanese for Communication 25 

รวม 1,530 
 

2) การผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์ 
คณะศิลปศาสตร์มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของสังคม ปัจจุบันมีนักศึกษา

รวม 4 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
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และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 

การรับนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีในสาขาวิชา
ภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษตามระบบ TCAS (Thai University Central Admission System) โดย
แบ่งการรับเป็น 3 รอบ ได้แก่ 1) รอบ Portfolio 2) รอบ Quota และ 3) รอบ Admission โดยมีผู้ผ่านการ
คัดเลือกทั้งหมด 131 คน (แสดงในตารางที่ 1-5) ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา 2559 และ 2560 (แสดงในภาพที่ 
1-1) และมีอัตราการแข่งขันในการสมัครเข้าศึกษาในแต่ละรอบ แสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-4 อัตราการแข่งขันเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 
รอบการรับสมัคร หลักสูตร ป.ตรี ภาษาไทย หลักสูตร ป.ตรี ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมายรับ 
(คน) 

ผู้สมัคร 
(คน) 

อัตราการ
แข่งขัน 

เป้าหมายรับ 
(คน) 

ผู้สมัคร 
(คน) 

อัตราการ
แข่งขัน 

Portfolio 3 20  1 : 6.67 10 62 1 : 6.20 
Quota 14 13 1 : 0.93 22 224 1 : 10.18 
Admission 43 58 1 : 1.35 38 74 1 : 1.95 

รวม 60 91 1 : 1.52 70 360 1 : 5.14 
 

 ในระดับบัณฑิตศึกษามีการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ในสาขาวิชา     
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกจ านวนทั้งหมด 26 คน ดังแสดงในตารางที่ 1-5 
 

ตารางท่ี 1-5 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าของคณะศิลปศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 
หลักสูตร จ านวนนักศึกษาแรกเข้า (คน) รวม (คน) 

Portfolio Quota Admission 
ระดับปริญญาตรี 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 5 3 50 58 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 19 48 73 
ระดับบัณฑิตศึกษา 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 

16 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 

10 

รวม 157 
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ภาพที่ 1-1 จ านวนนักศึกษาแรกเข้าของคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 

 
 

ปีการศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร์มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 466 คน แบ่งเป็นระดับปริญญาตรี
จ านวน 414 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจ านวน 52 คน ดังแสดงในตารางที่ 1-6 

ตารางท่ี 1-6 จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตร นักศึกษา (คน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 192 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ 222 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 43 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 9 

รวม 466 
 
 

ภาพที่ 1-2 จ านวนนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2561 
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การส าเร็จการศึกษา 

 ในปีการศึกษา 2560 มีผู้ส าเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ทั้งสิ้นรวม 118  คน แบ่งเป็นระดับ
ปริญญาตรี 113 คน และระดับปริญญาโท 5 คน จ าแนกตามหลักสูตรได้ตามตารางที่ 1-7 โดยอัตราการส าเร็จ
การศึกษาดังแสดงในภาพที่ 1-3 และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจากหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ในปีการศึกษา 2560 ใช้ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษา 2.6 ปี       
ซึ่งเป็นระยะเวลาที่น้อยลงกว่าปีการศึกษา 2558 และ 2559 ดังแสดงในภาพที่ 1-4 

ตารางท่ี 1-7 จ านวนนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2560 
หลักสูตร ผู้ส าเร็จการศึกษา (คน) 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 46 
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษ 67 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 5 

รวม 118 
 

ภาพที่ 1-3 อัตราการส าเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 

 
 

ภาพที่ 1-4 ระยะเวลาเฉลี่ยในการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ระหว่างปีการศึกษา 2558-2560 
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การพัฒนาหลักสูตร 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการเปิดหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตร เปิดรายวิชาใหม่ 

เปิดวิชาโท ดังรายละเอียดในตารางที่ 1-8 
 

ตารางท่ี 1-8 การพัฒนาหลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
การด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน 

การเปิดหลักสูตรใหม่ - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) เป็นหลักสูตร
ใหม่ที่จัดการศึกษาแบบ  outcome based education หลักสูตรได้รับการ
อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560 และเปิดรับ
นักศึกษารุ่นแรกในภาคต้น ปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาแรกเข้าจ านวน 10 คน 

การปรับปรุงหลักสูตร - หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตร 
  ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร        

ตามแนวคิด outcome based education โดยหลักสูตรได้รับอนุมัติจาก    
สภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ซึ่งจะเน้นการพัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 21st Century Skills 

- หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) 
ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวคิด outcome based education โดย
หลักสูตรได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2560  

การเปิดรายวิชาใหม่ - ศศศศ 161 ความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ 
- ศศศศ 162 พิพิธภัณฑ์วิจักษณ์ 
- ศศศศ 131 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

การเปิดวิชาโท - วิชาโทภาษาจีน 
- วิชาโทจิตวิทยา 

 

การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ 
ในปีการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตร์มีบทเรียนออนไลน์ ประเภท SPOC จ านวน 5 รายวิชา ได้แก่ 

1) ภาษาจีน 1  
2) ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น 1  
3) Pronunciation  
4) Foundations of Reading  
5) ศิลปะการใช้ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร   
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ทุนการศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษา ซึ่งในสภาวะปัจจุบันทุนการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญ
ส าหรับการเรียนรู้และเป็นอีกปัจจัยที่เป็นแรงสนับสนุนให้นักศึกษาพัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ คณะฯ จึงได้
จัดหาทุน ประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้นักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข สามารถรับทุนการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกคณะฯ ในปีการศึกษา 2560 นักศึกษาได้รับทุนการศึกษา จ านวน 29 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
303,800 บาท ดังแสดงตารางที่ 1-9 

ตารางท่ี 1-9 นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2560 
ล าดับ รหัสนักศึกษา ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 

1 5670309 LATH/B นางสาวณินทิรา จงสุขไว ทุนรางวัลเรยีนด ี
คณะศลิปศาสตร ์

5,000 

2 5670361 LAEN/B นางสาวณัฏฐณิชา เอี่ยมส าอางค ์ ทุนรางวัลเรยีนด ี
คณะศลิปศาสตร ์

5,000 

3 5770400 LAEN/B นางสาวกัลยกร สกุลพราหมณ ์ ทุนมูลนิธิศรีวสิารวาจา   
(ทุนต่อเนื่อง) 

20,000 

4 5770791 LATH/B นางสาวนารีรตัน์  ประภาสวสัดิ ์ ทุนการศึกษาเฉลมิราชกุมาร ี
(ทุนต่อเนื่อง) 

27,500 

5 5770794 LATH/B นายปัญญา สุภาจารย ์ รางวัลเรยีนดรีะดับหลักสูตร  
คณะศลิปศาสตร์ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนา 
คณะศลิปศาสตร์ 2560 

2,000 
 

6 5770818 LATH/B นางสาวอริสรา รักธรรม ทุน “วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส” 

10,000 

7 5770820 LATH/B นางสาวอัจฉรี ปรัชญนันท์ ทุน “วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส” 

10,000 

8 5770830 LAEN/B 
 

นางสาวคัทรียา จันทะพรม รางวัลเรยีนดรีะดับหลักสูตร  
คณะศลิปศาสตร์ เนื่องใน 
วันคล้ายวันสถาปนา 
คณะศลิปศาสตร์ 2560 

2,000 
 

9 5770836 LAEN/B นางสาวฐิตินันท์ ชุนถนอม ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
10 5770847 LAEN/B นางสาวนภชล บุตรรักษ์ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 8,020 
11 5770871 LAEN/B นางสาวศิริพร เพียรชอบธรรม ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 8,020 
12 5870511 LATH/B นางสาวปิยะวาส กรวยสุวรรณ ทุน “วันกรมสมเด็จ

พระปรมานุชิตชิโนรส” 
10,000 

13 5870523 LATH/B นางสาววรรณศิริ ไววิชา ทุน “วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส” 
 

10,000 
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ล าดับ รหัสนักศึกษา ผู้รับทุน ชื่อทุน จ านวนเงิน (บาท) 
14 5870523 LATH/B นางสาววรรณศิริ ไววิชา ทุนธนาคารไทยพาณิชย์ 

จ ากัด (มหาชน) 
10,000 

15 5970106 LAEN/B นายเกล้าเกียรติ หอมพวงภู ่ ทุนสนับสนุนการศึกษาผู้ท า
กิจกรรมดีเด่น  
คณะศลิปศาสตร์ 2560 
(อาจารย์วศวรรษ สบายวัน) 

10,000 

16 5970340 LATH/B นางสาวสิทธินีย์ ก่อวงศ์พานิชย์ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
17 5970341 LATH/B นางสาวสินีกานต์ แก้วกัณหา ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
18 6070167 LAEN/B นางสาว ณิชกานต์ เกล้าเกต ุ โครงการสนับสนุนเงิน

อุดหนุนการศึกษาส าหรับ
นิสิต นักศึกษาพิการใน
ระดับอนุปริญญาและระดับ
ปริญญาตร ี

10,300 

19 6070168 LAEN/B นางสาวมัณฑนา  เหลา่ภัทรเกษม ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
20 6070481 LAEN/B นางสาว นนทพร จันทร์สน โครงการมอบทุนการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา
แบบต่อเนื่อง (บริษัท ผลิต
ไฟฟ้าขนอม จ ากัด (บฟข.) 

40,000 

21 6070478 LAEN/B นางสาว ณิชากร กัติยสุวรรณ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
22 6070500 LAEN/B นางสาว มัชฌิมาพร จันหาญ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
23 6070537 LATH/B นางสาว บงกชณิศต์ ทรงงามข า ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 5,700 
24 6070541 LATH/B นายปกรณ์ ค าพลงาม ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 8,020 
25 6070541 LATH/B นายปกรณ์ ค าพลงาม ทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด

พัฒนานิสิต นักศึกษา" 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ทุนต่อเนื่อง) 

25,000 

26 6070547 LATH/B นางสาวพลชา สุดแจ้ง ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 8,020 
27 6070548 LATH/B นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 8,020 
28 6070548 LATH/B นางสาวพิชญานิน ไรวินท์สุรดิษ ทุนการศึกษา "ทุนบุญรอด

พัฒนานิสิต นักศึกษา" 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
(ทุนต่อเนื่อง) 

25,000 

29 5637854 LAAL/M นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว รางวัลเรยีนดรีะดับหลักสูตร 
คณะศลิปศาสตร์ เนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนา 
คณะศลิปศาสตร์ 2560 

2,000 
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กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษารักการเรียนรู้ตลอดชีวิต         

มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  มีคุณธรรม จริยธรรม ความสามารถทั้งทางด้านวิชาการและด้านการใช้ชีวิต 
การเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพหรือศึกษาต่อ การปรับตัวเพ่ืออยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม หน่วยงาน
ต่างๆ ภายในคณะฯ จึงได้จัดกิจกรรม ดังต่อไปนี้  

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในด้านวิชาการ อาทิเช่น 
- โครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน การเป็นผู้ประกาศ

ข่าวต่างประเทศ 
- โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลวันส าคัญ ครั้งที ่1 

กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม วันชาติ 
- โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพ่ือการสอบวัดระดับ (JLPT) ระดับ 4 
- โครงการพัฒนาการให้ความรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน:ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที่ 8 

2. กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ อาทิเช่น 
- กิจกรรมอบรมเทคนิคการเขียนจดหมายและเทคนิคการตอบค าถามในการสัมภาษณ์งาน 
- กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น(MS word excel) 
- กิจกรรมแนะแนวทางสมัครทุนและการศึกษาต่อด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 
- กิจกรรมเสวนาแนะแนวอาชีพสายธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
- กิจกรรมแนะแนวอาชีพสายการลงทุนและการเล่นหุ้น 

3. กิจกรรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อาทิเช่น 
- โครงการกีฬาสี LA TH สานรัก สานสัมพันธ์ สานสามัคคี 
- โครงการค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที ่10 ตอน ห้องสมุดนี้พี่ให้น้อง  

สานสัมพันธ์เราผองสู่บ้านทุ่งราม สานต่อธนาคารความรู้ ตามพระราชด ารัสรัชกาลที่ 9 ประจ า
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

- โครงการ  LA Festival 2018 
- โครงการปัจฉิมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2560 

4. การฝึกงานตามสถานประกอบการ  อาทิเช่น 
- โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์ 
- สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐประจ าประเทศไทย 
- ส านักข่าวไทย บมจ. อสมท. 
- บริษัท บีอีซ-ีเรดิโอ จ ากัด 
- โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 
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           ภาพที่ 1-5 โครงการกีฬาสี LA TH สานรัก สานสัมพันธ์ สานสามัคคี 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 1-6 โครงการพัฒนาการให้ความรู้ภาษาอังกฤษในชุมชน: ศิลปศาสตร์สอนน้อง ครั้งที ่8 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-7 โครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ  
หัวข้อ ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน การเป็นผู้ประกาศข่าวต่างประเทศ 
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กิจกรรมศิษย์เก่า 

คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า สโมสรนักศึกษาคณะ    
ศิลปศาสตร์จึงได้จัดโครงการ “LA Festival 2018” เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา เพ่ือเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าร่วมโครงการทั้งในสถานะของผู้จัดงานและ
ผู้เข้าร่วมงาน เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในการท างานร่วมกันเป็นทีม และท าให้คณะฯ เป็นที่รู้จัก
ของบุคคลทั่วไปมากขึ้น โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบของงานวัด ประกอบด้วยการแสดงจากชุมนุมของคณะฯ เช่น 
ชุมนุมนาฏศิลป์ร าเปิดงาน ชุมนุมคัฟเวอร์แดนซ์เต้นประกอบเพลง Koisuru Fortune Cookie ของวง BNK48 
เป็นต้น การแสดงของศิลปิน เช่น วง Getsunova และ Boy Peacemaker เป็นต้น ซุ้มเกมต่างๆ เช่น สาวน้อย
ตกน้ า ปากระป๋อง และบ้านผีสิง เป็นต้น ร้านค้าขายอาหาร ขนม และเครื่องดื่มจากนักศึกษา ศิษย์เก่า อาจารย์ 
บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอก โครงการนี้  มีผู้เข้าร่วมทั้ งหมด 1,080 คน และ
ได้รับความสนใจเข้าร่วมจากศิษย์เก่าจ านวน 25 คน ซึ่งแสดงถึงความผูกพันของศิษย์เก่าที่มีต่อคณะฯ ได้เป็น
อย่างดี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-8 โครงการ “LA Festival 2018” 
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ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 
 คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความเป็นเลิศในการ
วิจัยในระดับชาติและนานาชาติ และสามารถตอบสนองความต้องการตามพันธกิจต่างๆ ของคณะฯ และ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะฯ ได้ให้การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยทั้งด้านการจัดโครงการ 
กิจกรรม ในการให้ความรู้การท างานวิจัย ให้ทุนสนับสนุนการท าโครงการวิจัย และทุนสนับสนุนในการเผยแพร่
ผลงานวิจัย 

ทุนสนับสนุนการวิจัย 
 ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์จัดสรรทุนเพ่ือสนับสนุนโครงการวิจัย แบ่งเป็น 3 ประเภท    
1) ทุนนักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการละไม่เกิน 30,000 บาท ระยะเวลาของทุน 1 ปี 2) ทุนนักวิจัยรุ่นกลาง โครงการ
ละไม่เกิน 100,000 บาท ระยะเวลาของทุน 1 ปี และ 3) ทุนนักวิจัยรุ่นเชี่ยวชาญ โครงการละไม่เกิน 150,000 
บาท ระยะเวลาของทุน 2 ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และลูกจ้างชาวต่างประเทศ ได้ผลิตผลงานวิจัย 
เป็นการพัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยให้สูงขึ้น นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากรแสวงหา         
แหล่งทุนจากภายนอกด้วย ท าให้สามารถด าเนินโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2561 จ านวน 13 โครงการ            
รวมเงินทุนสนับสนุนการวิจัยที่คณะศิลปศาสตร์ได้รับเป็นจ านวนเงิน 1,002,207.17 บาท แบ่งเป็นเงินทุนจาก
คณะฯ 116,000 บาท เงินทุนจากภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 201,600 บาท เงินทุนจากหน่วยงานภาครัฐ
ภายในประเทศ 684,607.20 บาท โดยมีรายละเอียดดังตาราง 2-1 และภาพที่ 2-1 

ตารางท่ี 2-1 ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 
ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน จ านวนเงิน

ที่ได้รับ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
การท าวิจัย 

1 การใช้ละครประยุกต์เพื่อพัฒนา 
มโนทัศน์ความเข้าใจในตนเองของเยาวชน
ไร้สัญชาติ: กรณีศึกษากลุ่มเยาวชนไร้
สัญชาติ ต าบลมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 
ประเทศไทย 

อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย  
(สกว.)  

76,307.17 1 ปี  
(2 พ.ค. 60 –  
1 พ.ค. 61) 

2 บทบาทของศูนย์วฒันธรรมอาเซียน 
กรุงเทพมหานคร กับการเผยแพร่ความรู้
เร่ืองอาเซียนแก่ประชาชน 

อ.ดร.เกรียงไกร  
ฮ่องเฮงเส็ง 

ทุนส่งเสริมนักวิจัย 
รุ่นใหม่จากเงิน
รายได้
มหาวิทยาลยัมหิดล
ประจ าปี 2560 

15,000 1 ปี  
(1 มิ.ย. 60 – 
31 พ.ค. 61) 

3 องค์ความรู้ “สัตวศาสตร์” ในวรรณกรรม
พื้นบา้นภาคกลาง: การศึกษาในมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว ์

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ 
เกษมผลกูล 

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย  
(สกว.) 

187,800 1ปี  
(1 ก.ย. 60- 
31 ส.ค. 61) 



รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [21] 

 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน จ านวนเงิน
ที่ได้รับ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
การท าวิจัย 

4 กระบวนการสรา้งและเผยแพร่ความรู้ทาง
วิชาการของไทย: กรณีศึกษาสารคดี
วิชาการสมยัรัชกาลที่ 4 - ยุคตน้  
พ.ศ. 2500 

อ.ดร.วรรณพร  
พงษ์เพ็ง 

ส านักงานกองทนุ
สนับสนนุการวิจัย  
(สกว.) 

56,500 1ปี  
(1 ก.ย. 60- 
31 ส.ค. 61) 

5 แอปพลิเคชั่นเทียบเสยีงเคร่ืองดนตรีไทย
พื้นบา้น 

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ 
เกษมผลกูล 

ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) 

364,000 5 เดือน  
(16 ธ.ค. 60 - 
17 พ.ค. 61) 

6 กลวิธีการแปลค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสที่
สะท้อนวฒันธรรมใน  
Le Couronnement Espagnol 

รศ.ดร.ปรีดี  
พิศภูมิวิถ ี

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
ปีงบ 2561 

16,800 1 ปี  
(9 มี.ค. 61 
-8 มี.ค. 62) 

7 การศึกษาภูมิทัศน์ภาษาของภาวะ 
พหุภาษาในต าบลมหาชัย จงัหวัด
สมุทรสาคร 

ดร.ภีมพสิษฐ์  
เตชะราชนัย ์

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
ปีงบ 2561 

32,000 1 ปี  
(12 มี.ค. 61- 
11 มี.ค. 62) 

8 อิทธิพลของความคุ้นเคยเชิงศัพท์ต่อการ
รับรู้เสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก [ts] ใน
ภาษาญีปุ่่นของผู้เรียนชาวไทย 

อ.ดร.ทานพร 
ตระการเถลิงศักดิ์ 

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
ปีงบ 2561 

16,800 1 ปี  
(19 มี.ค. 61- 
18 มี.ค. 62) 

9 การถอดรหัสโครงสร้างในนวนิยายไทย 
พ.ศ. 2475-2500 

อ.ดร.อัญชลี  
ภู่ผะกา 

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
ปีงบ 2561 

16,800 1 ปี  
(24 พ.ค.61- 
23 พ.ค.62) 

10 เทรนนิ่งการออกเสียงภาษาญีปุ่น่ออนไลน์ อ.ดร.ทานพร 
ตระการเถลิงศักดิ์ 

ทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่จากเงิน
รายได ้
มหาวิทยาลยัมหิดล 
ประจ าปี 2561 

93,000 1 ปี  
(1 มิ.ย. 61- 
31 พ.ค.62) 

11 ปัญหาการยืดเสียงพยัญชนะซ้อนในค า
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนชาวไทยและ
นัยส าคัญที่มีต่อการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.สุธาทิพย์  
ถิรคุณโกวิท 

ทุนส่งเสริมนักวิจัย
รุ่นใหม่จากเงิน
รายได้
มหาวิทยาลยัมหิดล
ประจ าปี 2561 

93,600 1 ปี  
(1 ก.ย.61- 
31 ส.ค.62) 

12 การน าเสนอแนวคิดพระพุทธศาสนาใน
ละครโทรทัศนท์ี่ดัดแปลงจาก 
นวนิยายระหว่าง พ.ศ. 2556-พ.ศ. 2560 

อ.ดร.ณัฐกาญจน์ 
นาคนวล 

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
ปีงบ 2561 

16,800 1 ปี  
(11 ก.ย.61- 
10 ก.ย.62) 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน จ านวนเงิน
ที่ได้รับ 
(บาท) 

ระยะเวลา 
การท าวิจัย 

13 การรับรู้การท างานเปน็ทีมกลยทุธ์ในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษและการรับรู้ความ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองของ
ผู้เข้าร่วมประชุมวชิาการระดับนานาชาติ
หลังการเล่นเกม Salad Bowl และ 
Clipper 

รศ.ดร.ทรงศรี  
สรณสถาพร 

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
ปีงบ 2561 

16,800 1 ปี  
(13 ก.ย. 61- 
12 ก.ย.62) 

 

ภาพที่ 2-1 ร้อยละของเงินทุนวิจัยจ าแนกตามแหล่งเงิน ปีงบประมาณ 2561 

 
 

ผลงานตีพิมพ์ 
ในปี พ.ศ.2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์จ านวน 9 

ผลงาน แบ่งเป็นผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติจ านวน 2 เรื่อง และระดับชาติจ านวน 7 เรื่อง (ตารางที่ 2 -2)
ผลงานวิชาการตีพิมพ์จ านวน 8 ผลงาน แบ่งเป็นระดับนานาชาติจ านวน 2 เรื่อง และระดับชาติ 6 เรื่อง          
ดังตารางที่ 2-3  

 
 
 
 
 
 
 
 

12%
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ภายในมหิดล

ภาครัฐในประเทศ
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ตารางท่ี 2-2 การตีพิมพ์ผลงานวิจัย ในปี พ.ศ.2561 
ล าดับ ชื่อผู้จัดท า ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ 

1 อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ A Comparison of corrective 
feedback used in international 
and EFL contexts 

วารสาร Journal of Language 
Teaching and Research  
ปี 2018 Volume 9 Number 3 
page 573-582 

2 อ.ดร.ธนาวรรณ  
สุทธิวาทนฤพุฒ ิ

Using Line as an Alternative 
Channel for Improving English 
Writing Ability of Thai EFL 
Students 

Journal of Institutional 
Research South East Asia  
ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 (May-June 
2018) 

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติ   

3 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ความถี่ของค าและโครงสรา้งประโยค
แสดงวัตถุประสงค์ในบทความ
ปริทัศน์: ผลการศึกษาอันเป็น
ประโยชน์ต่อผู้เรียนภาษาอังกฤษ 
เป็นภาษาต่างประเทศและผู้เริ่มวิจัย 

วารสารนานาชาติ
มหาวิทยาลยัขอนแก่น สาขา
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์   
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-
เมษายน 2561) หน้า 91-125 

4 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร ผลของการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้
แบบใช้โครงงานเป็นฐานเพื่อพฒันา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนระดับอุดมศึกษา 

วารสารวชิาการมหาวทิยาลัย
ธนบุรี ปทีี่ 12 ฉบับที่ 28 
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2561) หน้า 
282-293 

5 ผศ.อรวี บุนนาค การแปรรูปเขียนค าทับศัพท์หมวด
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาต่างสาขาวิชา 

วารสารสหศาสตร์ ปีที่ 18  
ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 
2561) หน้า 219-264 

6 อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ Relationships of L2 Motivational 
Self-System Components and 
Willingness to Communicate in 
English among Thai 
Undergraduate Students 

วารสาร NIDA Journal of 
Language and 
Communication ปีที่ 23 ฉบบัที่ 
33 (January-June 2018)   
หน้า 1-22 
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ล าดับ ชื่อผู้จัดท า ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

7 อ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท การวิเคราะห์กวีนิพนธ์ของ 
โรเบิร์ต ฟอรสต์ด้วยมุมมอง 
ทางศาสนาพุทธ 

วารสาร Veridian E-Journal 
Silpakorn University ฉบับ 
International ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 
(January-June 2018) หน้า 
296-313 

8 อ.ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท A Re-Criticism of The Lottery วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 49 
(กันยายน-ธันวาคม 2560) หน้า 
189-123 

9 อ.ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง พิพิธภัณฑ์ในมหาวิทยาลยักับการ
ปรับตัวหลังเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน: ศึกษากรณีหอพระราช
ประวัติสมเด็จพระบรมราชชนก  
และหอเกียรติยศแห่ง
มหาวิทยาลยัมหิดล 

วารสารศิลปกรรมบูรพา ปทีี่ 20 
ฉบับที่ 2 หน้า 9-28 

 

เมื่อเปรียบเทียบผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์สามปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2559 ถึง 2561) พบว่าคณะฯ มี
การตีพิมพ์ผลงานวิจัยเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ดังภาพที่ 2-2 

ภาพที่ 2-2 จ านวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ ระหว่างปี พ.ศ.2559-2561 
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ตารางท่ี 2-3 การตีพิมพ์ผลงานวิชาการ ในปี พ.ศ.2561 
 

ล าดับ ชื่อผู้จัดท า ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 

ผลงานตีพิมพ์ระดับนานาชาติ   

1 อ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท A Historical Review of the 
Development of Listening 
Assessments: Pedagogical 
implications to English 
Teaching and Testing 

The New English Teacher  
ปี 2018 Volume 12   
Number 1 page 93-120 
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ล าดับ ชื่อผู้จัดท า ชื่อผลงาน ชื่อวารสารที่ตีพิมพ์ 
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การน าเสนอผลงาน  
คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรไปน าเสนอผลงานทั้งในรูปแบบการน าเสนอด้วยวาจา 

(oral presentation) และการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (poster presentation) ในการประชุมวิชาการทั้งในและ
ต่างประเทศ ในปีงบประมาณ 2561 มีบุคลากรของคณะไปน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการทั้งหมด
จ านวน 15 ผลงาน รายละเอียดตารางที่ 2-4 

ตารางท่ี 2-4 การน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันที่ 
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30 พ.ย.- 
1 ธ.ค.60 
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ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันที่ 
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พิเศษฮ่องกง 

7-9 ธ.ค.60 

4 อ.ดร.เขมฤทัย 
บุญวรรณ 

จดหมายขนาดสั้น: บนัทึกย่อสื่อ
แสดงความสุภาพของกลุ่ม 
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มหาวิทยาลยัมหิดล 

10 มิ.ย. 61 

6 รศ.ดร.ทรงศรี 
สรณสถาพร 

Active Learning and  
Neo-Simulation & Gaming: 
Sharing Wisdom 
(isaga 2018.com) 

การประชุมวชิาการระดบั
นานาชาติ ครั้งที่ 49 ISAGA 
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ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันที่ 
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11 ก.ย.61 
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Linguistic Landscape in 
Thailand: A Case Study of 
Languages in Major Public 
Transport Hubs 
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ล าดับ ชื่อผู้น าเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันที่ 
14 อ.ดร.อัญชลี ภู่ผะกา Decoding the Structure of 

Thai Novels between 1932 
and 1957 

งาน the International 
Conference 
Commemorating the 60th 
Anniversary of Korea-
Thailand Diplomatic 
Relations  
จัดโดย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก 
ประเทศเกาหลีใต้ 

4-7 ต.ค.61 

15 อ.พรเทพ โตชยางกูร Imagery in "Modern Thai Songs 
Composed in Memory of the 
late king Bhumibol" 

 

เมื่อเปรียบเทียบจ านวนผลงานที่บุคลากรสายวิชาการไปน าเสนอในงานประชุมวิชาการต่ างๆ 3 ปี
ย้อนหลัง พบว่า ในปีงบประมาณ 2561 เทียบกับปีงบประมาณ 2560 ลดลงเล็กน้อย แต่ยังมากกว่า
ปีงบประมาณ 2559 ดังภาพที่ 2-3 

ภาพที่ 2-3 จ านวนผลงานที่บุคลากรสายวิชาการน าเสนอในงานประชุมวิชาการ  
ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 

 
 

นอกเหนือจากการน าเสนอผลงานทางวิชาการโดยคณาจารย์ในคณะฯ แล้ว นักศึกษาของคณะ      
ศิลปศาสตร์ได้ผลิตผลงานทางวิชาการภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา และได้รับ
การตอบรับเพื่อน าเสนอในที่ประชุมวิชาการท่ีจัดโดยสถาบันการศึกษาต่าง ๆ รวม 4 รายการดังนี้ 

1. เรื่อง “EFL TEACHERS' EVALUATION OF A TEXTBOOK USED IN A FIRST -YEAR FUNDAMENTAL 
ENGLISH COURSE AT A PUBLIC UNIVERSITY” น าเสนอโดยนายวัฒนศักดิ์ เฟ่ืองบางหลวง ในงานการประชุม
น าเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 12 ปีประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560          
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 

2. เรื่อง “THE EFFECTS OF FOCUSED AND UNFOCUSED WRITTEN CORRECTIVE FEEDBACK ON EFL 
LEARNERS' ACCURACY OF ARTICLES AND PAST TENSE VERBS” น าเสนอโดยนายคณานนท์ มูลลอน ในงาน
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การประชุมวิชาการระดับชาติ “เทคโนโลยีภาคใต้วิจัย” ครั้งที่ 8 ประจ าปีการศึกษา 2560 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 
2561 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3. เรื่อง “AN E-COURSEWARE APPLICATION FOR VOCABULARY LEARNING IN FIRST GRADE 
STUDENTS” น าเสนอโดยนางสาววรางคนา วงศ์กัณหา ในงานการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 20 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

4. เรื่อง “A PRELIMINARY STUDY ON ACQUISITION OF ENGLISH MORPHEMES OF THE DEAF 
UNIVERSITY STUDENTS” น าเสนอโดยนายณัฐดนัย สุบิน ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561 วันที่ 10 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การส่งเสริมด้านการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย เพ่ือเป็นเวทีส าหรับ

การพูดคุย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างแรงบันดาลใจ
ให้แก่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษาของคณะฯ น าไปสู่การผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อ ไป 
โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อ ดังนี้ 
 

1. “Using Corpora in Language Research and Teaching” เป็นการบรรยายให้ความรู้ ท าความรู้จักกับ
ข้อมูลทางภาษาเพ่ือน ามาใช้ในงานวิจัยและการเรียนการสอน รวมถึงการฝึกปฏิบัติในการค้นหาข้อมูล การใช้
คลังข้อมูล วิทยากรโดย Dr.Pawel Szudarski จาก School of English, University of Nottingham เมื่อ
วันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 320 
ชั้น 3 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2. “เขียน (โครงการวิจัย) อย่างไร ให้โดนใจผู้ให้ทุน” เป็นการบรรยายให้ความรู้เรื่องแหล่งทุน         
ทุนวิจัยประเภทต่างๆ รวมถึงวิธีการ และข้อแนะน าการเขียนโครงการเพ่ือเสนอขอรับทุนวิจัย วิทยากรโดย   
รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 
729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 
 

3. “R2R สายสนับสนุน: การเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน” เป็นการบรรยายเชิงปฏิบัติการในการ       
เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน และให้ค าแนะน าในการหาหัวข้อในการท าคู่มือการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับ   
ต าแหน่ง รวมถึงการฝึกออกแบบผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิทยากรโดย นายปภาณภณ ปภังกรภูรินทร์        
เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.30-16.30 น. ณ ห้อง 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการ 
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความส าคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือพัฒนาองค์
ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ จึงได้เป็นเจ้าภาพและเจ้าภาพร่วมในการ
จัดการประชุมวิชาการ ดังนี้ 
  1. การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 2561         
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่           
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ              

สรรพศาสตร์ สรรพศิลป์ ประจ าปี 2561 ซึ่งเป็นความร่วมมือ
ทางวิชาการของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะภาษาและการ
สื่ อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  และคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็น
วิทยากรของโครงการฯ ในหัวข้อ “การปรับตัวและการ

ปรับปรุงหลักสูตรบัณฑิตศึกษาในยุค Thailand 4.0” เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
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2. การประชุมวิชาการระดับชาติสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 2561 เรื่อง “การ
เรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อคุณภาพชีวิต” (The 2nd National 
Conference on Humanities and Social: Learning 
Diversity for Quality of Life) เพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิด
โอกาสให้คณาจารย์  บุคลากรและนักศึกษาน า เสนอ
ผลงานวิจัย สร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถาบันอ่ืนๆ  และ
ท าให้คณะศิลปศาสตร์เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้น เมื่อ
วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 49 (ISAGA 2018) เรื่อง “Active Learning and 
Neo-Simulation & Game: Sharing Wisdom” คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสมาคม

สถานการณ์จ าลองและเกมเพ่ือการเรียนรู้ (ประเทศไทย) หรือ 
Tha iS im (The Tha i  S imula t ion and Gamimg 
Association) เพ่ือเป็นการประสานความร่วมมือและสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการกับสถาบัน การศึกษาและสมาคมต่างๆ 
ระหว่างวันที่ 9-13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่     
ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 คณะศิลปศาสตร์ได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การประชุม การลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือ เพ่ือให้พันธกิจทั้งด้านการศึกษา ด้านการวิจัย ด้านวิชาการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดี
ขึ้น ได้รับความรู้ ประสบการณ์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอ่ืนๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และ
นักศึกษาด้วย รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
ประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ 

สาธารณรัฐเกาหลี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส 
ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ 
จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์ และอาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ ได้เดินทางไป
ประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
สาธารณรัฐเกาหลี เมื่อวันที่ 14 – 17 ตุลาคม 2560
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ณ Hankuk University of Foreign Studies, Yonsei University และ Seoul National University 
สาธารณรัฐเกาหลี   

ประชุมแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ 
จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ 
ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ 
และอาจารย์  ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท ประธานหลักสูตร    
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้เดินทางไปประชุม
แสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ Prof. Hsin-Ying Li, 
Department of Foreign Languages and Literatures, 
National Taiwan University เมื่อวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  
 ลงนาม Addendum for Joint Campus to the Agreement on Academic Exchange 
และพิธีเปิด Joint Campus กับ Osaka University ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะ

ศิลปศาสตร์ น าทีมผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์และคณาจารย์ 
เดินทางเข้าร่วมพิธีลงนาม Addendum for Joint Campus 
to the Agreement on Academic Exchange และพิธีเปิด 
Joint Campus กับ Osaka University โดยมี Prof.Genta 
KAWAHARA, Executive Vice President ร่วมพิธีลงนาม 
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสตางค์ มงคลสุข 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้แทนจาก 

Osaka University ได้เดินทางเยี่ยมชมคณะศิลปศาสตร์ โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับ 
ประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) และเซ็นสัญญาบันทึกข้อตกลงในหลักสูตร 

Double Degree ระดับปริญญาโท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ 
ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี     
สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
และอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์  ได้
เดินทางไปประชุมเพ่ือแสวงหาความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) และลงนามสัญญาบันทึกข้อตกลงใน
หลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท กับ 
Graduate School of Language and Culture, Osaka University เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ Osaka 
University ประเทศญี่ปุ่น  
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ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่ายประชาคมวิชาการ – วิจัย การประชุม
วิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 11 The 11th International 
Conference of Humanities and Social Sciences (HUSOC) Networ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์     
จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธี     

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้างเครือข่าย
ประชาคมวิชาการ-วิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ในการ
ประชุมวิชาการเครือข่ายวิชาการ-วิจัย ด้านมนุษยศาสตร์และ
สั งคมศาสตร์  ครั้ งที่  11 The 11 th I n te rnat iona l 
Conference of Humanities and Social Sciences 
(HUSOC )  Network  “Embody ing Wor lds  New 
Conditions and Values” เพ่ือเผยแพร่ผลงานวิชาการและ

ผลงานวิจัยของคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ซึ่งจะน าไปสู่การ
สร้างองค์ความรู้ใหม่ เป็นฐานในการส่งเสริมหลักสูตรและการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ 
ห้องประชุม โรงแรมดิอิมพิเรียล แม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ College 
of  As ian Languages และ College of 
Interpretation and Translation of Hankuk 
University of Foreign Studies สาธารณรัฐ
เกาหล ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดี
คณะศิลปศาสตร์ และผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ ร่วม
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ กับ College of Asian Languages และ 
College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign Studies สาธารณรัฐ
เกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
และการพัฒนาหลักสูตร Double Degree ระดับปริญญาโท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ College of 
Asian Languages และ College of Interpretation and Translation of Hankuk University of Foreign 
Studies กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
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ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลกับ College of 
Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science and Technology 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่  รองคณบดี      
ฝ่ายวิชาการ วิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตร    
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ และ
รองศาสตราจารย์ ดร. ทรงศรี สรณสถาพร ผู้ช่วยคณบดี  ฝ่าย
วิจัยและวิเทศสัมพันธ์และประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) ร่วม     

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan 
University of Science and Technology โดย Chair Professor Dr. Gwo-Jen Hwang คณบดี และ 
Professor Dr. Shao-Ting Alan Hung หัวหน้าภาควิชา Applied Foreign Languages การลงนามครั้งนี้     
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย แลกเปลี่ยนคณาจารย์ และแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลและ 
Graduate Institute of Digital Learning and Education และ Department of Applied Foreign 
Languages, College of Liberal Arts and Social Sciences, National Taiwan University of Science 
and Technology เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)  

2. การแลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2560 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ได้เดินทางไปยังต่างประเทศเพ่ือท ากิจกรรมทั้งด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ จ านวน 9 ครั้ง รายละเอียดดังตารางที่ 2-5 

ตารางท่ี 2-5 การท ากิจกรรมในต่างประเทศของอาจารยค์ณะศิลปศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

1 อ.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ ปฏิบัติราชการในการสอนวิชาภาษาไทย ในปีการศึกษา 
2560 – 2561  ณ Shanghai University ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

31 ส.ค.60 
–31 มี.ค.61 

2 อ.ดร.ภีมพสิษฐ์ เตชะราชนัย ์ เก็บข้อมูลเพื่อประกอบงานวิจัย / โครงการทุน
ศาสตราจารย์วิจัยดีเด่นของ สกว. เร่ือง “บทบาทที่
แข่งขันกันระหว่างภาษาประจ าชาติกับภาษาอังกฤษใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน : การศึกษาการเลือกภาษาในแวด
วงกฎหมาย สื่อ การศึกษา วรรณกรรม และการเมือง” 

8-14 พ.ย.60 

3 รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี วิทยากรบรรยายดา้นประวัติศาสตร์ไทยให้กับชุมชนไทย
และชาวเยอรมันที่สหพันธส์าธารณรัฐเยอรมนี 

1-11 ธ.ค.60 
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ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

4 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร เข้าร่วมโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนเชิงปฏบิัติการ  
ณ Ritsumeikan University ประเทศญี่ปุ่น 

12–26 ธ.ค.60 

5 ผศ.ดร.วิวรรธน์ พันธัย คัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานฯ ณ สถาบนั
เทคโนโลยีกัมพชูา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 

15-19 ธ.ค.60 
6 อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ 
7 อ.ดร.ภีมพสิษฐ์ เตชะราชนัย ์ เดินทางไปเเก็บข้อมูลเพื่อประกอบงานวจิัยในโครงการ

ทุนศาสตราจารย์วจิัยดีเด่นของ สกว. เร่ือง "บทบาทที่
แข่งขันกันระหว่างภาษาประจ าชาติกับภาษาอังกฤษใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน: การศึกษาการเลือกภาษาในแวด
วงกฎหมาย สื่อ การศึกษา วรรณกรรม และการเมือง" 
ณ ประเทศกัมพูชา 

28 ก.พ.- 
5 มี.ค.61 

8 อ.ดร.ฉันฐรัช หงส์บุญไตร  เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสัน้ระหว่าง 
University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์และ
มหาวิทยาลยัมหิดล (UCMU Internship 2018) ณ 
University of Canterbury ประเทศนิวซีแลนด ์

4-19 มิ.ย.61 

9 อ.ดร.ฉันฐรัช หงส์บุญไตร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสัน้กับ
มหาวิทยาลยัในอาเซียน+3 หรือ Mahidol University 
ASEAN+3 Mobility Program 2018 ณ Hankuk 
University of Foreign Studies ประเทศเกาหลี 

18 ก.ค.– 
4 ส.ค.61 

 

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือไปศึกษาหรือท า
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยต่างประเทศจ านวน 32 ราย และนักศึกษาต่างประเทศเดินทางมาศึกษาหรือท า
กิจกรรมในคณะศิลปศาสตร์จ านวน 8 ราย รายละเดียดดังตารางที่ 2-6 และตารางที่ 2-7 

ตารางท่ี 2-6 การศึกษาหรือท ากิจกรรมในต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
ล าดับ ชื่อนักศกึษา การศึกษา/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

1 น.ส.โยษติา จ าปาเฟื่อง The 15th ASEAN and 5th 
ASEAN + 3 Youth Cultural 
Forum(AYCF+3) 

Universitas Gadjah 
Mada, Indonesia 

31 ต.ค.- 
6 พ.ย.60 2 น.ส.จิตตานันท ์ 

ปัญญาวรเกียรต ิ

3 น.ส.วรพนิต วงษาพรหม The 3rd General Assembly of 
the Silk-road Universities 
Network (SUN) 

Vietnam National 
University of Social 
Sciences and 
Humanities at Ho Chi 
Minh City 
 

8-12 พ.ย. 
60 
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ล าดับ ชื่อนักศกึษา การศึกษา/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
4 น.ส.ฟาร่าห์ ฟาริน่า  

โมฮะหมดัราชิด 
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
ระยะสั้น เชิงปฏิบัติการกับ 
Ritsumeikan University 
 

Agreement for 
Student Exchange 
between College of 
Policy Science, 
RitsumeiKan University 
and Faculty of Liberal 
Arts, Mahidol 
University 

12-26 ธ.ค. 
60 

5 น.ส.วิชุดา โอภาสโศภณ 
6 น.ส.อัจฉรา มานะด ี
7 น.ส.ศิรประภา จิตวุฒ ิ

8 น.ส.ชนากานต์  
เลิศปญัญาวิวัฒน์ 

CommTECH Camp Insight 
2018 

Institut Teknologi 
Sepuluh Nopember 
(ITS), Indonesia 

24 ม.ค.- 
6 ก.พ.61 

 
9 น.ส.วิลาสิน ีนุตโร ลงทะเบียนเรียน Aoyama University, 

Japan 
ก.พ.60- 
ม.ค.61 

10 น.ส.ซูนัยซะห์ ดอเลาะฮ ์ โครงการ World Urban Forum 
9 "UN Habitat for a better 
urban future" 

Kuala Lumpur,  
Malaysia 

7-8 ก.พ.61 
11 น.ส.สนธยา สาดีน 

12 Ms. Jiehua LIN Waseda University Exchange 
Program 

Waseda University, 
Japan 

1 เม.ย.61-
15 มี.ค.62 

13 น.ส.วงษ์ศิยา ษมาวิมล โครงการสนับสนุนการเดินทางเพื่อ
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและ
สร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก 
(MU BACKPACK) 

Myanmar 25-31 พ.ค. 
61 14 น.ส.กรวินท์ บินกรีม 

15 น.ส.ศรลัพร โปร่งวทิยากร 
16 น.ส.หทัยทิพย ์คิดเสาร์ชุ่ม 
17 น.ส.โชตริส อินทร์อุดม โครงการสนับสนุนการเดินทางเพื่อ

ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและ
สร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก 
(MU BACKPACK) 

Malaysia 2-8 มิ.ย.61 
18 น.ส.ณัฐรุจา ตันสงวน 
19 น.ส.ศดานันท ์ผดุงนาม 
20 นายชิษณุพงษ ์ตระกูลชัยศร ี
21 น.ส.พริม เรืองธุระกิจ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะ

สั้นระหว่าง University of 
Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์
และมหาวิทยาลัยมหิดล (UCMU 
Internship 2018) 

University of 
Canterbury,  
New Zealand 
 

5 มิ.ย.- 
13 ส.ค.61 

22 นายพีรพล พลเสนา โครงการสนับสนุนการเดินทางเพื่อ
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและ
สร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก 
(MU BACKPACK) 
 

Cambodia 11-17  
มิ.ย.61 23 น.ส.กาญจนาพร มากคง 

24 น.ส.มณฑรตัน์ มาท้วม 
25 น.ส.ภวลัชญา สุขสวัสดิ ์
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ล าดับ ชื่อนักศกึษา การศึกษา/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 
26 น.ส.วิสสุตา สุขเกียรติภยั Mahidol University ASEAN + 3 

Mobility Program 2018 
Chiba University, 
Japan 

15-29 ก.ค.
61 27 น.ส.อารยา ยิ้มประเสริฐ 

28 น.ส.พริมพลอย พรายแก้ว Mahidol University ASEAN + 3 
Mobility Program 2018 

Hankuk University of 
Foreign Studies, South 
Korea 

18 ก.ค.- 
18 ส.ค.61 

29 น.ส.ปณิชา เดชาเนตริัตน ์ โครงการสนับสนุนการเดินทางเพื่อ
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและ
สร้างเสริมการเป็นพลเมืองโลก 
(MU BACKPACK) 

Vietnam 23-29 ก.ค. 
61 30 น.ส.ศมน วงศ์วิเศษไพบูลย ์

31 น.ส.ชวิศา หีตเสมียน 
32 นายบุญรักษา โสภาค 

 

ตารางท่ี 2-7 การมาศึกษาหรือท ากิจกรรมในคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาต่างชาติ 
ล าดับ ชื่อนักศกึษา การศึกษา/กิจกรรม สถานที ่ ระยะเวลา 

1 Ms. Sonoka Shibata  Addendum to Student Exchange 
Memorandum between The Faculty of 
Liberal Arts, Mahidol University and The 
School of Global Studies and 
Collaboration, Aoyama Gakuin 
University, Japan 

Aoyama 
Gakuin 
University 

15 ส.ค.60-
31 ธ.ค.60 2 Ms. Hanaka Ogihara 

3 Mr. Yusuke Abe 
 

4 Ms. Natsumi Yamashita Memorandum on Student Exchange 
between Faculty of Liberal Arts, Mahidol 
University, Thailand and International 
College of Arts and Sciences, Fukuoka 
Women’s University, Japan 

Fukuoka 
Women’s 
University 

15 ส.ค.60-
31 ธ.ค.60 

5 Mr. Yo SHINOZAKI Addendum to Student Exchange 
Memorandum between The Faculty of 
Liberal Arts, Mahidol University and The 
School of Global Studies and 
Collaboration, Aoyama Gakuin 
University, Japan 

Aoyama  
Gakuin 
University 

15 ม.ค.61- 
31 พ.ค.61 6 Ms. Hikaru SATO 

 
 
 
 

7 Ms. Aika KOBAYASHI Memorandum on Student Exchange 
between Faculty of Liberal Arts, Mahidol 
University, Thailand and International 
College of Arts and Sciences, Fukuoka 
Women’s University, Japan 

Fukuoka 
Women’s 
University 

15 ม.ค.61- 
31 พ.ค.61 8 Ms. Hinako NAKASHIMA 
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ภาพที่ 2-4 การปฐมนิเทศนักศึกษาญี่ปุ่นที่มาศึกษาในคณะศิลปศาสตร์ 
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 ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริการวิชาการ 

ด้านการบริการวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์จัดการบริการวิชาการในรูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบมีรายได้ เช่น โครงการบริการ

จัดสอบ โครงการฝึกอบรมด้านภาษา การท่องเที่ยว การแปลและการล่าม และรูปแบบไม่มีรายได้  เช่น การ
ให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ภาษา และโครงการศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ 

การบริการแบบมีรายได้ 
 การบริการแบบมีรายได้ของคณะศิลปศาสตร์ เช่น โครงการอบรมภาษา โครงการบริการจัดสอบ 
TOEIC การบริการวิชาการส าหรับหน่วยงานต่างๆ การบริการด้านการแปลและการล่าม การจัดพิมพ์หนั งสือ 
ซึ่งเป็นการบริการที่ผู้รับบริการจะเสียค่าใช้จ่ายในการด าเนินการและเป็นการบริการที่ตอบสนองความต้องการ
ของสังคม เป็นโครงการที่ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมจ านวนมาก คณะฯ จึงด าเนินการจัดโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง รายละเอียดตารางที่ 3-1  
 

ตารางท่ี 3-1 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ 2561 
 

ชื่อโครงการ วันที่จัด 
โครงการ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol 
University English Language Test: 
MU-ELT) คร้ังที่ 1 

11 พ.ย.60 
 

400 1,023 
 

- - 

โครงการบริการจัดสอบ TOEIC 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
คร้ังที่ 1 

22 พ.ย.60 
 

1,000 
(นักศึกษา)  

1,300 
(บุคลากร) 

191 
 

4.40 
 

ดีมาก 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ 
การสอบ IELTS ประจ าปงีบประมาณ 
2561 ครั้งที่ 1 

19 ธ.ค.60- 
26 ม.ค.61 

 

5,600 
 

14 
 
 

4.85 
 
 

ดีมาก 
 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ 
การสอบ TOEIC ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ครั้งที่ 1 

22 ม.ค.-16 ก.พ.
61 
 

4,000 
 

23 
 
 

4.66 
 
 

ดีมาก 
 
 

โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 9 

3 ก.พ.-5 ส.ค.61 39,900 53 4.23 ดีมาก 
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ชื่อโครงการ วันที่จัด 
โครงการ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ 
ชาวตา่งประเทศ ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

10-18 ก.พ.61 ,  
21-29 เม.ย.61 

5,000 39 4.50 ดีมาก 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษหลกัสูตร
เข้มข้น (Intensive English Course) 

12 ก.พ.-5 เม.ย.61 5,800 20 4.37 ดีมาก 

โครงการบริการจัดสอบ TOEIC 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
คร้ังที่ 2 

21 ก.พ.61 
 

1,000 
(นักศึกษา)  

1,300 
(บุคลากร) 

218 
 

4.35 
 

ดีมาก 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ 
การสอบ TOEIC ประจ าปีงบประมาณ 
2561 ครั้งที่ 2 

23 เม.ย.-25 พ.ค.
61 

4,000 
 

21 4.19 ดีมาก 

โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol 
University English Language Test: 
MU-ELT) คร้ังที่ 2 

5 พ.ค.61 
 

400 1,261 
 

- - 

โครงการบริการจัดสอบ TOEIC 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
คร้ังที่ 3 

30 พ.ค.61 
 

1,000 
(นักศึกษา)  

1,300 
(บุคลากร) 

137 
 

4.45 
 

ดีมาก 
 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การ
สอบ IELTS ประจ าปงีบประมาณ 2561 
คร้ังที่ 2 

31 พ.ค.-6 ก.ค.61 5,600 
 

15 4.45 ดีมาก 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่การ
สื่อสารในชีวติประจ าวันและการท างาน 
(English for Work and Life) 

25 มิ.ย.-26 ก.ค.
61 

3,500 21 4.68 ดีมาก 

โครงการอบรมภาษาญีปุ่่นเบื้องต้น 1 
รุ่นที่ 1/2561 
 
 

7 ก.ค.-18 ส.ค.61 4,500 15 4.27 ดีมาก 
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ชื่อโครงการ วันที่จัด 
โครงการ 

ค่าลง 
ทะเบียน 
(บาท) 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับ
ความพึง
พอใจ 

โครงการบริการจัดสอบ TOEIC 
ประจ าปีงบประมาณ 2561  
คร้ังที่ 4 

22 ส.ค.61 1,000 
(นักศึกษา)  

1,300 
(บุคลากร) 

249 4.38 ดีมาก 
 

โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol 
University English Language Test: 
MU-ELT) คร้ังที่ 3 

29 ก.ย.61 400 1,385 - - 

 

การจัดพิมพ์หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิดีทัศน์ ในปีงบประมาณ 2561 

 
 

 
 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(The Liberal Arts Journal) 

ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน 2561) 
 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(The Liberal Arts Journal) 

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม – ธันวาคม 2561) 

 
 

 
วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 

(พฤศจิกายน – ธันวาคม 2560) 
วารสารเพลินพุทธมณฑล ปีที่ 2 ฉบับที่ 7  

(มกราคม – กุมภาพันธ์ 2561) 
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วารสาร The Journal Vol.10 No.2 2014 (ฉบับที่ 10 เล่ม 2 ปี 2557) 
 

  
หนังสือ แม่โพสพสาลี เทวนารีต้นข้าว 

 

หนังสือ เสื่อหมอน สอนสาน 

  
หนังสือ สยามปกรณ์ปริวรรต: วรรณคดีท้องถิ่น 
คัดสรรและกรณีศึกษาการบูรณาการการอนุรักษ์

เอกสารโบราณกับการท่องเที่ยว 
 

หนังสือ ล าพญา นราภิรมย์: ประวัติศาสตร์ชุมชน 
ริมแม่น้ านครชัยศรีนาม “ล าพญา” 

 

  
หนังสือ Blossom Listening and Speaking 

 

หนังสือ Blossom Reading 
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หนังสือ Blossom English Structure สื่อวิดีทัศน์สารคดีแนะน าการท่องเที่ยวจังหวัด

นครปฐม “ตามรอย...พญากง พญาพาน” 
 

นอกจากนี้ บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถที่หลากหลาย จึงได้รับเชิญเป็น
อาจารย์พิเศษ วิทยากร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ  ในปีงบประมาณ 2561 
บุคลากรของคณะฯ ได้ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3-1 

ภาพที่ 3-1 ร้อยละของการให้บริการวิชาการของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2561 

 
 

การบริการแบบไม่มีรายได้ 
 คณะศิลปศาสตร์จัดบริการแบบไม่มีรายได้ส าหรับนักศึกษา บุคลากรของคณะฯ มหาวิทยาลัย รวมถึง
บุคคลภายนอก เช่น ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center : LLC)  โครงการที่จัดเพ่ือเพ่ิม
ความรู้ ความสามารถส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคคลทั่วไป การจัดโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจาก         
กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงโครงการ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รายละเอียดดังต่อไปนี้  
 
 

กรรมการ
31%

วิทยากร
35%

อาจารย์พิเศษ
16%

ผู้ทรงคุณวุฒิ
10%

อื่นๆ
8%
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ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center :LLC) 
คณะศิลปศาสตร์ให้บริการศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language Learning Center : LLC) ส าหรับ

นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกที่ต้องการพัฒนาการเรียนรู้
ด้านภาษาด้วยตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายตามความสนใจและเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ด้านภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังบริการให้ค าปรึกษาการเรียนรู้ภาษาแบบกลุ่มหรือส่วนบุคคล 
โดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ อีกท้ังยังช่วยนักศึกษาก าหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 ปัจจุบันศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปะศาสตร์ มีสื่อสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ 
อาทิ พจนานุกรม หนังสือฝึกทักษะทางภาษา หนังสืออ่านนอกเวลา นิตยสาร เกม ภาพยนตร์และเพลง
ต่างประเทศ โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษส าเร็จรูป (CD-ROM) และมุมแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ  
 ในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา อาทิเช่น 
 
 
 
 
 
 
 
 โครงการกิจกรรมเสริมทักษะภาษาต่างประเทศเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเสวนาทาง
วิชาการ หัวข้อ “ถวายงานผ่านคุณค่าภาษา-ศิลป์ เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยในบท
บรรยายที่เผยแพร่ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระ
บรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร รวมถึงความรู้งานประติมากรรม
ประกอบพระเมรุมาศ กิจกรรม ได้แก่ การเสวนาประกอบด้วย คุณพรอัปสร นิลจินดา หัวหน้าผู้บรรยาย 
โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย คุณเกียรติยา ธรรมวิภัชน์ ผู้สื่อข่าวอาวุโส ส านักข่าวไทย บมจ.    
อสมท. จ ากัด (มหาชน) และคุณมงคล ฤาชัยราม ประติมากรปฏิบัติการ ส านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องมินิ เธียเตอร์  อาคารศูนย์การเรียนรู้  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงการกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติผ่านเทศกาลวันส าคัญ ครั้งที่ 1 : 
กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรม “วันชาติ” เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น เป็นต้น เม่ือวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ "ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน:การเป็นพิธีกร
ภาคภาษาอังกฤษ" เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน  
วิทยากรโดย คุณพัชรี รักษาวงศ์ พิธีกรภาคภาษาอังกฤษ  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 217 อาคารสิริ
วิทยา มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

โครงการกิจกรรมเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารมวลชน: ภาษาอังกฤษใน
ข่าวพยากรณ์อากาศ” เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้เรียนรู้การใช้ภาษาอังกฤษในข่าว
พยากรณ์อากาศ วิทยากรโดยคุณสุนิดา สวัสดิพรพลลภ ผู้ประกาศข่าวพยากรณ์อากาศ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบกช่อง 5 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล (MLC) 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์  
คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของชุมชนและสังคม จึงได้น าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 

ทุนทรัพย์ ในการด าเนินการจัดโครงการ กิจกรรม และให้บริการกับชุมชน อาทิเช่น  
 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของอ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์ประเพณีตักบาตรท้องน้ าวัดสุวรรณารามให้เป็นที่
รู้จักในวงกว้างมากขึ้น และต่อยอดไปเป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่อไป  คณะฯ จึงได้จัดนิทรรศการเรื่อง 
“ประวัติคลองมหาสวัสดิ์และประเพณีตักบาตรท้องน้ า” เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ วัดสุวรรณาราม        
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

โครงการเสวนา LA Forum ครั้งที่ 2 “เสวนาสัญจร 3 ศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมในบางกอก” เพ่ือ
ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์ของชุมชนกุฎีจีน
และพ้ืนที่โดยรอบ รวมถึงวิถีชีวิตและเรื่องราวที่น่าสนใจ เช่น      
เชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เป็นต้น วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ บริเวณชุมชนกุฎีจีน แขวงวัด
กัลยาณ์ เขตธนบุรี ย่านเมืองเก่าบริเวณริมแม่น้ าเจ้าพระยา และ
พ้ืนที่โดยรอบ 

โครงการบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม สู่การเรียนการสอนของสถานศึกษาใน
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น        
น าโดยอาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ ประธานศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ 
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ผู้รับผิดชอบโครงการ และนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ชั้นปีที่ 4 ร่วมถ่ายทอด
ความรู้ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านคลองโยง เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนบ้านคลองโยง อ าเภอ  
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

 

ตารางท่ี 3-2 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ ปีงบประมาณ 2561 
ชื่อโครงการ หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 
วันที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม 

(คน) 
ความพึง
พอใจ 

(5 คะแนน) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวฒันธรรม
เพื่อการเผยแพร่ประเพณีท้องถิ่นของ
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา 

3 พ.ย.60 106 4.46 ดีมาก 

โครงการเสวนาดา้นการแปลและการล่าม 
TIC Forum หัวข้อ “ล่ามการแพทย์” 

ศูนย์การแปล
และการล่าม 

17 พ.ย.60 
 

80 
 

4.22 ดีมาก 

โครงการสงกรานตบ์้านเรา... 
วัดสุวรรณาราม 

ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา 

16 เม.ย.61 124 4.62 ดีมาก 

โครงการเสวนา LA Forum  
คร้ังที่ 1 เรื่อง “พินิจละคร ย้อนดู
บุพเพสันนิวาส 

ศูนย์ทดสอบ
ภาษาและพัฒนา

ทักษะทาง
วิชาการ 

18 เม.ย.61 
 

 

95 4.72 ดีมาก 

คร้ังที่ 2 เรื่อง “เสวนาสัญจร 3 ศิลป์ ถิ่น
วัฒนธรรมในบางกอก” 

1 ก.ย.61 41 4.84 ดีมาก 

โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา 

9 พ.ค.61, 
11 มิ.ย.61 

459 4.41 ดีมาก 

โครงการวันสนุทรภู่ ประจ าปี 2561 ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา 

26 มิ.ย.61 62 4.16 ดีมาก 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้สนใจดา้นการใช้เทคโนโลยีเพือ่ช่วยงาน
แปล/งานล่าม เร่ือง “การใช้ CAT-Tool 
โปรแกรม Memsource เพื่อช่วยใน 
การแปล 

ศูนย์การแปล
และการล่าม 

22 ส.ค.61 61 4.55 ดีมาก 

โครงการบูรณาการความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์และวฒันธรรมสู่การเรียน
การสอนของสถานศึกษาใน 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา 

13 ก.ย.61 84 4.37 ดีมาก 



รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [49] 

 

     
 
 
 

 
 
 

ภาพที ่3-2 โครงการบูรณาการความรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมสู่การเรียนการสอนของ
สถานศึกษาในอ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

ภาพที ่3-3 โครงการเล่าขานต านานศาลายา คร้ังที่ 12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ภาพที ่3-4 โครงการเสวนา LA Forum คร้ังที่ 1 เร่ือง “พินิจละคร ย้อนดูบุพเพสันนิวาส” 



รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [50] 

 

ภาพที่ 3-5 ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการบริการวิชาการ  
ระหว่างปีงบประมาณ 2559-2561 
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รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [51] 

 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 

การบริหารงาน 
ในปีงบประมาณ 2561 การบริหารคณะศิลปศาสตร์น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ      

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และได้แต่งตั้งรองคณบดี  ผู้ช่วยคณบดี  ประธานหลักสูตร เลขานุการคณะ หัวหน้า
งาน และหัวหน้าหน่วยเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร           
ให้สอดคล้องกับทิศทางของมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมทั้งจัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าจ านวน 
4 คน เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ นอกจากนี้คณะฯ ก าหนดให้มีการประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของคณะกรรมการประจ า
คณะฯ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลด้วย 
การจัดท าและทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 

คณะฯ ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปี 2560-2564 โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 และได้เผยแพร่ในการ
ประชุมหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์” เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2560 รวมทั้งท าการประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์คณะฯ แจ้งเวียนทางเมล ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร แจ้ง
ในกิจกรรมสัมมนาบุคลากร เป็นต้น และด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560-2564 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 เพ่ือท าการทบทวนผลการด าเนินงานเป็นประจ า 1 ครั้ง/ปี 
เพ่ือให้ตอบสนองวิสัยทัศน์ของคณะฯ “สถาบันการศึกษาชั้นน าด้านศิลปศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติ” แผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ตลอดจนทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ ใน
อนาคต จากการพิจารณาทบทวนแผนฯ ได้มีการเพ่ิมกลยุทธ์การพัฒนารายวิชา/บทเรียนออนไลน์ การปรับ
ตัวชี้วัดให้มีความชัดเจนและมีเป้าหมายที่ท้าทายเพ่ิมขึ้น และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้
ความเห็นชอบ และประกาศใช้ต่อไป 
การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงานส่วนงาน (PA-Visit) 

เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะฯ จึงได้จัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงาน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป็นประจ าทุกปีก่อนเริ่มปีงบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะ
ติดตามผลการด าเนินงาน ซึ่งในปีงบประมาณ 2561 โดย
ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดี และทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติ
เข้าเยี่ยมติดตามผลการด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน
ของคณะศิลปศาสตร์ (PA Visit) เพ่ือรับฟังและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นร่วมกันระหว่างคณะฯ และมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคาร
สิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 



รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [52] 

 

 นอกจากนี้ เมื่อคณะศิลปศาสตร์ท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
คณะฯ ด าเนินการให้มีระบบการติดตามผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่เก่ียวข้องภายในคณะฯ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 

การเงินและงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินงานจ านวนทั้งสิ้น 

107,736,672.70 บาท โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 66,800,672.70 บาท และเงินรายได้คณะ      
ศิลปศาสตร์ 40,936,000.00 บาท โดยจ าแนกตามหมวดรายจ่าย คณะฯ มีรายจ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
92,862,890.96 บาท โดยเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 65,572,526.73 บาท และเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 
27,290,364.23 บาท รายจ่ายทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 86.19 ของงบประมาณที่คณะฯ ได้รับ ดังตารางที่ 4-1 
และ 4-2  

 

ตารางท่ี 4-1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561  
หมวดรายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้คณะฯ รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบบุคลากร 49,800,890.00 15,407,600.00 65,208,490.00 
    - เงินเดือน    47,804,290.00     14,564,000.00       62,368,290.00  
    - ค่าจ้างประจ า         230,900.00          843,600.00         1,074,500.00  
    - ค่าจ้างช่ัวคราว      1,765,700.00                      -           1,765,700.00  
2. งบด าเนินงาน 2,020,682.70 12,226,900.00 14,247,582.70 
    - ค่าตอบแทน         384,000.00       4,840,000.00  5,224,000.00 
    - ค่าใช้สอย         872,382.70       5,595,500.00         6,467,882.70  
    - ค่าวัสดุ         359,900.00          380,000.00           739,900.00  
    - ค่าสาธารณูปโภค         404,400.00       1,411,400.00         1,815,800.00  
3. งบลงทุน - 345,150.00 345,150.00 
    - ค่าครุภัณฑ์                     -            345,150.00          345,150.00 
    - ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง                     -                        -                           -    
4. งบเงินอุดหนุน    14,979,100.00     12,886,500.00  27,865,600.00 
5. งบรายจ่ายอื่น                     -             69,850.00             69,850.00  

รวมท้ังสิ้น (บาท)    66,800,672.70  40,936,000.00 107,736,672.70 
 
 
 
 
 
 



รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [53] 

 

ตารางท่ี 4-2 รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ปีงบประมาณ  2561  
หมวดรายจ่าย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             เงินงบประมาณแผ่นดิน  เงินรายได้คณะฯ  รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบบุคลากร 49,411,881.17 10,594,879.46 60,006,760.63 
    - เงินเดือน  47,921,199.94     9,882,879.46  57,804,079.40 
    - ค่าจ้างประจ า       227,340.00        712,000.00  939,340.00 
    - ค่าจ้างช่ัวคราว    1,263,341.23                    -    1,263,341.23 
2. งบด าเนินงาน 1,983,054.06 10,109,508.32 12,092,562.38 
    - ค่าตอบแทน 304,000.00 5,311,296.36 5,615,296.36 
    - ค่าใช้สอย 970,092.81 3,415,974.30 4,386,067.11 
    - ค่าวัสดุ 304,561.25 1,357,592.89 1,662,154.14 
    - ค่าสาธารณูปโภค 404,400.00 24,644.77 429,044.77 
3. งบลงทุน - 287,450.50 287,450.50 
    - ค่าครุภัณฑ์ -  287,450.50 287,450.50 
    - ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง                   -                      -                          -    
4. งบเงินอุดหนุน 14,177,591.50 6,298,525.95 20,476,117.45 
5. งบรายจ่ายอื่น                   -                      -                          -    

รวมท้ังสิ้น (บาท) 65,572,526.73 27,290,364.23 92,862,890.96 

 
ภาพที่ 4-1 อัตราการใช้จ่ายเงินจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2561 

 
 

ด้านบุคลากร 
ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรทั้งหมด 144 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 58 คน และ

สายสนับสนุน 86 คน บุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน (3.45 %) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
11 คน (18.97 %) อาจารย์และนักวิจัย 45 คน (77.58 %) บุคลากรสายวิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญา
เอก 32 คน (55.17 %) ดังแสดงในตารางที่ 4-3 และ 4-4 
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รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [54] 

 

ตารางท่ี 4-3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพและประเภทการจ้าง 
 

ต าแหน่ง 
ประเภทการจ้าง 

ข้าราชการ พม. 
(เงินอุดหนุน) 

พม. 
(เงินรายได้) 

ลูกจ้าง 
(เงินงบประมาณ) 

ลูกจ้าง 
ส่วนงาน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 

สายวิชาการ 
- รองศาสตราจารย ์ 1 1    2 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 3 8    11 
- อาจารย ์ 1 39    40 
- นักวิจัย  1    1 
- อาจารย์ชาวตา่งประเทศ    3 1 4 
สายสนับสนุน 
- ผู้ช่วยอาจารย ์  16 1   17 
- ผู้ช่วยสอน(TA)     4 4 
- เจ้าหนา้ที ่ 2 28 26 4 5 65 
รวมทั้งสิ้น (คน) 7 93 27 7 10 144 

 

ตารางท่ี 4-4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
อัตราบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น (คน) 

สายวิชาการ 
- รองศาสตราจารย ์ 2    2 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 5 6   11 
- อาจารย ์ 24 16   40 
- นักวิจัย 1    1 
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ  2 2  4 
สายสนับสนนุ 
- ผู้ช่วยอาจารย ์  17   17 
- ผู้ช่วยสอน (TA)  4   4 
- เจ้าหน้าท่ี  16 36 13 65 
รวมท้ังสิ้น (คน) 32 61 38 13 144 

 

การพัฒนาบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์มีการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพและความก้าวหน้าของบุคลากรทุกสายงานอย่าง

ต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนทุกต าแหน่งในแต่ละสายงานเข้ารับการ
พัฒนางานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการฝึกอบรม 
ประชุม สัมมนา ดูงาน เสนอผลงานทางวิชาการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ สนับสนุนให้อาจารย์ขอรับ
ทุนการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งทุนต่างๆ จากภายนอก 
นอกจากนี้ คณะฯ จัดโครงการเพ่ือให้บุคลากรได้น าความรู้ ทักษะ และความสามารถที่ได้รับจากการเข้าร่วม
อบรมมาพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย   
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โครงการพัฒนาบุคลากร 
ในปีงบประมาณ 2561 คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และ

ทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการ ดังต่อไปนี้ 

โครงการจิตวิทยาในการท างาน เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและแนวคิดในการน า
หลักจิตวิทยามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และการใช้ชีวิตประจ าวัน วิทยากรโดยอาจารย์ ดร.พิมพนิต      
คอนดี อาจารย์หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 
423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 

โครงการ “อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในองค์กร” ครั้งที่ 1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
ติดต่อสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษของบุคลากร วิทยากรโดย อาจารย์สุนันทา วิไลศิลป์ อาจารย์หลักสูตร     
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 
19 ตุลาคม 2561 ณ ห้อง 728 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

การสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการศึกษา อบรม และพัฒนา 
คณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งในรูปแบบการศึกษาต่อ การเข้ารับ

การอบรมพัฒนา เช่น ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน ทั้งแบบมีและไม่มีค่าใช้จ่าย คณะฯ สนับสนุนค่าใช้จ่าย     
ในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ภายในวงเงินคนละ 5,000 บาท/ปี  เพ่ือเพ่ิมเติม
ความรู้ ความสามารถของบุคลากร สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น คณะฯ มีบุคลากรที่อยู่ระหว่าง
การลาศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 11 คน ดังตารางที่ 4-5 
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ตารางท่ี 4-5 รายนามอาจารย์ท่ีลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด 

13 ต.ค.55 – 31 ธ.ค.61 นางสาวกรกช แพทย์สาสดี ปริญญาโท-เอก สาขาวิชา English 
Literature  University of Leeds และ 
Lancaster University ประเทศสหราช
อาณาจักร โดยทุนส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

1 ม.ค.58 – 1 ม.ค.62 นางสาวรังสิมา นิลรัต สาขา Languages and Translation 
Studies Research PhD  
The University of Surrey  
ประเทศสหราชอาณาจักร โดยทุนมหิดล 

10 ส.ค.58 – 9 ส.ค.63 นายยิ่งยศ กันจินะ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยทุนพัฒนาอาจารย์ 

18 ส.ค.58 – 17 ส.ค.62 นางสาวศิธรา จุฑารัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
โดยทุนพัฒนาอาจารย์ 

1 ก.ย.58 – 31 ส.ค.62 นายศุภชัย ชาญวรรณกุล สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
โดยทุนส่วนตัว 

1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.62 นางสาวอรวี บุนนาค สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
โดยทุนพัฒนาอาจารย์ 

3 ต.ค.59 – 2 ต.ค.62 นางสาวอนุชยาน์ มนทการติวงศ์ สาขา Applied Linguistics (Global 
English) ณ University of Oxford  
สหราชอาณาจักร  โดยทุนมหิดล      

1 ก.ย.60 – 31 ส.ค.63 นางสาวพีรยา  อุตสาห์จิต สาขา Education(Vocabulary Teaching 
and Learning) ณ University of Leeds  
สหราชอาณาจักร โดยทุนมหิดล 

21 ส.ค.60 – 20 ส.ค.63 นายวศวรรษ  สบายวัน สาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทุนส่วนตัว 

1 ก.ย.60 – 31 ส.ค.62 นายเทพ  บุญตานนท์ สาขา Asia-Pacific Studies ณ 
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น 
โดยทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (Monbukagakusho : 
MEXT) 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด 
20 ส.ค.61 – 19 ส.ค.64 นางสาวเก๋  แดงสกุล สาขาวิชาภาษาไทย ณ คณะอักษรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยทุนส่วนตัว 
 

ด้านสวัสดิการ 
คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และมีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร เพ่ือ

อ านวยประโยชน์ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี เสริมสร้างความสามัคคี สร้าง
ความผูกพัน เพ่ิมพูนทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ในปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรม
และส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการ Cuisines Party!! ช่วยกันท าร่วมกันกิน ประจ าปี 2561 เพ่ือเสริมสร้างความผูกพัน     
และความสุขให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกิจกรรมด้านการท าอาหาร โดยบุคลากรจะถ่ายทอดวิธีการ เทคนิคในการ
ประกอบอาหารในเมนูที่ตนถนัด เช่น  อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล เมนูข้าวคลุกกะปิ คุณพิณรัฎ ไชยปาล      
เมนูก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น คุณปริศนา ประชุมพันธุ์ และคุณบุญลือ สังข์สุวรรณ เมนูขนมจีน แกงเขียวหวาน         
และน้ าเงี้ยว เป็นต้น และร่วมรับประทานอาหารพร้อมกัน ณ ห้อง 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการ Happy Birthday Happy Time ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือสร้างความผูกพันและ

ความสุขให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เป็นโครงการที่เชิญบุคลากรที่มีวาระเดือนเกิดในแต่ละเดือนและ
บุคลากรที่สนใจไปท ากิจกรรมเพ่ือสังคม อาทิเช่น ท าบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน บริจาคสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งจัด
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กิจกรรม 1 ครั้ง/เดือน กิจกรรมจะจัดในพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น วัดไร่ขิง พระอารามหลวง ต าบล
ไร่ขิง, มูลนิธิเด็ก (บ้านทานตะวัน) ถนนพุทธมณฑลสาย 4 เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2561 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่บุคลากร และสร้างความรัก ความสามัคคี ภาคเช้าเป็นกิจกรรมการการแข่งขันกีฬา เช่น 
วิ่งผลัดเดอะซุปเปอร์แมนรีเทิร์น กีฬาช่วยพ่ีด้วย ลูกโป่งร่วมใจ เป็นต้น ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ การแสดง และการเล่นเกม เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 
2560 ณ ห้อง 218 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

โครงการการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2561                  
เพ่ือบุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง จึงจะมีความพร้อมในการท างานได้อย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ และท าให้เกิดความสามัคคีระหว่างบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากร
เข้าร่วมแข่งขันกีฬา ประเภทต่างๆ เช่น ฟุตซอล ลีลาศ โบว์ลิ่ง เป็นต้น โครงการจัดขึ้นระหว่างวั นที่                  
1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 ผลการแข่งขันบุคลากรของคณะฯ ได้รับรางวัล 5 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

1. เหรียญทองแดงเทนนิสหญิงเดี่ยว (มือใหม่) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจ าปา 
2. เหรียญทองแดงโบว์ลิ่ง ประเภททีมหญิง 3 คน โดยนางสาวสุวรรณา สรรสุนทรเทพ นางสาวโสภา 

สีทอง และนางสาวณัฏฐ์ชญา แห่งหน 
3. เหรียญทองแดงจูงกันรัน อายุ 30-34 ปี โดยนางสาวณัฏฐ์ชญา แห่งหน และนางสาวสิริมาส 

สัมพันธ์อ านวย 
4. เหรียญทองแดง วิ่ง 400 เมตร อายุ 40-44 ปี โดยนายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง 
5. เหรียญทองแดง วิ่ง 800 เมตร อายุ 40-44 ปี โดยนายสุทธิพงษ์ ตะเภาทอง                                                                       
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โครงการธรรมะกับการท างานให้มีความสุข เพ่ือ
เสริมสร้างความสุขในการท างานของบุคลากร กิจกรรมเป็น
การนิมนต์พระมาบรรยายธรรมเทศนาเกี่ยวกับการท างานและ
ฝึกปฏิบัติสมาธิ วิทยากรโดยพระสามารถ สมาจาโร วัดหทัย
นเรศวร์  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้องบรรยาย 128 
ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการสัมมนาบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2561 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความ
ผูกพันภายในองค์กร และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในแง่มุมต่างๆ โดยผ่านการท ากิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่     
14-15 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
โครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทยด้านวิชาชีพ เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย

ทางด้านวิชาชีพ และสามารถน าไปใช้ในประโยชน์การด าเนินชีวิตประวัน ตลอดจนสามารถน าไปต่อยอดในการ
สร้างรายได้เสริม และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ครั้ง 
ครั้งที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้วิธีการท าสาคูไส้หมู ข้าวเกรียบปากหม้อ ขนมจีบไทย ช่อม่วง และ     
ม้าห้อ วิทยากรโดยอาจารย์พรอ าไพ แย้มมณฑา อาจารย์ช านาญการพิเศษ แผนกอาหารและโภชนาการ     
นายณัฐดนัย ศรีสุภา และนายณัฐชัย ศรีสุภา นักศึกษาแผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสวภา 
เขตพระนคร เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 ณ ลานชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 2 การอบรม
เชิงปฏิบัติการเรียนรู้งานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด วิทยากรโดยคุณล าเจียก เผือกคเชนทร์ คุณ
สมปรารถนา พันธ์ทอง และคุณสมาน พันธ์ทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านงานประดิษฐ์ดอกไม้จากใบตองและดอกไม้สด 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ หน้าห้อง 217 ชั้น 2 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โครงการไหว้พระ 9 วัด เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน และ
ได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรมเป็นการสักการะสถานที่ส าคัญทางพุธทศาสนา และเรียนรู้แหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสมุทรสงคราม เช่น วัดเจริญสุขารามวรวิหาร วัดอัมพวันเจติยาราม และค่าย
บางกุ้ง เป็นต้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 

โครงการตรวจสุขภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2561 เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง       
ซ่ึงส่งผลให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้ ความสามารถ เป็นการจัดบริการการตรวจ
สุขภาพให้บุคลากร 1 ครั้ง/ปี พร้อมกับจัดแพทย์เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่บุคลากร โดยรับบริการจาก
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การยกย่องเชิดชูบุคลากร 
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 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 14 ปี  
โดยจัดพิธีถวายสักการะพระรูปสมเด็จพระบรมราชชนกและศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2560 และ 
กิจกรรมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป และถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรมเพ่ือความเป็นสิริมงคล พิธีมอบ
รางวัลศิลปาวิชชาธร ครั้งที่ 5 เพ่ือประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคลากรดีเด่นทั้งสายวิชาการ ได้แก่ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์อยู่เย็น สายจ าปา และ อาจารย์ ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ และสายสนับสนุน ได้แก่ นางสาวรัตนา 
ตาปนานนท์ และพิธีมอบทุนการศึกษาเรียนดีให้บุตรของบุคลากร ในวันที่ 18 ธันวาคม  2560 ณ ห้องสมุด 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

การจัดการความรู้ 
คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กรโดยการน าของรองคณบดีฝ่าย

บริหารและยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะศิลปศาสตร์และตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรภายในองค์กร โดยงานแผนและพัฒนาคุณภาพได้ท าการส ารวจความต้องการและน าผลการส ารวจมา
วิเคราะห์และน าเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้  และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้โครงการส่งเสริมการ
จัดการความรู้ (KM) ซ่ึงในปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมทั้งหมด 8 ครั้ง ดังตารางที่ 4-6 

 

ตารางท่ี 4-6 กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2561 
ครั้งที ่ หัวข้อ วันที่ วิทยากร สถานที ่

1 แนวทางการเขียนโครงการและ
การขออนุมัติหลักการ 
 

15 พ.ย. 60 อ.ดร.ยุวดี  ถิรธราดล 
คุณฐิติวรดา  วัฒนากร 
คุณเดโชพล  บุนนาค 

ห้อง 421 ชั้น 4 
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 

2 จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา 10 ม.ค. 61 อ.ดร.พิมพนิต  คอนดี ห้องสมุด 
คณะศิลปศาสตร์ 

3 เทคนิคการออกข้อสอบ 31 ม.ค. 61 อ.ดร.สมบูรณ์  พจน์ประสาท ห้อง 320 ชั้น 3  
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 

4 เทคนิคการเขียนรายงานการ
ประชุม 
 

26 เม.ย. 61 อ.ดร.ชนกพร  พัวพัฒนกุล 
อ.ดร.เขมฤทัย  บุญวรรณ 
คุณพิณรัฎ  ไชยปาล 

ห้อง 729 ชั้น 7 
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 

5 สวัสดิการบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์ 
 

9 พ.ค. 61 คุณนิศา  แดงสอน 
คุณสุทธิดา  จุลเสน 
คุณเบญจวรรณ  ดั่นประดิษฐ์ 
คุณกุณชญา  สิทธิสุข 
 

ห้อง 729 ชั้น 7 
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วันที่ วิทยากร สถานที ่
6 เทคนิคการสอนนักศึกษา 

(กลุ่มใหญ่) 
 

1 มิ.ย. 61 อ.ดร.เกรียงไกร  ฮ่องเฮงเส็ง 
อ.ดร.วิภาพรรณ  งามประมวญ 
อ.เก๋  แดงสกุล 

ห้อง 130 ชั้น 1 
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 

7 การใช้  Google  Application 
 

28 มิ.ย. 61 คุณพนิดา  หนูทวี 
คุณมณีรัตน์  ทองชูนิตย์ 

ห้อง 320 ชั้น 3  
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 

8 การขอ IRB ในงานวิจัย 
 

7  ส.ค. 61 อ.ดร.กรศิริ  บุญประกอบ 
อ.ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อยู่ 

ห้อง 729 ชั้น 7 
อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 4-2 บรรยากาศในการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2561 
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นอกจากนี้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพด าเนินการติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละหัวข้อมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และได้น าองค์ความรู้และภาพกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการความรู้ลงในเว็บไซต์ http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว  
 

การบริหารความเสี่ยง 
 ปีงบประมาณ 2561 คณะศิลปศาสตร์โดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ได้ท าหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางก ากับดูแล และติดตาม
ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ตามบรบิทของส่วนงานทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การประเมินและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ           
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงใน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส และส่งรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงไป
ยังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรอบเวลา 6 เดือน/ครั้ง 
 การบริหารจัดการความเสี่ยงของคณะฯ ปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา ได้มีการก าหนดความเสี่ยง
ทั้งหมด 16 ข้อ สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงลดลง 12 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 75 
โดยครอบคลุมความเสี่ยงทั้ง 4 ด้าน ดังต่อไปนี้ 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) บริหารจัดการระดับความเสี่ยงลดลง 1 ข้อ จาก 3 ข้อ 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) บริหารจัดการระดับความเสี่ยงลดลง 10 ข้อ  

จาก 10 ข้อ 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk) บริหารจัดการระดับความเสี่ยงลดลง 0 ข้อ จาก 1 ข้อ 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) บริหารจัดการระดับความเสี่ยงลดลง 1 ข้อ 

จาก 2 ข้อ 
 

การพัฒนาคุณภาพ  
คณะศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education 

Performance of Excellence : EdPEx) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2561 รับการประเมินฯ 
เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 โดยคณะกรรมการจะประเมินผลการด าเนินงานจากรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และการมาเยี่ยมส ารวจคณะฯ เพ่ือสัมภาษณ์บุคลากร ท าให้คณะฯ 
ได้รับแนวคิดในการพัฒนาการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และคณะฯ ได้               
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงาน ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ ASEAN University Network 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km%20เพื่อให้
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Quality Assurance : AUN-QA ทุกหลักสูตรเป็นประจ า 1 ครั้ง/ปี โดยผู้ตรวจประเมินเป็นบุคลากรของคณะฯ             
ทีผ่่านการอบรม MU AUN-QA Assessor เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 

 นอกจากนี้ หน่วยพัฒนาคุณภาพ งานแผนและพัฒนาคุณภาพ จัดโครงการเพ่ือพัฒนาความรู้ ความ
เข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการรับการประเมินตามเกณฑ์ ASEAN University Network Quality 
Assurance : AUN-QA  จ านวน 2 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ “ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA”       
วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภาวดี  ประคุณหังสิต ผู้ ช่วยอธิการบดีฝ่ ายการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และ
หัวข้อ “การรับรองมาตรฐาน AUN-QA” วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวี เลาหพันธ์ และทีมจาก
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันที่ 
20 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ

มากขึ้น ช่วยลดเวลา ลดการสูญเสียกระดาษ สามารถเข้าถึงได้ง่ายและทันต่อการใช้งาน คณะฯ จึงใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

- ฐานข้อมูลรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัด โดยจัดเก็บข้อมูลผ่าน Google Drive 
https://sites.google.com/mahidol.edu/2562 

- เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ http://www.la.mahidol.ac.th/th/ ซึ่งได้ปรับปรุงให้รองรับกับการเข้าใช้
งานด้วย smartphone ได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น  

- Facebook คณะศิลปศาสตร์ https://www. facebook.com/LiberalArts.Mahidol/  
- ระบบฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ของคณะศิลปศาสตร์  

http://intranet.la.mahidol/la-search/ 
- ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับดาวน์โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานภายใน คณะศิลปศาสตร์  

http://intranet.la.mahidol/la-download/ 
- ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลราชสกุลมหิดล พุทธมณฑลศึกษา เพลงพ้ืนบ้าน และ

หนังสือหายาก http://www.la.mahidol.ac.th/th/library 
- ระบบตรวจสอบผลคะแนน MU-ELT http://www.la.mahidol.ac.th/muelt/ 
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ด้านอาคารสถานที ่
คณะศิลปศาสตร์ มีที่ท าการอยู่ที่อาคารสิริวิทยา (อาคารปฏิบัติการเรียนรวม) มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศาลายา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 7 ชั้น ประกอบด้วย พ้ืนที่ใช้สอยประมาณ 24,519 ตารางเมตร พ้ืนที่
ก่อสร้าง 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 ห้องสมุดและหอจดหมายเหตุ
คณะศิลปศาสตร์ ห้องสโมสรนักศึกษา ห้องสตูดิโอ ห้องพยาบาล ห้องละหมาด และลานกิจกรรม นอกจากนี้ 
คณะฯ ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรในการใช้ปฏิบัติงาน จึงจัดโครงการอบรมดังต่อไปนี้ 
  

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ” ประจ าปี 2561       
เป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ กิจกรรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะของไฟ เหตุการณ์         
ที่ท าให้เกิดประกายไฟ ลักษณะถังดับเพลิง และภาคปฏิบัติ การดับไฟที่เกิดจากแก๊สหุงต้มอาหาร การจ าลอง
สถานการณ์เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้อาคาร โดยทีมวิทยากรจากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 
2561 ณ ห้อง 131 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  และบริเวณลานจอดรถ 1 ข้างคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 
 
 
 
 

 

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน 
สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยให้พ้นจากอันตรายได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพก่อน
น าส่งโรงพยาบาล วิทยากรโดยแพทย์หญิงภารุจีย์ พันธุ์พฤกษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ประจ าห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน คุณธษา ศิระวัฒนชัย ผู้ช่วยผู้อ านวยการ และทีมวิทยากรจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก     



รายงานประจ าปี 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [66] 

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ณ ห้อง 132 - 133 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

 

โครงการการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office)  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากร    
ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินส านักงานสีเขียว และรองรับการตรวจประเมินส านักงาน   
สีเขียวในอนาคตต่อไป วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ ห้อง
บรรยาย 128 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


