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สารจากคณบดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้านอย่างเต็ม

ความสามารถ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้านการศึกษา ด าเนินการเปิดรับนักศึกษาครั้งแรกของหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)  การเปิดรายวิชาใหม่ รายวิชาโท และได้น า

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตบทเรียนออนไลน์ ตลอดจนมี

การเสริมสร้างและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์อย่างเป็นระบบ ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

คณะฯ จัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศ

และต่างประเทศ ด้านการบริการวิชาการ คณะฯ ได้พัฒนาแบบทดสอบภาษาอังกฤษ (MU-ELT) ให้มี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและสามารถใช้วัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การให้บริการ

วิชาการเพ่ิมมากขึ้นโดยใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรทางด้านภาษาต่างๆ และจัดท าโครงการบริการ

วิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ ด้านการบริหาร 

เน้นการสร้างคนให้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบริหารจัดการตามหลัก

ธรรมาภิบาล 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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    คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล ไดAรับการ

จัดตั้งขึ้น เพื่อใหAสอดคลAองกับนโยบายของรัฐบาล
ที่ตAองการบุคลากรที่มีศักยภาพดAานภาษาและดAาน
ศิลปศาสตร6แบบบูรณาการเพื่อไปปฏิบัติหนAาที่ใน

หนVวยงานตVางๆ ที ่ต Aองการบุคลากรที ่ม ีความ 
สามารถทางดAานนี้ อันจะชVวยพัฒนาประเทศใหAมี
ความเจริญครบทุกดAาน และเพื่อใหAสอดคลAองกับ

ภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหดิลที่
ใหAครอบคลุมทั้งดAานวิทยาศาสตร6และศิลปศาสตร6 
มหาวิทยาลัยมหิดลจึงม ีโครงการผลิตบัณฑิต  

ในสาขาศิลปศาสตร6เพิ่มข้ึนอีกสาขาหน่ึงนอกเหนือ 
ไปจากสาขาว ิทยาศาสตร 6และการแพทย6ท ี ่มี
ชื ่อเสียงเป^นที ่ยอมรับและรู AจักกันดีอยูVแลAว การ

จัดต้ังคณะศิลปศาสตร6ทำใหAมหาวิทยาลัยมหิดล 

ได้รับการจัดตั้งขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที ่ต ้องการ
บุคลากรที่มีศักยภาพด้านภาษาและ
ด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการ 

ประวัติ 
คณะศิลปศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
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เป^นสถาบันอุดมศึกษาที ่สมบูรณ6 และเป^นการ

ดำเน ินตามพระราชดำร ัสในพระบาทสมเด็จ  
พระเจAาอยู Vหัวที ่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม 
“มหิดล” และไดAประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

วันที่ 1 มีนาคม 2512 เลVมที่ 86 ตอนที่ 17 ความ
วVา“โดยที ่เป*นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร>ให@เป*นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ>จึงให@
จัดตั ้งเป*นมหาวิทยาลัยขึ ้นใหมGเพื่อให@มีขอบเขต
ดำเนินงานกว@างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 2512 ทรงพระกรุณา  โปรดเกล@าฯ 
พระราชทานนาม “มหิดล” 

อันเป*นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให@เป *นช่ือ
มหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร>” 
ทั้งนี้เพื่อใหAสอดคลAองตามพระราชดำริของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก เกี่ยวกับหนAาที่ของมหาวิทยาลัยในขAอ 3 ที่วVา 
“มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร 
เพื่อทำให@ผู@มาเรียนมีความรู@กว@างขวางเห็นเหตุใกล@
ไกลและใช@ความคิดที่ได@บังเกิดข้ึนด@วยการเรียนเป*น
ผลประโยชน>แกGคณะ นอกจากนั ้นมหาวิทยาลัย
อาจจะต้ังโรงเรียนฝYกฝนวิชชาชีพย>บางชนิดที่ต@องมี
พื้นศิลปวิทยาศาสตร”        
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ศาสตราจารย6เก ียรติคุณพรชัย มาตังสมบัติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะน้ันไดAเป^นผูAริเริ่มใหAจัดต้ังคณะศิลปศาสตร6

ขึ้น โดยมีจุดมุVงหมายใหAมีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร6 (Liberal 
Arts) ดังเชVนในประเทศสหรัฐอเมริกาที ่สอนใหAคนมีความรอบรู Aใน
หลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง 3 ดAาน ไดAแกV ดAานมนุษยศาสตร6 ดAาน

สังคมศาสตร6 และดAานวิทยาศาสตร6 จึงไดAมอบหมายใหAศาสตราจารย6 
ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝtายเสริมสรAางเครือขVาย
ภายในและระหวVางประเทศ ในขณะนั้นเป^นผูAรับผิดชอบดำเนินการ 

กระทั่งไดAรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหดิลใหAมีโครงการจัดต้ังคณะ
ศิลปศาสตร6ขึ้นในกำกับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื ่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2546 โดยใชAชื่อภาษาอังกฤษวVา Faculty of Arts ทำหนAาที่ “...ผลิต

บัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกดAานภาษาและ
มนุษยศาสตร6สาขาตVางๆ” 

 ตVอมามหาวิทยาลัยมหิดลไดAอนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ6 
พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค6เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรูAความสามารถ
ดAานภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถนำไปใชAในการดำเนินชีวิตไดA

อยVางถูกตAองเหมาะสม สรAางความใฝtรูAและการเรียนรูAตลอดชีวิต รวมทั้ง
นำไปประยุกต6ใชAในการประกอบอาชีพและในการทำวิจัยในระดับสูง
ตVอไป ในระยะแรกไดAมีการโอนยAายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพื ่อการพัฒนาชนบท (ชื ่อเดิมในขณะนั้น) และภาควิชา
ภาษาตVางประเทศ คณะวิทยาศาสตร6 มาสังกัดโครงการจัดต้ังฯ รวมทั้ง
รับบุคลากรเพิ ่มเติม จนกระทั ่งสามารถเริ ่มเป~ดรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีในหลักส ูตรหลักส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทยรุVนแรกไดA ในป*การศึกษา 2547 
และไดAรับอนุมัติใหAโอนยAายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาศาสตร6ประยุกต6มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร6ในป*
การศึกษา 2548 

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล 
ผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังสมบัต ิ
ผู้ริเร่ิมใ ห้จดัตัง้คณะศิลปศาสตร์ 
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     ต V อ ม า ใ นป *  พ . ศ .  2552 ภ า ย ห ล ั ง จ าก
มหาว ิทยาล ัยมห ิดลปรับ เปลี ่ ยนสถานภาพ  

จากสVวนราชการเป^นมหาวิทยาลัยในกำกับ  
ของร ัฐ มหาวิทยาลัยไดAปร ับเปลี ่ยนชื ่อของ    
สVวนงานจากโครงการจัดต้ังคณะศิลปศาสตร6เป^น 

“คณะศิลปศาสตร6” และเห็นชอบใหA เปลี ่ยน  
ชื ่อภาษาอังกฤษเป^น Faculty of Liberal Arts 
เพื่อใหAทำหนAาที่จัดการศึกษาทางดAานศิลปศาสตร6 

(Liberal Arts Education) 1 ในมหาวิทยาลัย 
ม ห ิ ด ล โ ด ย มอ บ ห ม าย ใ ห A อ ธ ิ ก า ร บ ด ี เ ป ^ น
ผูAรับผิดชอบดำเนินการใหAคณะศิลปศาสตร6 

“...เป^น Faculty of Liberal Arts อยVางสมบรูณ6”2  

    ปÇจจุบัน คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล
มีการจัดการศึกษาจำนวน 4 หลักสูตร ไดAแกV  

ห ล ั ก ส ู ต ร ศ ิ ล ป ศาส ตร บ ัณฑ ิ ต  ส าข า ว ิ ช า
ภาษาอ ั งกฤษ หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหา

บ ัณฑ ิต  ส าขาว ิ ชาภาษาศาสตร 6ป ระย ุ ก ต 6  
(นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาศาสตร6ประยุกต6  (นานาชาติ) 

รวมทั้งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา
ภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษระดับ 1-4  และ 
รายวิชาอื ่นๆ ทั ้งในหมวดวิชาศึกษาทั ่วไปและ

เล ือกเสร ี ท ี ่ เป ^นไปตามหลักการ Outcome-
Based Education (OBE) จำนวน 69 รายวิชา 
ซึ่งเป~ดสอนใหAกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุก

คณะในมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลิตผลงานวิจัย  
และผลงานทางวิชาการ ใหAบริการวิชาการดAาน  
ศิลปศาสตร6 และสรAางเครือขVายความรVวมมือ

ทางวิชาการกับสถาบันชั้นนำในประเทศและ
ตVางประเทศ ตลอดจนมีเครือขVายความรVวมมอืกบั
ชุมชน

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 ครั้งที่ 428 (6/2552) เมื่อวันท่ี 

17 มิถุนายน 2552 
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ปรัชญา (Philosophy) 

การศึกษาที่เนAนคุณคVาของความเป^นคน3 

ปณิธาน (Determination) 

สรAางคนดี มีคุณธรรม นำความรูA สูVสากล 

วิสัยทัศนB (Vision) 

เป^นสถาบันการศึกษาช้ันนำดAานศิลปศาสตร6ระดับชาติและนานาชาติ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

การบูรณาการภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย6 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาดAานศิลปศาสตร6บูรณาการที่สอดคลAองกับตลาด
แรงงานและความตAองการของสังคม

2. บูรณาการวิจัยทางดAานศิลปศาสตร6เพื่อพัฒนาสังคมอยVางย่ังยืน
3. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุVงสรAางคุณคVาทางสังคม
4. เสริมสรAางพลังองค6การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรBคณะศิลปศาสตรB ปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 
1. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร6ใหAสอดคลAองกับความตAองการ

ของตลาดแรงงานและสังคม 2. สรAางงานวิจัยดAานศิลปศาสตร6ประยุกต6 

เพื่อความแข็งแกรVงทางวิชาการ 3. สรAางความเป^นเลิศในการใหA 
บริการวิชาการและทางวิชาชีพ 4. พัฒนาระบบบริหารจัดการ 
อยVางมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

3 ที่มา: “การศึกษาเป̂นงานที่มี ‘คน’ เป^นหัวใจหรือปÇจจัยสำคัญการจัดการศึกษาจึงตAองเนAนคุณคVาของความเป^นคนใหAเป̂นคนกVอนท่ี 

จะเขAาสูVอาชีพ” (ลายพระหัตถ6ของสมเด็จพระบรมราชชนก ถึง นายซุVนใชA แมAนมาษ ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2472) 

ปรัชญา วิสยัทัศน์ พันธกิจ 
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ศาสตราจารยB ดร.คณุหญิงสุริยา รัตนกุล 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร6 
วันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่  
30 กันยายน 2548 

 

 
    
   

 

 
 
 

รายนามคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน) 

ศาสตราจารยB ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ 
รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร6 

วันที่ 1 ตุลาคม 2548  
ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2550 

ผู_ช`วยศาสตราจารยBศศพินทุB ภูมิรัตน 
คณบดีคณะศิลปศาสตร6 

วันที่ 17 มีนาคม 2550  
ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 

ศาสตราจารยBนายแพทยBประสิทธิ์ วัฒนาภา 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร6 
วันที่ 1 เมษายน 2554  
ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 
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รองศาสตราจารยB พญ.เยาวลักษณB สขุธนะ 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร6 

วันที่ 9 ธันวาคม 2554  
ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 

รองศาสตราจารยB พญ.ปรียานุช แย_มวงษB 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร6 
วันที่ 9 มิถุนายน 2555  

ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

ผู_ช`วยศาสตราจารยB ดร.อภิลักษณB เกษมผลกูล 

คณบดีคณะศิลปศาสตร6 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  
ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

ผู_ช`วยศาสตราจารยB ดร.ธนายสุ ธนธิติ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร6 
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

ถึงปÇจจุบัน 
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ผู_ช`วยศาสตราจารยB ดร.ธนายสุ  ธนธิติ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร6

ผู_ช`วยศาสตราจารยBประฤดา  จันทรBส`อง 

รองคณบดีฝtายบริหารและยุทธศาสตร6

อาจารยB ดร.ณัฏฐพงศB  จันทรBอยู ̀

รองคณบดีฝtายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ6

อาจารยB ดร.ยุวดี  ถิรธราดล 

รองคณบดีฝtายการศึกษาและพฒันาคุณภาพ

ผู_ช`วยศาสตราจารยBอยู`เย็น สายจำปา 

รักษาการแทนรองคณบดีฝtายกจิการนักศึกษา 

และกิจกรรมพเิศษ

 ประจําปีงบประมาณ 2562
คณะผู้บร

 
ิหารคณะศิลปศาสตร์ 
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   รองศาสตราจารยB ดร. ทรงศรี  สรณสถาพร 

ผูAชVวยคณบดีฝtายวิจัยและวิเทศสมัพันธ6 

      ผู_ช`วยศาสตราจารยBปณิชา  นิติสกุลวุฒ ิ

 ผูAชVวยคณบดีฝtายวิชาการและสื่อสารองค6กร 

อาจารยB ดร.เกรียงไกร  ฮ`องเฮงเส็ง 

 ผูAชVวยคณบดีฝtายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

   อาจารยB สุชณิหBยา วงศBวิวัฒนา 

 ผูAชVวยคณบดีฝtายการศึกษาและบริการการศึกษา

   นายสุพจนB ศุภศรี 

 ผูAชVวยคณบดีฝtายกายภาพ สิ่งแวดลAอม 
 และสนับสนุนวิชาการ



รายงานประจำป* 2562 คณ
ะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล  [10] 
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คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล    

มีพันธกิจดDานการศึกษาที ่สำคัญ ไดDแกK 1) การ

จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษา

ทั ่วไปและเล ือกเสร ี และ 2) การผลิตบัณฑิต  

ศิลปศาสตร6 รายละเอียดดังตKอไปน้ี 

1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี

ในป*การศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร6ไดD

เปVดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือก

เสรีใหDแกKนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะตKางๆ ใน

มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ ้น 37 รายวิชา 

จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนทั ้งสิ้น 15,495 

คน ซึ ่งมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนลดลงจาก  

ป*การศึกษา 2560 รDอยละ 5.85 ดังรายละเอียด  

ภาพที่ 1-1 

 ภาพท่ี 1-1 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรีปGการศึกษา 2561 

ผลการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจด้านการศึกษา 
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2) การผลิตบัณฑิตศิลปศาสตรO
คณะศิลปศาสตร6ม ีพ ันธกิจในการผลิต

บัณฑิตเพื ่อตอบสนองความตDองการของสังคม 

ปdจจ ุบ ันมีนักศึกษารวม 4 หลักสูตร แบKงเปgน  

ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดDแกK หล ักสูตร  

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ

หลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 

อังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดDแกK 

หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชา

ภาษาศาสตร6ประยุกต6 (นานาชาติ) และหลักสูตร

ปร ัชญาด ุษฎีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาภาษาศาสตร6

ประยุกต6 (นานาชาติ) 

2.1) การรับนักศึกษา 
ในป*การศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร6

ค ัดเล ือกบุคคลเข Dาศึกษาในระดับปริญญาตรี

สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษตาม

ระบบ TCAS (Thai University Central Admission 

System) โดยแบKงการรับเปgน 3 รอบ ไดDแกK 1) รอบ 

Portfolio 2) รอบ Quota และ 3) รอบ Admission 

โดยมีผูDผKานการคัดเลือกทั้งหมด 146 คน ระดับ

บัณฑิตมีการรับสมัครและผูDสอบผKานการคัดเลือก

จำนวนทั้งหมด 18 คน (แสดงในภาพที่ 1-2 และ 

1-3) และจำนวนนักศึกษาแรกเขDาทุกหลักสูตรของ

คณะฯ ระหวKางป*การศึกษา 2559-2562 แสดงใน

ภาพที่ 1-4

ภาพท่ี 1-2 อัตราการแขRงขันเขSาศึกษาในระดับปริญญาตรี ปGการศึกษา 2562 



รายงานประจำป* 2562 คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล  [13] 
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ภาพท่ี 1-4 จำนวนนักศึกษาแรกเขSาของคณะศิลปศาสตรO ระหวRางปGการศึกษา 2559-2562 

ภาพท่ี 1-3 อัตราการแขRงขันเขSาศึกษาในระดับบณัฑิตศึกษา ปGการศึกษา 2562 
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ป*การศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร6มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 523 คน แบKงเปgนระดับปริญญาตรี

จำนวน 462 คน และระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 61 คน ดังแสดงในภาพที่ 1-5 
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ภาพท่ี 1-6 จำนวนนักศึกษาของคณะศลิปศาสตรO ระหวRางปGการศึกษา 2559-2562 

ภาพท่ี 1-5 จำนวนนักศึกษาคณะศลิปศาสตรO ปGการศึกษา 2562 
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2.2) การสำเร็จการศึกษา 
ในป*การศึกษา 2561 มีผูDสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร6ทั ้งสิ้นรวม 91  คน แบKงเปgนระดับ

ปริญญาตรี 86 คน และระดับปริญญาโท 5 คน จำแนกตามหลักสูตรตามภาพที่ 1-7 และอัตราการสำเร็จ

การศึกษาตามวงรอบของหลักสูตรระหวKางป*การศึกษา 2558-2561 แสดงในภาพที่ 1-8 

                 ป.ตรี ไทย           ป.ตรี อังกฤษ         ป.โท      
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ภาพท่ี 1-7 จำนวนนักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาจากคณะศลิปศาสตรO ประจำปGการศึกษา 2561 

t

ภาพท่ี 1-8 อัตราการสำเร็จการศึกษาตามวงรอบของหลักสูตร ระหวRางปGการศกึษา 2558-2561 
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3) การพัฒนาหลักสูตร
ในป*การศึกษา 2561 คณะศิลปศาสตร6

ดำเนินการเตรียมเปVดหลักสูตรใหมK ไดDแกK หลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ทKองเที ่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 

โดยเชิญกรรมการผูDทรงคุณวุฒิ ไดDแกK ศาสตราจารย6

เกียรติคุณ ดร.หมKอมราชวงศ6 สุร ิยวุฒิ สุขสวัสด์ิ 

ผูDชKวยอธิการบดีดDานวัฒนธรรมและวิเทศสัมพันธ6 

มหาวิทยาลัยสยาม และรองศาสตราจารย6บุญเดิม 

พันรอบ อดีตหัวหนDาภาควิชาสังคมวิทยา คณะ

มนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 มหาวิทยาลัยบูรพา 

พิจารณาใหDความเห็นเกี ่ยวกับรายละเอียดของ

หลักสูตร (มคอ.2) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ณ 

คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะศิลปศาสตร6ดำเนินการเปVดวิชาโท

เพิ่มเติมอีก 2 วิชาโท ไดDแกK วิชาโทภาษาจีน และ

วิชาโทจิตวิทยา โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี   

ทุกคณะฯ สามารถเลือกเรียนไดD 

นอกจากนี้ คณะฯ ดำเนินการเปVดรายวิชา

ใหมKในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education) 

ไดDแกK ปร ัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต  ความรู Dเร ื ่องอาเซียนเพื ่อการเปgน

ผ ู Dประกอบการ พิพิธภัณฑ6วิจ ักษณ6 และภาษา

เกาหลีเบื้องตDน การ6ตูนศึกษา กีฬาและการละเลKน

ในฐานะวัฒนธรรม พุทธมณฑลศึกษา อาหารกับ

วัฒนธรรม ลาตินอเมริกันศึกษา เปgนตDน 

4) การพัฒนาบทเรียนออนไลนO
คณะศิลปศาสตร6 นำเทคโนโลยีการศึกษา

มาใชDในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการ

จัดการเร ียนการสอนแบบออนไลน6และนำสื่อ

อิเล ็กทรอนิกส 6มาเปgนเคร ื ่องมือสำคัญในการ

พัฒนาการเรียนการสอน เพื ่อใหDสอดคลDองกับ

รูปแบบการเรียนรูDของผูDเรียนตามแนวคิดการเรียนรูD

แหKงศตวรรษที่ 21 และเปgนอีกหน่ึงชKองทางในการ

เผยแพรKความรูDใหDกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่

ตDองการแสวงหาความรูDเพิ่มเติม คณะฯ จึงสKงเสริม

ใหDมีการจัดพัฒนาบทเรียนออนไลน6 โดยปdจจุบัน

คณะฯ มีบทเรียนออนไลน6ในรูปแบบ MOOC และ 

SPOC ดังน้ี 

MOOC จำนวน 4 รายวิชา ไดDแกK  

1. ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน

สำหรับผูDเรียนชาวตKางประเทศ จำนวน 15

ช่ัวโมงออนไลน6

2. การฟdงและการพูดภาษาอังกฤษเพือ่การ

สื่อสาร จำนวน 45 ช่ัวโมงออนไลน6

3. ภาษาอังกฤษสำหรบัครสูอนระดับช้ัน

ประถมศึกษาป*ที่ 1 จำนวน 15 ช่ัวโมง

ออนไลน6

4. การเขียนบทคัดยKอภาษาอังกฤษ จำนวน

15 ช่ัวโมงออนไลน6
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SPOC จำนวน 5 รายวิชา ไดDแกK  

1. Foundations of Reading จำนวน 5

ช่ัวโมงออนไลน6 

2. Pronunciation จำนวน 5 ช่ัวโมง

ออนไลน6

3. ศิลปะการใชDภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จำนวน 15 ช่ัวโมงออนไลน6

4. ภาษาญี่ปุîน 1 จำนวน 15 ช่ัวโมงออนไลน6

5. ภาษาจีน 1 จำนวน 15 ช่ัวโมงออนไลน6

5) ทุนการศึกษา
คณะศิลปศาสตร6เล็งเห็นความสำคัญของ

การศึกษา ซึ่งในสภาวะปdจจุบันทนุการศึกษาเปgนสิง่

สำคัญสำหรับการเรียนรูDและเปgนอีกปdจจัยที่เปgน  

แรงสนับสนุนใหDนักศึกษาพัฒนาตนเองไดDเต็ม

ศักยภาพ คณะฯ จึงไดDจัดหาทุน ประชาสัมพันธ6

แหลKงทุนใหDนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 

สามารถรับทุนการศึกษาทั ้งภายในและภายนอก

คณะฯ ในป *การศ ึกษา 2561 น ักศ ึกษาไดDรับ

ทุนการศึกษา จำนวน 34 ทุน รวมเปgนเงินทั้งสิ้น 

327,560 บาท ดังแสดงภาพที่ 1-9 

6) กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
คณะศิลปศาสตร6ไดDจ ัดกิจกรรมพ ัฒนา

นักศึกษา เพื่อสKงเสริมใหDนักศึกษามีทักษะการเรียนรูD

ตลอดชีว ิต ค ุณล ักษณะบ ัณฑิตท ี ่พึงประสงค6  

คุณธรรม จร ิยธรรม ความสามารถทั ้งทางด Dาน

วิชาการและการใชDชีวิต การปรับตัวในการอยูKรKวมกับ

ผู Dอื ่นในสังคม และการเตรียมความพรDอมในการ

ประกอบอาชีพ โดยในป*การศึกษา 2561 คณะฯ ไดD

จัดกิจกรรมดังน้ี  

1. กิจกรรมเสริมหลักสูตรในดDานวิชาการ เชKน

- โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาดDาน

ทักษะการใชDความรูDทางภาษาและวรรณคดี

ไทย

- การพัฒนาทักษะเรื่อง “Active Learning”

- โครงการ "เรียนรูDวัฒนธรรมและภาษาญี่ปุîน"

2. กิจกรรมเสริมสรDางคุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ

ประสงค6 เชKน

- กิจกรรมอบรมทกัษะคอมพิวเตอร6เบื้องตDน

และการประยุกต6ใชDงานโปรแกรม

MS-Word , MS-Excel

- กิจกรรมแนะแนวอาชีพ “ยูทูบเบอร6คืออะไร

...แลDวทำไมถึงทำใหDเรารวยไดD!”

- กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษาแลกเปลี่ยน

ระหวKางประเทศ

3. กิจกรรมเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เชKน

- พิธีไหวDครูและเบิกฟúากจิกรรม

คณะศิลปศาสตร6 ป*การศึกษา 2561

- กิจกรรมสานสัมพันธ6 อักษร-ศิลปù  

(One Arts) ประจำป* 2561

- โครงการ “ปลูกรักษ6 ปลูกปîา ปลูกใจ”

 ภาพท่ี 1-9 นักศึกษาท่ีไดSรับทุนการศึกษา
ประจำปGการศึกษา 2561 
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4. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เชKน

- สถานีโทรทัศน6ชKอง 9 อ.ส.ม.ท.

- บริษัท ทรู คอร6ปอเรช่ัน จำกัด (มหาชน)

- คลังสินคDา V-Serve Logistics Limited

ภาพที่ 1-10 พิธีไหวSครูและเบิกฟbากิจกรรม 
คณะศิลปศาสตรO ปGการศึกษา 2561 

ภาพที่ 1-11 กิจกรรมแนะแนวทุนการศึกษา 
แลกเปลี่ยนระหวRางประเทศ 

ภาพที่ 1-12 กิจกรรมอบรมทักษะคอมพิวเตอรO 
เบื้องตSนและการประยุกตOใชSงาน 
โปรแกรม MS-Word , MS-Excel 



รายงานประจำป* 2562 คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล  [19] 

คณะศิลปศาสตร6ม ีนโยบายสKงเสริมใหD

บุคลากรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสรDางความ

เปgนเลิศในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 

สอดคลDองกับความตDองการของสังคม คณะฯ ไดDใหD

การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยโดยการจัดโครงการ 

ก ิจกรรมให DความรูD ในการทำงานว ิจ ัย ให Dทุน

สนับสนุนการทำวิจัย และทุนสนับสนุนในการ

เผยแพรKผลงานวิจัย 

1) ทุนสนับสนุนการวิจัย
ในป*งบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร6

จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย แบKงเปgน 3 

ประเภท 1) ทุนนักวิจัยรุKนใหมK โครงการละไมKเกิน 

30,000 บาท ระยะเวลาของทุน 1 ป* 2) ทุนนักวิจัย

ร ุ Kนกลาง โครงการละไมK เก ิน 100,000 บาท 

ระยะเวลาของทุน 1 ป* และ 3) ทุนนักวิจ ัยรุKน

เช ี ่ยวชาญ โครงการละไม K เก ิน 150,000 บาท 

ระยะเวลาของทุน 2 ป* เพื่อเปVดโอกาสใหDอาจารย6 

นักวิจัย และลูกจDางชาวตKางประเทศ ไดDผลิตผล

งานวิจัย เปgนการพัฒนาทักษะความสามารถในการ

วิจัยใหDสูงขึ ้น นอกจากนี ้คณะฯ ไดDสนับสนุนใหD

บุคลากรแสวงหาแหลKงทุนจากภายนอกดDวย ทำใหD

เกิดโครงการวิจัยในป*งบประมาณ 2562 จำนวน 11 

โครงการ รวมท ุนสน ับสน ุนการว ิจ ัยท ี ่ คณะฯ 

ไดDรับทั้งสิ้น 1,346,904.45 บาท โดยมีรายละเอียด

ดังตารางที่ 2-1 และภาพที่ 2-1 

ภาพที่ 1-13  กิจกรรมอบรมความรูSดSานภาษา 
และวรรณคดีไทยและอบรมเชิงปฏิบัติการ  
การเขียนนิยาย 

ผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจ
ดานการวิจัย

และวิเทศสัมพันธ์

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์ให้ความส าคัญ
ในการเสริ มสร้ างความสั ม พันธ์ กั บศิ ษย์ เ ก่ า 
เช่น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
จัดกิจกรรมอบรมความรู้ด้านภาษาและวรรณคดีไทย 
หัวข้อ “จากหนุ่มน้อยรักกัน สู่การสร้างสรรค์งาน
เขียน” และอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนนิยายวาย 
โดยเชิญศิษย์เก่าของคณะฯ มาเป็นวิทยากร ได้แก่ 
คุณอรวรรณ วิชญวรรณกุล ( พ่ี เมย์ ) เจ้ าของ  
นามปากกา “MAME” ผู้เขียนหนังสือต้นฉบับซีรีส์ 
“บังเอิญรัก” และคุณฐิติมา สุขษาสุณี เจ้าของ
นามปากกา “วีรันดา” เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนSา
โครงการ 

ชื่อแหลRงทุน จำนวนเงินท่ี
ไดSรับ (บาท) 

ระยะเวลา 
การทำวิจัย 

ทุนจากหนRวยงานภาครัฐ 
1 การสรDางสรรค6ละครประยุกต6เพื่อสรDาง

การตระหนักรูDเรือ่งสิทธิเด็กของ

เยาวชนไรDสญัชาติที่มีพKอแมKเปgน

แรงงานที่มาจากประเทศพมKาในตำบล

มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร 

อ.ดร.ปวลักข์ิ 

สุรสัวดี 

สำนักงานกองทุน

สนับสนุนการวิจัย 

(สกสว.) 

258,204.45 14 ธ.ค. 61- 

13 ธ.ค. 62 

2 การบรูณาการองค6ความรูD

ประวัติศาสตร6และวัฒนธรรมทDองถ่ิน

คลองโยงสูKการจัดทำหลักสูตรทDองถ่ิน

วิถีวัฒนธรรมขDาวคลองโยง 

ผศ.ดร.อภิลักษณ6 

เกษมผลกลู

สำนักงบประมาณ 168,600 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

3 การพัฒนาฐานขDอมูลและแผนที่

อัจฉริยะ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ6 

เกษมผลกลู

สำนักงบประมาณ 591,600 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

ทุนมหาวิทยาลยัมหิดล 
4 เทรนน่ิงการออกเสียงภาษาญี่ปุîน

ออนไลน6 

อ.ดร.ทานพร 

ตระการเถลงิศักด์ิ 

ทุนสKงเสริมนักวิจัยรุKน

ใหมKมหาวิทยาลัย 

มหิดล ประจำป*

งบประมาณ 2561 

46,500 1 มิ.ย. 61- 

31พ.ค.62 

5 การรบัรูDและวิธีการออกเสียงคำใน

ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะซDอน

ของผูDเรียนชาวไทยและนัยสำคัญที่มี

ตKอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

อ.ดร.สุธาทิพย6 

ถิรคุณโกวิท 

ทุนสKงเสริมนักวิจัยรุKน

ใหมKมหาวิทยาลัย 

มหิดล ประจำป*

งบประมาณ 2561 

140,400 1 ก.ย. 61 - 

31 ส.ค. 62 

6 ผลของการใชDเกมส6เพื่อพัฒนาทกัษะ

การสือ่สารภาษาจีน 

อ.ดร.ไพศาล 

สุขใจรุKงวัฒนา 

ทุนสKงเสริมนักวิจัยรุKน

ใหมKมหาวิทยาลัย 

มหิดล ประจำป*

งบประมาณ 2562 

69,600 1 ต.ค. 61 - 

30 ก.ย. 62 

ตารางท่ี 2-1 ทุนสนับสนุนการวิจัยตามประเภทของแหลRงทุน ปGงบประมาณ 2562 
 



รายงานประจำป* 2562 คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล  [21] 

ลำดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหนSา
โครงการ 

ชื่อแหลRงทุน จำนวนเงินท่ี
ไดSรับ (บาท) 

ระยะเวลา 
การทำวิจัย 

ทุนคณะศลิปศาสตรO 
7 อิทธิพลของความคุDนเคยเชิงศัพท6ตKอ

การรบัรูDเสียงพยัญชนะกักเสียดแทรก 

[ts] ในภาษาญี่ปุîนของผูDเรียนชาวไทย 

อ.ดร.ทานพร 

ตระการเถลงิศักด์ิ 

เงินรายไดD 

คณะศิลปศาสตร6 

ป*งบประมาณ 2561 

7,200 19 มี.ค. 61-

18 มี.ค. 62 

8 การรบัรูDการทำงานเปgนทีมกลยุทธ6ใน

การสือ่สารภาษาอังกฤษและการรบัรูD

ความเช่ือมั่นในความสามารถของ

ตนเองของผูDเขDารKวมประชุมวิชาการ

ระดับนานาชาติหลังการเลKนเกม 

Salad Bowl และ Clipper 

รศ.ดร.ทรงศรี 

สรณสถาพร 

เงินรายไดD 

คณะศิลปศาสตร6 

ป*งบประมาณ 2561 

7,200 13 ก.ย. 61 

-12 ก.ย. 62

9 การจัดนิทรรศการช่ัวคราวและ

กิจกรรมการเรียนรูDเรื่องภาษาและ

วัฒนธรรมของประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตDของมิวเซียมสยาม 

อ.ดร.เกรียงไกร 

ฮKองเฮงเส็ง 

เงินรายไดD 

คณะศิลปศาสตร6 

ป*งบประมาณ 2562 

16,800 19 ต.ค. 61 

-18 ต.ค. 62

10 การออกเสียงกักอโฆษะใน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาวไทย 

อ.ดร.สมบรูณ6 

พจน6ประสาท 

เงินรายไดD 

คณะศิลปศาสตร6  

ป*งบประมาณ 2562 

24,000 25 ต.ค. 61 

-24 ต.ค. 62

11 การต้ังช่ือหนังสือภาพสำหรบัเด็กที่

แตKงโดยนักเขียนชาวไทยในชKวง

ทศวรรษแหKงการอKาน (พ.ศ.2552-

2561) : ความหมายของช่ือหนังสือ

และความตDองการของสังคมไทยที่ม ี

ตKอเด็ก 

อ.ดร.พิชณี 

โสตถิโยธิน 

เงินรายไดD 

คณะศิลปศาสตร6  

ป*งบประมาณ 2562 

16,800 8 มี.ค. 62 – 

7 มี.ค. 63 

รวม 1,346,904.45 
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2) ผลงานตีพิมพO
ในป* พ.ศ.2562 คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดDรับการ

ตีพิมพ6จำนวน 15 เรื่อง แบKงเปgนระดับนานาชาติจำนวน 10 เรื่อง และระดับชาติจำนวน 5 เรื่อง ดังตารางที่ 

2-2 และ 2-3

ลำดับ ชื่อผูSตีพิมพO ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานวารสาร 

ระดับนานาชาติ 
1 อ.ดร.สุธาทิพย6 

ถิรคุณโกวิท 

A Corpus-Based Analysis of 

Grammatical Complexity as a 

Measure of International Teaching 

Assistants Oral English Proficiency 

English for Specific Purposes 

ป*ที่ 53 หนDา 74-89 (January 

2019) 

SCOPUS 

2 อ.ดร.สุธาทิพย6 

ถิรคุณโกวิท 

A Meta-Analysis of Effectiveness 

of Teacher and Peer Feedback: 

Implications for Writing 

Instructions and Research 

Asian EFL Journal ฉบบัที่ 21/1 

หนDา 140-170 (2019) 

SCOPUS 

3 ผศ.ดร.อนวัช 

บุนนาค 

The concept of time philosophy: 

A comparative study between 

Theravada 

Kasetsart Journal of Social 

Sciences ป*ที่ 40 ฉบับที่ 1 หนDา 

179-185 (2019)

SCOPUS 

คณะศิลปศาสตรO 
72,000 บาท 

(5%)
มหาวิทยาลัยมหิดล 

256,500 บาท 

(19%)

หนRวยงานภาครัฐ 

1,018,404.45 บาท 

(76%)

ภาพท่ี 2-1 รSอยละของทุนสนับสนนุการวิจัยจำแนกตามแหลRงทุน ปGงบประมาณ 2562 

ตารางท่ี 2-2 การตีพิมพOบทความวิจัย ในปG พ.ศ.2562 
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ลำดับ ชื่อผูSตีพิมพO ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานวารสาร 

4 ผศ.ดร.ธนายุส 

ธนธิติ 

A Social Welfare Model Provided 

for the Disabled by the Local 

Administrations at the Commune 

Municipality level in Thailand 

Asian Administration and 

Management Review ป*ที่ 2 

ฉบับที่ 1 หนDา 226-235 

(January–June 2019) 

SSRN 

5 ผศ.ดร.ธนายุส 

ธนธิติ 

Influential Factors towards 

Political of Thai Local Senior 

Citizens 

PSAKU International Journal 

of Interdisciplinary Research 

ป*ที่ 8 ฉบับที่ 1 หนDา 86-96 

(January–June 2019) 

SSRN 

6 ผศ.ดร.อนวัช 

บุนนาค 

The Concept of Love in 

Philosophy: A comparative study 

between Plato’s idea and Chinese 

Philosophy Part I: Lao Tzu and the 

way (Tao) 

History of Western 

Philosophy eJournal ป*ที่ 12 

ฉบับที่ 14 หนDา 37-48 (2019) 

SSRN 

7 ผศ.ดร.อนวัช 

บุนนาค 

The Concept of Love in 

Philosophy: A comparative study 

between Plato’s idea and Chinese 

Philosophy Part II: Confucius 

CULTURAL ANTHROPOLOGY 

eJournal ป*ที่ 4 ฉบับที่ 134 

หนDา 41-52 (2019) 

SSRN 

8 ผศ.ดร.อนวัช 

บุนนาค 

Guidelines for Wisdom 

Development: A Comparative 

Study between Theravada 

Buddhist Learning Philosophy and 

Taxonomy form Thai education 

perspective 

Philosophy pf Mind 

eJournal ป*ที่ 12 ฉบับที่ 20 

หนDา 8-17 (2019) 

SSRN 

9 ผศ.ดร.อนวัช 

บุนนาค 

The Resemblances of the 

Concept of Love in Theravada 

Buddhist Philosophy and Stoicism: 

A Comparative Study 

ANCIENT PHILOSOPHICAL & 

SCIENTIFIC TEXT eJournal ป*

ที่ 4 ฉบับที่ 12 หนDา 1-11 

(2019) 

SSRN 
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ลำดับ ชื่อผูSตีพิมพO ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ฐานวารสาร 

ระดับชาติ 

10 รศ.ดร.ทรงศรี 

สรณสถาพร 

การรบัรูDการทำงานเปgนทีมของผูDเขDารKวม

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติผKานการ

เลKนเกม Salad Bowl 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย 

ฟาร6อีสเทอร6น ป*ที่ 13 ฉบับที่ 1 

หนDา 121-136 2562 (มกราคม-

มีนาคม) 

TCI 1 

11 อ.ดร.วรรณพร 

พงษ6เพ็ง 

วรรณศิลปùไทยรKวมสมัยยุคสงครามเย็น: 

กรณีศึกษาวรรณกรรมของประมูล 

อุณหธูป 

วารสารมนุษยศาสตร6และ

สังคมศาสตร6 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสุราษฎร6ธานี ป*ที่ 11 ฉบับ

ที่ 1 หนDา 109-137 ป* 2562 

TCI 1 

12 อ.ดร.ทานพร 

ตระการเถลงิศักด์ิ 

The Introduction of Nihongo 

Speech Trainer: A Tool for 

Learning Japanese Sounds 

NIDA Journal of Language 

and Communication ป*ที่ 24 

ฉบับที่ 35 หนDา 48-58 ป* 2562 

TCI 1 

13 อ.ดร.ไพศาล 

สุขใจรุKงวัฒนา 

การศึกษาปdจจัยทีส่KงผลตKอพฤติกรรม 

การเรียนวิชาภาษาจีนของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยมหิดล 

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัย

ธนบุรี ป*ที่ 13 ฉบับที่ 1 หนDา 90-

99 ป*ที่พิมพ6 2562 (มกราคม-

เมษายน) 

TCI 1 

ลำดับ ช่ือผูDตีพิมพ6 ช่ือบทความ ช่ือวารสารที่ตีพิมพ6 ฐานขDอมูล

วารสาร 

ระดับนานาชาติ  

1 ผศ.ดร.ธนายุส 

ธนธิติ 

Empowerment: Mechanism to 

Develop Life Quality for Thai 

Persons with Disabilities 

PSAKU International of 

Interdisciplinary Research 

ป*ที่ 8 ฉบับที่ 1 หนDา 97-109 

(2019) 

SSRN 

ระดับชาติ  

2 รศ.ดร.ปรีดี 

พิศภูมิวิถี 

จดหมายเหตุบัญชีน้ำฝน: องค6ความรูDดDาน

อุทกศาสตร6สมัยรัชกาลที่ 4-5 

วารสารมนุษยศาสตร6วิชาการ 

ป*ที่ 26 ฉบับที่ 1 หนDา 1-23 

ป* 2562 (มกราคม-มิถุนายน) 

TCI 1 

ตารางท่ี 2-3 การตีพิมพOบทความวิชาการ ในปG พ.ศ.2562 
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เมื่อเปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดDรับการตีพิมพ6ป* พ.ศ.2562 มากกวKาป* พ.ศ.2561 และเพิ่มขึ้นอยKาง 

ตKอเนื่องตั้งแตKป* 2559-2562 ดังภาพที่ 2-2 

3) การนำเสนอผลงาน
คณะศิลปศาสตร6มีนโยบายสนับสนุนใหDบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั ้งใน

รูปแบบการนำเสนอดDวยวาจา (oral presentation) และการนำเสนอดDวยโปสเตอร6 (poster presentation) 

ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในป*งบประมาณ 2562 มีบุคลากรของคณะฯ ไปนำเสนอผลงาน

ในที่ประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 17 ผลงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2-4 

ลำดับ ชื่อผูSนำเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันท่ี 
ระดับนานาขาติ 

1 อ.ดร.อญัชลี ภูKผะกา Decoding the Structure of 

Thai Novels between 1932 

and 1957 

การประชุม the 

International Conference 

Commemorating the 60th 

Anniversary of 

Korea-Thailand 

Diplomatic Relations 

4-7 ต.ค.

2561

2 อ.พรเทพ โตชยางกรู Imagery in “Modern Thai 

Songs Composed in 

Memory of the Late King 

Bhumibol” 

ภาพท่ี 2-2 จำนวนบทความวิจัยตีพิมพO ระหวRางปG พ.ศ.2559-2562 

ตารางท่ี 2-4 การนำเสนอผลงานในท่ีประชุมวิชาการ 
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ลำดับ ชื่อผูSนำเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันท่ี 
3 อ.ดร.พยุงศักด์ิ 

แกKนจันทร6 

Create English Teaching 

and Learning Materials 

Using Augmented Reality 

Technology 

การประชุม CamTESOL 

Conference 2019 

15-17

ก.พ.

2562

4 ผศ.ดร.ณมน 

ปุษปาพันธุ6 

บทความ เรื่อง "หนังตะลุงเรื่อง

รามเกียรต์ิกบัการแกDเหมรย: 

พิธีกรรมและความเช่ือ" 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ “ศาสนาพุทธและ

ศาสนาพราหมณ6-ฮินดูใน

เอเชียตะวันออกเฉียงใตD เนDน

มหากาพย6รามายณะ 

2-3 มี.ค.

2562

5 อ.ดร.ภัททริา 

ไทยทอแสง 

The Role of Women in 

Men’s Biographies in the 

Sanguo Zhi, 

การประชุมวิชาการ “2019 

Early Medieval China 

Group Conference” 

19-24

มี.ค.

2562

6 ผศ.ดร.รุKงภัทร 

เริงพทิยา 

An Acoustic Study of Thai-

accented-Pali Buddhist 

Reading and Chanting” 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ Workshop on 

Linguistic Minorities in 

Asia 

21-24

มี.ค.

2562

7 รศ.ดร.ทรงศรี 

สรณสถาพร 

Designing an e-Learning 

Course of Communicative 

Thai Language for TFL 

Learners 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ eLearning 

Forum Asia 2019 

(eLFA2019) 

29-31

พ.ค.

2562

8 ผศ.ดร.รุKงภัทร 

เริงพทิยา 

The Thai-English 

Expressions of Politeness 

in the Thai Business 

Discourse” 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ The 16th 

International Pragmatics 

Conference 

8-16

มิ.ย.

2562

9 อ.ดร.สุธาทิพย6 

ถิรคุณโกวิท 

Exploring Writing 

Assessment Literacy and 

Classroom Practices of 

Thai University Instructors 

การประชุมนานาชาติ Asia 

TEFL International 

Conference 2019 

27-29

มิ.ย.

2562

10 ผศ.ปณิชา 

นิติสกุลวุฒ ิ

A Review of Game-Based 

Research for English 

Language Learning in S&G 

Interdiscipline Journal 

การประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ 50th Anniversary 

ISAGA Conference 2019 

24 ส.ค. 

–2 ก.ย.

2562
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ลำดับ ชื่อผูSนำเสนอ ชื่อผลงาน ชื่อการประชุม วันท่ี 
ระดับชาติ 

11 อ.พงษ6กรณ6 

วีรพิพรรธน6 

บทความ เรื่อง “สถานภาพ

วรรณคดีไทยกับพื้นที่: หลักสูตร

การศึกษา หนังสือเรียน การ

ทดสอบและการวิจัย” 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

เน่ืองในโอกาส 40 ป* แหKงการ

สถาปนาสาขาวิชาศิลปศาสตร6 

มสธ. หัวขDอ “คุณภาพ ความ

เทKาเทียม และความ

หลากหลายทางศิลปศาสตร6” 

11 ก.พ. 

2562 

12 อ.ดร.ยุวดี ถิรธราดล Needs Analysis on 

Academic English Writing 

of Undergraduate Students 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ครั้งที่ 3 สาขามนุษยศาสตร6

และสงัคมศาสตร6 ประจำป* 

2562 การศึกษาในยุคดิจิทัล: 

ความทDาทายของ

มนุษยศาสตร6และ

สังคมศาสตร6 

10 มิ.ย. 

2562 

13 อ.ดร.วิชญา 

บวรวิวรรธน6 

การศึกษาเชิงสำรวจหลักสูตร

การแปลในระดับปริญญาโทใน

ประเทศไทย 

14 อ.ดร.ไพศาล 

สุขใจรุKงวัฒนา 

ภาพมงคลในคติความเช่ือของ

ชาวจีน 

15 อ.ดร.ธีระยุทธ สุริยะ การศึกษาคืออะไรในสงัคม

ออนไลน6ไทย: มุมมองจากการ

วิเคราะห6อปุลกัษณ6 

16 ผศ.ดร.ณมน 

ปุษปาพันธุ6 

การศึกษาของวิเศษจากนิทาน

วัดเกาะ 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

หัวขDอ “เวทีวิจัยศิลปะและ

วัฒนธรรมศึกษา” ครัง้ที่ 2 

23 ส.ค. 

2562 

17 อ.ดร.ฐิติภา 

คูประเสริฐ 

กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบ

คำถามของดารา: กรณียุติ

ความสัมพันธ6กับคูKรัก 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 

“ดินแดนแฟนตาซี: ความจริง

และจินตนาการในสงัคม

ดิจิทัล” 

23-24

ส.ค.

2562

เมื ่อเปรียบเทียบจำนวนผลงานที่บุคลากรสายวิชาการไปนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ พบวKา ใน

ป*งบประมาณ 2562 เพิ่มข้ึนจากป*งบประมาณ 2561 ดังภาพที่ 2-3 
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  นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ 

โดยคณาจารย6ในคณะฯ แลDว ป*การศึกษา 2561 

นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร6ไดDผลิตผลงานทาง

วิชาการภายใตDคำแนะนำของอาจารย6ที่ปรึกษาและ

อาจารย6ประจำวิชา และไดDรับการตอบรับเพื่อ

นำเสนอในที่ประชุมวิชาการที่จัดโดยสถาบันการ 

ศึกษาตKาง ๆ ดังน้ี  

      Landscaping University EFL's Classroom 

Environment:  Revealing Its Effects นำเสนอ  

โดย นางสาวณวรรณ จันทนนท6  ในงานการประชุม

วิชาการระดับชาติ 40 ป* ศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัย  

สุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 11 กุมภาพันธ6 2562 ณ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

      Discourse Functions of Marked Theme 

and the Narrative Nature of Chinese EFL 

Learners' Argumentative Writing นำเสนอโดย 

Miss JIEHUA LIN ในงาน The 4th RSU National 

and International Research Conference 

on Science and Technology, Social Sciences 

ภาพท่ี 2-3 จำนวนผลงานท่ีบคุลากรสายวิชาการนำเสนอในงานประชุมวิชาการ 
ระหวRางปGงบประมาณ 2559-2562 

Sciences and Humanities 2019  วันที่ 26 
เมษายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 
      The Design and Development of A 
Situation-Based Instructional Model for 
Online Thai language Instruction for 
Foreigners น าเสนอโดย นางสาวอรทิพย์ กีรติวุฒิ-
พงศ์ ในงาน The Symposium of International 
Languages and Knowledge 2019 ผลงานได้รับ
รางวัล Winner of the Best Paper: GOLD 
AWARD วันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

  Vocabulary Lists, Word Frequency, 
and Word Networks: Tools for Vocabulary 
Teaching Technique น าเสนอโดย นางสาวรติมา 
เที ยน ไชย  ใน ง าน  The  Sympos i um o f 
International Languages and Knowledge 
2019 ผลงานได้รับรางวัล Winner of the Best 
Paper : BRONZE AWARD วันที่ 24 สิงหาคม 
2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
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4) การสRงเสริมดSานการวิจัย
ป*งบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร6ไดDจัด

โครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย เพื่อเปgนเวที

สำหรับการพูดคุย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การ

แลกเปลี่ยนความรูDและประสบการณ6 รวมถึงการ

สรDางแรงบันดาลใจใหDแกKคณาจารย6 บุคลากรสาย

สนับสนุน และนักศึกษาของคณะฯ เพื่อนำไปสูKการ

ผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน6ตKอไป โดยแบKงเปgน 5 

หัวขDอ ดังน้ี 

“แนะนำท ุนว ิ จ ั ยฝ w ายมน ุษยศาสตรO  
สังคมศาสตรO และศิลปกรรมศาสตรO (สกว.)” 

วัตถุประสงค6เพื ่อใหDบุคลากรสายวิชาการของ

คณะฯ สามารถเขียนขDอเสนอทุนวิจัยตKอแหลKงทุน

ไดDตรงตามความตDองการและยุทธศาสตร6ของ  

แหลKงทุนนั ้น โดย รองศาสตราจารย6 ดร.ณัฐมา 

พงศ6ไพโรจน6 ผูDชKวยผูDอำนวยการดDานมนุษยศาสตร6 

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) เมื่อ

วันที่ 17 มกราคม 2562  

“การเตรียมตSนฉบับ (Manuscript) เพ่ือ
ตีพิมพOในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ” 
วัตถุประสงค6เพื่อเปgนการแนะนำเทคนิคการเขียน

ต Dนฉบ ับบทความวิจ ัยสำหร ับนำไปต ีพ ิมพ 6 ใน

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย Professor 

Dr.Richard Donato Department of Instruction 

and Learning, School of Education, University 

of Pittsburgh, USA เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 

“การใชSโปรแกรม Turnitin เพื่อการเรียน
การสอนและการวิจัย”  วัตถุประสงค6เพื ่อใหD

ความรูDและเทคนิควิธีการใชDโปรแกรม Turnitin ใน

การตรวจงานนักศึกษา และการปúองกันการคัดลอก

ผลงานวิจัย โดย หมKอมหลวงรติกร วรวุฒิ สังกัด

หอสมุดและคลังความรูD มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ

วันที่ 8 สิงหาคม 2562  

“R2R สายสนับสนุน: ความกSาวหนSาใน
อาชีพ” วัตถุประสงค6เพื ่อให Dความรู Dบ ุคลากร  

สายสนับสนุนในการทำผลงานเพื่อความกDาวหนDา  

ในอาชีพ โดยรองศาสตราจารย6 ดร.แสงเทียน 

อย ู K เ ถา คณะส ั งคมศาสตร 6และมน ุษยศาสตร6  

มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 
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5) การประชุมวิชาการ
คณะศิลปศาสตร 6  มหาว ิทยาล ัยมห ิดล 

เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพรKผลงานวิจัย เพื่อ 

พัฒนา องค6ความรู Dท ี ่ เป gนประโยชน6ตKอแวดวง 

วิชาการและการพัฒนาประเทศ จึงจัดการประชุม 

วิชาการ ดังนี้ 
 การประชมุว ิชาการระด ับชาติ สาขา 

มนุษยศาสตรOและสังคมศาสตรO ครั้งที่ 3 ประจำปG 
2562 เรือ่ง “การศกึษาในยุคดจิ ิทลั: ความ  
ท Sาทายของมนุษยศาสตร Oและส ังคมศาสตร O”
(The 3rd National Conference on Education 
in the Digital Era: Challenges for Humanities 
and Social Sciences)  จดัโดยคณะศลิปศาสตร6 

มหาวิทยาลัยมหิดล วัตถุประสงค6เพื่อนําองค6ความรูD 

ทางดDานมนษุยศาสตร6และสงัคมศาสตร6มาเผยแพรK 

รKวมมือระหวKางนักวิจัย เกิดฐานขDอมูลวิจัยดDาน

มนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 อันเปgนประโยชน6

ตKอการนำไปใชDในการศึกษา ความรKวมมือทาง

วิชาการ รวมไปถึงการสรDางความกDาวหนDาดDานการ

วิจัยเพื่อพัฒนาสังคมและประเทศไทยตKอไป โดยใน

งานมีปาฐกถาพิเศษ เรื ่อง “From Research to 

Promotion- Mobile Learning Experiences in 

Taiwan” โดย Professor Dr. Gwo-Jen Hwang, 

Chair Professor and Dean, College of Arts 

and Social Science, National Taiwan 

University of Science and Technology, 

Republic of China (Taiwan) และปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “Role of Thai Language in Korea:  A Trend 

in the Digital Era บทบาทของภาษาไทย  ในประเทศ

เกาหลี: แนวโนDมในยุคดิจ ิท ัล”  โดย Professor 

Dr.Jung, Hwan-Seung, ศาสตราจารย6ประจำภาค

ว ิชาการล Kามและ การแปลภาษาไทย Hankuk 

University of Foreign Studies, Republic of 

Korea (South Korea) และการนำเสนอผลงาน 

Parallel session เมื่อวันที่  10 มิถุนายน 2562 ณ 

คณะศิลปศาสตร6 มหาวิทยาลัยมหิดล 

สงเสรมิ และพัฒนาสังคมในวงกวาง เกิดการ 

แลกเปลีย่นเรียนรู เปนการสรางเครือขายความ
    “เทคนิคการเลือกวารสารวิชาการระดับ

นานาชาติเพื่อตีพิมพ์บทความวิจัย” วัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นแนวทางในการเลือกตีพิมพ์บทความวิจัยลง
ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ดร.รุ่งทิวา  วงศกรทรัพย์ อาจารย์
ประจ าภาควิชาอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี เจ้าของรางวัลนักวิจัยยอดเยี่ยม
ด้านจ านวนผลงานตี พิมพ์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
วิทยาเขตกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เร ื ่อง 
“วรรณกรรมตำราเพศศาสตร Oของคนไทย  
ภาคกลาง:  ไขความลับเปåนความรู S” จ ัดโดย  

ศ ูนย 6สยามทรรศน 6ศ ึกษา คณะศ ิลปศาสตร6  

มหาว ิทยาล ัยมห ิดล ร K วมก ับ โครงการวิจัย 

“วรรณกรรมตำรา เพศศาสตร 6 ของคนไทย  

ภาคกลาง: ไขความลับเปgนความรูD” ในงานมีการ

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ระหวKางบรรทัดการปริวรรต: 

ไขความ (ลับ) จากใบลานสู Kหนังสือ และเปVดตัว

หนังสือ” โดยอาจารย6บุญเตือน ศรีวรพจน6 และมี

การนำเสนอบทความวิจัยตKางๆ โดยไดDรับเกียรติ

จากรองศาสตราจารย6 ดร.ณัฐมา พงศ6ไพโรจน6 

ผู DชKวยผู DอำนวยการดDานมนุษยศาสตร6 สำนักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) กลKาวเปVดงาน 

เมื่อวันศุกร6ที่ 8 กุมภาพันธ6 2562 ณ โรงแรมเอเชีย 

กรุงเทพฯ 

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ทางดSานมนุษยศาสตรOและสงัคมศาสตรO คร้ังท่ี 11 
( The 11th International on Humanities 
and Social Sciences) ภายใตSหัวขSอ “สังคม
โลกยุคดิจิตัล: ผลกระทบ ตRอมนุษยศาสตรO  
และสังคมศาสตรO” (Global Digital Society: 
Impacts on Humanities and Social Sciences) 
วัตถุประสงค6เพื่อเปgนเวทีใหDกับนักวิชาการ นักวิจัย 

และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดDแลกเปลี ่ยน

ความรูDและประสบการณ6 อีกทั้งเปgนการเผยแพรK

งานวิจัยดDานมนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 โดย

อาจารย 6  ดร.ย ุวด ี  ถ ิรธราดล รองคณบดีฝ îาย

การศึกษาและพัฒนาคุณภาพ คณะศิลปศาสตร6

มหาวิทยาลัยมหิดล เปgนผ ู Dแทนคณะฯ ในฐานะ

สมาชิกภาคีเครือขKาย เขDารKวมพิธีเปVดงานและเขDารKวม

การประชุม เมื ่อวันที ่ 2 - 3 พฤษภาคม 2562 ณ 

ศูนย6ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป* 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร6 อำเภอหาดใหญK 

จังหวัดสงขลา 
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การประช ุมว ิชาการบ ัณฑ ิตศ ึ กษา
ระดับชาติสรรพศาสตรO สรรพศิลปë ประจำปG 
2562  ผ ู Dช Kวยศาสตราจารย6 ดร.ธนายุส ธนธิติ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร6 และอาจารย6 ดร.ณัฏฐพงศ6 

จันทร6อยูK  รองคณบดีฝîายวิชาการ วิจัย และวิเทศ

ส ัมพ ันธ 6  และประธานหล ักส ูตรฯสาขาว ิชา

ภาษาศาสตร6ประยุกต6 เขDารKวมโครงการในฐานะ

เจDาภาพรKวมจัดงานประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษา

ระดับชาติสรรพศาสตร6 สรรพศิลปù ประจำป* 2562 

และรKวมฟdงปาฐกถานำเรื่อง “กระทรวงใหมK” กับ 

ท ิ ศทางการศ ึ กษาระด ับบ ัณฑ ิตศ ึ กษาสาย

มนุษยศาสตร6และสังคมศาสตร6 โดยศาสตราจารย6

คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย6อุดม คชินทร สมาชิก

วุฒิสภาและอดีตรัฐมนตรีชKวยวKาการกระทรวงศึกษาธิการ 

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร6 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร6 ทKาพระจันทร6  

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
คร ั ้งท ี ่  2 ภายใต Sห ัวขSอ“เวทีว ิจ ัยศิลปะและ
วัฒนธรรมศึกษา” ผูDชKวยศาสตราจารย6 ดร.ธนายุส 

ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร6 เขDารKวมพิธเีปVดงาน

ในฐานะเจDาภาพรKวมจัดการประชุมฯ ซึ ่งไดDรับ

เกียรติจากนายนที มนตริวัต รองผู Dว Kาราชการ

จังหวัดมหาสารคาม เปgนประธานเปVดงานฯ ในชKวง

เชDาเปgนการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “งานพุทธศิลปùใน

อนุภูม ิภาคลุ Kมน้ำโขง” โดย ศาสตราจารย6 ดร.  

ศักดิ ์ชัย สายสิงห6 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย

ศิลปากร และในชKวงบKายเปgนการนำเสนองานวิจยั

แล ะ ง านว ิ ช าก า ร ป ร ะ เ ภทบ ร ร ย าย  ( Oral 

Presentation) การนำเสนองานประเภทโปสเตอร6 

(Poster Presentation) เม ื ่อวันที ่ 23 ส ิงหาคม 

2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

6) ดSานวิเทศสัมพันธO
คณะศิลปศาสตร6ไดDสรDางเครือขKายความ

รKวมมือทั้งในและตKางประเทศ การประชุม การลง

นามขDอตกลงความรKวมมือ เพื ่อให Dพันธกิจทั้ง   

ดDานการศึกษา ดDานการวิจัย และดDานวิชาการ มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ไดDรับความรูD 

ประสบการณ 6 ในการแลกเปล ี ่ ยนเร ียนร ู Dกับ

หนKวยงานอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย6และ

นักศึกษาดDวย รายละเอียดดังตKอไปน้ี 

         6.1) การสรSางเครือขRายความรRวมมือ 
ระหว R า งคณะศ ิลปศาสตร O  ก ั บ  School of 
Teaching Chinese as a Foreign Language 

โดยอาจารย6 ดร.ณัฏฐพงศ6 จันทร6อยู K รองคณบดี 

ฝîายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ6 และอาจารย6 

ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดีฝîายการศึกษาและ 

พัฒนาคณุภาพ เจรจาความรKวมมือกบั School of 

Teaching Chinese as a Foreign Language, 
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Bio-medical Engineering Centre, Peking 
University Health Science Centre, School of 
Advanced Agricultural Sciences, School of 
Nursing และ Peking University ซึ่ งคณะ 

  ศิลปศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มาท าวิจัยร่วมในสาขา Applied Linguistics เมื่อ
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 และเจรจาความร่วมมือ    
กับ Centre for Multi-lingual Studies, Fudan 
Univers i ty  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ด้ าน
กระบวนการพัฒนาการวัดและประเมินผลทาง
ภาษาและภาษาศึกษา (Language testing and 
language education) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

การประชุมเพื่อหาแนวทางด้านความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ธนายุส  ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และทีม
ผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ เดินทางไปประชุมกับ 
Prof.Dr.Naohiro Takizawa , Dean of the 

University โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ทางวิชาการร่ วมกัน ได้แก่  การแลกเปลี่ ยน
คณาจารย์ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การท าวิจัย 
การตีพิมพ์ผลงานและการจัดประชุมวิชาการ
ร่วมกัน เมื่อวันที่ 5-7 ธันวาคม 2561 ณ Graduate 
School  o f  Language Educat ion and 
Information Science, Ritsumeikan University 
ประเทศญี่ปุ่น 

การลงนามสัญญาบันทึกข้ อตกลง
เพิ่ ม เ ติ ม  ในหลั กสู ต ร  Doub le -Degree 
Program for Master’s Courses in Applied 
Linguistics  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  กับ Mr.Hitoshi Kato 
ผู้แทนจาก Graduate School of Language and 
Culture, Osaka University ประเทศญี่ปุ่น ร่วม
ลงนามในสัญญาบันทึกข้อตกลงเพ่ิมเติมในหลักสูตร 
Double-Degree Program for Master’s Courses 

and Information Science , Ritsumeikan 

Graduate School of Language Education 
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in Applied Linguistics   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษา 
อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
เจรจาความร่วมมือกับ Prof.Kenta Kawahara, 
Executive Vice President ด้านการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระยะสั้น รวมไปถึงความร่วมมือต่อเนื่อง
ด้านการสอนภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทยส าหรับ
นักศึกษาต่างชาติ ระหว่าง Center for Japanese 
Language กับคณะศิลปศาสตร์ หลังจากที่ทั้งสอง
สถ าบั น ไ ด้ มี ห ลั ก สู ต ร ร่ ว ม  MA in Japanese 
Studies ภ าย ใต้  MU-Osaka Joint Campuses 
ของสองสถาบัน เม ือ่ว ันท ี ่11 ม ีนาคม 2562 
ณ Osaka University ประเทศญี่ปุน 

การเจรจาขยายความร่วมมือด้านการ
สอนภาษาต่างประเทศและทวิภาษาศึกษาและ
พหุภาษาศึกษา (Bilingual Education & 
Multi l ingual Education ) อาจารย์  ดร. 
ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย
และวิ เทศสัมพันธ์  และอาจารย์  ดร .ทานพร 
ตระการเถลิงศักดิ์ เป็นผู้แทนคณะศิลปศาสตร์  
เจรจากับ Prof.Junko Majima จาก The Graduate 
School of Language and Culture เพ่ือขยาย

ความร่วมมือด้านการสอนภาษาต่างประเทศและ  
ทวิภาษาศึกษาและพหุภาษาศึกษา (Bilingual 
Education & Multilingual Education) และ
ร่วมพิธ ีเปิดส านักงานมหาวิทยาลัยมหิดล (The 
Osaka-Mahidol International Office) เมื่อวันที่ 
12 มีนาคม 2562 ณ Osaka University, Suita 
Campus ประเทศญี่ปุ่น 

โครงการเสวนาวิจัยระดับอาจารย์
ระหว่างไทยและญี่ปุ่นด้านภาษาศาสตร์และการ
เรียนการสอน อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 
คณะศิ ลปศาสตร์  แ ล ะผู้ แ ทนจ าก  Osaka 
University ประเทศญี่ปุ่น ร่วมมือกันจัดโครงการ
เสวนาวิจัยระดับอาจารย์ระหว่างไทยและญี่ปุ่น
ด้านภาษาศาสตร์และการเรียนการสอน ครั้งที่ 2 
เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพทางวิชาการให้กับอาจารย์
ของคณะศิลปศาสตร์  ให้มีมาตรฐานในระดับ
นานาชาติ นอกจากนี้  เพ่ือสร้างเครือข่ายและ
พันธมิตรทางการวิจัยระหว่าง Osaka University 
และมหาวิทยาลั ย อ่ืนๆ ในประเทศไทย เมื่ อ 
วันที่  21 มีนาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การประชุมและลงนามความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส 
ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมประชุมและ 
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ กับ Ms.Qi Hong, 
Secretary of Party Committee, Shanghai 
Jiao Tong University เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 
2562  ณ Shangai J iaoTong Univers i ty 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ 
และการขยายเวลาความร่วมมือ อาจารย์ ดร.
ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และวิเทศสัมพันธ์ อาจารย์ ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ และ
อาจารย์ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ร่วมเจรจา
กับ Asst.Prof.Jayson De Guzman Peytras 
ผู้ แทนจาก College of Arts and Letters 
University of the Phillippines, Diliman ใน
ประเด็นความร่วมมือทางวิชาการและการขยาย

เวลาความร่วมมือ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ
และอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ 
จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ประชุมความร่วมมือทาง
วิชาการ ณ Fudan University  และเข้าร่วม
โครงการ “The Belt and Road” National 
Advanced Training Program on Cultural 
E xchange s  ณ Shangha i  J i a o  T o n g 
University  ระหว่างวันที่ 6 – 28 กรกฎาคม 2562  
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

การประชุมหารือการก าหนดกิจกรรม
และกรอบแนวทางความร่วมมือทางวิชาการและ
ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะ 
ศิลปศาสตร์ และทีมผู้บริหาร ประชุมหารือร่วมกับ  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์ อินทราไสย 
คณบดีส านักวิ ชาศิลปศาสตร์  มหาวิทย าลั ย 
แม่ฟ้าหลวง เ พ่ือก าหนดกิจกรรม และกรอบ
แนวทางความร่วมมือทางวิชาการเมื่ อวันที่      
5  สิ ง ห า ค ม  2 5 6 2  ณ  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัย มหิดล พร้อมกันนี้ได้มีการลงนาม
ความร่วมมือระหว่างกันขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 
2562 ณ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
แม่ฟ้าหลวง 

โครงการเสวนาการเรียนและการวิจัย
ระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น หน่วย
วิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมมือกับ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น จัด
โครงการเสวนาการเรียนและการวิจัยระดับ
บัณฑิตศึกษาระหว่างไทยและญี่ปุ่น วัตถุประสงค์
เ พ่ือให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชา
ภาษาศาสตร์ประยุกต์  และนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาได้มีโอกาส

ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ใน
การเรียน รวมถึงการท าวิจัย โดย Prof.KATO 
Hitoshi, Director of Center for Japanese 
Language and Culture, Osaka University น า
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย 
โอซากาเข้าร่วมเสวนา เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 
ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นอกจากนี้  เ มื ่อ ว ัน ที ่  22 กุมภาพันธ์ 2562 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ยังให้  
การต้อนรับคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงานของ
ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะวิชาการ 
(CAAS) ของคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ในด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและโครงการ
ต่างๆ ของศูนย์ฯ เช่น หลักสูตรอบรมมัคคุเทศก์ 
การทดสอบภาษาต่างๆ เป็นต้น 
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 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ 
น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ 
ค ณ บ ดี ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  ใ ห้ ก า ร ต้ อ น รั บ 
ศาสตราจารย์ ดร.ฌองส์ ฮวันชึง อาจารย์ประจ า
ภ าควิ ช า ก า ร ล่ า ม แล ะ กา ร แป ลภา ษ า ไ ท ย 
จาก Hankuk University of Foreign Studies 
สาธารณรัฐเกาหลี ในฐานะ Visiting Professor 
เป็นเวลา 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 
สิงหาคม 2562 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ อาจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ 
จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์ และอาจารย์ ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักดิ์ 
ให้การต้อนรับ Professor Kazuhito Fujiyama 
และ Hitoshi Hisada, ASEAN Campus Directors 
of Osaka University ในโอกาสที่มาเข้าเยี่ยมชม
คณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2562 

อาจารย์ ดร.ยุวดี ถิรธราดล รองคณบดี
ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ อาจารย์ ดร.
ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย 
และวิ เทศสัมพันธ์  และคณาจารย์หลักสูตรฯ 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับผู้บริหาร และคณาจารย์จากสาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ ส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ในโอกาสศึกษาดู
งาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้
ภาษา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 
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6.2) กิจกรรมทางวิชาการในต่างประเทศ 
ในปีการศึกษา 2561 บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์ได้เดินทางไปยังต่างประเทศเพ่ือท ากิจกรรมทั้งด้าน

การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ รวมทั้งสิ้น 10 กิจกรรม รายละเอียดดังตารางที่ 2-5

ล าดับ ชื่อ-สกุล กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

1 อ.ดร. ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้น
ระหว่าง University of Canterbury ประเทศ
นิวซีแลนด์กับมหาวิทยาลัยมหิดล (UCMU 
Internship 2018) ณ ประเทศนิวซีแลนด์ 

6-15 ส.ค. 61

2 น.ส.พนิดา หนูทวี 
นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง 

ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติด้าน E-Learning ณ 
National Taiwan University of Science and 
Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน 

24-28 ก.ย. 61

3 อ.ดร.ยุวดี ถิรธราดล 
นางสาวศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์ 
นายสยาม สภานุชาต 
นายวัชรพงษ์ พิพิธพรรณพงศ์ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน China Educational 
Expo 2018 (CEE2018) ณ นครเฉิงตู 
และนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน 

22-26 ต.ค. 61

4 อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ 
รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 

ประชุมวิชาการ Fudan Symposium on 
Multilingualism and Multilingual 
Education: English and Beyond ณ Fudan 
University นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 

28-30 พ.ย. 61

5 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสั้นเชิง
ปฏิบัติการ ณ Ritsumeikan University 
ประเทศญ่ีปุน่ 

12-22 ธ.ค. 61

6 รศ.ดร.ทรงศรี สรณสถาพร การจัดท า Active Recruitment และ On-site 
Interview 2019 เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
และเพ่ิมจ านวนนักศึกษาต่างชาติ รวมทั้ง
ด าเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 

1-5 ก.พ. 62 /
1-3 มี.ค. 62

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

7 อ.ดร.ทานพร ตระการเถลิง
ศักดิ์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ "The 7th International Forum on 
Japanese Language and Culture" ณ Osaka 
University ประเทศญี่ปุ่น 

13-16 มี.ค. 62

8 รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี ร่วมโครงการส ารวจ ค้นคว้า รวบรวมเอกสาร
ประวัติศาสตร์ดาราศาสตร์ไทย ณ หอสมุด
แห่งชาติ และหอจดหมายเหตุคณะมิสซัง
ต่างประเทศ สาธารณรัฐฝรั่งเศส 

4-10 เม.ย. 62

9 อ.ดร. ฉันฐรัช หงษ์บุญไตร ประชุมและปฏิบัติงาน โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาระยะสั้นระหว่าง University of 
Canterbury ประเทศนิวซีแลนด์และ
มหาวิทยาลัยมหิดล (UCMU Internship 2019) 
ณ University of Canterbury ประเทศ
นิวซีแลนด์ 

9-24 มิ.ย. 62
และ 9-25 ส.ค.
62

10 อ.ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ ร่วมโครงการ “The Belt and Road” National 
Advanced Training Program on Cultural 
Exchanges. และประชุมความร่วมมือทางวิชาการ 
ณ Shanghai Jiao Tong University และ 
Fudan University สาธารณรัฐประชาชนจีน 

6-28 ก.ค. 62

นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ระหว่างนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์เพ่ือไปศึกษา
หรือท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศรวม
ทั้งสิ้น 9 กิจกรรม มีนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน  23 คน และนักศึกษาต่างประเทศเดินทาง 

 

มาศึกษาหรือท ากิจกรรมในคณะศิลปศาสตร์รวม
ทั้งสิ้น 3 กิจกรรม นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 8 คน รายละเดียดดังตารางที่ 2-6 และ
ตารางที่ 2-7 

ล าดับ ชื่อนักศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 
1 นางสาวณภสัภรณ์ ปักกัง        

นางสาวกุลนิษฐ์ รักษาราษฎร ์  
นางสาวกาญจนา เผือกเนียร        

WJC Fall 2018 - Spring 2019 Program 
ณ Fukuoka Women's Univetrsity 
ประเทศญี่ปุ่น 

ก.ย. 61 – ส.ค. 62 

ตารางท่ี 2-6 การศึกษาหรือท ากิจกรรมในต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อนักศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 
2 นางสาวจฬุาลักษณ์ สันติชัยรัตน์ The 16th ASEAN and 6th ASEAN +3 

Youth Cultural Forum (AYCF+3) 
ภายใต้หัวข้อ "Creative Community" 
ณ Ateneo de Manila University 
ประเทศฟิลิปปินส ์

11-16 พ.ย. 61

3 นางสาวกรวินท์ บนิกรีม 
นางสาวจฬุาลักษณ์ สันติชัยรัตน์ 

SMU Leadership Symposium 
ณ Singapore Management University 
ประเทศสิงคโปร์ 

11-13 ธ.ค. 61

4 นางสาวอารยา ชวานนท์ 
นางสาวปิยพร เพ็ญสวัสดิ์ 
นางสาวนิสิตา วงศ์บญุมาก 
นางสาวกชกร กันศิริ 
นายณัฐดนัย สบุิน 
Ms. Wenjuan Chen 
นางสาวตรีศิรินทร์ เฉลิมกิติ 
นางวชัราภรณ์ กี่สวัสดิ์คอน 

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระยะสัน้เชิง
ปฏิบัติการ ณ Ritsumeikan University  
ประเทศญี่ปุ่น 

12-22 ธ.ค. 61

5 นางสาวจิตตานันท์ ปัญญาวรเกียรติ 
นางสาวธนัชชา สมชัยมงคล 

ASEAN in Today's World (AsTW) 2019 ณ 
University of Malaya ประเทศมาเลเซีย 

21 ก.พ. – 
6 มี.ค. 62 

6 นางสาวเบญจพร อ่อนทอง 
นางสาวศิลป์ศุภา สว่างยิ่ง 
นายรัฐฐสทิธิ นานช้า 

ASEAN+3 Mobility Program 2019 
ณ Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 

16-29 มิ.ย. 62

7 นางสาวกนกพร ประกอบแสง The STEP Asian Undergraduate Summit 
2019 ณ National University of 
Singapore ประเทศสงิคโปร์ และ 
Hindu College ประเทศอินเดยี 

30 มิ.ย.-6 ก.ค. 62 
และ 14 - 21 
ก.ค. 62 

8 นางสาวหทัยทพิย์ คิดเสาร์ชุ่ม 
นางสาวกุลภรณ์ จนัทร์วิบลูย์ 

The University Consortium of the 21st 
Century Martime Silk Road 
International Summer Program 
(UCMSR Program) ณ Xiamen University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

21 ก.ค.-1 ส.ค. 62 

9 นางสาวอาทิตยา มาลัยพนัธุ์ ASEAN+3 Mobility Program 2019 
ณ Yunan University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

29 ก.ค.-9 ส.ค. 62 
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ล าดับ ชื่อนักศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 
1 Ms. Miho Sasaki 

Ms. Shiho Kamogawa 
Ms. Reiko Mori 
Ms. Yuria Seki 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลยัมหิดล กับ Aoyama Gakuin 
University ประเทศญีปุ่่น 

13 ส.ค.–25 ธ.ค.
61 

2 Ms.Airi MORITA        
Ms.Koh MOON SUN        

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง
มหาวิทยาลยัมหิดล กับ Fukuoka 
Women's University ประเทศญี่ปุ่น 

14 ม.ค. – 25 ธ.ค.  
62 

3 Ms.Hong JUYEON        
Ms. Lee SOOBIN        

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่าง 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ 
Hankuk University of Foreign Studies 
ประเทศเกาหลีใต้ 

14 ม.ค. – 27 พ.ค.  
62 

1) การบริการวิชาการแบบมีรายได้
กา รบริ ก า ร แ บบ มี ร า ย ได้ ข อ ง ค ณ ะ 

ศิลปศาสตร์ เช่น โครงการอบรมภาษา โครงการ
บริการจัดสอบ TOEIC การบริการวิชาการส าหรับ
หน่วยงานต่างๆ การบริการด้านการแปลและการ
ล่าม การจัดพิมพ์หนังสือ ซึ่งเป็นการบริการที่
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและสังคม 
จึงมีผู้สนใจเข้ารับบริการเป็นจ านวนมาก คณะฯ จึง
ด าเนินการจัดโครงการอย่างต่อเนื่อง รายละเอียด
ตารางที่ 3-1  

 
ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด 

โครงการ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

1 โครงการจัดสอบภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol 
University English Language 
Test: MU-ELT) ประจ าปี 2562 

คร้ัง 1: 26 ม.ค.62 
คร้ัง 2: 20 เม.ย.62 
คร้ัง 3: 3 ส.ค.62 
คร้ัง 4: 26 ต.ค.62 

1,652 
1,638 
1,590 
1,562 

- - 

ตารางท่ี 2-7 การมาศึกษาหรือท ากิจกรรมในคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาต่างชาติ 

ตารางท่ี 3-1 โครงการบริการวิชาการแบบมีรายได้ ปีงบประมาณ 2562 

ผลการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจดาน 

การบริการวิชาการ
คณะศิลปศาสตร์จัดการบริการวิชาการใน 

รูปแบบที่หลากหลายทั้งแบบมีรายได้และไม่มี 
รายได้ เช่น โครงการบริการจัดสอบ โครงการ 
ฝึกอบรมด้านภาษา การท่องเที่ยว การแปลและ 
การล่าม การให้บริการห้องสมุดและศูนย์การเรียนรู้ 
ภาษา และชุมชนสัมพันธ์ 



รายงานประจ าปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [42] 

ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด 
โครงการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

2 โครงการบริการจัดสอบ TOEIC 
ปีงบประมาณ 2562 

คร้ัง 1: 21 พ.ย.61 
คร้ัง 2: 20 ก.พ.62 
คร้ัง 3: 29 พ.ค.62 
คร้ัง 4: 18 ก.ย.62 

164 
272 
177 
194 

4.38 
4.44 
4.32 
4.42 

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด 

3 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่
การสอบ IELTS ปีงบประมาณ
2562 

คร้ัง 1: 8 ม.ค.-15 ก.พ.62 
คร้ัง 2: 21 มี.ค.-30 เม.ย.62 
คร้ัง 3: 23 ก.ค.-23 ส.ค.62 

16 
15 
12 

4.75 
4.75 
4.86 

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4 โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพือ่ 
การสอบ TOEIC ปีงบประมาณ 
2562 

คร้ัง 1: 26 ต.ค.-20 พ.ย.61 
คร้ัง 3: 11-15 พ.ค.62 

14 
13 

4.51 
4.32 

มากที่สุด 
มากที่สุด

5 โครงการอบรมไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษระดับ Beginner 
(Essential English Grammar) 

20 ม.ค.-3 ก.พ.62 15 4.49 มากที่สุด

6 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
หลักสูตรเข้มข้น (Intensive 
English Course) 1/2019 

11 ก.พ.-28 มี.ค.62 17 4.35 มากที่สุด

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“เส้นทางสู่พิธีกรมืออาชีพ” รุ่น
ที่ 1 

2-3 ก.พ.62 14 4.66 มากที่สุด 

8 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป 
(ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10 

19 ม.ค.-4 ส.ค.62 47 4.21 มากที่สุด

9 โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทย
ให้ชาวต่างประเทศ 

รุ่น 9: 19 ม.ค.-3 ก.พ.62 
รุ่น 10: 25 พ.ค.–2 มิ.ย.62 
รุ่น 11: 29 มิ.ย.-13 ก.ค.62 

35 
22 
30 

4.60 
4.64 
4.28 

มากที่สุด 
มากที่สุด
มากที่สุด

10 โครงการอบรมภาษาจนีเบื้องต้น 
1 (รุ่น 1) 

5 ก.พ.-12 มี.ค.62 14 4.36 มากที่สุด

11 โครงการอบรมภาษาญีปุ่่น
เบื้องต้น 1 รุ่นที่ 1/2562 

19 มี.ค.-12 เม.ย.62 21 4.48 มากที่สุด
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ล าดับ ชื่อโครงการ วันที่จัด 
โครงการ 

จ านวน
ผู้เข้าร่วม 

(คน) 

ความพึง
พอใจ 
(เต็ม 5 
คะแนน) 

ระดับความ
พึงพอใจ 

12 โครงการอบรมการแปลประจ าปี 
2562 เรื่อง “เทคนิคการแปล
งานเฉพาะทาง” 

17-18 ส.ค.62 28 3.83 มาก 

นอกจากนี้ ศูนย์การแปลและการล่าม 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการ
ตรวจประเมินรับรองการเป็นองค์กรที่มีหน้าที่
รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ 
โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กร
มหาชน) เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562  คณะผู้ตรวจ
ประเมินได้เข้าตรวจประเมินความพร้อมแล้วเห็นว่า 
ศูนย์การแปลและการล่ามมีความมุ่งมั่น ใส่ใจ และ
มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีความพร้อม มีความเป็น
มืออาชีพ และสามารถที่จะด าเนินการทดสอบ
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพนักแปล ศูนย์การแปลและการล่ามจึงได้รับ
การรับรองให้ เป็นองค์กรที่ มีหน้ าที่ รั บรอง
สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขา
วิชาชีพธุรกิจหนังสือและสิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปล 
คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 4 จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
(องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2562 
ถึงวันที่ 10 กันยายน 2565 (หนังสือรับรองเลขที่ 
CN-0227A-6201/0001) 

ภาพที่ 3-1 โครงการอบรมการแปลประจ าปี 2562 
เรื่อง “เทคนิคการแปลงานเฉพาะทาง” 



รายงานประจ าปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [44] 

ภาพที่ 3-2 โครงการอบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป (ต่างประเทศ) รุ่นที่ 10 

การจัดพิมพ์หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อวิดีทัศน์ ในปีงบประมาณ 2562 

Blossom Listening 
and Speaking

Blossom Reading Blossom English 
Structure

Blossom Integrated 
Skills

ก้าวแรกภาษาเกาหลี 



รายงานประจ าปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [45] 

นครปฐมในกระแสธารของความเปลี่ยนแปลง 
https://la.mahidol.ac.th/th/siam-2/ 

วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (The Liberal Arts Journal) 
http://www.la.mahidol.ac.th/lajournal 

โครงการผลิตและเผยแพร่ความรู้ของสาขาวิชาภาษาไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ 
https://la.mahidol.ac.th/education/lang/ 

https://la.mahidol.ac.th/th/siam-2/
http://www.la.mahidol.ac.th/lajournal
https://la.mahidol.ac.th/education/lang/
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เนื่องจากบุคลากรของคณะศิลปศาสตร์
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถท่ีหลากหลาย จึงได้รับ
เชิญเป็นอาจารย์ พิ เศษ วิทยากร กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ อย่างสม่ าเสมอ 
ในปีงบประมาณ 2562 บุคลากรของคณะฯ จ านวน 
63 คน ได้ให้บริการวิชาการในรูปแบบต่างๆ รวม
ทั้งหมด 431 ครั้ง รายละเอียดดังแผนภาพที่ 3-3 

ภาพที่ 3-3 ร้อยละของการให้บริการวิชาการของ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2562 

2) การบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้
คณะศิลปศาสตร์ให้บริการวิชาการแบบ  

ไม่มีรายได้ผ่านการด าเนินการโดยศูนย์การเรียนรู้
ภาษา ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา ศูนย์การแปลและ
การล่าม และหลักสูตร เพ่ือเพ่ิมความรู้ ความสามารถ
ให้กับนักศึกษา บุคลากรของคณะฯ มหาวิทยาลัย 
รวมถึงบุคคลภายนอก ทั้ งด้านภาษา ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ รายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

2.1) ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (Language 
Learning Center: LLC) 

คณะศิลปศาสตร์จัดบริการศูนย์การเรียนรู้
ภาษา (Language Learning Center : LLC) 

ส าหรับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล รวมถึงบุคคลภายนอกที่
ต้องการพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาด้วยตนเอง 
ผู้ ใช้บริการสามารถเลื อกใช้สื่ อการเรี ยนรู้ ที่
หลากหลายตามความสนใจและเหมาะสมกับระดับ
ความรู้ด้านภาษาของตนเอง นอกจากนี้ยังบริการ
ให้ค าปรึกษาการเรียนรู้ภาษาแบบกลุ่มหรือส่วน
บุคคล โดยคณาจารย์จากคณะศิลปศาสตร์ อีกทั้ง
ยังช่วยนักศึกษาก าหนดทิศทางการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ปั จจุ บั นศู นย์ การ เรี ยนรู้ ภาษา  คณะ 
ศิลปศาสตร์ มีสื่อสารสนเทศและสื่อการเรียนรู้
หลากหลายรูปแบบ อาทิ พจนานุกรม หนังสือฝึก
ทักษะทางภาษา หนังสืออ่านนอกเวลา นิตยสาร เกม 
ภาพยนตร์และเพลงภาษาต่างประเทศ โปรแกรมการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษส าเร็จรูป (CD-ROM) และ 
มุมแบบฝึกหัด/แบบทดสอบ  

ในปีงบประมาณ 2562 ศูนย์การเรียนรู้
ภาษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษา อาทิเช่น  

โครงการอบรม “การเขียนพู่กันญี่ปุ่น” 

เพ่ือการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นควบคู่ไปกับการ
เรียนภาษาญี่ปุ่ น วิทยากรโดย  อาจารย์วิภา 
งามฉันทกร และอาจารย์ อุไรพร เวทสรณสุธี  
อาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่ ว ไป คณะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนักศึกษา

กรรมการ
31%

วิทยากร
35%

อาจารย์
พิเศษ
16%

ผู้ทรงคุณวุฒิ
10%

อื่นๆ
8%
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แลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
        โครงการคลินิกรัก(ษา)ภาษา (Language 
Clinic) เพ่ือขอรับค าปรึกษาและแนวทางการ
พัฒนาทั กษะกา ร เ ขี ย น และกา รออก เ สี ย ง
ภาษาอังกฤษ จากอาจารย์ผู้ เ ชี่ ยวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษของคณะศิลปศาสตร์ ระหว่างวันที่ 
29 ตุลาคม 2561 – 5 กันยายน 2562 เวลา 
14.00-16.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคาร
ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสอบ
วัดระดับ (JLPT) ระดับ N5 เพ่ือเพ่ิมความสามารถ
ในการท าข้อสอบวัดระดับ N5 ให้ผ่านเกณฑ์  
ของสมาคมสนับสนุนการศึกษานานาชาติแห่ง 
ประทศญี่ปุ่น (JEES) วิทยากรโดยอาจารย์อุไรพร 
เวทสรณสุ ธี  อาจารย์สอนภาษาญี่ ปุ่ น  คณะ        
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 
7, 14, 21 และ 28 พฤศจิกายน 2561 และ        
ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ คณะ   
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โ ค ร ง ก า ร เ ส ว น า วิ ช า ก า ร  หั ว ข้ อ 
“ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ฉับพลัน (English 
on the Fly): เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเกิดความรู้
ความเข้าใจ ทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์
ฉับพลันหรือแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้า ครั้งที่ 1 
เรื่ อง  “ล่ ามแปลภาษาในรายการโทรทัศน์ ” 
วิทยากรโดยคุณสิริสาข์ ประชุมญาติ นักการทูต
ปฏิบัติ การ  กองประมวลและวิ เคราะห์ข่ าว 
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 28 
พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์
การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2 เรื่อง 
“การเป็นผู้บรรยายบนเวทีประกวดนางงาม” 
วิทยากรโดยคุณอาลิซาเบธ แซ๊คเลอร์ ลีนานุไชย 

ผู้ประกาศข่าวและพิธีกร วันที่ 30 มกราคม 2562 
ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพูดแบบ
ปาฐกถาเป็นภาษาอังกฤษ” วิทยากรโดยคุณภริษา 
ยาคอปเซ่น เเชมป์ปาฐกถาภาษาอังกฤษแห่ง
ประเทศไทยปี 2004 และผู้ประกาศข่าวช่อง 
Workpoint เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้อง
มินิ เ ธี ย เตอร์  อาคารศูนย์ การ เ รี ยนรู้ มหิ ดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการ Conversation Club เพ่ือ
เรียนรู้และพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษผ่านการ
ท ากิจกรรมในชีวิตประจ าวันของเจ้าของภาษา ครั้ง
ที่  1 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการจิบชาแบบ
ชาวตะวันตก โดยได้ รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.
วิภาพรรณ งามประมวญ และอาจารย์สุนันทา 
วิไลศิลป์ เป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมศาลายา 
พาวิลเลียน มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่  27 
มีนาคม 2562 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการจิบชา
นานาชาติ ครั้งที่ 2 กิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมการ
จิบชานานาชาติ โดยเฉพาะ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี เมื่อ
วันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา 
อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  
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โครงการเรียนรู้ วัฒนธรรมและภาษา
ฝรั่งเศสผ่านขนมฝรั่งเศส เพ่ือเรียนรู้วิถีชีวิตและ
เทศกาลขนมต่างๆ ของชาวฝรั่งเศสรวมถึงค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้อง ผ่านวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับขนม วิทยากร
โดยอาจารย์ชนิดา โสภี อาจารย์ประจ าหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยโครงการจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภาษา อาคารศูนย์การเรียนรู้  
มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล  

2.2) ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา 
คณะศิลปศาสตร์ เล็งเห็นความส าคัญของ

ชุมชนและสังคม จึงได้น าความรู้ ความสามารถ 
ประสบการณ์ งบประมาณ ในการด าเนินการจัด
โครงการ กิจกรรม และให้บริการกับชุมชน เช่น  

โครงการแหล่งเรียนรู้ธนาคารสายพันธุ์
ส้มโอจังหวัดนครปฐม โดยโครงการแหล่งเรียนรู้
ธนาคารสาย พันธุ์ ส้ ม โอจั งหวั ดนครปฐม มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้วัดบางช้างเหนือ คณะสงฆ์ และ
ประชาชนในพ้ืนที่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งเรียนรู้
ให้กับนักท่องเที่ยว หน่วยงานราชการต่างๆ ผู้สนใจ
ได้ศึกษาเรียนรู้ และได้พัฒนาความร่วมมือการ
บริการวิ ชาการ เ พ่ือสั งคม ชุมชนร่ วมกับวัด 
บางช้างเหนือ คณะสงฆ์ ประชาชน และเครือข่าย
ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม โดยพระพิพัฒนศึกษากร 
เจ้าอาวาสวัดบางช้างเหนือ และเจ้าคณะอ าเภอ
สามพราน ได้มีสัมโมทนียกถาเสริมก าลังใจการ
ท างานเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ เมื่อวันที่ 31 
ตุลาคม 2561 ณ วัดบางช้างเหนือ ต าบลคลองใหม่ 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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ประเพณีตักบาตรกลางน้ า วัดมะเกลือ 
คณะฯ ได้ด าเนินการจัดนิทรรศการ และจัดท า  
แผ่นพับที่ระลึกเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประเพณี 
ตักบาตรกลางน้ าและประวัติชุมชนวัดมะเกลือ เพ่ือ
เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการเกี่ยวกับประเพณี  
ตักบาตรกลางน้ า โดยจะจัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ า 
เดือน 12 ของทุกปี  ซึ่ งตรงกับวันลอยกระทง 
รวมทั้งเผยแพร่ประวัติศาสตร์ของชุมชนวัดมะเกลือ 
และเสริมสร้างความร่วมมือในเครือข่ายชุมชน
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ สภาวัฒนธรรมต าบล
คลองโยง และชุมชนวัดมะเกลือ เมื่อวันที่  22 
พฤศจิกายน 2561 ณ วัดมะเกลือ ต าบลคลองโยง 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

     ประเพณีตักบาตรท้องน้ าวัดสุวรรณาราม 
คณะฯ จัดกิจกรรมการแสดง “การละเล่นเพลง
เรือ” คณะแม่ศรีนวล ข าอาจ หวังเต๊ะ และซุ้ม
ถ่ายภาพย้อนยุค “ย้อนอดีตภาพเก่า ชาวศาลายา” 
เ พ่ือร่วมสืบทอดประเพณีตักบาตรท้องน้ าวัด
สุวรรณารามซึ่งตรงกับวันลอยกระทงของทุกปี 
ทั้ งนี้  คณะฯ ยังได้จัดท าแผ่นพับเพ่ือเผยแพร่
ประวัติศาสตร์ชุมชน และประเพณีตักบาตรท้องน้ า 
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ วัดสุวรรณาราม 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

     โครงการ “เล่าขานต านานศาลายา”ครั้ง
ที่ 13 ประจ าปี 2562 ตอน “ศาลายาโอสถ” ศูนย ์ 
สยามทรรศน์ศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกับ 
อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัย 
มหิดล จัดโครงการในครั้งนี้ขึ้น โดยภาคเช้ามีการ
ประกอบพิธีบวงสรวงและการแสดงร าบูชาพ่อปู่   
ขุนทุ่ง ณ บริเวณศาลพ่อปู่ขุนทุ่ง ภาคบ่ายเป็นพิธี
มอบรางวัล “ศาลายาสดุดี ” ครั้ งที่  9 ให้แก่  
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ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.  ณัฐวรรณ์  ยศวัฒน            
งานวิศวกรรมเพ่ือความรับผิดชอบต่อสังคม คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล การบรรยาย
พิเศษ เรื่อง “ต ารับสมุนไพรไทย” รวมถึงมีการท า
กิจกรรมการท ายาดมสมุนไพร นิทรรศการถาวร 
“สมุนไพร ภูมิปัญญาไทยสู่สากล” และกิจกรรม  
นั่งรถรางชมสวนสมุนไพรในอุทยานธรรมชาติวิทยา
สิรีรุกขชาติ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ อุทยาน
ธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2.3) ศูนย์การแปลและการล่าม
ศูนย์การแปลและการล่าม เป็นศูนย์กลาง

ประสานงานการให้บริการทางด้านการแปลและการ
ล่ามภาษาต่างๆ จัดการอบรมเสวนา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้เกี่ยวกับการแปลและการล่าม ประสานความ
ร่วมมือกับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการแปลและการ
ล่าม และศูนย์บริการวิชาการของคณะฯ ส่งเสริม

การศึกษา ค้นคว้า วิจัยพัฒนาด้านการแปลและการ
ล่าม จึงได้จัดโครงการ อาท ิ

โครงการเสวนาการแปลและการล่าม 
TIC Forum หัวข้อ “ธุรกิจคอนเทนต์กับบทบาท
นักแปล-นักพากย์” กิจกรรมเป็นการบรรยาย  
เรื่องธุรกิจของบริษัท JKN วิทยากรโดยคุณสุธานุช 
สุธีรวัฒนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการสายงาน  
คอนเทนต์ บริษัท เจเคเอ็น โกบอล มีเดีย จ ากัด 
(มหาชน) โดยเนื้อหาของการบรรยายในช่วงนี้  
เป็นการสาธิตการพากย์ภายนตร์และการ์ตูนชาติ 
ต่างๆ และการบรรยายวิทยากรโดยคุณสังวาลย์ 
เทพหัสดิน ณ อยุธยา นักพากย์อิสระและนักพากย์
หญิงรางวัลโทรทัศน์ทองค า และอธิบายถึงวิธีการ
เทคนิคการท างานของนักพากย์  เมื่อวันที่  5 
เมษายน 2562 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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2.4) หลักสูตร 
อาจ า ร ย์ ป ร ะจ า หลั ก สู ต ร ขอ งค ณ ะ 

ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความส าคัญกับ
การเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือให้สาธารณชน
ได้รับความรู้ ทักษะ และน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ท างาน รวมถึงการน าไปประยุกต์ใช้ในการด าเนิน
ชีวิต ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตรได้จัดกิจกรรม
และโครงการ อาท ิ

กิ จกรรม เ สวนา เนื่ อ ง ใน โอกาส วัน
ภาษาไทยแห่งชาติ  ปี  พ.ศ.2562 ในหัวข้อ 
“ภาษาไทย 4.0: มุมมองและความท้าทายของ
ภาษาไทยในปัจจุบันสู่อนาคต” เป็นความร่วมมือ
ในการจัดกิจกรรมระหว่าง ภาควิชาภาษาไทยและ
ภาษาวัฒนธรรมตะวันออก คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริม
วัฒนธรรม  กระทรวงวัฒนธรรม  และคณะ        
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา
เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2562 
ในหัวข้อ “ภาษาไทย 4.0: มุมมองและความท้าทาย
ของภาษาไทยในปัจจุบันสู่อนาคต" เริ่มต้นกิจกรรม
ด้วยการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ภาษาไทยกับสื่อที่
เปลี่ ยนไป: ทิศทางและแนวโน้มทางตันและ
ทางออก” โดยคุณด ารง พุฒตาล เสวนาหัวข้อเรื่อง 
“ภาษาไทยกับการสร้างคอนเทนต์ (เนื้อหา) ในสื่อ
ออนไลน์: สาระ สีสัน และสร้างสรรค์” โดยคุณ
จันทร์เพ็ญ จันทนา ผู้อ านวยการผู้บริหารสาย 
Social Media & Digital Content ธนาคารไทย
พาณิชย์ เสวนาหัวข้อเรื่อง “ป่วยซึมเศร้า ภาษาไทย
เ ร า ช่ ว ย สั ง เ ก ต ไ ด้ : ภ า ษ า ส่ ง สั ญ ญ า ณ โ ร ค
ซึมเศร้า” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทิมา 
อังคพณิชกิจ และ อาจารย์อธิชาติ โรจนะหัสดิน 
และเสวนาโต๊ะกลม หัวข้อเรื่อง “ภาษาไทย 
สังคมไทย และประเทศไทย 4.0” ประเด็นการ

เสวนา 4 หัวข้อ ได้แก่ ภาษาไทยกับการแปลและ
ล่าม,  การใช้ราชาศัพท์ ในยุคภาษาไทย 4.0, 
ภาษาไทยกับสถานการณ์ โลกปัจจุบัน  และ
ภาษาไทยกับการสืบสาน สร้างสรรค์ และต่อยอด 
ผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาทิตย์ 
ชีรวณิชย์กุล , อาจารย์  ดร.ถนอมวงศ์ ล้ ายอด-  
มรรคผล, อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล, คุณ 
ณิชารีย์ พัดทอง (จินนี่) ผู้ประกาศข่าวช่อง 7 HD 
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

โ ค ร ง ก า ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร์ ใ ห้ ค ว า ม รู้
ภาษาอังกฤษในชุมชน (ศิลปศาสตร์สอนน้อง) 
ครั้งที่ 9 เพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษา
คณะศิลปศาสตร์ หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและชุมชน โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา อาจารย์
ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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ภาษาอังกฤษ เป็นประธานโครงการ ร่วมกับ
นั ก ศึ กษ าคณะศิ ลป ศาสตร์  แ ล ะนั กศึ ก ษ า
แลกเปลี่ยนชาวญี่ปุ่นร่วมให้ความรู้ด้านภาษากับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 เมื่อวันที่  24 
กันยายน 2562 ณ โรงเรียนวัดดอนหวาย ต าบล
บางกระทึก อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

ชื่อโครงการ วันที่จัด จ านวนผู้เข้าร่วม 
(คน) 

ความพึง
พอใจ 

(5 คะแนน) 

ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
โครงการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านชุมชนสัมพนัธ์ ครั้งที่ 1: ประเพณีตัก
บาตรกลางน้ าวัดมะเกลือ ต าบลคลองโยง 
อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

22 พ.ย.61 67 4.33 มากที่สุด 

โครงการสร้างเสริมเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านชุมชนสัมพนัธ์ ครั้งที่ 2: ประเพณีตัก
บาตรท้องน้ าวัดสุวรรณาราม ต าบล
ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัด
นครปฐม 

22 พ.ย.61 63 4.46 มากที่สุด 

โครงการเสวนาการแปลและการล่าม TIC 
Forum คร้ังที่ 1/2562 หัวข้อ “ธุรกิจคุม
เทนต์กับบทบาทนักแปล-นักพากย์” 

5 เม.ย.62 82 4.33 มากที่สุด 

โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 13 
ตอน “ศาลายาโอสถ” 

24 เม.ย.62 105 4.55 มากที่สุด 

โครงการ LA Forum คร้ังที่ 1 การบรรยาย 
เร่ือง “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” 

29 เม.ย.62 93 4.64 มากที่สุด 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
ท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

พ.ค.-ก.ย.62 30 4.71 มากที่สุด 

โครงการเสวนาการแปลและการล่าม TIC 
Forum คร้ังที่ 2/2562 หัวข้อ “ล่าม
ประชุมยุคไทยแลนด์ 4.0” 

19 ก.ค.62 99 4.36 มากที่สุด 

โครงการภาษาไทย 4.0 มุมมองและความ
ท้าทายของภาษาไทยในปัจจบุันสู่อนาคต 

27 ส.ค.62 255 4.38 มากที่สุด 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้สนใจดา้นการใช้เทคโนโลยีเพือ่ช่วยงาน
แปล/งานล่าม หัวข้อ “Matecat- CAT-
Tool: ก้าวแรกเพื่อการแปลเชิงพาณิชย์" 

11 ก.ย.62 51 4.46 มากที่สุด 

ตารางท่ี 3-2 โครงการบริการวิชาการแบบไม่มีรายได้ ปีงบประมาณ 2562 
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2) การด าเนินการตามข้อตกลงกาปฏบิัติ

งานส่วนงาน
คณะฯ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับ

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจ าทุกปีก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการ
ด าเนินงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2562 ศาสตราจารย์
นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมและรับฟัง
การด าเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของ  
ส่วนงาน (PA-Visit) ประจ าปีงบประมาณ 2562 
ของคณะศิลปศาสตร์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าเสนอผล
การด าเนินงานตามข้อตกลงของคณะฯ ในรอบปี 
2561 และ 2562 

การบริหาร 
ในปีงบประมาณ 2562 การบริหารค ณะ

ศิลปศาสตร์น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส 
ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และได้แต่งตั้ ง 
รองคณบดี  ผู้ ช่ วยคณบดี  ประธานหลักสู ตร 
เลขานุการคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยเพ่ือ
ขับเคลื่อนพันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหาร  ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางของมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมทั้งจัดให้มี
การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าจ านวน 4 คน 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการประจ าคณะ  
ศิลปศาสตร์ นอกจากนี้คณะฯ ก าหนดให้มีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ  
มากขึ้นในทุกๆ ด้าน และสอดคล้องกับหลัก 
ธรรมาภิบาลด้วย 

1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2562 คณะกรรมการ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ. 
2560-2564 ประชุมทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ในระดับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นประจ าปีละ 1 ครั้ง
และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ 
อาทิเช่น เว็บไซต์คณะฯ แจ้งเวียนทางเมล ติด
บอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในลิฟต์โดยสาร แจ้งใน
กิจกรรมสัมมนาบุคลากร เป็นต้น 

 ผลการดําเนินงาน 
 ตามพันธกิจด้าน 
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นอกจากนี้  เมื่ อคณะศิลปศาสตร์ ท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ด าเนินการให้มีระบบการ
ติดตามผลการด า เนินงานไปยั งหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในคณะฯ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

3) การเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์

ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินงานจ านวน

ทั้งสิ้น 115,895,821.24 บาท โดยแบ่งเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 73,559,621.24 บาท และเงิน
รายได้คณะศิลปศาสตร์ 41,926,200.00 บาท และ
เงินกองทุนสวัสดิการ 410,000.00 บาท โดย  
คณะฯ มีรายจ่ายในการด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 
101,286,436.12 บาท โดยเป็นเงินงบประมาณ
แผ่นดิน 72,826,809.57 บาท และเงินรายได้คณะ
ศิลปศาสตร์ 28,283,934.65 บาท และเงินกองทุน
สวัสดิการ 175,691.90 บาท รายจ่ายทั้งหมดคิด
เป็นร้อยละ 87.39 ของงบประมาณที่คณะฯ ได้รับ 
ดังตารางที่ 4-1 และ 4-2  

 
หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ

แผ่นดิน 
เงินรายได้คณะฯ เงินกองทุน

สวัสดิการ 
รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบบุคลากร
- เงินเดือน 55,997,100.00 11,403,200.00 - 67,400,300.00 
- ค่าจ้างประจ า 243,000.00 868,800.00 - 1,111,800.00 
- ค่าจ้างช่ัวคราว 1,765,700.00 - - 1,765,700.00 

2. งบด าเนินงาน
- ค่าตอบแทน 384,000.00 6,884,200.00 - 7,268,200.00 
- ค่าใช้สอย 1,014,521.24 3,918,300.00 - 4,932,821.24 
- ค่าวัสดุ 359,900.00 441,500.00 - 801,400.00 
- ค่าสาธารณูปโภค 202,300.00 307,000.00 - 509,300.00 

3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
- ค่าที่ดิน-สิ่งก่อสร้าง - - - - 

4. งบเงินอุดหนุน 13,593,100.00 16,503,200.00 410,000.00 30,506,300.00 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมท้ังสิ้น (บาท) 73,559,621.24 41,926,200.00 410,000.00 115,895,821.24 

ตารางท่ี 4-1 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจ าแนกตามหมวดรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562
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4) ด้านบุคลากร
ในปีงบประมาณ 2562 คณะศิลปศาสตร์มี

บุคลากรทั้งหมด 145 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 63 
คน และสายสนับสนุน 82 คน บุคลากรสาวิชาการ
ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 2 คน (3.18 %)  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 14 คน (22.22 %) อาจารย์
และนักวิจัย 47 คน (74.60 %) บุคลากรสาย
วิชาการที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 38 คน 
(60.31 %) ดังแสดงในตารางที่ 4-3 และ 4-4 

ต าแหน่ง 
ประเภทการจ้าง 

ข้าราชการ พม. 
(เงินอุดหนุน) 

พม. 
(เงินรายได้) 

ลูกจ้าง 
(เงินงบประมาณ) 

ลูกจ้าง 
ส่วนงาน 

รวมทั้งสิ้น (คน) 

สายวิชาการ 
- รองศาสตราจารย์ 1 1 2 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 3 11 14 
- อาจารย์ 1 41 42 
- นักวิจัย 1 1 
- อาจารย์ชาวตา่งประเทศ 4 4 
สายสนับสนุน 
- ผู้ช่วยอาจารย์ 14 14 
- ผู้ช่วยสอน(TA) 4 4 
- เจ้าหนา้ที่ 1 29 25 1 8 64 
รวมทั้งสิ้น (คน) 6 97 25 5 12 145 

หมวดรายจ่าย เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้คณะฯ เงินกองทุนสวัสดิการ รวมทั้งสิ้น (บาท) 

1. งบบุคลากร
- เงินเดือน 55,997,100.00 7,659,630.00 - 63,656,730.00 
- ค่าจ้างประจ า 238,560.00 859,980.00 - 1,098,540.00 
- ค่าจ้างชั่วคราว 1,293,826.74 - - 1,293,826.74 

2. งบด าเนินงาน
- ค่าตอบแทน 312,000.00 7,416,877.66 - 7,728,877.66 
- ค่าใช้สอย 1,014,521.24 3,457,691.55 - 4,472,212.79 
- ค่าวัสดุ 332,292.30 599,370.95 - 931,663.25 
- ค่าสาธารณูปโภค 202,300.00 165,088.76 - 367,388.76 

3. งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์ - 1,600,000.00 - 1,600,000.00 
- ค่าท่ีดิน-สิ่งก่อสร้าง - - - - 

4. งบเงินอุดหนุน 13,436,209.29 6,525,295.73 175,691.90 20,137,196.92 
5. งบรายจ่ายอื่น - - - - 

รวมทั้งสิ้น (บาท) 72,826,809.57 28,283,934.65 175,691.90 101,286,436.12 

ตารางท่ี 4-2 รายจ่ายจ าแนกตามหมวดรายจ่ายและแหล่งเงิน ปีงบประมาณ  2562

ตารางท่ี 4-3 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามสถานภาพและประเภทการจ้าง
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4.1) การพัฒนาบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์ สนับสนุนให้บุคลากร

ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ทั้งในรูปแบบการศึกษาต่อ 
การเข้ารับการอบรมพัฒนา เช่น ประชุม อบรม 
สัมมนา ดูงาน ทั้งแบบมีและไม่มีค่าใช้จ่าย คณะฯ 
สนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบ 

 

การเข้าร่วมอบรม สัมมนา ภายในวงเงินคนละ 5,000 
บาท/ปี  เพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ความสามารถของ
บุคลากร สามารถปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น โดยปีงบประมาณ 2562 คณะฯ มีบุคลากรที่อยู่
ระหว่างการลาศึกษาในระดับปริญญาเอกจ านวน 
13 คน ดังตารางที่ 4-5 

อัตราบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี รวมท้ังสิ้น (คน) 
สายวิชาการ 
- รองศาสตราจารย์ 2 2 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 7 7 14 
- อาจารย์ 27 15 42 
- นักวิจัย 1 1 
- อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1 1 2 4 
สายสนับสนนุ 
- ผู้ช่วยอาจารย์ 14 14 
- ผู้ช่วยสอน (TA) 4 4 
- เจ้าหน้าท่ี 17 34 13 64 
รวมท้ังสิ้น (คน) 38 54 40 13 145 

ตารางท่ี 4-4 จ านวนบุคลากรจ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

ตารางท่ี 4-5 รายนามอาจารย์ท่ีลาศึกษาระดับปริญญาเอก

ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด ประเภททุน 
13 ต.ค.55 – 
30 ม.ค.62 

นางสาวกรกช แพทย์สาสดี ปริญญาโท-เอก สาขาวิชา English 
Literature  University of Leeds 
และ Lancaster University 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

ทุนส านักงาน
คณะกรรมการ         
การอุดมศึกษา 

1 ม.ค.58 – 
30 มิ.ย.62 

นางสาวรังสิมา นิลรัต สาขา Languages and Translation 
Studies Research Ph.D. ณ The 
University of Surrey 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

ทุนมหิดล 

10 ส.ค.58 – 
16 มิ.ย.62 

นายยิ่งยศ กันจินะ สาขาวิชาภาษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ทุนพัฒนาอาจารย์ 

18 ส.ค.58 – 
17 ส.ค.63 

นางสาวศิธรา จุฑารัตน์ สาขาวิชาการวัดและประเมินผล 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ทุนพัฒนาอาจารย์ 
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ระยะเวลา ชื่อ – สกุล รายละเอียด ประเภททุน 
1 ก.ย.58 – 
3 มิ.ย.62 

นายศุภชัย ชาญวรรณกุล สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวแบบ 
บูรณาการ สถาบันบัณฑิตพัฒน- 
บริหารศาสตร์ 

ทุนส่วนตัว 

1 ต.ค.58 – 
30 ก.ย.63 

นางสาวอรวี บุนนาค สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ทุนพัฒนาอาจารย์ 

3 ต.ค.59 – 
2 ต.ค.63 

นางสาวอนุชยาน์ มนทการติวงศ์ สาขา Applied Linguistics (Global 
English) ณ University of Oxford 
สหราชอาณาจักร 

ทุนมหิดล 

1 ก.ย.60 – 
31 ส.ค.63 

นางสาวพีรยา  อุตสาห์จิต สาขา Education(Vocabulary 
Teaching and Learning) 
ณ University of Leeds 
สหราชอาณาจักร 

ทุนมหิดล 

21 ส.ค.60 – 
20 ส.ค.63 

นายวศวรรษ  สบายวัน สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุนส่วนตัว 

1 ก.ย.60 – 
30 ก.ย.63 

นายเทพ  บุญตานนท์ สาขา Asia-Pacific Studies 
ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ 
ประเทศญี่ปุ่น 

ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น 
(Monbukagakusho: 
MEXT) 

20 ส.ค.61 – 
19 ส.ค.64 

นางสาวเก๋  แดงสกุล สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุนพัฒนาอาจารย์
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 ม.ค.62 - 
20 ม.ค.65 

นางสาวนิธินา ปรีชาทวีกิจ สาขา English (Literature and 
Creative Writing) 
ณ University of Bristol 
ประเทศสหราชอาณาจักร 

ทุนมหิดล 

15 ส.ค.62 - 
14 ส.ค.65 

อาจารย์ภัทรพันธุ์ ไชยาค า สาขาวิชาสื่อสารวิทยา คณะวารสาร
ศาสตร์และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ทุนส่วนตัว 
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นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรม
และโครงการ ดังต่อไปนี้ 

โครงการพัฒนา Soft Skill ด้านการให้
ค าปรึกษาส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์
ผู้สอน หัวข้อ “เทคนิคการให้ค าปรึกษาเบื้องต้น” 
และ “ภาวะซึมเศร้า & โรคซึมเศร้า” วิทยากร
โดยอาจารย์อังคณา นักส ารวจ ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา
และที่ปรึกษาด้านการฝึกอบรมเชิงจิตวิทยา และ
คุณสมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการปรึกษา เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

โครงการแลกเปลี่ ยนประสบการณ์  
หัวข้อ “การเขียนหนังสือราชการ” วิทยากร 
โดย อาจารย์ ดร.ชนกพร พัวพัฒนกุล และอาจารย์ 
ดร.เขมฤทัย บุญวรรณ อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ 

ศิลปศาสตร์ มาให้ความรู้ เทคนิค การเขียนหนังสือ
ราชการ กับบุคลากรสายสนับสนุน เมื่อวันที่  
30 พฤษภาคม 2562  ณ คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การสร้ า งและปรับปรุ ง ราย วิชา ใน
หลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรดา วุฑฒยากร อาจารย์
ประจ าสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินการเสวนาโดย อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์  
แก่นจันทร์ อาจารย์ ดร.กรกช แพทย์สาสดี อาจารย์
ประจ าหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 
4 กั น ย า ย น  2562 ณ  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล 

การจัดการความรู้  คณะศิลปศาสตร์
ด าเนินการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร
โดยการน าของรองคณบดี ฝ่ ายบริ หารและ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะ
ศิลปศาสตร์และตอบสนองความต้องการของ
บุคลากรภายในองค์กร โดยงานแผนและพัฒนา
คุณภาพได้ท าการส ารวจความต้องการและน าผล
การส ารวจมาวิเคราะห์และน าเสนอคณะกรรมการ
จัดการความรู้ และด าเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้
โครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ซึ่งใน
ปีงบประมาณ 2562 ด าเนินการจัดกิ จกรรม  
ทั้งหมด 6 ครั้ง ดังตารางที่ 4-6 
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ครั้งที ่ หัวข้อ วิทยากร วันที่ 
1 ฮวงจุ้ยดีมีชัยไปกว่าครึ่ง อ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา 30 ม.ค.62 
2 แรงบันดาลใจในการเขียน Story Telling 

และ R2R ในงานมหกรรมคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

อ.ดร.นิภาวรรณ เจริญลักษณ์ 
คุณอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัย 

29 มี.ค.62 

3 เทคนิคพิชิต TOEIC 400++ อ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิทย์ 
นายสยาม สภานุชาติ 

10 เม.ย.62 

4 เขียนขอทุนวิจัยอย่างไรให้...ปัง รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 
อ.ดร.ปวลักขิ์ สุรัสวดี 
อ.ดร.อัญชลี ภู่ผะกา 

12 มิ.ย.62 

5 สถิติเพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย
เชิงปริมาณด้วยโปรแกรม SPSS 

ผศ.ดร.ธนาวรรณ 
สุทธิวาทนฤพุฒิ 

23 ก.ค.62 

6 การขอต าแหน่งทางวิชาการ ผศ.ดร.ธนาวรรณ 
สุทธิวาทนฤพุฒิ  
ผศ.ดร.อนวัช บุนนาค 
ผศ.สุรัสวดี รัตนกุล 

7 ส.ค.62 

ภาพที่ 4-1 บรรยากาศในการจัดโครงการส่งเสริมการจัดการความรู้ (KM) ปีงบประมาณ 2562 

ตารางท่ี 4-6 กิจกรรมการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 
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        นอกจากนี้  งานแผนและพัฒนาคุณภาพ
ด าเนินการติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้า
ร่วมกิจกรรมในแต่ละหัวข้อมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงาน และได้น าองค์ความรู้และภาพกิจกรรม
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ล ง ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  
http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและ
รวดเร็ว 

4.2) ความก้าวหน้าของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ให้

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนท า
ผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางสายงานที่สูงขึ้น ซึ่ง
เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง 
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ ดังนั้นการ
แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง จึงพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ผลงานที่ใช้ในการยื่นขอต าแหน่ง ใน
ปีงบประมาณ 2562 บุคลากรสายวิชาการยื่นขอ
ต าแหน่งจ านวน 4 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 
1 คน และมีบุคลากรที่ทราบผลการได้รับต าแหน่ง
ทางวิชาการจ านวน 3 คน 

4.3) การสร้างความผูกพันของบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการ

สวัสดิการ และมีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้กับ
บุคลากร เพ่ืออ านวยประโยชน์ สร้างขวัญและ
ก าลังใจแก่บุคลากรให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี  
เสริมสร้างความสามัคคี สร้างความผูกพัน เพ่ิมพูน
ทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ในปีงบประมาณ 
2562 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมและส่งเสริม
ให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

โครงการ Cuisines Party!! ช่วยกันท า
ร่วมกันกิน ประจ าปี 2562 เพ่ือเสริมสร้างความ
ผูกพัน และความสุขให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นกิจกรรม
ด้านการท าอาหาร โดยบุคลากรจะถ่ายทอดวิธีการ 
เทคนิคในการประกอบอาหารในเมนูที่ตนถนัด เช่น 
อาจารย์พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯสาขาวิชาภาษาไทย เมนู“ผัดไทยกุ้งสด” 
คุณพนิดา หนูทวี หน่วยสารสนเทศ งานบริหาร
และธุรการ เมนู “ข้าวมันไก่ทอดและข้าวมันไก่ต้ม” 
เป็นต้น 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km%20เพื่อให้
http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km%20เพื่อให้
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โครงการ Happy Birthday Happy 
Time ประจ าปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสร้างความ
ผูกพันและความสุขให้แก่บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ 
เป็นโครงการที่เชิญบุคลากรที่มีวาระเดือนเกิดในแต่
ละเดือนและบุคลากรที่สนใจไปท ากิจกรรมเพ่ือ
สังคม อาทิเช่น ท าบุญ ไหว้พระ ถวายสังฆทาน 
บริจาคสิ่งของ เป็นต้น ซึ่งจัดกิจกรรม 1 ครั้ง/เดือน 
กิจกรรมจะจัดในพ้ืนที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยมหิดล 
เช่น วัดป่าชัยรังสี และมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์พิการ 
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นต้น 

การแข่งขันกีฬาบุคลากมหาวิทยาลัย
มหิดล ประจ าปีงบประมาณ 2562 “มหิดลเกมส์” 
ในธีม "Golden Jubilee We Celebrate !" 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมีสุขภาพร่างกายที่
แข็งแรง มีน้ าใจนักกีฬา และเกิดความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะ
ศิลปศาสตร์ และบุคลากรคณะฯ ร่วมเดินขบวน
พาเหรดใน พิธีเปิดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬา
ฟุตบอล  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อวันที่ 8 
มีนาคม 2562 และคณะศิลปศาสตร์ส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันท้ังสิ้น 15 ประเภท โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะ 

ศิลปศาสตร์ เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2562 เพ่ือ
เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร และ
สร้างความรัก ความสามัคคี ภาคเช้าเป็นกิจกรรม
การการแข่งขันกีฬา เช่น ปาเป้า ลูกโป่งร่วมใจ 
เป็นต้น และภาคบ่ายเป็นกิจกรรมงานเลี้ยงสังสรรค์ 
การแสดง และการเล่นเกม เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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โ ค ร ง ก า ร ท า บุ ญ ไ ห ว้ พ ร ะ  9  วั ด
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร 
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และบ ารุงสถานที่
ส าคัญทางพระพุทธศาสนาของจังหวัดเพชรบุรี 
ได้แก่ วัดถ้ าเขาหลวง วัดข่อย วัดพระพุทธ-ไสยาสน์ 
วัดคงคารามวรวิหาร วัดมหาธาตุวรวิหาร วัดใหญ่
สุวรรณาราม วัดก าแพงแลง วัดเกาะ และวัด 
เขาบันไดอิฐ เมื่ อวันที่  25 พฤษภาคม 2562 
ณ จังหวัดเพชรบุรี 

       โครงการสัมมนาบุคลากรสัมพันธ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วยกิจกรรม
การบรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการด าเนินงาน
ภายใต้ยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี  
2563” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เพ่ือให้บุคลากรรับทราบ
ทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ และกิจกรรม
สันทนาการต่างๆ เ พ่ือสร้างความสามัคคี ใน 
หมู่คณะฯ และงานเลี้ยงสังสรรค์ ใน Theme 

Sweet Dream Part เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 
2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ โคฟ เกาะช้าง 
จังหวัดตราด 

โ ค ร ง ก า ร ต รวจ สุ ข ภ า พ  ป ร ะจ า ปี
งบประมาณ 2562 วัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรมี
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ซึ่งส่งผลให้บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เต็มความรู้  
ความสามารถ เป็นการจัดบริการการตรวจสุขภาพ
ให้บุคลากร 1 ครั้ง/ปี พร้อมกับจัดแพทย์เพ่ือให้
ค าปรึกษาปัญหาสุขภาพแก่บุคลากร โดยรับบริการ
จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  
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โครงการส่งเสริมทักษะวัฒนธรรมไทย
ด้านวิชาชีพ หัวข้อ "เรียนรู้ไอเดียการห่อและท า
โบว์ติดของขวัญแบบต่างๆ" วัตถุประสงค์เพ่ือ
เพิ่มพูนทักษะ เทคนิคในการห่อและท าโบว์ติด
ของขวัญ และสามารถน าไปต่อยอดในการสร้าง
รายได้เสริม วิทยากรโดยคณาจารย์สาขาวิชา  
คหกรรมศาสตร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเสวภา เมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

ก า ร ย ก ย่ อ ง เ ชิ ด ชู บุ ค ล า ก ร  ค ณ ะ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานวันคล้ายวัน
สถาปนาคณะศิลปศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี และพิธี
เปิดหอจดหมายเหตุคณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบ
พิธีบวงสรวงเจ้าที่ พิธีบวงสรวงพ่อปู่ขุนทุ่ง กิจกรรม
ท าบุญตักบาตรซึ่งคณะฯ ได้กราบนมัสการพระธรรม
คุณาภรณ์ และพระสรภาณโกศล ผู้ช่วยเจ้าอาวาส
พร้อมคณะสงฆ์วัดไตรมิตรวิ ทยารามวรวิหาร 
กรุงเทพฯ มาเจริญพระพุทธมนต์เพ่ือความเป็น 
สิริมงคลและเป็นประธานฝ่ ายสงฆ์ ในพิธี เปิ ด

จ ด ห ม า ย เ ห ตุ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  พิ ธี ม อ บ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  

5) การบริหารความเสี่ยง
คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการบริหารความ

เสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ได้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงภายในคณะฯ ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทาง
ก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง
จะพิจารณาจากปัจจัยที่เกี่ยวข้องตามบริบทของ
ส่วนงานทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้าน

ใน เขตอำ เภอพ ุทธมณฑล  พ ิ ธ ี มอบราง วั ล  

ศิลปาวิชชาธร ครั ้งที ่ 7 เพื ่อประกาศเกียรติคุณ

ให Dแก Kบ ุคลากรดี เด Kน ได Dแก K  อาจารย 6ส ุน ันทา 

วิไลศิลปù และ นางสาวประภาศรี ดำสอาด และพิธี  

มอบทุนการศึกษาเรียนดีให Dบุตรของบุคลากร 

ในวันที ่ 18 ธันวาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร6 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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การด าเนินงาน ด้านการเงิน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การประเมินและจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ   
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อม
ทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
จัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส และส่งรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังศูนย์บริหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรอบ
เวลา 6 เดือน/ครั้ง 

ปีงบประมาณ 2562 การวิเคราะห์และ
การประเมินความเสี่ยงด าเนินการครอบคลุมทั้ง 4 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) ข้อ 2) 
ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 3) ด้าน
การเงิน (Financial Risk) และ 4) ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) พบว่า 
คณะฯ ควรบริหารจัดการความเสี่ยงที่อยู่ ใน
ระดับสูงถึงระดับสูงมาก จึงจัดท าเป็นแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมด 9 เรื่อง และ
สามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงลดลง 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 55.55  

6) การพัฒนาคุณภาพ
คณะศิลปศาสตร์ ได้ รั บการประ เมิน

คุณภาพการศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
(Education Performance of Excellence : 
EdPEx) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ปีละ 1 ครั้ง 
ในปี 2562 รับการประเมินฯ เมื่อวันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2562 โดยคณะกรรมการจะประเมิน 
ผลการด า เนินงานจากรายงานการประเมิน 
ตนเอง  (Self Assessment Report: SAR) และมา 

เยี่ยมส ารวจคณะฯ เพ่ือสัมภาษณ์บุคลากร ท าให้
คณะฯ ได้รับแนวคิดในการพัฒนาการด าเนินงานให้
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น  

นอกจากนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทย และหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รับการตรวจ
ประ เมินคุณภาพการศึ กษาระดับหลั กสู ต ร 
ตามเกณฑ์  ASEAN Univers i ty  Network 
Quality Assurance: AUN-QA รูปแบบ 2.0 จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีการพบปะและสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนักศึกษา
ของหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

7) เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะศิลปศาสตร์ ได้เล็งเห็นความส าคัญ

ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งท าให้การท างาน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยลดเวลา ลดการสูญเสีย
กระดาษ สามารถ เข้ าถึ ง ได้ ง่ า ยและทันต่ อ 
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การใช้งาน คณะฯ จึงใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้
เกิดประโยชน์ ดังต่อไปนี้ 

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

- เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์
http://www.la.mahidol.ac.th/th/ ซึ่งได้
ปรับปรุงให้รองรับกับการเข้าใช้งานด้วย
smartphone ได้รวดเร็วและสะดวกมากข้ึน

- Facebook คณะศิลปศาสตร์
https://www.facebook.com/LiberalAr
ts.Mahidol/

- ระบบฐานข้อมูลส าหรับสืบค้น กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค าสั่ง ของคณะ
ศิลปศาสตร์
http://intranet.la.mahidol/la-search/

- ระบบฐานข้อมูลออนไลน์ ส าหรับดาวน์
โหลดแบบฟอร์มหน่วยงานภายใน คณะ
ศิลปศาสตร์
http://intranet.la.mahidol/la-
download/

- ฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของศูนย์
ข้อมูลราชสกุลมหิดล พุทธมณฑลศึกษา
เพลงพื้นบ้าน และหนังสือหายาก
http://www.la.mahidol.ac.th/th/library

- ระบบตรวจสอบผลคะแนน MU-ELT
http://www.la.mahidol.ac.th/muelt/
นอกจากนี้  คณะฯ ยั งจัดอบรมการใช้

โปรแกรม Speexx รุ่นที่ 2 ส าหรับผู้ดูแลระบบ 
ของแต่ละส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล 
เพ่ือฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ เชี่ยวชาญจากบริษัท 
Speexx มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีบุคลากร
ผู้ดูแลระบบของแต่ละส่วนงานเข้าร่วมรับการอบรม 
เมื่อวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล

http://www.la.mahidol.ac.th/muelt/


รายงานประจ าปี 2562 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [66] 

8) ด้านอาคารสถานที่
คณะศิลปศาสตร์ ให้ความส าคัญเรื่อง

ความปลอดภัยของบุคลากรในการใช้ปฏิบัติงาน 
โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล เป็นผู้ด าเนินการ และร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

การประเมิน “สถานศึกษาปลอดภัย” 
ประจ าปี 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.
ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ประฤดา จันทร์ส่อง รองคณบดีฝ่าย
บริหารและยุทธศาสตร์ และคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม คณะ
ศิลปศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะกรรมการจาก
ส านั ก งานสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงาน  
จังหวัดนครปฐม เพ่ือรับการประเมินกิจกรรม 
“สถานศึกษาปลอดภัย” ประจ าปี 2562 ตาม
เกณฑ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เมื่อ
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ คณะศิลปศาสตร์ โดย
ผลการประเมินได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย
ดีเด่น ปีที ่1 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 
“ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟ” ประจ าปี 
2562  เป็นการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
กิจกรรมแบ่งเป็นภาคทฤษฎีเกี่ยวกับลักษณะ 
ของไฟ เหตุการณ์ที่ท าให้เกิดประกายไฟ ลักษณะ

ถังดับเพลิง และภาคปฏิบัติ การดับไฟที่เกิดจาก
แก๊สหุงต้มอาหาร การจ าลองสถานการณ์เมื่อเกิด
เหตุอัคคีภัย โดยทีมวิทยากรจากบริษัท นิปปอน 
เคมีคอล จ ากัด เมือ่วันพุธที่ 25 กันยายน 2562  

โ ค ร ง ก า ร  B i g  C l e a n i n g  D a y  
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้คณะฯ เป็นสถานศึกษา
ปลอดภัย  มีสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี และมี
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความสะอาดควบคู่
กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการท างาน เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 




