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สารจากคณบดี 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้านอย่างเต็ม

ความสามารถ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้  ด้านการศึกษา คณะฯ ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตร        

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ย วเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม                  

จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นอกจากนี้ คณะฯ ได้เพ่ิมกิจกรรมด้านการน า

เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การผลิตบทเรียนออนไลน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้าง

และพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  

ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ จัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สร้างเครือข่าย

ความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมด้านการวิจัยเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ 

ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ิมมากขึ้น รวมถึงคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากรด้วย ด้านการ

บริการวิชาการ บุคลากรของคณะฯ ใช้ความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการวิชาการกับนักศึกษาและ

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมทั้งทางด้าน

ภาษาต่าง ๆ การแปลและการล่าม รวมทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความ

ต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ  

ด้านการบริหาร คณะฯ ไดเ้น้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพของ

บุคลากร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มีผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี  

โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความสุขของบุคลากรด้วย โดยเฉพาะการด าเนินการกิจกรรมในสถานการณ์

ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ (COVID-19) ได้มีการปรับเป็นรูปแบบออนไลน์ เป็นส่วนใหญ่แต่ยังคงไว้ซึ่ง

ประสิทธิภาพในการท างาน  

คณะศิลปศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม          

ผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และประเทศ ด้วยความทุ่มเท 

ความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ของคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ 

สุดท้ายนี้คณะฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายและชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทาง

วิชาการ และด าเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อยู่) 

คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
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คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล ไดBรับการจัดตั้งขึ้นเพื่อใหBสอดคลBองกับนโยบายของรัฐบาลที่  

ตBองการบุคลากรที่มีศักยภาพดBานภาษาและดBานศิลปศาสตร7แบบบูรณาการเพื่อไปปฏิบัติหนBาที่ใน  

หนWวยงานตWางๆ ที่ตBองการบุคลากรที่มีความสามารถดังกลWาว อันจะชWวยพัฒนาประเทศใหBมีความเจรญิ

ครบทุกดBาน และเพื่อใหBสอดคลBองกับภารกิจการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ใหBครอบคลุม

ทั้งดBานวิทยาศาสตร7และศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการผลิตบัณฑิตในสาขาศิลปศาสตร7

เพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่งนอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร7และการแพทย7ที่มีชื่อเสียงเป_นที่ยอมรับและ

รูBจักกันดีอยูWแลBวการจัดต้ังคณะศิลปศาสตร7ทําใหBมหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติ 
คณะศลิปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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เป_นสถาบันอุดมศึกษาที ่สมบูรณ7 และเป_นการ

ดำเน ินตามพระราชดำร ัสในพระบาทสมเด็จ  

พระเจBาอยู Wหัวที ่ทรงมีในวาระพระราชทานนาม 

“มหิดล” และไดBประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา 

วันที่ 1 มีนาคม 2512 เลWมที่ 86 ตอนที่ 17 ความ

วWา“โดยที ่เป*นการสมควรปรับปรุงมหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร>ให@เป*นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ>จึงให@
จัดตั ้งเป*นมหาวิทยาลัยขึ ้นใหมGเพื่อให@มีขอบเขต
ดำเนินงานกว@างขวางยิ่งขึ้น ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัย 2512 ทรงพระกรุณาโปรดเกล@าฯ 
พระราชทานนาม “มหิดล” 

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

ทั้งนี้เพื่อใหBสอดคลBองตามพระราชดำริของสมเด็จ

พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก เกี่ยวกับหนBาที่ของมหาวิทยาลัยในขBอ 3 ที่วWา 

“มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร 
เพื่อทำให@ผู@มาเรียนมีความรู@กว@างขวางเห็นเหตุใกล@
ไกลและใช@ความคิดที่ได@บังเกิดข้ึนด@วยการเรียนเป*น
ผลประโยชน>แกGคณะ นอกจากนั ้นมหาวิทยาลัย
อาจจะต้ังโรงเรียนฝYกฝนวิชชาชีพย>บางชนิดที่ต@องมี
พื้นศิลปวิทยาศาสตร”        
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งคณะศิลป
ศาสตร์ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเรียนการสอนแนวศิลป
ศาสตร์ (Liberal Arts) ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สอนให้
คนมีความรอบรู้ในหลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้
มอบหมายให้ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รอง
อธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่ายภายในและระหว่างประเทศ 
ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ กระทั่งได้รับอนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ขึ้นใน
ก ากับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2546 โดยใช้ชื่อ
ภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts ท าหน้าที่ “...ผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและ
มนุษยศาสตร์สาขาต่างๆ” 

ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มี
ความรู้ความสามารถด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถ
น าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความใฝ่
รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งน าไปประยุกต์ใช้ในการ
ประกอบอาชีพและในการท าวิจัยในระดับสูงต่อไป ในระยะแรก
ได้มีการโอนย้ายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เ พ่ือการพัฒนาชนบท (ชื่อเดิมในขณะนั้ น ) และภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดโครงการจัดตั้งฯ 
รวมทั้งรับบุคลากรเพิ่มเติม จนกระท่ังสามารถเริ่มเปิดรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกได้ในปีการศึกษา 
2547 และได้รับอนุมัติให้โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์มาจัดการเรียนการสอนที่
คณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา 2548 

ศาสตราจารย ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล 
ผูกอตั้งคณะศิลปศาสตร 

ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ 
ผูริเริ่มใหจัดตั้งคณะศิลปศาสตร 



รายงานประจำป* 2563 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล  [4] 

ตWอมาในป* พ.ศ. 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี ่ยน

สถานภาพ จากส Wวนราชการเป_นมหาว ิทยาลัยในกำกับ ของรัฐ 

มหาวิทยาลัยไดBปรับเปลี่ยนชื่อของ สWวนงานจากโครงการจัดตั้งคณะ

ศิลปศาสตร7เป_น “คณะศิลปศาสตร7” และเห็นชอบใหBเปลี ่ยน ช่ือ

ภาษาอ ังกฤษเป _น Faculty of Liberal Arts เพ ื ่อให BทำหนBาท ี ่จัด

การศ ึกษาทางด B านศ ิลปศาสตร 7  (Liberal Arts Education)1 ใน

มหาวิทยาลัย มหิดลโดยมอบหมายใหBอธิการบดีเป_นผู Bร ับผิดชอบ

ดำเนินการใหBคณะศิลปศาสตร7  “...เป_น Faculty of Liberal Arts อยWาง

สมบูรณ7”2  ปÇจจุบัน คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัด

การศึกษาจำนวน 4 หลักสูตร ไดBแกW หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7 

(นานาชาติ) และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร7

ประยุกต7 (นานาชาติ) รวมทั้งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชา

ภาษาไทยพื้นฐาน ภาษาอังกฤษระดับ 1-4  และรายวิชาอื่นๆ ทั้งใน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี ที่เป_นไปตามหลักการ Outcome-

Based Education (OBE) ซึ่งเป~ดสอนใหBกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลิตผลงานวิจัย  และผลงานทาง

วิชาการ ใหBบริการวิชาการดBานศิลปศาสตร7 และสรBางเครือขWายความ

รWวมมือทางวิชาการกับสถาบันชั ้นนำในประเทศและตWางประเทศ 

ตลอดจนมีเครือขWายความรWวมมือกับชุมชน

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 คร้ังท่ี 428 (6/2552) เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2552
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 เป_นสถาบันการศึกษาชั้นนำดBานศิลปศาสตร7ระดับชาติและนานาชาติ 

สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

 การบูรณาการภาษาเพื่อการพัฒนามนุษย7 

พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาดBานศิลปศาสตร7บูรณาการที่สอดคลBองกับตลาด

แรงงานและความตBองการของสังคม

2. บูรณาการวิจัยทางดBานศิลปศาสตร7เพื่อพัฒนาสังคมอยWางย่ังยืน

3. บริการวิชาการและนวัตกรรมที่มุWงสรBางคุณคWาทางสังคม

4. เสริมสรBางพลังองค7การเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรBคณะศิลปศาสตรB ปRงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2564 

1. พัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตร7ใหBสอดคลBองกับความตBองการ

ของตลาดแรงงานและสังคม

2. สรBางงานวิจัยดBานศิลปศาสตร7ประยุกต7

เพื่อความแข็งแกรWงทางวิชาการ

3. สรBางความเป_นเลิศในการใหBบริการวิชาการและทางวิชาชีพ

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการอยWางมีประสิทธิภาพ

ตามหลักธรรมาภิบาล

3 ที ่มา: “การศึกษาเป_นงานที่มี ‘คน’ เป_นหัวใจหรือปÉจจัยสำคัญการจัดการศึกษาจึงตBองเนBนคุณคWาของความเป_นคนใหBเป_นคนกWอนท่ี 

จะเขBาสูWอาชีพ” (ลายพระหัตถ7ของสมเด็จพระบรมราชชนก ถึง นายซุWนใชB แมBนมาษ ลงวันท่ี 8 เมษายน พ.ศ. 2472) 

ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ 
ปรัชญา (Philosophy) 

 การศึกษาที่เนBนคุณคWาของความเป_นคน3 

ปณิธาน (Determination) 

 สรBางคนดี มีคุณธรรม นำความรูB สูWสากล 

วิสัยทัศนB (Vision) 
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ศาสตราจารยB ดร.คณุหญิงสุริยา รัตนกุล 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 17 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่  

30 กันยายน 2548 

 

 

    

   

 

 

 

 

รายนามคณบดี 
คณะศิลปศาสตร์ (พ.ศ.2546 ถึงปัจจุบัน) 

ศาสตราจารยB ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ 

รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 1 ตุลาคม 2548  

ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2550 

ผู_ช`วยศาสตราจารยBศศพินทุB ภูมิรัตน 

คณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 17 มีนาคม 2550  

ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2554 

ศาสตราจารยBนายแพทยBประสิทธิ์ วัฒนาภา 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 1 เมษายน 2554  

ถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2554 
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รองศาสตราจารยB พญ.เยาวลักษณB สขุธนะ 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 9 ธันวาคม 2554  

ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2555 

รองศาสตราจารยB พญ.ปรียานชุ แย_มวงษB 

รักษาการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 9 มิถุนายน 2555  

ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 

ผู_ช`วยศาสตราจารยB ดร.อภิลักษณB เกษมผลกูล 

คณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  

ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 

รองศาสตราจารยB ดร.ธนายุส ธนธิติ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2559  

ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 

ผู_ช`วยศาสตราจารยB ดร.ณัฏฐพงศB จันทรBอยู` 

คณบดีคณะศิลปศาสตร7 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2563  

ถึงปÇจจุบัน 
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คณะผู้บริหารคณะศลิปศาสตร์ 
ประจําปีงบประมาณ 2563

รองศาสตราจารยB ดร.ธนายุส  ธนธิติ 

คณบดีคณะศิลปศาสตร7

อาจารยB ดร.ยุวดี  ถิรธราดล 

รองคณบดีฝtายบริหารและพัฒนาคุณภาพ

ผู_ช`วยศาสตราจารยB อยู`เย็น สายจำปา 

รักษาการแทนรองคณบดีฝtายกจิการนักศึกษา 

และกิจกรรมพเิศษ

         อาจารยBสุชณิหBยา วงศBวิวัฒนา 

 รองคณบดีฝtายการศึกษา

         อาจารยB ดร.ศุภชยั ชาญวรรณกุล 

 รองคณบดีฝtายบริการวิชาการและวิชาชีพ
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     ผู_ช`วยศาสตราจารยBประฤดา  จันทรBส`อง 

        ผูBชWวยคณบดีฝtายบรหิาร

   รองศาสตราจารยB ดร. ทรงศรี  สรณสถาพร 

ผูBชWวยคณบดีฝtายการศึกษาตWอเน่ืองและ 

       นวัตกรรมการศึกษา 

         อาจารยB ดร.วิชญา บวรวิวรรธนB 

  ผูBชWวยคณบดีฝtายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ7 

   นายสุพจนB ศุภศรี 

 ผูBชWวยคณบดีฝtายกายภาพ สิ่งแวดลBอม 

  และสนับสนุนวิชาการ

อาจารยB ดร.เกรียงไกร  ฮ`องเฮงเส็ง 

 ผูBชWวยคณบดีฝtายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
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คณบดี คณะกรรมการประจำคณะฯ 

รองคณบดีฝ1ายกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

รองคณบดีฝ1ายบริการ
วิชาการและวิชาชีพ 

ผูAชBวยคณบดีฝ1ายวิชาการ
วิจัย และวิเทศสัมพันธG 

� งานการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรูJ 
- หนLวยกิจการนักศึกษา

ผูAชBวยคณบดีฝ1ายกิจการ
นักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

 � งานวิจัยและวิชาการ 
- ศูนย7ทดสอบภาษาและพัฒนา

ทักษะทางวิชาการ (CASS)

- ศูนย7การแปลและการลLาม

- ศูนย7การเรียนรูJภาษา (LLC)

- ศูนย7สยามทรรศน7ศึกษา

- หนLวยพัฒนาการเรียนรูJ

(หJองสมุดและโครงการตำรา)

� งานวิจัยและวิชาการ 
- หนLวยบริหารงานวิจัย

- หนLวยวิเทศสัมพันธ7

รองคณบดีฝ1ายบริหาร 
และพัฒนาคุณภาพ 

ผูAชBวยคณบดีฝ1ายบริหาร ผูAชBวยคณบดีฝ1ายกายภาพ 
สิ่งแวดลAอมและสนับสนุนวิชาการ 

� งานบริหารและธุรการ 
� งานคลังและพัสด ุ
� งานแผนและพัฒนา 
   คุณภาพ 

� งานบริหารและธุรการ 
- หนLวยอาคารสถานที่และ

ยานพาหนะ

รองคณบดีฝ1ายการศึกษา 

ผูAชBวยคณบดีฝ1ายการศึกษา
ตBอเน่ืองและนวัตกรรมการศึกษา 

� งานการศึกษาและนวัตกรรมการ

เรียนรูJ 

- หนLวยพัฒนาหลักสูตร

- หนLวยบริการการศึกษา

� หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

- สาขาวิชาภาษาไทย

- สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

� หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

- สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7

(นานาชาติ)

� หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7

(นานาชาติ)

� หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

- หนLวย E-Learning

แผนผังโครงสร้าง 
การบริหารคณะศิลปศาสตร์ 
ปีงบประมาณ 2563 (วันท่ี 1 ต.ค. 62 - 30 ธ.ค. 63) 
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คณะผูบริหาร
คณะศิลปศาสตร
(ตั้งแตวันที่ 22 พ.ย. 2563 ถึงปจจุบัน)

t

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปณชิา นิตสิกลุวุฒ ิ
รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกนัคุณภาพ 

อาจารย ์ดร.อัญชล ีภูผ่ะกา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

นวัตกรรมการศึกษา 

รองศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 
รองคณบดีฝายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จนัทร์อยู ่
คณบดีคณะศิลปศาสตร ์
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 อาจารย ์ดร.ฐาปนยี ์มุสิเกต ุ
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายบริการวิชาการและศูนย์
ทดสอบภาษา 

นายสพุจน ์ศุภศรี 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

อาจารย์ศิธรา จุฑารัตน ์
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายนวัตกรรม
การศึกษา 

อาจารย ์ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง 
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายวิจัยและวชิาการ 

อาจารย ์ดร.ทานพร ตระการเถลงิศักดิ ์
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายเครือข่ายความรว่มมือ 

อาจารย ์ดร.พิมพนติ คอนด ี
ผู้ช่วยคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 
และกิจกรรมพิเศษ 

ทีมบริหาร
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คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจดHานการศึกษาที่สำคัญ ไดHแกL 1) การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี และ 2) การผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร7 รายละเอียดดังตLอไปน้ี 

1) การจัดการเรียนการสอนรายวิชาใน หมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรี

ในป*การศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร7ไดHเปWดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีใหHแกL
นักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะตLางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวนทั้งสิ้น 54 รายวิชา จำนวนนักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนทัง้สิน้ 16,826 คน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเพิ่มข้ึนจากป*การศึกษา 2561 รHอยละ 8.58
ดังรายละเอียดภาพที่ 1.1 

       7,195 
       3,955

   4,002 
       1,674 

16,826
ภาพท่ี 1.1 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปและเลือกเสรี 

ปQการศึกษา 2562 

ผลการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจด้านการศึกษา 

คน 

คน 

คน 

คน 

คน 

English Level 1-4 

Art of Using Thai 

Langauge in Communication                    

รายวิชาในหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป (เลือก) 

                รายวิชาเลือกเสรี

                          

รวม
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2) การผลิตบัณฑิตศิลปศาสตรo

คณะศิลปศาสตร7ม ีพ ันธกิจในการผลิต
บัณฑิตเพื ่อตอบสนองความตEองการของสังคม 
ป`จจ ุบ ันมีนักศึกษารวม 4 หลักส ูตร แบLงเปcน  
ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร ไดEแกL หล ักสูตร  
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย และ
หลักส ูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษา 
อังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ไดEแกL 
หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรมหาบ ัณฑิต สาขาว ิชา
ภาษาศาสตร7ประยุกต7 (นานาชาติ) และหลักสูตร
ปร ัชญาด ุษฎีบ ัณฑ ิต สาขาว ิชาภาษาศาสตร7
ประยุกต7 (นานาชาติ) 

 
ในป*การศึกษา 2563 คณะศลิปศาสตร7 

คดัเล ือกบุคคลเข Eาศกึษาในระดบัปริญญาตร ี
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษตาม 

ร ะ บ บ  TCAS ( Thai University Central 
Admission System) โดยแบLงการรบัเปcน 3 รอบ 
ไดEแกL 1) รอบ Portfolio 2) รอบ Quota และ 3) 
รอบ Admission โดยมีผูEผLานการคดัเลอืกและมา 
รายงานตัวเขEาเรียนทั้งหมด 166 คน ระดับบัณฑิต 

มีการรับสมคัรและผูEสอบผLานการคัดเลือกจำนวน 

ทัง้หมด 26 คน (ดังแสดงในภาพที ่1.2) และ 

จำนวนนักศึกษาแรกเขEาทกุหลกัสูตรของคณะฯ 
ระหวLางป*การศกึษา 2559-2563 แสดงในภาพที่ 
1.3 

2.1) การรับนักศึกษา

78

496

70

1:1
.11

88

1,098

70

1:1
.2
6

19

21

40

1:0
.4
8

7

7

3

1:2
.3
3

ภาพที่ 1.2 สัดสpวนจำนวนผูrสอบผpานตpอเปsาหมายการรับนักศึกษาคณะศิลปศาสตรo ปQการศึกษา 2563 
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ป*การศึกษา 2563 คณะศิลปศาสตร7มีจำนวนนักศึกษาทั้งหมด 571 คน แบLงเปcนระดับปริญญาตรีจำนวน 499 
คน และระดับบัณฑิตศึกษาจำนวน 62 คน ดังแสดงในภาพที่ 1.4 

ภาพท่ี 1.3 จำนวนนักศึกษาแรกเขrาของคณะศลิปศาสตรo ระหวqางปQการศึกษา 2559-2563 

ภาพท่ี 1.4 จำนวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตรo ปQการศึกษา 2563 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7 (นานาชาติ) 

ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7 (นานาชาติ) 

   รวม 

คน 

คน 

คน 

คน 

คน 

240 
259    
50
12      

561 

25
63

    
    

70

25
63

    
    

77

25
63

    
    

15

25
63

    
    

4
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2.2) การสำเร็จการศึกษา 

ในป*การศึกษา 2562 มีผูHสำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร7ทั้งสิ้นรวม 94 คน แบLงเปcนระดับปริญญาตรี 89 
คน และระดับปริญญาโท 5 คน จำแนกตามหลักสูตรตามภาพที่ 1.6 และอัตราการสำเร็จการศึกษาตามวงรอบ
ของหลักสูตรระหวLางป*การศึกษา 2558-2562 ดังแสดงในภาพที่ 1.7 

ภาพท่ี 1.6 จำนวนนักศึกษาสำเร็จการศึกษาคณะศลิปศาสตรo ปQการศึกษา 2562 

ภาพท่ี 1.5 จำนวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตรo ระหวqางปQการศึกษา 2559-2563 

300

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

ศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต 

สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7 (นานาชาติ) 

   รวม 

        

คน 

คน 

คน 

คน 

 

47 
42    
5      

94
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3) การพัฒนาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการ
เปิดหลักสูตรใหม่ ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งได้รับการ
อนุมัติให้เปิดหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 และหลักสูรที่ก าลัง
พัฒนา  ได้ แก่  หลั กสู ตรศิ ลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)  ซึ่งได้
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
หลักสูตรระดับต่ ากว่าปริญญาตรีและปริญญาตรี
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563

4) การพัฒนาบทเรียนออนไลน์
คณะศิลปศาสตร์ น าเทคโนโลยีการศึกษามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะการจัดการ
เ รี ย น ก า ร ส อ น แ บ บ อ อ น ไ ล น์ แ ล ะ น า สื่ อ
อิ เล็กทรอนิกส์มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
พัฒนาการเรียนการสอน เพ่ือให้สอดคล้องกับ

รูปแบบการเรียนรู้ของผู้ เรียนตามแนวคิดการ
เรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 และเป็นอีกหนึ่งช่องทาง
ในการเผยแพร่ความรู้ให้กับนักศึกษาและบุคคล
ทั่วไปที่ต้องการแสวงหาความรู้เพ่ิมเติม คณะฯ จึง
ส่งเสริมให้มีการจัดพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดย
ปัจจุบันคณะฯ มีจ านวนบทเรียนออนไลน์ 205 
ชั่วโมง ดังนี้ 

1. ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจ าวัน
ส าหรับผู้เรียนชาวต่างประเทศ จ านวน 15
ชั่วโมง

2. การฟังและการพูดเพ่ือการสื่อสาร จ านวน
15 ชั่วโมง

3. ภาษาอังกฤษส าหรับครูสอนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 15 ชั่วโมง

4. การเขียนบทคัดย่อภาษาอังกฤษ จ านวน 15
ชั่วโมง

5. Foundations of Reading จ านวน 5
ชั่วโมง

6. Pronunciation จ านวน 5 ชัว่โมง

ภาพที่ 1.7 อัตราการส าเร็จการศึกษาตามวงรอบของหลักสูตร ระหว่างปีการศึกษา 2558-2562
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8. ภาษาจีน 1 จำนวน 15 ช่ัวโมง
9. ศิลปะการใชEภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

จำนวน 30 ช่ัวโมง 
10. ภาษาอังกฤษระดับ 3 จำนวน 30 ช่ัวโมง
11. ภาษาอังกฤษระดับ 1 จำนวน 30 ช่ัวโมง
12. MU-ELTrivia จำนวน 15 ช่ัวโมง

5) ทุนการศึกษา

คณะศิลปศาสตร7เล็งเห็นความสำคัญของ
การศึกษา ซึ่งในสภาวะป`จจุบันทนุการศึกษาเปcนสิง่
สำคัญสำหรับการเรียนรูEและเปcนอีกป`จจัยที่เปcน  
แรงสนับสนุนใหEนักศึกษาพัฒนาตนเองไดEเต็ม
ศักยภาพ คณะฯ จึงไดEจัดหาทุน ประชาสัมพันธ7
แหลLงทุนใหEนักศึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
สามารถรับทุนการศึกษาทั ้งภายในและภายนอก
คณะฯ ในป *การศ ึกษา 2562 น ักศ ึกษาไดEรับ
ทุนการศึกษา จำนวน 21 ทุน รวมเปcนเงินทั้งสิ้น 
265,000 บาท ดังแสดงภาพที่ 1.8 

6) การพัฒนานักศึกษา

คณะศิลปศาสตร7ไดEจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
1) ด E านภาษา จ ัดโดยศ ูนย 7การ เร ียนรูEภาษา
(Language Learning Center : LLC) เพื ่อสร Eาง
โอกาสใหEนักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหดิล
ไดEเร ียนร ู EภาษาตLางประเทศดEวยตนเองและมี
ทัศนคติที ่ดีตLอการใชEภาษาตLางประเทศเพื ่อการ
สื่อสารและการเรียนรูEอยLางตLอเนื่อง เชLน โครงการ
คลินิกร ัก(ษา)ภาษาญี ่ป ุ çน   โครงการเปWดโลก
ภาษาอังกฤษออนไลน7กับการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ดEานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โครงการการ
เขียนพูLกันญี่ปุçน (�� / Shodō) โครงการคลินิก
รัก(ษา) ภาษาเกาหลี

 ภาพท่ี 1.8 นักศึกษาท่ีไดrรับทุนการศึกษา                                         

ประจำปQการศึกษา 2562 
 

คณะศิลปศาสตรo 

14 ทุน          46,000 บาท 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

12 ทุน    80,000 บาท 
ภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล  

9 ทุน  185,000 บาท
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2) ดEานคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการเรียนรูE
ตลอดชีวิต ตามคุณลักษณะบัณฑิตที ่พึงประสงค7
รวมทั้งการใหEสโมสรนักศึกษาไดEมีสLวนรLวมในการ
เสนอและจัดโครงการดEวย เชLน โครงการสานรักษ7
สานใจ LA โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมL และ
กิจกรรมพบอาจารย7ที่ปรึกษา สโมสรนักศึกษาจัด
โครงการ เชLน โครงการคLายอาสาพัฒนาชนบท
คณะศิลปศาสตร7 ครั้งที่ 14 ตอน “สองแควผสาน
ใจ สานใยรักเราผอง สูLนEองบEานวังโพรง ตามพระ
ราชปณิธานรัชกาลที่ 10” โครงการสานสุขสLงใจ
เพ ื ่อน Eองใหม Lศ ิลปศาสตร7  และคLายเป Wดบ Eาน
สาดศิลปñ ครั้งที่ 4 เปcนตEน

นอกจากนี ้  คณะฯ จ ัดโครงการ “LA 
Festival ครั้งที่ 5” เพื่อเปcนการสรEางสัมพันธ7ที่ดี
ระหวLางศิษย7ป`จจุบันและศิษย7เกLาทั้งในสถานะของ
ผูEจัดงานและผูEรLวมงาน เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2562 

7) รางวัลที่นักศึกษาไดrรับ

1. ทีมนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ไดEแกL นางสาวอธิรา แกrวสมนึก นักศึกษาชั้นปQที่ 2 นางสาว

จินตoจุฑา เผอิญโชค นักศึกษาชั้นปQที่ 1 คณะศิลปศาสตรo หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ และนายศศินทร7 ตรีรัตน7 นักศึกษาชั้นป*ที่ 1 คณะแพทยศาสตร7 ศิริราชพยาบาล ไดE
รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง และรางวัล The Best Speaker Award ในงาน UNESCAP Youth
Debate On the Ocean and Sustainable เพื ่อเฉลิมฉลองงาน United Nations Day ประจำป*
พ.ศ. 2562 ณ United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร
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2. นางสาวอธิรา แกEวสมนึก นักศึกษาช้ันป*ที่ 2 คณะศิลปศาสตร7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ไดEร ับเชิญใหEขึ ้นกลLาวส ุนทรพจน7ตLอคณะ
ทูตานุทูตประจำประเทศไทยที่รLวมงานเฉลิมฉลองวันกLอต้ัง
องค7การสหประชาชาติหรือ UN Day ประจำป* พ.ศ. 2562 ณ 
United Nations Conference Center กรุงเทพมหานคร 

3. นายประภากร คลEายสมาน นางสาว
รว ิวรรณ จ ันทร 7ร ุ L ง  นายพงษ7ศ ิร ิ ชัย
สมคะเน และนางสาวสุลิตา ปราบป`ญจา
น ักศ ึกษาระด ับช ั ้นป *ท ี ่  2 สาขาว ิชา
ภ า ษ า ไ ท ย  ค ณ ะ ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร7
มหาวิทยาลัยมหิดล ไดEรับรางวัลชมเชย
ระดับอุดมศึกษาในการประชันกลอนสด
ระดับประเทศ “ทายาทสุนทรภูL” เนื่อง
ในวันนักกลอน จัดโดยสมาคมนักกลอน
แหLงประเทศไทย
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คณะศิลปศาสตร7ม ีนโยบายสLงเสริมใหE
บุคลากรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อสรEางความ
เปcนเลิศในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
สอดคลEองกับความตEองการของสังคม คณะฯ ไดEใหE
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยโดยการจัดโครงการ 
ก ิจกรรมให EความรูE ในการทำงานวิจ ัย ให Eทุน
สนับสนุนการทำวิจัย และทุนสนับสนุนในการ
เผยแพรLผลงานวิจัย 

1) ทุนสนับสนุนการวิจัย

ในป*งบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร7
จัดสรรทุนเพื่อสนับสนุนโครงการวิจัย แบLงเปcน 3 
ประเภท 1) ทุนนักวิจัยรุLนใหมL โครงการละไมLเกิน 
30,000 บาท ระยะเวลาของทุน 1 ป* 2) ทุนนักวิจัย
ร ุ Lนกลาง โครงการละไมL เก ิน 100,000 บาท 
ระยะเวลาของทุน 1 ป* และ 3) ทุนนักวิจ ัยรุLน
เช ี ่ยวชาญ โครงการละไม L เก ิน 150,000 บาท 
ระยะเวลาของทุน 2 ป* เพื่อเปWดโอกาสใหEอาจารย7 
นักวิจัย และลูกจEางชาวตLางประเทศ ไดEผลิตผล
งานวิจัย เปcนการพัฒนาทักษะความสามารถในการ
วิจัยใหEสูงขึ ้น นอกจากนี ้คณะฯ ไดEสนับสนุนใหE
บุคลากรแสวงหาแหลLงทุนจากภายนอกดEวย ทำใหEใน
ป*งบประมาณ 2563 มีโครงการวิจัยที่ไดEรับเงินทุน
จำนวน 12 โครงการ รวมทุนสนับสนุนการวิจัยที่
คณะฯ ไดEรับทั้งสิ้น 671,700 บาท โดยมีรายละเอียด
ดังตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.1

 
 

ลำดับ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือหัวหนEา
โครงการ 

ช่ือแหลLงทุน ระยะเวลา 
การทำวิจัย 

จำนวนเงิน
ตลอด

โครงการ
(บาท) 

ทุนจากหนpวยงานภาครัฐ 

1 การพัฒนาฐานขEอมูลและแผนที่
อัจฉริยะ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ7 
เกษมผลกลู

สำนักงบประมาณ 1 ต.ค.61 – 
30 ก.ย.63 

295,800 

2 การเสรมิศักยภาพชุมชนแนวปฏิบัติ
เพื่อสรEางความรอบรูEและป¢องกันการ
สูบบุหรี่ในนักศึกษา 

อ.ดร.นิภาวรรณ 
เจริญลักษณ7 

เครือขLายวิชาชีพเพื่อ
สังคมไทยปลอดบุหรี ่

20 ม.ค. 63 - 
31 ก.ค. 63 

31,500 

ผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจด้าน 
การวิจัย และวิเทศ
สัมพันธ์ 

ตารางท่ี 2.1 ทุนสนบัสนุนการวิจัยตามประเภทของแหลpงทุน ปQงบประมาณ 2563 
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ลำดับ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือหัวหนEา
โครงการ 

ช่ือแหลLงทุน ระยะเวลา 
การทำวิจัย 

จำนวนเงิน
ตลอด

โครงการ
(บาท) 

ทุนมหาวิทยาลยัมหิดล 

3 การรบัรูEและวิธีการออกเสียงคำใน
ภาษาอังกฤษที่มีเสียงพยัญชนะซEอน
ของผูEเรียนชาวไทยและนัยสำคัญที่มี
ตLอการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.สุธาทิพย7 
ถิรคุณโกวิท 

ทุนสLงเสริมนักวิจัยรุLน
ใหมLมหาวิทยาลัย 
มหิดล ประจำป*
งบประมาณ 2561 

1 ก.ย.61 – 
28 ก.พ.63 

15,600 

4 กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบคำถาม
ของดารา เพื่อนำเสนอภาพลักษณ7: 
กรณียุติความสัมพันธ7กบัคูLรัก 

อ.ดร.ฐิติภา 
คูประเสริฐ 

ทุนสLงเสริมนักวิจัยรุLน
ใหมLมหาวิทยาลัย 
มหิดล ประจำป*
งบประมาณ 2563 

1 ก.ย.62 – 
31 ต.ค.63 

28,800 

ทุนคณะศลิปศาสตรo 

5 กลยุทธ7ในการอLานภาษาอังกฤษและ
การรบัรูEในความสามารถของตนเอง
ของผูEเรียนดEวยเกมการอLาน 
Bibliobattle 

อ.ธนวัฒน7 
นุตยางกูล 

ทุนนักวิจัยรุLนกลาง
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2562 

29 พ.ค.62 - 
28 พ.ย.63 

25,600 

6 การศึกษาภูมิทัศน7ทางภาษาและการ
ใชEภาษาอังกฤษบนป¢ายในสถานที่
ขนสLงสาธารณะหลักทีส่ำคัญของ
ประเทศไทย 

อ.ดร.วิภาพรรณ 
งามประมวญ 

ทุนนักวิจัยรุLนกลาง 
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2562 

9 ก.ย.62 – 
8 ก.ย.63 

72,000 

7 การเปรียบเทียบปจ̀จัยจูงใจตLอการ
เลือกเรียนภาษาอังกฤษและ
ภาษาตLางประเทศอื่นของนักศึกษา
ระดับปรญิญาตร ี

ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ7 
จันทร7อยูL 

ทุนนักวิจัยรุLนกลาง
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2563 

22 ม.ค.63 – 
21 ม.ค.64 

72,000 

8 การใชEความซับซEอนทางไวยากรณ7เปcน
ตัวทำนายความยากงLายของขEอสอบ
ไวยากรณ7ในแบบทดสอบวัดความรูE
ภาษาอังกฤษ 

ผศ.ดร.สุธาทิพย7 
ถิรคุณโกวิท 

ทุนนักวิจัยรุLนกลาง
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2563 

1 พ.ค.63 – 
30 เม.ย.64 

40,000 
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คณะศิลปศาสตรo

300,000

(45%)

มหาวิทยาลัยมหิดล 

44,400 (6%)

หนpวยงานภาครัฐ

327,300 (49%)

ลำดับ ช่ือโครงการวิจัย ช่ือหัวหนEา
โครงการ 

ช่ือแหลLงทุน ระยะเวลา 
การทำวิจัย 

จำนวนเงิน
ตลอด

โครงการ
(บาท) 

9 ความสัมพันธ7ระหวLาง “มLองลLายคำ
กลอนสำนวนเกLา” กบันิทานตามLอง
ลLายสำนวนตLางๆ การศึกษาในฐานะ
ตำนานประจำถ่ินบริเวณอLาวไทย 

ผศ.ดร.อภิลักษณ7 
เกษมผลกลู

ทุนนักวิจัยรุLนกลาง
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2563 

2 ก.ย. 63 – 
1 ก.ย. 64 

40,000 

10 การศึกษาเปรียบเทียบการปรับแตLง
การขอรEองของผูEพูดชาวเกาหลีทีเ่รียน
ภาษาไทยเปcนภาษาที่สองและผูEพูด
ชาวไทย 

อ.ดร.ย่ิงยศ 
กันจินะ 

ทุนนักวิจัยรุLนใหมL
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2562 

9 ก.ย.62 – 
8 ก.ย.63 

16,800 

11 ศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของ
ประเทศอินโดนีเซียผLานลวดลายผEา
บาติกในนิทรรศการ “ผEาบาติก: สาย
สัมพันธ7ชวาและสยามในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกลEา
เจEาอยูLหัว" 

อ.ดร.เกรียงไกร 
ฮLองเฮงเส็ง 

ทุนนักวิจัยรุLนใหมL
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2562 

16 ธ.ค.62 – 
15 ธ.ค.63 

16,800 

12 พัฒนาการคำศัพท7กฎหมายไทยต้ังแตL
สมัยสุโขทัยจนถึงปจ̀จบุัน 

อ.ดร.เขมฤทัย 
บุญวรรณ 

ทุนนักวิจัยรุLนใหมL
คณะศิลปศาสตร7 
ป*งบประมาณ 2563 

3 ก.ย. 63 – 
4 ก.ย. 64 

16,800 

รวมทั้งสิ้น 671,700 

ภาพท่ี 2.1 รrอยละทุนสนบัสนุนการวิจัยตามประเภทของแหลpงทุน ปQงบประมาณ 2563 
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2) ผลงานตีพิมพo

ในป* พ.ศ.2563 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทความวิจัยและบทความวิชาการที่ไดEรับการ
ตีพิมพ7จำนวน 3 เรื่อง ไดEแกL 

ระดับนานาชาติ 

1. อาจารย7 ดร.สุดปรารถนา ดวงแกEว เรื ่อง “Finding the Devastating Economic Disaster’s
Root causes of the 2011 Flood in Thailand: Why Did Supply Chains Make the
Disaster Worse?” วารสาร Journal of Disaster Research เลLมที่ 15 ฉบับที่ 5 (August 2020)
หนEา 556-570

ระดับชาติ 

2 ผูEชLวยศาสตราจารย7 ดร.สุธาทิพย7 ถิรคุณโกวิท เรื่อง “การออกเสียงพยัญชนะซEอนในภาษาอังกฤษ
ของผู E เร ียนชาวไทย (Production of English Geminate Consonants by Thai Learners)” 
วารสารภาษาและวัฒนธรรม ป*ที่ 39 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หนEา 19-36 

3 อาจารย7 ดร.ฐิติภา คูประเสริฐ เรื่อง “กลวิธีการใชEภาษาสื่อมูลบทในการสะทEอนความเปcนไปของ
สังคมไทยจากขEอความในป¢ายหาเสียงเลือกต้ัง” วารสารวิจัยราชภัฎพระนคร สาขามนุษยศาสตร7
และสังคมศาสตร7 ป*ที่ 15 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2563) หนEา 457-472 

เมื่อเปรียบเทียบบทความวิจัยที่ไดEรับการตีพิมพ7 ระหวLางป* พ.ศ. 2559-2563 ดังแสดงในภาพที่ 2-2 

3) การนำเสนอผลงาน

คณะศิลปศาสตร7มีนโยบายสนับสนุนใหEบุคลากรไปนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั ้งใน
รูปแบบการนำเสนอดEวยวาจา (oral presentation) และการนำเสนอดEวยโปสเตอร7 (poster presentation) 

ภาพท่ี 2.2 จำนวนบทความวิจัยตีพิมพo ระหวpางปQ พ.ศ. 2559-2563 
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ในที่ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ในป*งบประมาณ 2563 มีบุคลากรของคณะฯ ไปนำเสนอผลงาน
ในที่ประชุมวิชาการจำนวนทั้งสิ้น 8 ผลงาน รายละเอียดดังตารางที่ 2.2 

 
ลำดับ ช่ือผูEนำเสนอ ช่ือผลงาน ช่ือการประชุม วันที่ 

1 อ.ดร.ศุภชัย 
ชาญวรรณกุล 

ประเมินความเขEาใจของศิลปะ
ไทยที่จัดแสดงในสนามบิน
สุวรรณภูมเิพื่อสLงเสริมการสือ่
ความหมายทางการทLองเที่ยว 

งานประชุมวิชาการระดับชาติ
ดEานการทLองเที่ยวกบั
มนุษยศาสตร7 ครั้งที่ 1 : 
"การทLองเที่ยวกับ
มนุษยศาสตร7: การทLองเที่ยว
ในยุคเปลี่ยนผLาน" (Tourism 
and Humanities: Tourism 
in a Transformative Era) 

19-20
ธ.ค. 
2562 

2 อ.ดร.พมิพนิต คอนดี Constructing a Natural 
Musical Exploratorium: 
Musical play and 
confidence through 
Constructivism, influenced 
by Thai musical principles 

งานสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
FabLearn Asia 
Conference 2020 

10-12
ม.ค. 
2563 

3 อ.ดร.ศุภชัย 
ชาญวรรณกุล 

การสือ่ความหมายทางการ
ทLองเที่ยว 

การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครั้งที่ 9 และนานาชาติครั้งที่ 
2 “วิทยาการจัดการวิชาการ 
2020” 

7 ก.พ.
2563 

4 อ.ดร.ไพศาล 
สุขใจรุLงวัฒนา 

ความเช่ือเรื่องฮวงจุEยในยุค 
Thailand 4.0 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 ครั้งที่ 4 
ประจำป* 2563 เรื่อง 
ศิลปศาสตร7ในศตวรรษที่ 21 
ขีดสุดของการเรียนรูEและ 
การสอน 

18 มิ.ย. 
2563 

5 น.ส.พนิดา หนูทวี 
พระมหาวิโรจน7 

เทคนิคในการพฒันารปูแบบ
บทเรียนภาษาอังกฤษออนไลน7
แบบ MOOCs บนระบบ MuX 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 ครั้งที่ 4 

18 มิ.ย. 
2563 

ตารางท่ี 2.2 การนำเสนอผลงานของบุคลากรในท่ีประชุมวิชาการ ปQงบประมาณ 2563 
 



รายงานประจำป* 2563 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล  [26] 

ลำดับ ช่ือผูEนำเสนอ ช่ือผลงาน ช่ือการประชุม วันที่ 
ญาณวีโร ป≠ง สูงเนิน 
และวLาที่รEอยตรี ดร. 
กมลภพ แกEวศร ี

ประจำป* 2563 เรื่อง ศิลป
ศาสตร7ในศตวรรษที่ 21 
ขีดสุดของการเรียนรูEและ 
การสอน 

6 นายสุทธิพงษ7 
ตะเภาทอง 

เทคนิคการออกแบบกราฟWกที่
สอดคลEองกันในบทเรียน 
e-Learning

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 ครั้งที่ 4 
ประจำป* 2563 เรื่อง 
ศิลปศาสตร7ในศตวรรษที่ 21 
ขีดสุดของการเรียนรูEและ 
การสอน 

18 มิ.ย. 
2563 

7 นายบุญฤทธ์ิ พุLมชEาง เทคนิคการผลิตและการ
สรEางสรรค7วิดีทัศน7ในบทเรียน
ออนไลน7 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 ครั้งที่ 4 
ประจำป* 2563 เรื่อง 
ศิลปศาสตร7ในศตวรรษที่ 21 
ขีดสุดของการเรียนรูEและ 
การสอน 

18 มิ.ย. 
2563 

8 น.ส.กรรณิการ7  
ปWØนปาน 

การสรEางสรรค7งานกราฟWกเพื่อ
การออกแบบบทเรียนออนไลน7 

การประชุมวิชาการระดับชาติ 
สาขามนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 ครั้งที่ 4 
ประจำป* 2563 เรื่อง 
ศิลปศาสตร7ในศตวรรษที่ 21 
ขีดสุดของการเรียนรูEและการ
สอน 

18 มิ.ย. 
2563 

เมื่อเปรียบเทียบจำนวนผลงานทีบุ่คลากรนำเสนอในทีป่ระชุมวิชาการ ระหวLางป*งบประมาณ 
2559-2563  ดังแสดงในภาพที่ 2.3 
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ลำดับ ช่ือผูEนำเสนอ อาจารย7ทีป่รึกษา ช่ือผลงาน ช่ือการประชุม วันที่ 
1 น.ส.วรางรัตน7 

ดวงแสง 
อ.ดร.ฉันฐรัช 
หงษ7บุญไตร 

Queer Students and 
their EFL Classrooms: 
Revealing What Goes 
on Beyond the Closed 
Door 

การประชุมทางวิชาการ
ระดับชาตเิน่ืองในโอกาส 40 ป*
แหLงการสถาปนาสาขา 
วิชาศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลยั 
สุโขทัยธรรมาธิราช 

11 ก.พ. 
2562 

2 น.ส.ณิชมน 
สุวงศ7 

ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ7 
จันทร7อยูL 

Factors Contributing to 
Willingness to 
Communicate in English 
Among Thai 
Undergraduates 
Students in the 
Immersion Program 

14th Language at the 
University of Essex 
Postgraduate Conference 
(LangUE) 

13 มิ.ย. 
2562 

ภาพท่ี 2.3 จำนวนผลงานท่ีบุคลากรนำเสนอในงานประชมุวิชาการ 

ระหวpางปQงบประมาณ 2559-2563 

นอกเหนือจากการนำเสนอผลงานทางวิชาการโดยบุคลากรภายในคณะฯ แลEว ป*การศึกษา 2562 
นักศึกษาของคณะศิลปศาสตร7ไดEผลิตผลงานทางวิชาการภายใตEคำแนะนำของอาจารย7ที่ปรึกษาและอาจารย7 
ประจำวิชา และไดEรับการตอบรับเพื ่อนำเสนอในที่ประชุมวิชาการที ่จ ัดโดยสถาบันการศึกษาตLาง ๆ 
รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 
ตารางที่ 2.3 การนำเสนอผลงานของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ ปQการศึกษา 2562



รายงานประจำป* 2563 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล  [28] 

ลำดับ ช่ือผูEนำเสนอ อาจารย7ทีป่รึกษา ช่ือผลงาน ช่ือการประชุม วันที่ 
3 Mr. WILLIAM 

EGERTON 
DARLING 

อ.ดร.ฉันฐรัช 
หงษ7บุญไตร 

EFL Curriculum 
Implementation: An 
Exploratory Study into 
Teachers and students' 
Perceptions 

เผยแพรL Horizon Journal of 
Humanities and Social 
Sciences Research July 
2020 หนEา 69-86 

July 
2020 

4 นายณัฐดนัย 
สุบิน 

ผศ.ดร.ณัฏฐพงศ7 
จันทร7อยูL 

A Review Paper: 
Challenges in Teaching 
and Learning English in 
Thai Deaf Students 

14th Annual Lancaster 
Postgraduate Conference 
in Linguistics and Language 
Teaching 

11 ก.ค. 
2562 

5 น.ส.กิตติ์ฐติา 
วัฒนกรณ7พิศาล 

รศ.ดร.ทรงศรี 
สรณสถาพร 

Crossword Puzzle Game 
for ESP Vocabulary 
Development 

The 7th International 
Conference for Science 
Educators and Teachers 
(ISET 2019) 

8 ส.ค. 
2562 

6 น.ส.อรทิพย7  
กีรติวุฒิพงศ7 

รศ.ดร.ทรงศรี 
สรณสถาพร 

ความพึงพอใจของผูEเรียน
ภาษาไทยในฐานะ
ภาษาตLางประเทศท่ีมีตLอ
บทเรียนออนไลน7ภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร 

การประชุมวิชาการระดับชาต ิ
สาขามนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 คร้ังท่ี 4 ประจำป* 
2563 

18 มิ.ย. 
2563 

7 น.ส.รติมา 
เทียนไชย 

รศ.ดร.ทรงศรี 
สรณสถาพร 

การวิเคราะห7ความตEองการ: 
การพัฒนาโปรแกรมการ
ฝ≠กอบรมครู (หลักสูตร 
E-Learning) สำหรับครูสอน
ภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาป*ท่ี 1 ในเขต
จังหวัดสงขลา 
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4) การสpงเสริมดrานการวิจัย

ป*งบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร7ไดEจัดโครงการพัฒนาการผลิตผลงานวิจัย เพื่อเปcนเวทีสำหรับการ
พูดคุย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยนความรูEและประสบการณ7 รวมถึงการสรEางแรงบันดาลใจใหEแกL
คณาจารย7 บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาของคณะฯ เพื่อนำไปสูLการผลิตผลงานวิจัยที่มีประโยชน7ตLอไป 
จำนวน 6 ครั้ง ดังน้ี 

การบรรยาย เร ื ่ อง “แนะนำท ุนว ิจ ัยคณะศิลปศาสตร oและท ุนส pง เสร ิมน ักว ิจ ัยร ุ pนใหมp 

มหาวิทยาลัยมหิดล” โดยคุณลักขณา ศิร ิพละ และคุณวิทยาภรณ7 เคียงศิริ กองบริหารงานวิจัย 
มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 

การบรรยาย เรื่อง “แนะนำทุนวิจัยตpางประเทศ” โดยคุณศิราวัลย7  อัศวเมฆิน และคุณวรินทร7พิภพ 
ชยทัตภูมิรัตน7 งานบริหารและสLงเสริมการวิจัย กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ7 
2563 

กิจกรรม Research Talk (EP.1-EP.3) จำนวนทั้งหมด 3 ครั้ง โดย Professor Dr. Seongha Rhee 
Department of English Linguistics and Language Technology, Hankuk University of Foreign 
Studies, Republic of Korea ผู Eเชี ่ยวชาญชาวตLางประเทศ (Visiting Professor)  ไดEแกL EP.1 หัวขEอ“The 
Grammaticalization of Korean and Thai Adposition” เ ม ื ่ อ ว ั นท ี ่  4 ม ี น าคม  2563 EP.2 “The 
Development of English Intensifiers” เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เผยแพรLทาง YouTube และ EP.3 “How 
to Research and Publish in International Top-Tier Journals” เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 

กิจกรรม “การเขียนบทความปริทัศนoทางดrานมนุษยศาสตรoและสังคมศาสตรo” (Writing a  Review 

Article in Humanities and Social Sciences) โดยศาสตราจารย7กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธ์ิรัฐสินธุ7 
ภาควิชาภาษาศาสตร7 คณะอักษรศาสตร7 จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 

5) การประชุมวิชาการ

คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล เล็งเห็นความสำคัญในการเผยแพรLผลงานวิจัย เพื ่อพัฒนา  
องค7ความรูEที่เปcนประโยชน7ตLอแวดวงวิชาการและการพัฒนาประเทศ จึงจัดการประชุมวิชาการ ดังน้ี 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ สาขามนุษยศาสตรoและสังคมศาสตรo ครั้งท่ี 4 ประจำปQ 2563 เรื่อง 

“ศิลปศาสตรoในศตวรรษท่ี 21 ขีดสุดของการเรียนรูrและการสอน” (The 4th National Conference on 

Liberal Arts in the 21st Century: Maximizing 

Learning and Teaching) รูปแบบออนไลน7 โดยมีกิจกรรม
ปาฐกถาพิเศษ เรื ่อง “การศึกษาในระดับอุดมศึกษาในยุค 
Digital Disruption” (Higher Education in Digital 
Disruption Era) โดยรองศาสตราจารย7 ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ7 
รองอธิการบดีฝçายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  และปาฐกถา
พิเศษ เร ื ่อง “Promoting Multilingual Higher Education 
in Asia: Insights from Chinese Universities' Multilingual 
Programs” โดย Professor Dr.Yongyan Zheng College of 
Foreign Languages and Literatures, Fudan University, 
Shanghai, P.R. China และ กิจกรรมการนำเสนอผลงานกลุLม
ยLอย (Parallel Session) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563  

การประชุมวิชาการระดับชาติ สรรพศาสตรo สรรพศิลปë ประจำปQ 2563 (The Annual National 

Conference of Liberal Arts) รูปแบบออนไลน7 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล เปcนเจEาภาพรLวมกับ
คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7 คณะมนุษยศาสตร7 มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะภาษาและการ
สื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร7 โดยมีผูEชLวยศาสตราจารย7 ดร.วิวรรธน7 พันธัย อาจารย7ประจำ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7 เขEารLวมเปcนผูEทรงคุณวุฒิวิพากษ7บทความใน
การนำเสนอผลงานกลุLมยLอย (Parallel Session) เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2563 

การประช ุมว ิชาการระด ับนานาชาต ิ The 7th Symposium of International Languages 

and Knowledge 2020 (SILK 2020) รูปแบบออนไลน7  คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล รLวมกับ
สมาคมสถานการณ7จำลองและเกมเพ ื ่อการเร ียนรูE  
(ประเทศไทย)  (The Thai Simulation and Gaming 
Association:ThaiSim) มหาวิทยาลัยธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลย ีราชมงคลศร ีว ิช ัย  มหาว ิทยาล ัยร ังสิต 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ7 National Taiwan University 
of Science and Technology, Osaka University, 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) แ ล ะ  Central 

Luzon State University (CLUS), Philippines กิจกรรมประกอบดEวยปาฐกถาพิเศษหัวขEอ “Immersive 
Computing Technology for 21st Century Teachers and Learners” โดย ดร.พัฒนศักดิ ์ มงคลวัฒน7 
คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล และหัวขEอ “Cross linguistic Studies 
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and Cultural Understanding: What Linguistics Can Do in Multicultural World” โดย Professor Dr. 
Seongha Rhee Department of English Linguistics and Language Technology, Hankuk University 
of Foreign Studies Republic of Korea ผูEเช่ียวชาญชาวตLางประเทศ (Visiting Professor) และกิจกรรมการ
นำเสนอผลงานกลุLมยLอย (Parallel Session) เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 หัวขrอ “สั่งสม 

หลpอหลอม สรrางสรรคo มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อ

ล ู กหล าน”  ร ูปแบบออนไลน7  คณะศ ิลปศาสตร7  
มหาวิทยาลัยมหิดล เปcนเจEาภาพรLวมกับสถาบันวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยสารคาม 
กิจกรรมประกอบดEวยปาฐกถาพิเศษผLานสื่อออนไลน7 
เรื่อง “ทิศทางการสนับสนุนการพัฒนาองค7ความรูE
ทางวัฒนธรรม” โดยนาง   พิมพ7รวี วัฒนวรางกูร ที่
ปรึกษาดEานการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร7 กรม

สLงเสริมวัฒนธรรมและการเสวนา หัวขEอ “สั่งสม หลLอหลอม  สรEางสรรค7 มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อ
ล ู ก ห ล า น ”  โ ด ย ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย 7  ด ร . ส ม ศ ั ก ด ิ ์  ศ ร ี ส ั น ต ิ ส ุ ข  ค ณ ะ ม น ุ ษ ย ศ า ส ต ร 7 แ ล ะ
สังคมศาสตร7 มหาวิทยาลัยขอนแกLน นายชูชาติ ราชจันทร7 วัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม และนาย
สมชาติ บุตรราช นายกเทศมนตรีตำบลทLาขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม และกิจกรรม
การนำเสนอผลงาน เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 

การประชุมวิชาการระดับชาติ “เวทีวิจัยมนุษยศาสตรoไทย ครั ้งที ่ 14” เรื ่อง “iHumanities: 

เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” อาจารย7สุชณิห7ยา วงศ7วิวัฒนา รองคณบดีฝçายการศึกษา เปcนผูEแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร7 รLวมงานในฐานะเจEาภาพรLวมในการ
จัดการประชุมฯ โดยไดEรับงบประมาณสนับสนุนจาก
สำนักงานคณะกรรมการสLงเสริมวิทยาศาสตร7 วิจัย และ
นวัตกรรม (สกสว.) เพื่อใหEเกิดการเรียนรูEและการศึกษา
เชิงล ึกเก ี ่ยวกับผลกระทบของป`ญญาประดิษฐ 7และ
เทคโนโลยีสมัยใหมLในมุมมองทางมนุษยศาสตร7และ
สังคมศาสตร7 ตลอดจนการจุดประกาย ความรLวมมือ
แบบสหสาขาวิชาระหวLางบุคลากรดEานมนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7กับวิทยาศาสตร7 เทคโนโลยี และ
การแพทย7 เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2563 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ เครือขpายความรpวมมือทาง

วิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตรoและสังคมศาสตรo ครั้งที่ 13 หัวขrอ 

“พลังแหpงนวัตกรรมมนุษยศาสตรoและสังคมศาสตรo (Innovation 

Powered by Humanities and Social Sciences)”  ร ู ป แบ บ
ออนไลน7 คณะมนุษยศาสตร7 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร7รับเปcน
สถาบันการศึกษาในการทำหนEาที่เจEาภาพจัดงาน โดยมีเป¢าหมายที่จะ
พัฒนาองค7ความรูEของศาสตร7ในสาขามนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7ที่
ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมาประยุกต7ใชEใหEเกิดนวัตกรรมที่สามารถ
นำไปใชEประโยชน7ในการเปcนเครื่องมือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม
และเศรษฐก ิจของประเทศได Eอย Lางไม Lแพ Eศาสตร7ในสาขาอ ื ่นๆ 
ประกอบดEวยกิจกรรมหลัก ไดEแกL การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ 

และการนำเสนอผลงานทางวิชาการในสาขาวิชาที่เกี่ยวขEองกับมนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7 และการลงนาม
บันทึกขEอตกลงความรLวมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร7และสังคมศาสตร7 จำนวน 22 สถาบัน เมื่อวันที่ 
17-18 กันยายน 2563

6) ดrานวิเทศสัมพันธo

คณะศิลปศาสตร7ไดEสรEางเครือขLายความรLวมมือทั้งในและตLางประเทศ การประชุม การลงนามขEอตกลง
ความรLวมมือ เพื่อใหEพันธกิจทั้งดEานการศึกษา ดEานการวิจัย และดEานวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่
ดีข้ึน ไดEรับความรูE ประสบการณ7ในการแลกเปลี่ยนเรยีนรูEกับหนLวยงานอื่นๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย7และ
นักศึกษาดEวย รายละเอียดดังตLอไปน้ี 
ดrานความรpวมมือ 

พธิีลงนามในขrอตกลงหลกัสตูรสองปรญิญา (Double Degree) สาขาวชิาภาษาจนี (หลกัสตูร 

นานาชาติ) และรpวมงาน SJTU Study Aboard Fair 2019 รองศาสตราจารย7 ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดี

คณะศิลปศาสตร7 กับ Professor Wang Ning, Dean of 
School of Humanities, Shanghai Jiao Tong 
University รLวมลงนามในขEอตกลงหลักสูตรสองปริญญา 
(Double Degree) ส าขาว ชิ าภาษาจ นี  (หล กัส ตูร 
นานาชาต )ิ  โ ดยม ี Professor Huang Zhen, Vice 
President เปcนประธานกลLาวเปWดงาน นอกจากนี้ ยังมี
คณะผูEบริหารและคณาจารย7คณะศิลปศาสตร7เขEารLวมงาน 
SJTU Study Aboard Fair 2019 เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2562 
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 การลงนามความรpวมมอื ทางวชิาการ การวจิยัและการแลกเปลีย่นนกัศกึษากบั University of 

Leeds ประเทศสหราชอาณาจักร รองศาสตราจารย7 ดร.ธนายสุ ธนธิต ิคณบดคีณะศลิปศาสตร7 นำคณะ
ผ ู E บ ร ิ ห า ร เข E าพบ  Professor Dr.Martin Lamb, Head of 
International Education แ ล ะ  Professor Dr. Richard 
Badger, Director of Student Education แห L ง  School of 
Education, University of Leeds เพื ่อรLวมลงนามขEอตกลง 
Memorandum of Understanding (MOU) ใน เร ื ่ องความ
รLวมมือทางวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี ่ยนนักศึกษาและ
อาจารย7 ระหวLางคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดลกับ 

School of Education, University of Leeds ณ เมืองลีดส7 ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 

การลงนามในเอกสาร MOU เพื่อสรrางเครือขpายทางวิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากร

การศึกษา (การเรียนการสอนภาษาจีน) คณบดี College of Foreign Languages and Literatures, Fudan 
University กับคณบดีคณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในเอกสาร MOU โดยมีวัตถุประสงค7เพื่อ
สรEางเครือขLายทางวิชาการ งานวิจัย และแลกเปลี่ยนบุคลากรการศึกษา (การเรียนการสอนภาษาจีน) เมื่อวันที่ 
5 มิถุนายน 2563  

โครงการ The 8th International Forum on Japanese Language and Culture ห ั วขrอ 

“The Forefront of Japanese Language and Culture Education in Japan and Beyond” หนLวย
วิเทศสัมพันธ7 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล รLวมกับ Osaka University ประเทศญี่ปุçน จัดกิจกรรมเพื่อ
เปcนการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 2 ป* ของการ
จ ั ด ต ั ้ ง  Joint Campus ขอ ง  Osaka University ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล และความรLวมมือในการเปWดหลักสูตร 
Double Degree ระหวLางหลักส ูตรศ ิลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร7ประยุกต7 (นานาชาติ) 
คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Master’s 
Program in Japanese Studies, Osaka University 
โดยรองศาสตราจารย7 ดร.นภเรณู  สัจจรักษ7 ธีระฐิติ 
รองอธิการบดีฝ çายวิเทศสัมพันธ7และสื ่อสารองค7กร 
มหาวิทยาลัยมหิดกลLาวเปWดโครงการและกลLาวตEอนรับ 
Professor Hitoshi HISADA, Director of Osaka 
University ASEAN Center for Academic Initiatives 
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จาก Osaka University ประเทศญี่ปุçน และ รองศาสตราจารย7 ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร7 กลLาว
รายงานวัตถุประสงค7ของการจัดโครงการ ณ อาคารศูนย7การเรียนรูEมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 14-15 
กุมภาพันธ7 2563 

ดrานการแลกเปลี่ยนอาจารยoและนักศึกษา 

ในป*การศึกษา 2562 คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดลไดEตEอนรับ Professor Dr.Seongha Rhee 
Department of English Linguistics and Language Technology, Hankuk University of Foreign 
Studies, Republic of Korea ผูEเช่ียวชาญชาวตLางประเทศ (Visiting Professor) มารLวมแลกเปลี่ยนความรูEใน
ดEานการเรียนการสอน วิจัย และบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 – 22 สิงหาคม 2563 

นอกจากน้ี บุคลากรของคณะศิลปศาสตร7ไดEเดินทางไปยังตLางประเทศเพื่อทำกิจกรรมทั้งดEานการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการทางวิชาการ รายละเอียดดังตารางที่ 2.4 

 

ลำดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

1 อ.ดร.ฉันฐรัช หงษ7บญุไตร ประชุมและปฏิบัติงานโครงการ UCMU 
Internship 2019 ณ University of 
Canterbury, New Zealand 

9-25 ส.ค. 62

2 อ.ดร.ย่ิงยศ กันจินะ กิจกรรมแลกเปลี่ยนอาจารย7เพื่อปฏิบัติหนEาที่
เปcนอาจารย7สอนภาษาไทย 
ณ Hankuk University of Foreign Studies, 
South Korea 

1 ก.ย. 62- 
31 ส.ค. 63 

ตารางท่ี 2.4 การทำกิจกรรมในตpางประเทศของบุคลากรคณะศลิปศาสตรo
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ลำดับ ช่ือ-สกุล กิจกรรมการปฏิบัติงาน ระยะเวลา 

3 อ.ดร.สมบรูณ7 พจน7ประสาท กิจกรรมแลกเปลี่ยนการบรรยายพเิศษและ
โครงการปฏิบัติการ ณ National Taiwan 
University 

21 ก.ย. 62- 
19 ต.ค. 62 

การแลกเปลี ่ยนนักศึกษาระหวLางนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร7เพื ่อไปศึกษาหรือทำกิจกรรมใน
มหาวิทยาลัยในตLางประเทศรวมทั้งสิ้น 5 กิจกรรม มีนักศึกษาที่เขEารLวมกิจกรรมจำนวน 22 คน และนักศึกษา
ตLางประเทศเดินทางมาศึกษาหรือทำกิจกรรมในคณะศิลปศาสตร7รวมทั้งสิ้น 6 กิจกรรม นักศึกษาที่เขEารLวม
กิจกรรมจำนวน 17 คน รายละเอียดดังตาราง 

 
ลำดับ ช่ือนักศึกษา ระดับการศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 

1 น.ส.กญัญ7ศิริ ฉันทศาสตร7 ปริญญาตรี ป* 2 Exploring Asian Traditional and 
Contemporary Food Cultures in 
Asian Cities through Reflections 
on Food and Culture in Asia 2017 
(EAT 2019) ณ Fukuoka Women's 
University ประเทศญีปุ่çน 

11-18 ส.ค.
62 

2 น.ส.ปWยะวาส กรวยสุวรรณ 
น.ส.วิรดา ซงุสุวรรณ 
น.ส.แพรว ทับทิมทอง 

ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 2 
ปริญญาตรี ป* 2 

โครงการ The World of Japanese 
Contemporary Culture Program 
(WJC Program) ณ Fukuoka 
Women’s University ประเทศญีปุ่çน 

ก.ย.62 - 
ส.ค.63 

3 น.ส.ธัญรัศม7 ทองธานาทรัพย7 ปริญญาตรี ป* 3 The 17th ASEAN and 7th ASEAN 
+3 Youth Cultural Forum (AYCF)
ณ National University of Laos 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

13-18 ต.ต.
62 

4 น.ส.อุษามา แสงเสรมิ 
น.ส.กลุธิดา คำมี 
น.ส.รติมา เทียนไชย 
น.ส.วัชราภรณ7 รัตนจาร ุ
น.ส.กาญจนา เผือกเนียร 
น.ส.อนัญญา รัตนพันธ7 

ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 
ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 2 

The 2nd Collaborative Workshop 
on Housing and Urban 
Develoment in Osaka ณ 
Ritsumeikan University ประเทศ
ญี่ปุçน 

10-17 ธ.ค.
62 

ตารางท่ี 2.5 การศึกษาหรือทำกิจกรรมในตpางประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรo 
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ลำดับ ช่ือนักศึกษา ระดับการศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 
นายสหภาพ สุวรรณชาตร ี
นายศุภวิชญ7 อำนาจเจริญพร 

ปริญญาตรี ป* 2 
ปริญญาตรี ป* 3 

5 น.ส.มนรดา โลหะไพศาล 
น.ส.ภัทร7นฤน พLวงสมจิตต7 
น.ส.นารรีัตน7 เกตุวิมล 
น.ส.วนดา นาควิจิตร 
น.ส.ณัฐนรี ดาราเย็น 
น.ส.พรนภัส ไมEสทีอง 

ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 4 
ปริญญาตรี ป* 4 

กิจกรรมในรายวิชา LAJP 167 
Business Japanese ณ Osaka 
University ประเทศญีปุ่çน 

2 มี.ค.63 – 
5 มิ.ย.63 

6 น.ส.อุษามา แสงเสรมิ 
น.ส.กลุธิดา คำมี 
น.ส.รติมา เทียนไชย 

ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 
ปริญญาเอก 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน ณ  University of 
Leeds ประเทศอังกฤษ 

1 มี.ค. -30 
เม.ย. 63 
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ลำดับ ช่ือนักศึกษา ระดับการศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 
1 Ms. Mao Ikeda 

Ms. Yuka Saito 
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวLาง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Aoyama 
Gakuin University ประเทศญีปุ่çน 

19 ส.ค.62– 
23 ธ.ค.62 

2 Ms.Nohhyun Kim 
Ms.Ayumi Kitamto 
Mr.Shunta Mitsui 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวLาง 
คณะศิลปศาสตร7 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ 
Ritsumeikan University 
ประเทศญีปุ่çน 

19 ส.ค.62- 
30 พ.ค.63 

3 Ms.Kyoko Isobe ปริญญาตร ี แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวLาง
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Osaka 
University ประเทศญีปุ่çน 

19 ส.ค.62- 
30 พ.ค.63 

4 Ms.Baek Haeun 
Ms.Choi Gowoon 
Ms.Kwon Eunhye 
Ms.Lee Jiyoung 
Mr.Kang Seungmuk 

ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี
ปริญญาตร ี

แลกเปลี่ยนนักศึกษาระหวLาง 
คณะศิลปศาสตร7 
มหาวิทยาลัยมหิดล กับ Hankuk 
University of Foreign Studies 
ประเทศเกาหลีใตE 

2 ม.ค.63 – 
31พ.ค.63 

5 Ms.Kana Tomomatsu 
Ms.Keiko Kikumoto 
Ms.Moemi Matsuoka 
Ms.Yoshino Morinaga 
Ms.LIU Anran 
Ms.SHI Congcong 

ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 
ปริญญาโท 

Practicum in Japanese 
Language Teaching and 
Culture Trips 

24 ก.พ. – 
7 มี.ค.63 

ตารางท่ี 2.6 การมาศึกษาหรือทำกิจกรรมในคณะศิลปศาสตรoของนักศึกษาตpางชาติ 
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คณะศิลปศาสตร7จัดการบริการวิชาการที่
หลากหลายเพื่อตอบสนองความตEองการของชุมชน 
สังคม และประเทศ เชLน การจัดบริการทดสอบและ
พัฒนาภาษาตLางๆ การบริการแปลและการลLาม 
การเสริมสรEางความรูEสูLชุมชนสัมพันธ7 เปcนตEน 

1) การจัดบริการทดสอบและ

พัฒนาทักษะภาษาตpางๆ

ศูนย7ทดสอบภาษาและพัฒนาทกัษะทาง
วิชาการ ดำเนินการจัดบริการทดสอบและพฒันา
ภาษาตLางๆในรูปแบบโครงการ ดังน้ี 

 โครงการบริการจัดสอบ TOEIC เพื่อ
เปcนการบริการวิชาการ
แกLนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล การ
ส อ บ  TOEIC ป * ง บ 
ประมาณ 2563 จัดสอบ
จำนวน 4 ครั้ง  

โ ค ร ง ก า ร จ ั ด ส อ บ ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ 

มหาว ิ ทย า ล ั ย มห ิ ดล  (Mahidol University 

English Language Test:  MU- ELT)  ท ั ้ ง ร ะบบ 
Paper-Based และระบบ Computer-Based   

เพ ือ่ สนองนโยบายมหาว ทิยาล ยัมห ดิลซึ่ง 
กำหนดใหEนักศึกษาระดับปริญญาตรีตEองมีความรูE 
ความสามารถทางภาษาองักฤษและจะต Eอง  
สอบผLานเกณฑ7ตามทีม่หาวิทยาลัยกำหนดกLอน 

สำเรจ็การศกึษาตามหลกัสูตร ในป*งบประมาณ 
2563 จัดสอบจำนวน 7 ครั้ง  

โ ค ร งกา รพ ัฒนาศ ั กยภาพของ

บุคลากรเพื่อใชrในชีวิตประจำวันและการทำงาน 

(In-House Training) 
เปcนการใหEบริการวิชาการ
ในร ูปแบบที ่หน Lวยงาน
ภ า ย ใ น แ ล ะภ ายนอก
มหาวิทยาลัยมหิดลติดตLอ
ประสานก ับคณะฯ ใหE
ดำเนินการจัดหลักสูตร

อบรม ซึ่งในป*งบประมาณ 2563 หัวขEอที่จัดอบรม 

ผลการดําเนินงาน
ตามพันธกิจด้าน
การบริการวิชาการ 
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อาทิ ภาษาอังกฤษเพื ่อการสอบ IELTS, TOEFL, 
TOEIC แล ะ  MU-ELT ก า ร ป ร ั บ พ ื ้ น ฐ านว ิ ช า
ภาษาไทย เปcนตEน 

โครงการอบรมผูrสอนภาษาไทยใหrชาว

ตpางประเทศ รุpนท่ี 12  เพื่อสนับสนุนการสอน
ภาษาไทยใหEชาวตLางประเทศในประเทศไทย เมือ่
วันที่ 11-19 มกราคม 2563 

2) การแปลและการลpาม

ศ ู น ย 7 ก า ร แป ล แล ะก า ร ล L า ม  คณะ     
ศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัยมหิดล ใหEบริการทางดEาน
การแปลและการลLามภาษาตLางๆ จัดการอบรม
เสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรูEเกี่ยวกับการแปลและการ
ลLาม รวมถึงการสรEางเครือขLายกับศูนย7การแปลของ
มหาว ิทยาล ัยต L างๆ ในป * งบประมาณ 2563 
ดำเนินการจัดโครงการ ดังน้ี 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ

ผู rสนใจดrานการใชrเทคโนโลยีเพื่อชpวยงานแปล/

งานลpาม เร่ืองการใชr Google Meet และ Google 

Classroom ผLาน Application Google Meet เพื่อ
การแปลแบบออนไลน7 โดยผูEชLวยศาสตราจารย7อรสิริ 
พลเดช และ อาจารย7 ดร.ทานพร ตระการเถลิงศักด์ิ 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 

การเสวนาดrานการแปลและการลpาม 

TIC Forum ครั้งที่ 1/2563 หัวขrอ “เจาะลึกซับ

ไตเต ิ ้ ล  เพ ื ่ อคอบ ันเท ิ งน ิ วนอร o ม ัล”  ผ L าน 
Application Webex แ ล ะ  Facebook ค ณ ะ      

ศิลปศาสตร7 โดยอาจารย7 ดร.พยุงศักดิ์ แกLนจันทร7 
และ อาจารย7 อรภาร ิน อLอนกอ  เม ื ่อวันที ่ 29 

กรกฎาคม 2563 คร้ังท่ี 2/2563 หัวขrอ “งานลpาม

วิถีใหมp: เห็นเบื้องหนrา รูrเบื้องหลังมองอนาคต” 
ผLาน Application Zoom โดยอาจารย7ปกรณ7 
กฤษประจันต7 ที ่ปรึกษาสมาคมนักแปลและลLาม 
แ ล ะ ก ร ร มก า ร ผ ู E จ ั ด ก า ร บ ร ิ ษ ั ท  software 
localization  ค ุณว ิทว ัส   ฮมภ ิรมย7  นักว ิ เทศ
สัมพันธ7ชำนาญการ กลุLมงานภาษาอังกฤษ สำนัก
ภาษาต Lางประเทศ สำนักงานเลขาธ ิการสภา
ผู Eแทนราษฎร คุณมัชชาร 7 ส ิงห 7คาร กรรมการ
ผูEจัดการ บริษัทน้ำทิพย7 แอสโซซิเอท จำกัด ผูEชLวย
ศาสตราจารย 7  ดร.หน ึ ่ งหท ัย แรงผลส ัมฤทธ์ิ 
รองคณบดีฝ çายว ิจ ัย คณะอ ักษรศาสตร7  และ
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อาจารย์สอนภาษาสเปน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
และ รองศาสตราจารย์ ศศี  จันทร์ประพันธ์  
อาจารย์ประจ า ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะ      
ศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เป็น
วิ ทยากรบรรยาย  และด า เนิ นรายการ โดย      
คุณพรธีรา ศรีพัฒนธาดากุล นักแปลและล่ามอิสระ 
สมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 
9 กันยายน 2563 

นอกจากนี้  ศูนย์การแปลและการล่าม
ให้บริการการแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเหล่านี้
และภาษาเหล่านี้ เป็นภาษาไทย เช่น อังกฤษ 
ฝรั่งเศส เดนมาร์ก เยอรมัน สเปน อิตาลี รัสเซีย 
อาหรับ ลาติน โปรตุเกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ลาว 
พม่า เวียดนาม เขมร มลายู อินโดนีเซีย 

3) การเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชนสัมพันธ์
ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา ปีงบประมาณ 

2563 ด าเนินการการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน
สัมพันธ์ ดังนี้ 

โครงการสร้างเสริมเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านชุมชนสัมพันธ์ ครั้งที่ 1: ประเพณีตัก
บาตรท้องน้ าวัดสุวรรณาราม โดยท าสื่อเผยแพร่
ความรู้ เกี่ยวกับประเพณีตักบาตรท้องน้ า และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน ณ บริเวณคลอง
มหาสวัสดิ์  วัดสุวรรณาราม อ าเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ครั้งที่ 1:  ทริปวัฒนธรรม
ตามรอยเส้นทางรถไฟฟ้า MRT เพ่ือเผยแพร่
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมตามแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีอิสรภาพ-สนามไชย-สามยอด-
วัดมังกร เช่น วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร 
มิวเซียมสยาม วัดมังกรกมลาวาส และศาลเจ้า
กวางตุ้ง วิทยากรโดยรองศาสตรจารย์ ดร.ปรีดี 
พิศภูมิวิถี และอาจารย์พรเทพ โตชยางกูร อาจารย์
ประจ าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 

โครงการเล่าขานต านานศาลายา ครั้งที่ 
14 (E-book) จุลสารออนไลน์ฉบับพิเศษ “กับข้าว
กับปลา กับยา” จัดท าขึ้นในโครงการเล่าขาน
ต านานศาลายาครั้ งที่  14  โดยเป็นการรวม
บทความให้ความรู้ที่น าเสนอมุมมองเกี่ยวกับอาหาร 
ผักผลไม้  การแพทย์ในบ้านเมืองเราและสมุนไพร
ไทย อันแสดงให้เห็นถึง 
ความหลากหลาย และ
ความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
รวมถึงความรู้ทางด้าน
การแพทย์ของไทยที่มีมา
ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึง
ปัจจุบัน
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เนื่องจากบุคลากรของคณะศิลปศาสตร7เปcนผูEมีความรูE ความสามารถที่หลากหลาย จึงไดEรับเชิญเปcน
อาจารย7พิเศษ วิทยากร กรรมการผูEทรงคุณวุฒิ ผูEเช่ียวชาญดEานตLางๆ อยLางสม่ำเสมอ  ในป*งบประมาณ 2563 
บุคลากรของคณะฯ จำนวน 56 คน ไดEใหEบริการวิชาการในรูปแบบตLางๆ รวมทั้งหมด 287 ครั้ง รายละเอียดดัง
แผนภาพที่ 3.1 

 

กรรมการ 

24% 

วิทยากร 

34% 

อาจารยo

พิเศษ 

15% 

ผูrทรงคุณวุฒ ิ

15% 

อื่นๆ 

12% 

ภาพท่ี 3.1 รrอยละของการใหrบริการวิชาการของบุคลากรคณะศลิปศาสตรo ปQงบประมาณ 2563 
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ในป*งบประมาณ 2563 การบริหารคณะ
ศิลปศาสตร7นำโดย ผูEชLวยศาสตราจารย7 ดร.ธนายุส 
ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร7 และรองคณบดี 
ผูEชLวยคณบดี ประธานหลักสูตรฯ เลขานุการคณะ 
หัวหนEางาน และหัวหนEาหนLวยเพื่อขับเคลื่อนพันธ
กิจในดEานการศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ 
และการบริหาร  ให EสอดคลEองกับทิศทางของ
มหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมทั้งจัดใหEมีการเลอืกต้ัง
ผูEแทนคณาจารย7ประจำจำนวน 4 คน เพื่อเปcนสLวน
หนึ่งในคณะกรรมการประจำคณะ  ศิลปศาสตร7 
นอกจากนี้คณะฯ กำหนดใหEมีการประเมินตนเอง
ของคณะกรรมการประจำคณะฯ เปcนประจำทุกป* 
เพื ่อปรับปรุงการดำเนินงานของคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ ใหEมีประสิทธิภาพ  มากขึ้นในทุกๆ 
ดEาน และสอดคลEองกับหลักธรรมาภิบาลดEวย 

1) การทบทวนแผนยุทธศาสตรo

ป *งบประมาณ 2563 คณะกรรมการ  
จ ัดทำแผนยุทธศาสตร7 คณะศิลปศาสตร7 พ.ศ.     
2560-2564 ประชุมทบทวนแผนฯ เม ื ่อวันที่ 
24 กุมภาพันธ7 2563 เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร7
ในระดับกลยุทธ7 ตัวชี้วัดใหEสอดคลEองกับเป¢าหมาย
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเปcนประจำป*ละ 1 
ครั ้งและดำเนินการประชาสัมพันธ7ผLานชLองทาง
ตLางๆ อาทิเชLน เว็บไซต7คณะฯ แจEงเวียนทางเมล 
ติดบอร7ดประชาสัมพันธ7 เปcนตEน 

2) การดำเนินการตามขrอตกลงการปฏิบัติ

งานสpวนงาน

คณะฯ จัดทำขEอตกลงการปฏิบัติงาน กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เปcนประจำทุกป*ก Lอนเริ่ม
ป*งบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการ
ดำเนินงาน  เพื ่อให Eการดำเนินงานของคณะฯ 
ตอบสนองตLอเป¢าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยเม ื ่อว ันท ี ่  22 มกราคม 2563 นายกสภา
ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ภ า
มหาวิทยาลัยมหิดล เขEาเยี่ยมชมผลการดำเนินงาน
สLวนงาน (Council Visit) คณะศิลปศาสตร7 ผูEชLวย
ศาสตราจารย7 ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะ   
ศิลปศาสตร7 นำเสนอผลสำเร็จที่เปcนที่ภาคภูมิใจ
ของคณะศิลปศาสตร7ในระยะเวลา 4 ป*ที ่ผLานมา 
รวมถึงแสดงเป¢าหมายและแผนการดำเนินการ
ป*งบประมาณ 2563-2564 

นอกจากนี ้  เม ื ่อคณะศิลปศาสตร 7ทำ
ขEอตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมหิดลเปcน
ที่เรียบรEอยแลEว คณะฯ ดำเนินการใหEมีระบบการ
ต ิดตามผลการดำเน ินงานไปย ังหน Lวยงานที่
เก ี ่ยวข Eองภายในคณะฯ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยในที่ประชุม
คณะกรรมการประจำคณะฯ เปcนประจำทุกเดือน 
เพื ่อใหEผลการดำเนินงานเปcนไปตามเป¢าหมายที่
กำหนด 

3) การเงินและงบประมาณ

ในป*งบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร7
ไดEร ับงบประมาณสำหรับการดำเนินงานจำนวน
ท ั ้ งส ิ ้น 115,315,350 บาท โดยแบ Lงเป cนเงิน
งบประมาณแผLนดิน 81,215,650 บาท และเงิน
รายได Eคณะศ ิลปศาสตร 7  33,099,700 บาท 
และเงินกองทุนสวัสดิการ 425,000 บาท โดย

ผลการดําเนินงาน 
ตามพันธกิจ 
ด้านการบริหาร 
 



รายงานประจ าปี 2563 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  [42] 

ในปีงบประมาณ 2563 การบริหารคณะ
ศิลปศาสตร์น าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส 
ธนธิติ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ และรองคณบดี 
ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรฯ เลขานุการคณะ 
หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วยเพ่ือขับเคลื่อน 
พันธกิจในด้านการศึกษา การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการบริหารให้สอดคล้องกับทิศทาง
ของมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมทั้ งจัดให้มี  
การเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ าจ านวน 4 คน 
เ พ่ือ เป็ นส่ วนหนึ่ ง ในคณะกรรมการประจ า  
คณะศิลปศาสตร์  นอกจากนี้  คณะฯ ก าหนด 
ให้มี การประเมินตนเองของคณะกรรมการ  
ประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกปี เพ่ือปรับปรุงการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกๆ ด้าน และสอดคล้อง
กับหลักธรรมาภิบาลด้วย 

1) การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ปีงบประมาณ 2563 คณะกรรมการ 

จัดท าแผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ พ.ศ.  
2560-2564 ประชุมทบทวนแผนฯ เมื่อวันที่  
24 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ในระดับกลยุทธ์ ตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับเป้าหมาย
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยเป็นประจ าปีละ 1 
ครั้งและด าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ อาทิเช่น เว็บไซต์คณะฯ แจ้งเวียนทางเมล 
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 

2) การด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบตัิ

งานส่วนงาน
คณะฯ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติ งาน 

กับมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจ าทุกปีก่อนเริ่ม
ปี งบประมาณ และมหาวิทยาลั ยจะ ติดตาม 
ผลการด าเนินงาน  เพ่ือให้การด าเนินงานของ
คณะฯ ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
มหิดล โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 นายก 
สภามหาวิ ทยาลั ย และคณะกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมผลการด าเนินงาน
ส่วนงาน (Council Vis it ) คณะศิลปศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนายุส ธนธิติ คณบดีคณะ    
ศิลปศาสตร์ น าเสนอผลส าเร็จที่เป็นที่ภาคภูมิใจ
ของคณะศิลปศาสตร์ในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา 
รวมถึงแสดงเป้าหมายและแผนการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2563-2564 

น อ ก จ า ก นี้  เ มื่ อ ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
ท าข้อตกลงการปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยมหิดล
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะฯ ด าเนินการให้มีระบบ
การติดตามผลการด าเนินงานไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในคณะฯ และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยในที่ประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะฯ เป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่
ก าหนด 

3) การเงินและงบประมาณ
ในปีงบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร์

ได้รับงบประมาณส าหรับการด าเนินงานจ านวน
ทั้ งสิ้น 115,315,350 บาท โดยแบ่งเป็นเงิน
งบประมาณแผ่นดิน 81,215,650 บาท และเงิน
รายได้คณะศิลปศาสตร์  33 ,099,700 บาท 
และเงินกองทุนสวัสดิการ 425,000 บาท โดย

 ผลการดําเนินงาน 
 ตามพันธกิจ 
 
 ด้านการบริหาร 
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คณะฯ มีรายจLายในการดำเนินงานรวมทั ้งสิ้น 
93,381,996.28 บาท โดยเปcนเงินงบประมาณ
แผLนดิน 69,806,036.29 บาท และเงินรายไดEคณะ
ศิลปศาสตร7 23,388,742.99 บาท และเงินกองทุน

สวัสดิการ 187,217 บาท รายจLายทั้งหมดคิดเปcน
ร Eอยละ 80.98 ของงบประมาณที่คณะฯ ไดEรับ 
ดังตารางที่ 4.1 และ 4.2  

 

หมวดรายจLาย เงินงบประมาณ
แผLนดิน 

เงินรายไดEคณะฯ เงินกองทุน
สวัสดิการ 

รวมทั้งส้ิน (บาท) 

1. งบบุคลากร
- เงินเดือน 55,409,200 9,117,100 - 64,526,300 
- คLาจEางประจำ 252,000 892,800 - 1,144,800 
- คLาจEางช่ัวคราว 1,832,000 - - 1,832,000 

2. งบดำเนินงาน
- คLาตอบแทน 387,700 6,254,900 - 6,642,600 
- คLาใชEสอย 1,078,850 2,888,000 5,000 3,971,850 
- คLาวัสดุ - 631,400 20,000 651,400 
- คLาสาธารณูปโภค 202,300 26,000 - 228,300 

3. งบลงทุน
- คLาครุภัณฑ7 - 25,000 - 25,000 
- คLาที่ดิน-ส่ิงกLอสรEาง - - - - 

4. งบเงินอุดหนุน 22,053,600 13,574,500 400,000 36,028,100 
5. งบรายจLายอ่ืน - 265,000 - 265,000 

รวมทั้งส้ิน (บาท) 81,215,650 33,099,700 425,000 115,315,350 

ตารางท่ี 4.1 งบประมาณท่ีไดrรับการจัดสรรจำแนกตามหมวดรายจpาย ปQงบประมาณ 2563
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4) ดrานบุคลากร

ในป*งบประมาณ 2563 คณะศิลปศาสตร7มี
บุคลากรทั้งหมด 140 คน แบLงเปcนสายวิชาการ 62 
คน และสายสนับสนุน 78 คน บุคลากรสายวิชาการ
ที่มีตำแหนLงรองศาสตราจารย7 3 คน (4.84 %)  

ผูEชLวยศาสตราจารย7 15 คน (24.19 %) และอาจารย7 
44 คน (70.97 %) บุคลากรสายวิชาการ  ที ่มีวุฒิ
การศึกษาระดับปริญญาเอก 43 คน (69.35 %) ดัง
แสดงในตารางที่ 4.3 และ 4.4 

ตำแหนLง 
ประเภทการจEาง 

ขEาราชการ พม. 
(เงินอุดหนุน) 

พม. 
(เงินรายไดE) 

ลูกจEาง 
(เงินงบประมาณ) 

ลูกจEาง 
สLวนงาน 

รวมทั้งส้ิน (คน) 

สายวิชาการ 

- รองศาสตราจารย7 2 1 3 
- ผูEชLวยศาสตราจารย7 3 12 15 
- อาจารย7 1 38 39 
- อาจารย7ชาวตLางประเทศ 4 1 5 
สายสนับสนุน 

- ผูEชLวยอาจารย7 14 1 15 
- ผูEชLวยสอน(TA) 1 1 
- เจEาหนEาที่ 1 29 23 1 8 62 
รวมทั้งส้ิน (คน) 5 95 24 5 11 140 

หมวดรายจLาย เงินงบประมาณ
แผLนดิน 

เงินรายไดEคณะฯ เงินกองทุนสวัสดิการ รวมท้ังสิ้น (บาท) 

1. งบบุคลากร
- เงินเดือน 53,646,768.50 8,380,205 - 62,026,973.50 
- คLาจEางประจำ 250,140 874,380 - 1,124,520 
- คLาจEางชั่วคราว 1,571,430.67 - - 1,571,430.67 

2. งบดำเนินงาน
- คLาตอบแทน 376,000 5,461,370.54 - 5,837,370.54 
- คLาใชEสอย 1,090,548.30 2,206,102.44 2,206 3,298,856.74 
- คLาวัสดุ - 336,368.40 19,895 356,263.40 
- คLาสาธารณูปโภค 45,665.98 13,298 - 58,963.98 

3. งบลงทุน
- คLาครุภัณฑ7 - 24,449.50 - 24,449.50 
- คLาท่ีดิน-สิ่งกLอสรEาง - - - - 

4. งบเงินอุดหนุน 12,825,482.84 5,927,453.11 165,116 18,918,051.95 
5. งบรายจLายอื่น - - - - 

รวมท้ังสิ้น (บาท) 69,806,036.29 23,388,742.99 187,217 93,381,996.28 

ตารางท่ี 4.2 รายจpายจำแนกตามหมวดรายจpายและแหลpงเงิน ปQงบประมาณ  2563

ตารางท่ี 4.3 จำนวนบุคลากรจำแนกตามสถานภาพและประเภทการจrาง
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อัตราบุคลากร ปริญญาเอก ปริญญาโท ปรญิญาตรี ต่ำกวLาปริญญาตรี รวมทั้งส้ิน (คน) 
สายวิชาการ 

- รองศาสตราจารย7 3 3 
- ผูEชLวยศาสตราจารย7 11 4 15 
- อาจารย7 28 11 39 
- อาจารย7ชาว
ตLางประเทศ 

1 2 2 5 

สายสนับสนุน 

- ผูEชLวยอาจารย7 1 14 15 
- ผูEชLวยสอน (TA) 1 1 
- เจEาหนEาที่ 19 31 12 62 
รวมทั้งส้ิน (คน) 44 51 33 12 140 

ตารางท่ี 4.4 จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา 
 

ภาพท่ี 4.1 รrอยละของบุคลากรสายวิชาการ 

             ท่ีดำรงตำแนpงทางวิชาการ 

ภาพท่ี 4.2 รrอยละของบุคลากรสายวิชาการ 

              จำแนกตามวุฒิการศึกษา 

อาจารยo 

71% 

ผูrชpวย

ศาสตราจาร

ยo 24% 

รองศาสตราจารยo

5% 

ป.เอก 69% 

ป.โท 28% 

ป.ตร3ี% 
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4.1) การพัฒนาบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร7 สนับสนุนใหEบุคลากรศึกษาหาความรูEเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบการศึกษาตLอ การเขEารับ

การอบรมพัฒนา เชLน ประชุม อบรม สัมมนา ดูงาน คณะฯ สนับสนุนคLาใชEจLาย ในการพัฒนาบุคลากรใน
รูปแบบการเขEารLวมอบรม สัมมนา ภายในวงเงินคนละ 5,000 บาท/ป* เพื่อเพิ่มเติมความรูEความสามารถของ
บุคลากร สามารถปฏิบัติงานใหEมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยป*งบประมาณ 2563 คณะฯ มีบุคลากรที่อยูLระหวLาง
การลาศึกษาในระดับปริญญาเอกจำนวน  10 คน ดังตารางที่ 4.5 

ตารางท่ี 4.5 รายนามอาจารยoท่ีลาศึกษาระดับปริญญาเอก 

ระยะเวลา ช่ือ – สกุล รายละเอียด ประเภททุน 
18 ส.ค.58 – 
17 ส.ค.63 

นางสาวศิธรา จุฑารัตน7 สาขาวิชาการวัดและประเมินผล 
จุฬาลงกรณ7มหาวิทยาลัย 

ทุนพัฒนาอาจารย7 

1 ต.ค.58 – 
21 มิ.ย.63 

นางสาวอรวี บุนนาค สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

ทุนพัฒนาอาจารย7 

3 ต.ค.59 – 
2 มี.ค.64 

นางสาวอนุชยาน7 มนทการติวงศ7 สาขา Applied Linguistics (Global 
English) ณ University of Oxford 
สหราชอาณาจักร 

ทุนมหิดล 

1 ก.ย.60 – 
31 ส.ค.64 

นางสาวพีรยา  อุตสาห7จิต สาขา Education(Vocabulary 
Teaching and Learning) 
ณ University of Leeds 
สหราชอาณาจักร 

ทุนมหิดล 

21 ส.ค.60 – 
20 ส.ค.64 

นายวศวรรษ  สบายวัน สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร7  
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุนสLวนตัว 

1 ก.ย.60 – 
30 ก.ย.64 

นายเทพ  บุญตานนท7 สาขา Asia-Pacific Studies 
ณ Waseda University ประเทศญี่ปุçน 

ทุนรัฐบาลญีปุ่çน 
(Monbukagakusho: 
MEXT) 

20 ส.ค.61 – 
19 ส.ค.64 

นางสาวเกª  แดงสกุล สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร7 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ทุนพัฒนาอาจารย7
มหาวิทยาลัยมหิดล 

21 ม.ค.62 - 
20 ม.ค.65 

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

ทุนมหิดล 
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ระยะเวลา ช่ือ – สกุล รายละเอียด ประเภททุน 
15 ส.ค.62 - 
14 ส.ค.65 

นายภัทรพันธุ7 ไชยาคำ สาขาวิชาสื่อสารวิทยา คณะวารสาร
ศาสตร7และสื่อสารมวลชน 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร7 

ทุนสLวนตัว             

1 ก.ค.63 – 
30 มิ.ย.66 

นายพรเทพ โตชยางกูร สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร7
และสงัคมศาสตร7 มหาวิทยาลัยบูรพา 

ทุนสLวนตัว             

นอกจากนี ้ คณะฯ ไดEจัดโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
เพื่อใหEบุคลากรมีความรูEและทักษะในการปฏิบัติงาน 
ตลอดจนเสริมสรEางวัฒนธรรมองค7กรผLานกิจกรรม
และโครงการ ดังตLอไปน้ี 

โครงการพัฒนา Soft Skill ทักษะดrาน

การใหrคำปรึกษาเบื ้องตrน หัวขrอ: “LA friend 

for life” ใหrคำปรึกษาอยpางไร....ในยุค “New 

Normal” ระบบออนไลน7ดEวยโปรแกรม Zoom 
Meetings เพื่อใหEบุคลากรที่ทำหนEาที่ใหEคำปรึกษา
แกLนักศึกษาไดEเพิ่มพูนความรูEและทักษะดEานการใหE
คำปรึกษาเบื้องตEนอยLางถูกตEอง และมีประสิทธิภาพ 
โดย ดร.สหรัฐ เจตมโนรมย7 ผูEอำนวยการสถาบัน
วันที ่ฉันตื ่น คุณอังคณา นักสำรวจ นักจิตวิทยา 
และที่ปรึกษาดEานการฝ≠กอบรมจิตวิทยา และ ดร.
พูลทรัพย7 อารีกิจ นักจิตวิทยาปรึกษา เมื่อวันที่ 13 
กรกฎาคม 2563  

โครงการ How to Have a Successful 

Online Class เพ ื ่อเตร ียมความพร Eอมให Eกับ
อาจารย 7คณะศิลปศาสตร 7ในการจ ัดก ิจกรรม  
และการวัดประเมินผลในหEองเรียนรูปแบบการ  
เรียนออนไลน7 โดย รองศาสตราจารย7 ดร.จินตวีร7 

คล E า ยส ั ง ข 7  คณะคร ุ ศ าสตร 7  จ ุ ฬ าล งกรณ7
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่  21 กรกฎาคม 2563 

โครงการอบรมการเขียนโครงการ เพื่อใหE
ความรู E เร ื ่องการเขียนโครงการและตัวชี ้ว ัดแกL
บุคลากรในคณะศิลปศาสตร7 โดย อาจารย7 ดร.ยุวดี 
ถ ิรธราดล รองคณบดีฝ çายบร ิหารและพ ัฒนา
คุณภาพ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563  
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โ ค ร ง ก า ร  Online Teaching & 

Learning Checkpoint: Professional   

E-Pedagogy Workshop เพื ่อใหEความรู Eในการ
ผลิตสื ่อการสอนและการออกแบบกิจกรรมการ
เรียนการสอนโดยใชEเทคโนโลยีที ่มีประสิทธิภาพ
โดยอาจารย7ณภัทร จ ิตไพศาลวัฒนา อาจารย7
ประจำภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 

การจ ัดการความรูr คณะศิลปศาสตร7
ดำเนินการสLงเสริมการจัดการความรูEภายในองค7กร
โดยการนำของรองคณบดีฝçายบริหารและพัฒนา
คุณภาพ เพื ่อใหEตอบสนองยุทธศาสตร7ของคณะ
ศิลปศาสตร7และตอบสนองความตEองการของ
บุคลากรภายในองค7กร โดยงานแผนและพัฒนา
คุณภาพไดEทำการสำรวจความตEองการและนำผล
การสำรวจมาวิเคราะห7และนำเสนอคณะกรรมการ
จัดการความรูE และดำเนินกิจกรรมตLางๆ ภายใตE
โครงการสLงเสริมการจัดการความรู E (KM) ซึ ่งใน
ป *งบประมาณ 2563 ดำเน ินการจ ัดกิจกรรม  
ทั้งหมด 5 ครั้ง ดังตารางที่ 4.6 

 

ครั้งที ่ หัวขEอ วิทยากร วันที่ 
1 คิดสรEางสรรค7งานนำเสนอแบบ Infographic 

ดEวยโปรแกรม PowerPoint 
คุณสุทธิพงษ7 ตะเภาทอง 
คุณบุญฤทธ์ิ พุLมชEาง 
คุณกรรณิการ7 ปWØนปาน 

4 ธ.ค. 2562 

2 เทคนิคการทำวิจัยเชิงคุณภาพ ผศ.ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒ ิ 29 ม.ค. 2563 
3 Future Classroom: The Classroom of 

Happiness 
ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ 19 ก.พ. 2563 

4 แลกเปลี่ยนประสบการณ7การสอนผLานระบบ
ออนไลน7 

อ.ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล 
อ.ดร.พยุงศักด์ิ แกLนจันทร7 

26 ม.ย. 2563 

5 Visual Thinking กับการปฏิบัติงาน อ.ดร.พมิพนิต คอนดี 14 ก.ค. 2563 

ตารางท่ี 4.6 กิจกรรมการจัดการความรูr ปQงบประมาณ 2563 
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       นอกจากนี้ งานแผนและพัฒนาคุณภาพด าเนินการติดตามการน าความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
กิจกรรมในแต่ละหัวข้อมาประยุกต์ใช้ในการด าเนินงาน และได้น าองค์ความรู้และภาพกิจกรรมส่งเสริมการ
จัดการความรู้ลงในเว็บไซต์ http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km เพ่ือให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็ว 

4.2) ความก้าวหน้าของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ส่งเสริม สนับสนุน ให้

บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนท า
ผลงานเพ่ือยื่นขอต าแหน่งทางสายงานที่สูงขึ้น ซึ่ง
เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง 
และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ วิชาชีพ ดังนั้นการ
แต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่ง จึงพิจารณาจากความรู้ 
ความสามารถ ผลงานที่ใช้ในการยื่นขอต าแหน่ง 
ในปีงบประมาณ 2563 บุคลากรสายวิชาการ 
ได้รับต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 3 คน ได้แก่ 
รองศาสตราจารย์  ดร .ธนายุส  ธนธิติ  ผู้ ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท 

http://www.la.mahidol.ac.th/th/project-km%20เพื่อให้
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 บุคลากรสายสนับสนุน 1 คน คือ นางสาวพนิดา 
หนูทวี ตำแหนLงชำนาญการพิเศษ 

4.3) การสรrางความผูกพันของบุคลากร 

คณะศิลปศาสตร7แตLงตั ้งคณะกรรมการ
สวัสดิการ และมีนโยบายในการจัดสวัสดิการใหEกับ
บุคลากร เพื ่ออำนวยประโยชน7 สรEางขวัญและ
กำลังใจแกLบุคลากรใหEม ีสุขภาพกายและใจที ่ดี 
เสริมสรEางความสามัคคี สรEางความผูกพัน เพิ่มพูน
ทักษะการทำงานรLวมกันเปcนทีม ในป*งบประมาณ 
2563 คณะศิลปศาสตร7ไดEจัดกิจกรรมและสLงเสริม
ใหEบุคลากรเขEารLวมกิจกรรมรูปแบบตLางๆ ดังน้ี 

โ ค ร ง ก า ร  Happy Birthday Happy 

Time ประจำปQงบประมาณ 2563 เพื่อสรEางความ 

ผูกพันและความสุขใหEแกLบุคลากรคณะศิลปศาสตร7 
เปcนโครงการที่เชิญบุคลากรที่มีวาระเดือนเกิดและ
บุคลากรที่สนใจไปทำกิจกรรมเพื่อสังคม อาทิเชLน 
ทำบุญ ไหวEพระ ถวายสังฆทาน บริจาคสิ่งของ  

โครงการสานสัมพันธ oบ ุคลากรคณะ  

ศิลปศาสตรo เนื ่องในเทศกาลปQใหมp 2563 เพื่อ
เปcนการสรEางขวัญและกำลังใจใหEแกLบุคลากร และ
สรEางความรัก ความสามัคคี ภาคเชEาเปcนกิจกรรม
บำเพ ็ญสาธารณประโยชน7 และภาคบ Lายเปcน
กิจกรรมงานเลี ้ยงสังสรรค7และเกม เมื ่อวันที่ 9 
มกราคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัย 
มหิดล 

โครงการแขpงขันก ีฬาบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปQงบประมาณ 2563 

เพื่อใหEบุคลากรมีสุขภาพรLางกายที่แข็งแรง มีน้ำใจ
นักกีฬา และเกิดความสามัคคีระหวLางหนLวยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 15 มกราคม 
2563  ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ผลการแขLงขัน
คณะศิลปศาสตร7ไดEร ับรางวัล 4 ประเภท ไดEแกL 
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เหรียญเงิน กีฬาโบว7ลิ ่งประเภททีมหญิง 3 คน 
เหรียญเงิน กีฬากรีฑาประเภทวิ่ง 400 เมตร รุLน
อายุ 45-49 ป* เหรียญทองแดง กีฬากรีฑาประเภท
วิ ่ง 1,500 เมตร รุ Lนอายุ 50-54 ป* และเหรียญ
ทองแดง กีฬาจูงกันรันประเภทหญิงคู L ร ุ Lนอายุ 
30-34 ป* 

โ ค ร งกา รตรวจส ุ ขภาพ  ป ระจำปQ

งบประมาณ 2563 วัตถุประสงค7เพื่อใหEบุคลากรมี
สุขภาพรLางกายที ่แข็งแรง ซึ ่งสLงผลใหEบุคลากร
ปฏิบ ัติงานไดEอยLางมีประสิทธิภาพ เต็มความรูE 
ความสามารถ เปcนการจัดบริการการตรวจสุขภาพ
ใหEบุคลากร 1 ครั้ง/ป* พรEอมกับจัดแพทย7เพื่อใหE
คำปรึกษาป`ญหาสุขภาพแกLบุคลากร โดยรับบริการ
จากคณะเทคนิคการแพทย7 มหาวิทยาลัยมหิดล 
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร7 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

4.4) การยกยpองเชิดชูบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร7จัดงานครบรอบ 16 ป* 

วันคลEายวันสถาปนาคณะศิลปศาสตร7 โดยประกอบ
พิธ ีบวงสรวงเจ Eาที ่  ณ สนามหญEาหนEาอาคาร  
สิร ิวิทยา พิธีบวงสรวงพLอปู çขุนทุ Lง ณ ศาลพLอปูç  
ขุนทุLง พิธีทางสงฆ7เพื่อความเปcนสิริมงคล พิธีมอบ
ทุนการศึกษาแกLนักเรียนที ่ขาดแคลนทุนทรัพย7  
ใน เขตอำ เภอพ ุทธมณฑล  พ ิ ธ ี มอบราง วั ล   

ศิลปาวิชชาธร ครั ้งที ่ 8 เพื ่อประกาศเกียรติคุณ
ใหEแกLบุคลากรดีเดLน ไดEแกL รองศาสตราจารย7 ดร.
ปรีดี พิศภูมิวิถี และคุณมารศรี โฉมปรางค7 และพิธี  
มอบทุนการศึกษาเรียนดีใหEบุตรของบุคลากร เมื่อ
วันที่ 17 ธันวาคม 2562        

5) การบริหารความเสี่ยง

คณะศิลปศาสตร7ดำเนินการบริหารความ
เสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง 
ไดEทำหนEาที่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการบริหารความ
เสี่ยงภายในคณะฯ กำหนดนโยบาย กรอบแนวทาง
กำกับดูแล และติดตามประเมินผลการบริหารความ
เสี่ยงของคณะฯ การวิเคราะห7และระบุความเสี่ยง
จะพิจารณาจากป`จจัยที่เกี่ยวขEองตามบริบทของ
สLวนงานทั้งหมด 4 ดEาน ไดEแกL ดEานกลยุทธ7 ดEาน
การดำเนินงาน ดEานการเงิน และดEานการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ การประเมินและจัดทำแผนบรหิาร
ความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบ 
การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความ
เสี่ยงใหEสอดคลEองกับสภาพแวดลEอมทั้งภายในและ
ภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยLางสมำ่เสมอ พรEอม
ทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการบริหาร
จัดการความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบรหิาร
จัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส และสLงรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี ่ยงไปยังศูนย7บร ิหาร
จัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรอบ
เวลา 6 เดือน/ครั้ง 
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ป*งบประมาณ 2563 การวิเคราะห7และการประเมินความเสี่ยงดำเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ดEาน ไดEแกL 
1) ดEานกลยุทธ7 (Strategic Risk) ขEอ 2) ดEานการดำเนินงาน (Operational Risk) 3) ดEานการเงิน (Financial
Risk) และ 4) ดEานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) พบวLา คณะฯ ควรบริหารจัดการความเสี่ยง
ที่อยูLในระดับสูงถึงระดับสูงมาก จึงไดEจัดทำเปcนแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมด 13 เรื่อง และ
สามารถดำเนินการบริหารความเสี่ยงใหEอยูLในระดับความเสี่ยงลดลง 3 เรื่อง คิดเปcนรEอยละ 23.08 ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.7

 
ลำดับ เหตุการณ7ความเสี่ยง การบริหารจัดการระดับความเสี่ยง 

กLอน หลงั
1 คณะฯ ไมLสามารถรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีไดEตามจำนวน

เป¢าหมาย 
สูง สูง 

2 นักศึกษาระดับปริญญาโทไมLสามารถสำเร็จการศึกษาไดEตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด 

สูงมาก สูงมาก 

3 หลักสูตรที่ไดEรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยใหEเปWด
หลักสูตร ไมLสามารถดำเนินการพัฒนาหลักสูตรใหEแลEวเสร็จ
ภายในเวลาที่เหมาะสม 

สูง สูง 

4 นักศึกษาที่สนใจเขEารLวมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพที่ทางคณะฯ 
จัดใหEมีจำนวนนEอยกวLาเป¢าหมาย (จัดกิจกรรมในวันพุธบLาย) 

สูงมาก สูงมาก 

5 ร Eอยละของบุคลากรสายวิชาการที ่ เปcน PI ไม Lเป cนไปตาม
เป¢าหมาย (เป¢าหมายรEอยละ 15 หรือ 10/63 คน) 

สูงมาก สูงมาก 

6 ไมLมีผลงานวิจัยที่ถูกอEางอิงโดย International Organization สูงมาก สูงมาก 
7 ทุนสนับสนุนการวิจัยในป*งบประมาณตLอจำนวนบุคลากรสาย

วิชาการต่ำกวLาเป¢าหมาย (เฉลี่ย 20,000 บาท/คน/ป*) 
สูงมาก สูงมาก 

8 ผลการเบิกจLายงบประมาณไมLเปcนไปตามแผน สูง ปานกลาง 
9 ตรวจพบความไมLถูกตEองดEานการจำแนกหมวดคLาใชEจLาย 

งบดำเนินงานของโครงการ 
สูง สูง 

10 อาจารย7ประจำที่ครบกำหนดขอตำแหนLงทางวิชาการไมLย่ืนขอ
ตำแหนLงภายในเวลาที่กำหนด 

สูงมาก ปานกลาง 

11 ครุภัณฑ7คอมพิวเตอร7มีจำนวนไมLเพียงพอตLอการใชEงาน สูง ต่ำ 
12 เมื่อเกิดอัคคีภัยบุคลากรและนักศึกษาไมLสามารถอพยพหนีไฟ

ไดEตามแผนที่กำหนด 
สูง สูง 

13 ความไมLปลอดภัยในสถานศึกษา สูง สูง 

ตารางท่ี 4.7 การบริหารจัดการความเสีย่ง ปQงบประมาณ 2563 
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6) การพัฒนาคุณภาพ

คณะศิลปศาสตร7ไดEร ับการประเม ินค ุณภาพ
การศ ึ กษา เพ ื ่ อการดำ เน ิ นการท ี ่ เ ป c น เ ลิ ศ 
( Education Performance of Excellence: 
EdPEx) จากมหาว ิทยาลัยมหิดล ป *ละ 1 ครั้ง 
ในป* 2563 เนื่องจากสถานการณ7 COVID 19 การ
ตรวจประเมินฯ จึงเปcนในรูปแบบการตรวจจากเลLม
รายงานผลการดำเนินงาน ไมLม ีการส ัมภาษณ7
บุคลากรของคณะ โดยกรรมการเขEามาสรุปผล
คะแนนและขEอเสนอแนะ ทำให Eคณะฯ ได Eรับ
แนวค ิ ด ในการพ ัฒนาการดำ เน ิ นง านให Eมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน เมื่อวันที่ 29 
มิถุนายน 2563  

นอกจากน้ี งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ดำเนินการ
จัด 

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Rubric Assessment”  เ พ ื ่ อ ใ ห E ผ ู E เ ข E า ร L วม
โครงการมีความเขEาใจในการออกแบบและใชE  
Rubric ในการวัดและประเมินผลลัพธ7การเรียนรูEใน
รายวิชา โดยรองศาสตราจารย7 ดร.กมลวรรณ ตัง
ธนก านนท7  คณะคร ุ ศ าส ตร 7  จ ุ ฬ าล ง ก รณ7
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562  

โครงการปรับปรุงกระบวนการทำงาน 
เพื ่อพัฒนาใหEบ ุคลากรสายสนับสน ุนสามารถ
วิเคราะห7และวางแผนการปรับปรุงกระบวนการ
ทำงานของตนเองไดEอยLางมีประสิทธิภาพ โดย  
รองศาสตราจารย7 แพทย7หญิงยุวเรศมคฐ7 สิทธิ-
ชาญบ ัญชา คณะแพทยศาสตร 7 โรงพยาบาล
รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เม ื ่อวันที ่ 25 
กันยายน 2563  

7) เทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะศิลปศาสตร7 ไดEเล็งเห็นความสำคัญ
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ ่งทำใหEการทำงาน  
มีประสิทธิภาพมากข้ึน ชLวยลดเวลา ลดการสูญเสีย
กระดาษ สามารถเข E าถ ึ ง ได E ง L ายและท ันตLอ   
การใชEงาน คณะฯ จึงใชEเทคโนโลยีสารสนเทศใหE
เกิดประโยชน7 ดังตLอไปน้ี 

- เว็บไซต7คณะศิลปศาสตร7 
http://www.la.mahidol.ac.th/th/ ซึง่ไดE
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ปรับปรงุใหEรองรับกับการเขEาใชEงานดEวย 
smartphone ไดEรวดเร็วและสะดวกมากข้ึน 

- Facebook คณะศิลปศาสตร7 
https://www.facebook.com/LiberalAr
ts.Mahidol/

- ฐานขEอมูลรายงานผลการดำเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด โดยจัดเก็บขEอมูลผLาน Google Drive

- ระบบฐานขEอมลูสำหรบัสบืคEน กฎหมาย
ระเบียบ ขEอบงัคับ ประกาศ คำสั่ง ของคณะ
ศิลปศาสตร7 
http://intranet.la.mahidol/la-search/

- ระบบฐานขEอมลูออนไลน7 สำหรับดาวน7
โหลดแบบฟอร7มหนLวยงานภายใน คณะ
ศิลปศาสตร7
http://intranet.la.mahidol/la-
download/
นอกจากนี้ คณะฯ ปรับตัวตามสถานการณ7

COVID-19 โดยจัดทำคู Lม ือประกอบการใชEงาน
โปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน7 ลงใน
เว ็บไซต 7  https://la.mahidol.ac.th/th/online-
program/  เช Lน  การใช E งาน ZOOM, Webex 
Meeting เปcนตEน 

8) ดrานอาคารสถานที่

คณะศิลปศาสตร7 ให Eความสำคัญเร ื ่อง
ความปลอดภัยของบุคลากรในการใชEปฏิบัติงาน 
โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลEอม คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัย 
มหิดล เปcนผูEดำเนินการ และรLวมมือกับมหาวิทยาลัย
ในการเขEารLวมกิจกรรมตLางๆ ดังตLอไปน้ี 

โ ค ร ง ก า ร  B ig Cleaning Day 

ป ร ะ จ ำ ปQ  2 5 6 3  เพื ่อสLงเสริมใหEคณะฯ เปcน
สถานศึกษาปลอดภัย  มีสภาพแวดลEอมการทำงาน

เปcนระเบียบเรียบรEอย และมีความปลอดภัยในการ
ทำงาน เมื่อที่ 19 สิงหาคม 2563 

 โครงการอบรมฝ§กซrอมดับเพลิงและ

อพยพหนีไฟ ประจำปQ 2563 เพื่อใหEผูEเขEารLวมการ
อบรมมีความรูE ความสามารถดับเพลิงในระยะแรก
เกิดไดEอยLางมีประสิทธิภาพ มีทักษะ ความสามารถ 
และความคลLองตัวในการเขEาระงับเหตุอัคคีภัยที่
อาจเกิดขึ ้น โดยทีมวิทยากรจากบริษัท นิปปอน 
เคมีคอล จำกัด เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563  
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นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร7 มหาวิทยาลัย มหิดล
ไดEใหEความสําคัญกับความปลอดภัยดEานสุขภาพ
อนามัยของบุคลากร และนักศึกษาคณะศ ิลป
ศาสตร7 ตามมาตรการป¢องกันการแพรLระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหวLาง
วันที ่ 23-27 มีนาคม 2563 คณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลEอมในการ
ทำงาน คณะศิลปศาสตร7จึงไดEดำเนินการฉีดพLนยา

ฆLาเชื้อในพื้นที่ชั้น 1-7 อาคารสิริวิทยา และเชด็ทำ
ความสะอาดพื้นผิว รวมถึงอุปกรณ7เครื่องใชEตLางๆ 
โดยใช Eส Lวนผสมของต ัวยาออกฤทธิ ์ประเภท
โซเดียมไฮโปคลอไรต7 ตามมาตรฐานโรงพยาบาล 
และตามคำแนะนำของนักวิชาการในวงการแพทย7 
การคัดกรองบุคคลที่จะเขEามาในอาคารและรักษา
สุขอนามัย เชLน การวัดอุณหภูมิ การสวมหนEากาก
อนามัย การใหEบริการเจลแอลกอฮอล7ลEางมือ  
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