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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวชิญ์  เลี้ยงอิสสระ) 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามพันธกิจทุกด้าน
อย่างเต็มความสามารถ โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ ด้านการศึกษา คณะฯ ด าเนินการ
เปิดรับนักศึกษาของหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร ได้แก่ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) ตลอดจนจัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านการวิจัยและ
วิเทศสัมพันธ์ คณะฯ จัดประชุมวิชาการระดับชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 
การจัดกิจกรรมด้านการวิจัยเพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยเพ่ิมมากข้ึน 
รวมถึงคณะฯ ได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่บุคลากรด้วย ด้านการบริการวิชาการ บุคลากร
ของคณะฯ ใช้ความรู้ ความสามารถในการให้บริการวิชาการกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการ/กิจกรรมทั้งด้าน
ภาษาต่าง ๆ การแปลและการล่าม รวมทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาความรู้ 
ทักษะ ตามความต้องการของชุมชน สังคม และประเทศ ด้านการบริหาร คณะฯ ได้มุ่งเน้น
ให้คณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้พร้อมกับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการด าเนินงาน
ด้านต่าง ๆ ของบุคลากร ส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องโดยการเรียนรู้และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผลักดันให้
บุคลากรผลิตผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์การพัฒนาสังคมและการพัฒนาองค์กร การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่มีผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี โดย
ค านึงถึงความปลอดภัย ความสุขและความผูกพันของบุคลากรอีกด้วย 

คณะศิลปศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม
จริยธรรม  ผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน 
และประเทศ ด้วยความทุ่มเท ความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละของ
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศาสตร์ สุดท้ายนี้คณะฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย
และชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการ และด าเนินกิจกรรมที่
เป็นประโยชน์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา 
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คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการบุคลากรที่มี
ศักยภาพด้านภาษาและด้านศิลปศาสตร์แบบบูรณาการ เพ่ือไป
ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ อันจะช่วยพัฒนาประเทศให้มี
ความเจริญครบทุกด้าน และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ให้ครอบคลุมทั้ งด้าน
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีโครงการ
ผลิ ตบัณฑิต ในสาขาศิ ลปศาสตร์ เ พ่ิ มขึ้ น อีกสาขาหนึ่ ง
นอกเหนือไปจากสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์ที่มีชื่อเสียง
เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดีอยู่แล้ว  

 

ประวัติ 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 
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             ก า รจั ดตั้ ง คณะศิ ลปศาสตร์ ท า ให้
มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่
สมบูรณ์ และเป็นการด าเนินตามพระราชด ารัสใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีในวาระ
พระราชทานนาม “มหิดล” และได้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2512 เล่มที่ 86 
ตอนที่ 17 ความว่า “โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ให้เป็นมหาวิทยาลัยที่
สมบูรณ์จึงให้จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยขึ้นใหม่เพ่ือให้
มีขอบเขตด า เนินงานกว้ างขวางยิ่ งขึ้น  ตาม
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 2512 ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม “มหิดล” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อันเป็นพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ให้เป็นชื่อ
มหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์” 
ทั้งนี้เพ่ือให้สอดคล้องตามพระราชด าริของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก เกี่ยวกับหน้าที่ของมหาวิทยาลัยในข้อ 3 ที่ว่า 
“มหาวิทยาลัยมีกิจสอนกุลบุตร ศิลปวิทยาศาสตร 
เพ่ือท าให้ผู้มาเรียนมีความรู้กว้างขวางเห็นเหตุใกล้
ไกลและใช้ความคิดที่ได้บังเกิดขึ้นด้วยการเรียน
เ ป็ น ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่ ค ณ ะ  น อ ก จ า ก นั้ น
มหาวิทยาลัยอาจจะตั้งโรงเรียนฝึกฝนวิชชาชีพย์
บางชนิดที่ต้องมีพ้ืนศิลปวิทยาศาสตร”                                             



รายงานประจ าปี 2565 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   
 

      3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล 
ผู้ก่อตั้งคณะศิลปศาสตร์ 

 

ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ 
ผู้ริเริ่มให้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์ 

 
 

 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณพรชัย  มาตั ง คสมบัติ  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ในขณะนั้นได้เป็นผู้ริเริ่มให้จัดตั้งคณะศิลปศาสตร์
ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้มีการเรียนการสอนแนวศิลปศาสตร์ (Liberal 
Arts) ดังเช่นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่สอนให้คนมีความรอบรู้ใน
หลายสาขาวิชาครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้าน
สังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์ จึงได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์ 
ดร.คุณหญิงสุริยา รัตนกุล รองอธิการบดีฝ่ายเสริมสร้างเครือข่าย
ภายในและระหว่างประเทศ ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 
กระทั่งได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหิดลให้มีโครงการจัดตั้งคณะ
ศิลปศาสตร์ขึ้นในก ากับมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 
2546 โดยใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า Faculty of Arts ท าหน้าที่ผลิต
บัณฑิตในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกด้านภาษาและ
มนุษยศาสตร์สาขาต่าง ๆ 

 
         

    ต่อมามหาวิทยาลัยมหิดลได้อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาไทยและสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ
ด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สามารถน าไปใช้ในการด าเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม สร้างความใฝ่รู้และการเรียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้ง
น าไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและการท าวิจัยในระดับสูง
ต่อไป ในระยะแรกได้มีการโอนย้ายบุคลากรจากสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาชนบท (ชื่อเดิมในขณะนั้น ) และภาควิชา
ภาษาต่างประเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มาสังกัดโครงการจัดตั้งฯ รวมทั้ง
รับบุคลากรเพ่ิมเติม จนกระทั่งสามารถเริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษและ
สาขาวิชาภาษาไทยรุ่นแรกได้ ในปีการศึกษา 2547 และได้รับอนุมัติให้
โอนย้ายหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์
ประยุกต์มาจัดการเรียนการสอนที่คณะศิลปศาสตร์ในปีการศึกษา 
2548  



รายงานประจ าปี 2565 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   
 

      4 

 
 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยมหิดลปรับเปลี่ยน
สถานภาพจากส่วนราชการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ มหาวิทยาลัย
ได้ปรับเปลี่ยนชื่อของส่วนงานจากโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์เป็น 
“คณะศิลปศาสตร์” และเห็นชอบให้เปลี่ยน ชื่อภาษาอังกฤษเป็น Faculty 
of Liberal Arts เพ่ือให้ท าหน้าที่จัดการศึกษาทางด้านศิลปศาสตร์ (Liberal 
Arts Education)1 ในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมอบหมายให้อธิการบดีเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการให้คณะศิลปศาสตร์  “...เป็น Faculty of Liberal 
Arts อย่างสมบูรณ์”2  ปัจจุบัน คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีการ
จัดการศึกษาจ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาว ิชาภาษาอ ังกฤษ หล ักส ูตรศ ิลปศาสตรบ ัณฑิต สาขาว ิชา
ภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (นานาชาติ) 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ 
(นานาชาติ) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม และหลักสูตรปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ) รวมทั้ง
รับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาไทยพ้ืนฐาน ภาษาอังกฤษ
ระดับ 1-4  และ รายวิชาอ่ืน ๆ ทั้งในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปและเลือกเสรีที่
เป็นไปตามหลักการ Outcome-Based Education (OBE) ซึ่งเปิดสอน
ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะในมหาวิทยาลัยมหิดล  ผลิตผล
งานวิจัย  และผลงานทางวิชาการ ให้บริการวิชาการด้านศิลปศาสตร์ และ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันชั้นน าในประเทศและ
ต่างประเทศ ตลอดจนมีเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชน

                                                           
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 ครั้งท่ี 428 (6/2552) เมื่อวันท่ี 17 มิถุนายน 2552 
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แผนยุทธศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 4 ปี 
(พ.ศ. 2565 – 2568) 



รายงานประจ าปี 2565 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   
 

 6 

 

 
 

  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 

คณะผู้บริหาร 
คณะศิลปศาสตร ์ปีงบประมาณ 2565 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ 

อาจารย ์ดร.อัญชลี ภู่ผะกา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาและนวัตกรรมการศึกษา 

 

อาจารย ์ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสังคม 

 

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสเิกต ุ นายสุพจน์ ศภุศร ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท 
รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมความเป็นนานาชาติและ

บัณฑิตศึกษา 
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อาจารย ์ดร.พิมพนิต คอนดี 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 

 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวี บุนนาค 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
 
 

อาจารย ์ดร.ณัฐนี สัจนวกุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ 

 

นายสุพจน์ ศุภศร ี
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

อาจารย ์ดร.พิมพ์พิชชา คูประเสริฐ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา 

 

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกตุ 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและศูนย์ทดสอบภาษา 

 
 

https://la.mahidol.ac.th/th/orawee-2/
https://la.mahidol.ac.th/th/orawee-2/
https://la.mahidol.ac.th/th/orawee-2/
https://la.mahidol.ac.th/th/orawee-2/
https://la.mahidol.ac.th/th/titipa-2/
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ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ด้านการศึกษา 
 
 
 
 

 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจ
ด้านการศึกษาที่ส าคัญ ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน
ที่ตรงตามความต้องการของผู้เรียน การผลิตบัณฑิตที่มี
คุณภาพทั้งด้านวิชาการ ด้านคุณธรรมจริยธรรม เป็นไป
ตามลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  
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ในปีการศึกษา 2565 คณะฯ ด าเนินการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จ านวน 172 คน และระดับ

บัณฑิตศึกษา จ านวน 8 คน (ภาพ 1.2) และมีจ านวนนักศึกษาปัจจุบันระดับปริญญาตรี จ านวน 625 คน และ
ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 65 คน (ภาพ 1.3) และในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาได้รับทุนการศึกษา          
ดังภาพ 1.4  
 

ภาพที่ 1.2  จ านวนนักศึกษาแรกเข้าคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 
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การผลิตบัณฑิต 
ปีการศึกษา 2564 คณะฯ ผลิตบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา 4 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี จ านวน 

101 คน และระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 12 คน ดังภาพ 1.1  
 
 

ภาพ 1.1 จ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 
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ป.เอก สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

ภาพที่ 1.4 จ านวนเงินทุนการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา 2564  
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ภาพ 1.3 จ านวนนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ ปีการศึกษา 2565 

 
 

 

ข้อมูล ณ 30 ต.ค. 2565 
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การพัฒนาอาจารย์ 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ท่ีปรึกษา ปีงบประมาณ 2565 หัวข้อ "จิตวิทยาการให้ค าปรึกษา: 

Growth Mindset workshop" เมื่ อวันที่  5 สิ งหาคม 
2565  โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์  นพ.     
เทอดพงศ์ ทองศรีราช รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ มาเป็นวิทยากร ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco 
Webex Meetings 

 
โครงการอบรม หัวข้อการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เชิ งรุกส าหรับผู้ เรี ยนใน

ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2565 โดยได้รับ
เกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพัทธ์ สุวทันพรกูล 
หั วหน้าภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็น
วิทยากร ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meetings 
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วันที่ โครงการ วิทยากร 
15 ธ.ค. 2564 โครงการจิบชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ตะวันตก: เทศกาลคริสต์มาส 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท 
และอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาอังกฤษ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 ธ.ค. 2564 โครงการเสวนาเปิดโลกวงการจีน ครั้งที่ 1 
“เคล็ดลับการท าการค้ากับคนจีนให้ยั่งยืน”  

คุณวาเรศ รัตนวิสาลนนท์ Overseas Business 
Director บริษัทเบญจกายา จ ากัด 

26 ม.ค. 2565 โครงการสถานีปัญญา MULA Book Talk 
Station: ครั้งที่ 11 เสวนาในหัวข้อ “Japan 
Dark Side ถึงร้ายก็รัก เรียนรู้ญี่ปุ่นจากมุมมืด” 

คุณภัทรพล เหลือบุญชู เจ้าของ Facebook 
Fanpage “JapanSalaryman”  

2 ก.พ. 2565 โครงการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน หัวข้อ 
“เทศกาลตรุษจีน” 

Mr. Liu Fuchao  และ Mr. Wang Lanpengb 
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรนานาชาติ) คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 เม.ย. 2565 โครงการสนทนาภาษาอาเซียน หัวข้อ “ASEAN 
TALK: Filipino language, society, and 
culture” 

Asst. Prof. April J. Perez , University of 
the Philippines และ Asst. Prof. Dr.Jayson 
D. Petras, University of the Philippines  

22 เม.ย. 2565 โครงการจิบชาเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม
ตะวันตก ครั้งที่ 2 เทศกาลอีสเตอร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ พจน์ประสาท 
และอาจารย์ ดร.วิภาพรรณ งามประมวญ 
อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ตารางท่ี 1.1 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาและวัฒนธรรม 
 

การพัฒนานักศึกษา 
       คณะศิลปศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ด้านภาษาและวัฒนธรรม (ตารางที่ 1.1) จัดโดยศูนย์การ
เรียนรู้ภาษา (Language Learning Center : LLC) หรือจัดโดยหลักสูตร ห้องสมุด หน่วยกิจการนักศึกษา เพ่ือ
สร้างโอกาสให้นักศึกษาและบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลได้พัฒนาทักษะด้านภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น 
ภาษาเกาหลี รวมถึงการเรียนรู้วัฒนธรรมและมีทัศนคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือการสื่อสารและน าไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้คณะฯ ยังมีหน่วยกิจการนักศึกษา ที่จัดโครงการด้าน
จริยธรรม คุณธรรม ทักษะการใช้ชีวิต รายละเอียดดังตารางที่ 1.2 
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วันที่ โครงการ วิทยากร 
18 พ.ค. 2565 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม

ญี่ปุ่น หัวข้อ การเขียนและเล่าเรื่องการ์ตูนญี่ปุ่น
สี่ช่อง (Ki-shou-ten-ketsu) 

อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์
ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Mr.Yoto lkuma 
นักศึกษาแลกเปลี่ยนของคณะฯ จาก Osaka 
University  

 
 

วันที ่ โครงการ วิทยากร 

26 ม.ค. 2565 โครงการเสวนา Heart to Hear – Peer 
support for students ครั้งที่ 1 หัวขอ้ 
“ทักษะการให้ค าปรึกษาขั้นต้น 1 : จัดการใจ : 
EQ”  

คุณอังคณา นักส ารวจ นักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา  

2 ก.พ. 2565 โครงการ How to: แนะแนวอาชีพที่น่าสนใจใน
ยุคศตวรรษที่ 21 เพ่ือการฝึกงานหรือการ
ท างาน ภายใต้โครงการ Career Support 
Service 

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
จากหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น สายงานด้าน
การสอน สายงานด้านการฝึกอบรม สายงานด้าน
คอนเทนต์ และสายงานด้านการบิน 

9 ก.พ. 2565 โครงการเสวนาหัวข้อ “บัณฑิตใหม่ ท างาน
ต่างประเทศอย่างไร ให้รอดและรวย”  

คุณจอห์น เผ่าเพ็ง (Registered Migration 
Agent) กูรูมืออาชีพผู้ให้ค าแนะน าด้านการขอ
สถานะบุคคลผู้มีถิ่นพ านักถาวร (Permanent 
Resident Visa) ในประเทศออสเตรเลีย เจ้าของ
เพจ J Migration ออสเตรเลีย 

7 ก.พ. 2565 โครงการ Heart to Hear – Peer support for 
students ครั้งที่ 2 หัวข้อ “Here ทักษะการให้
ค าปรึกษาขั้นต้น”  

คุณอังคณา นักส ารวจ นักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา  

23 ก.พ. 2565 โครงการเสวนาภาษาเพ่ืออาชีพ หัวข้อ “รู้ภาษา 
เข้าใจวัฒนธรรมกับการเป็นนักข่าวและพิธีกร
สื่อบันเทิง”  

คุณอรชพร ชลาดล พิธีกรและผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวี และคุณพชรวรรณ วาดรักชิต พิธีกร
และผู้ประกาศข่าว MONO29-ข่าวค่ า  
ไนท์ลี่นิวส์, กอสซิบ สตาร์ บันเทิง 

9 มี.ค. 2565 โครงการสถานีปัญญา MULA Book Talk 
Station: ครั้งที่ 12 หัวข้อ “ห้องเรียนแห่ง
อนาคต: จากครูสู่โค้ชการศึกษา นักเขียน และ
นักแปล” 

ดร.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์ Influencer  
ด้านการศึกษา และผู้ก่อตั้งเพจ Eduzones 

ตารางท่ี 1.2 โครงการพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรม จริยธรรม และทักษะการใช้ชีวิต 
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วันที ่ โครงการ วิทยากร 

9 มี.ค. 2565 โครงการ How to: เทคนิคการฝึกงาน หรือ
ท างานแบบมืออาชีพ ภายใต้โครงการ Career 
Support Service 

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ คุณมรกต กัณทะวงค์ 
บริษัท Bitkub Capital Group Holdings จ ากัด 
และ คุณน้ าทิพย์ ตั้งเต็มเจริญ บริษัท Oro 
(Thailand) จ ากัด  

11 มี.ค. 2565 โครงการ Heart to Hear – Peer support for 
students ครั้งที่ 3 Hear: How to ฟัง : ทักษะ
การฟังเพ่ือความเข้าใจ  

คุณอังคณา นักส ารวจ นักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา  

16 มี.ค. 2565 โครงการเล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “เรียนโทเปลี่ยน
สาย”  

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ คุณธัญจิรา  
จ านงค์ฤทธิ์ ปริญาตรีคณะศิลปศาสตร์ สาขา
ภาษาไทย มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาโทคณะ
แพทยศาสตร์ สาขาสุขภาพจิต ภาคจิตเวช
ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

30 มี.ค. 2565 โครงการเล่าสู่กันฟัง หัวข้อ “การเขียนขอทุน
ส่งเสริมประสบการณ์”  

คุณธนพร สุนเลี้ยง กองวิเทศสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

30 มี.ค. 2565 โครงการเสวนาภาษาแนะน าอาชีพ หัวข้อ “การ
ใช้ภาษาต่างประเทศในการท างานภาคบริการ
สายการบิน”  

อาจารย์จริยา หีบจันทร์ตรี จากสาขาวิชาการ
บริการธุรกิจการบิน วิทยาลัยพัฒนามหานคร 
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช อาจารย์ยอดยิ่ง  
ยิ้มเลิศวงศ์ อาจารย์พิเศษจากมหาวิทยาลัย 
นวมินทราธิราชและมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ
อาจารย์อังคณา ถนอมเกียรติ สาขาวิชาการ
จัดการธุรกิจการบิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

30 มี.ค. 2565 โครงการเสวนาจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา : 
ทักษะเบื้องต้น  

คุณอังคณา นักส ารวจ นักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา  

20 เม.ย. 2565 โครงการสถานีปัญญา MULA Book Talk 
Station: ครั้งที่ 13 เสวนาหัวข้อ “จาก
วิทยานิพนธ์สู่หนังสือ: ทหารของพระราชา”  

อาจารย์ ดร.เทพ บุญตานนท์ และอาจารย์ ดร.
ณัฐนี สัจนวกุล อาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 พ.ค. 2565 งานปัจฉิมนิเทศบัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

20 ก.ค. 2565 กิจกรรม “Reskill-Upskill เสริมทักษะที่จ าเป็น
ต่ออนาคต” หัวข้อ SMART Goal for life: 
ตั้งเป้าหมายอย่างไรให้ส าเร็จ 

อาจารย์ อังคณา นักส ารวจ ดร.สหรัฐ  
เจตมโนรมย์ และ ดร.กชวร จุ๋ยมณี นักจิตวิทยา 
และผู้เชียวชาญด้านการให้ค าปรึกษา 
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วันที ่ โครงการ วิทยากร 

27 ก.ค. 2565 กิจกรรม “Reskill-Upskill เสริมทักษะที่จ าเป็น
ต่ออนาคต” หัวข้อ Negotiation Skill: ทักษะ
การเจรจาต่อรองในชีวิตประจ าวันและในการ
ท างาน  

อาจารย์อังคณา นักส ารวจ นักจิตวิทยาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้ค าปรึกษา  

10 ส.ค. 2565 กิจกรรม “Reskill-Upskill เสริมทักษะที่จ าเป็น
ต่ออนาคต” หัวข้อ Designing your financial 
behaviours: ออกแบบพฤติกรรมการเงิน 

อาจารย์ภัทราภา เวชภัทรสิริ ผู้เชี่ยวชาญด้าน
พฤติกรรมการเงิน 

17 ส.ค. 2565  กิจกรรม “Reskill-Upskill เสริมทักษะที่จ าเป็น
ต่ออนาคต” หัวข้อ Dealing with 
uncertainty: อยู่อย่างไรเมื่ออนาคตไม่แน่นอน 

อาจารย์สมภพ แจ่มจันทร์ นักจิตวิทยาการ
ปรึกษา ผู้ก่อตั้งและผู้อ านวยการ Knowing 
Mind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมศิษย์เก่า 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.5 การพัฒนานักศึกษา  
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กิจกรรมศิษย์เก่า 
กิจกรรม LA Alumni Talk “อาชีพไหน..ที่ใช่เรา” ภายใต้โครงการศิษย์ศิลปศาสตร์สัมพันธ์ 

ปี งบประมาณ 2565 วั นที่  20 เมษายน 2565       
เ พ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาและศิษย์ เก่าของคณะ     
ศิลปศาสตร์ ได้รับความรู้ ทักษะการประกอบอาชีพ
และสามารถประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพและวิชาการ สร้างเครือข่ายองค์ความรู้
ในสายอาชีพร่วมกัน และส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างรุ่น พ่ีและรุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจาก    

ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์หลากหลายสาขาอาชีพ ประกอบด้วย คุณวิจักขณ์ พฤกษุโช คุณพิชญนาถ ครองญาติ    
คุณภูดล มนตรีสา คุณสุพัชชา ตรงต่อกิจ คุณวรรณสม สีสังข์ คุณอรอุมา ศิลป์วัฒนานุกูล และคุณนฤมล แซ่แต้ 
ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings     
 

รางวัลและผลงานของนักศึกษา 
 

  
 

 
 
นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะ      

ศิลปศาสตร์ ได้แก่ นางสาวรวิวรรณ จันทร์รุ่ง ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 
1 การประกวดวรรณศิลป์ กิจกรรมสร้างสรรค์งานเขียน ในโครงการ       
"งานมหกรรมศิลปะนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่เชียงราย 2023"      
จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ศิลปินจังหวัดเชียงรายและมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเชียงราย 

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ นายประภากร 
คล้ายสมาน นายพงษ์ศิริชัย สมคะเน  นางสาว
รวิวรรณ จันทร์รุ่ง และนางสาวสุลิตา ปราบปัญจา 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับอุดมศึกษา 
จากการประกวดกลอน “นักเลงกลอนมือทองต้อง
ใฝ่ฝัน มุ่งสร้างสรรค์วรรคกวีมีความหมาย” เนื่องใน
วันสุนทรภู่ ประจ าปี 2565 จัดโดยสมาคมนักกลอน
แห่งประเทศไทย 
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ )  คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่  

นายณรงค์พร เหลืองอ่อน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
นางสาวพรวรี วัฒนกันต์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  
นางสาวพรรวินท์ เฉลิมรัตนสกุล รางวัลชมเชย  

จากการประกวดสุนทรพจน์และความรู้ภาษาจีนระดับอุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีน” ครั้งที่ 21 ประจ าปี 
2565 และท าให้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับ “รางวัลหน่วยงานยอดเยี่ยม” จัดโดย สถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐประชาชนจีนประจ าประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ  
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) 
ได้แก่ นางสาวหัทยา แซ่เตียว ได้รับ “รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทผู้ใหญ่” 
และ “ได้รับคะแนน popular vote สูงสุดอันดับที่ 3” และเป็นตัวแทนประเทศ
ไทย ประเภทชาวต่างชาติ ไปแข่งขันระดับโลก ณ กรุงปักกิ่ง จากการแข่งขัน
ประกวดร้องเพลงจีน “วัฒนธรรมประเทศจีน – Water Cube Cup 2022”    
เขตการแข่งขันประเทศไทย ประจ าปี 2565   จัดโดย สมาคมนักธุรกิจปักกิ่ง 
ประเทศไทย  
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หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 
(หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่ นางสาวษัณณพร  เจริญทิพย์ 
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดพูด   
สุนทรพจน์ APEC Youth Voices Matter Contest ณ อาคาร
พั ฒ น ด ล  ค ณ ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ได้แก่  นางสาวสุพิชญา                               
ทวีพรโชค นางสาวกรองแก้ว จารุรักษา และนางสาวฐิตาภรณ์ ศักดิ์สิริสกุล ได้รับรางวัลชมเชย การประกวด
แข่งขันวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ระดับอุดมศึกษา จัดโดย โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม ก้าวหน้า 
อาจารย์ไห่ หยาง และอีก 26 หน่วยงาน 
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คณะศิลปศาสตร์มีนโยบายส่งเสริมให้

บุคลากรผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพ่ือสร้างความ
เป็นเลิศในการวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ 
สอดคล้องกับความต้องการของสังคม คณะฯ ได้
สนับสนุนการผลิตงานวิจั ย โดยจัด โครงการ 
กิจกรรมให้ความรู้ในการท างานวิจัย ให้ทุนอุดหนุน
การวิจัย และทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

 
 
 

 

ทุนอุดหนุนการวิจยั 
ในปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์

จัดสรรทุนเพ่ือเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัย และ
ลูกจ้างชาวต่างประเทศ ได้ผลิตผลงานวิจัย เป็นการ
พัฒนาทักษะความสามารถในการวิจัยให้สูงขึ้น  

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ด้านการวิจยั และวิเทศสัมพันธ ์
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นอกจากนี้คณะฯ ได้สนับสนุนให้บุคลากร
แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก คณะฯ ได้รับเงินทุน
จากแหล่งทุนต่าง ๆ จ านวน 11 โครงการ แบ่งเป็น
แหล่งทุนภาครัฐ 787,350 บาท และทุนคณะฯ 

287,860 บาท และคณะฯ ให้บริการรับท าวิจัย 
จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นรายรับ 3,335,500 
บาท  โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2.1  และตาราง
ที่ 2.2 

 
 

 

ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน 
แหล่งทุนภาครัฐ  

1 หนังสือนิทานภาพสมัยใหม่กับความคาดหวัง
ทางสงัคมไทยในศตวรรษที่ 21 

อาจารย์ ดร.อัญชลี ภู่ผะกา หน่วยบริหารและจัดการทุนดา้น
การพัฒนาก าลังคน และทุนดา้น
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การ
วิจัยและการสรา้งนวตักรรม 
(บพค.) 

2 ศิลปวิทยาเสรี : พัฒนาการทาง
ประวัติศาสตร์และแนวโน้มการศึกษาแนว
ศิลปศาสตร์เชิงบูรณาการในประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.ณัฐนี สัจนวกุล ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างาน
ของอาจารย์รุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 
2564 ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.)  

3 การศึกษาคุณภาพชีวติแรงงานไทยในภาค
บริการในประเทศญี่ปุน่ยุคสงัคมสูงวัย 

อาจารย์ ดร.สุดปรารถนา  
ดวงแก้ว 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

4 องค์ความรู้ "สัตวศาสตร์" ในวรรณกรรม
พื้นบา้นภาคกลาง: การศึกษาในมิติ
ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสัตว์ 

ผศ.ดร.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) 

ทุนคณะศิลปศาสตร์  
5 วรรณคดีในหนังสือเรียนไทย สปป.ลาวและ

กัมพูชา: วัฒนธรรมประจ าชาติเพื่อการ
พัฒนาหนังสือเรียนในศตวรรษที่ 21  

อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์  
วีรพิพรรธน์ 

เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์

6 การศึกษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาว
ไทยเชื้อสายจีนในตลาดศาลเจา้โรงทอง 
อ าเภอวิเศษไชยชาญ จงัหวัดอ่างทอง  

ผศ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวฒันา เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์

7 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้ระหว่างการ
สะท้อนตนเองของนักศึกษาและการประเมิน
จากอาจารย์จากการเรียนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษผา่นอีเลิร์นนงิ 

อาจารย์ ดร.ฐาปนีย์ มุสิเกต ุ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์
 

ตารางท่ี 2.1 ทุนอุดหนุนการวิจัยตามประเภทของแหล่งทุน ปีงบประมาณ 2565 
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ล าดับ ชื่อโครงการวิจัย ชื่อหัวหน้าโครงการ ชื่อแหล่งทุน 
8 การศึกษาภูมิทัศน์ทางภาษาและการใช้

ภาษาอังกฤษบนปา้ยในสถานทีข่นส่ง
สาธารณะหลักที่ส าคัญของประเทศไทย 

อาจารย์ ดร.วิภาพรรณ  
งามประมวญ 

เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์

9 บทบาทของชาวเยอรมันและชาวอิตาลีใน
การส่งเสริมศิลปวฒันธรรมสยามในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์

10 การศึกษากลวิธีการเรียนภาษาของนักศึกษา
ชาวไทยทีส่ามารถผลิตประโยคเงื่อนไข
ภาษาอังกฤษได้อยา่งถูกต้อง 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ พจนป์ระสาท เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์

11 การศึกษาตัวแปรพยากรณ์ภาวะหมดไฟใน
การเรียนและการท างานในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควดิ-19 ของ
นักศึกษาและบุคลากรสายวชิาการ 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน ์ เงินรายได้คณะศิลปศาสตร ์

 
ตารางท่ี 2.2 การให้บริการรับวิจัย 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
1 โครงการจ้างทีป่รึกษาประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนแมบ่ท

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบบัที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) 
อาจารย์ ดร.นิภาวรรณ เจริญลกัษณ์ 

2 โครงการรับจ้างบรรณาธิการกิจ ปรับปรุงและจัดท าเกณฑ์การให้
คะแนนเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่เนน้ข้อสอบเขียนตอบ 
(Essay Test) เพื่อให้บริการในระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน (SIBS)  
ปีการศึกษา 2564 

ผศ.ดร.สมบูรณ์ พจนป์ระสาท 

3 โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของอยุธยากับชาติตะวันตก: 
กรณีศึกษาจากหลักฐาน โปรตุเกส อังกฤษ ฝรั่งเศส 

รศ.ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี 
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 ผลงานตีพิมพ ์
        คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในช่วงปีงบประมาณ 2565 
จ านวน 20 เรื่อง ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 16 เรื่อง และระดับชาติ 4 เรื่อง  รายละเอียดดังตารางที่ 2.3 

 
ล าดับ ชื่อผลงาน การตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน 
บทความวิจัยระดับนานาชาต ิ

1 The Effects Of Learning Management Using 
Contemplative Education, Coaching System 
And Research-Based Learning Process To 
Competency Development Of Students In 
Early Childhood Education Program 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Turkish Online Journal of 
Qualitative Inquiry. ปีที่ 
12(7). page 10775-10786. 
2021 

อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน ์

2 Effectiveness of Tour Guides' 
Communication Skills at Historical 
Attractions 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
International Journal of 
Entrepreneurship. ปีที่ 
25(4S). page 1-10. 2021 

อาจารย์ ดร.ศุภชัย ชาญวรรณกุล 

3 Types of Context Clues and Vocabulary 
Meaning Inference: Abilities and Perceptions 
of English Major Undergraduate Students 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
rEFLections. ปีที่ 28(3). page 
357-380. 2021 

ผศ.ดร.ศศ วัฒนโภคากุล 
อาจารย์สุชณิห์ยา วงศ์วิวฒันา 

4 The Effects of Lexical Tone Awareness on 
Early Word Recognition, Word Reading, and 
Spelling from Dictation of Thai Children: A 
Longitudinal Study 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Frontiers in Psychology.  
ปีที่ 12. page 1-8. 2021 

ผศ.ดร.รุ่งภัทร เริงพิทยา 

5 Competency Development of Students 
Using Cognitive Coaching 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Turkish Journal of 
Physiotherapy and 
Rehabilitation. ปีที่ 32(3). 
page 19144-19152. 2021 

อาจารย์ ดร.พงษ์กรณ์ วีรพิพรรธน ์

6 Grammatical Complexity as a Predictor of 
Difficulty of Grammar Items in an English 
Test 

ฐานข้อมูล ERIC 
Thai TESOL Journal. ปีที่ 
34(2). page 93-118. 2021 

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ ถิรคุณโกวิท 

7 English for Event Management: A Mixed 
Methods Study for Needs Analysis and 
Course Design 

ฐานข้อมูล ERIC 
Thai TESOL Journal. ปีที่ 
35(1). page 1-38. 2022 

ผศ.ดร.ศศ วัฒนโภคากุล 

ตารางท่ี 2.3 ผลงานตีพิมพ์ ในปีงบประมาณ 2565 
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ล าดับ ชื่อผลงาน การตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน 
8 Relationships Between Thai EFL Learners' 

Factors, Intelligibility, and Comprehensibility 
Towards Varieties of English 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Theory and Practice in 
Language Studies. ปีที่ 
12(1). Page 46-54. 2022 
(January) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 

9 Motivational Factors and Intended Efforts in 
Learning East Asian Languages Among Thai 
Undergraduate Students 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Theory and Practice in 
Language Studies. 
ปีท่ี 12(2). Page 254-262. 
2022 (February) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 

10 A Corpus-Based Study of the Use of 
Temporal Markets in English Writing of Thai 
EFL Writers 

ฐานข้อมูล ERIC 
English Language Teaching. 
ปีที่ 15(4). Page75-85. 2022 
(March) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 

11 Factors contributing to willingness to 
communicate in English of Thai 
undergraduate students in the immersion 
programs 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Theory and Practice in 
Language Studies. ปีที่ 
12(4). Page 763-771. 2022 
(April) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 

12 Predictors of Depressive Symptoms among 
Thai Undergraduate Students 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Journal of Public Health 
and Development. ปีที่ 
20(1), Page 96-105.  2022 
(January-April)  

อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ รุ่งสาง 

13 Assessing of English Morpheme Acquisition 
Order of Thai Deaf University Students 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Journal of Language 
Teaching and Research.   
ปีที่ 13(3), Page 525-532.  
2022 (May) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 

14 The Comparison of Motivating Factors for 
Taking English and Other Foreign Languages 
Among Thai College Students 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Theory and Practice in 
Language Studies. ปีที่ 
12(6), Page 1087-1097. 
2022 (June) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 
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ล าดับ ชื่อผลงาน การตีพิมพ์ เจ้าของผลงาน 
15 Blended Online Learning : Perceptions and 

Experiences of EFL University Students and 
Teachers 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
rEFLections. ปีที่ 29(1), Page 
60-87. 2022 ((Jan-Apr) 

ผศ.ดร.ศศ วัฒนโภคากุล 

16 Characteristics of the IELTS Reading 
Comprehension: Implications for 
Development of EFL Reading 
Comprehension instruction 

ฐานข้อมูล SCOPUS 
Journal of Language 
Teaching and Research. ปีที่ 
13(4), Page 798-808. 2022 
(July) 

ผศ.ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 

บทความวิจัยระดับชาต ิ
17 Request Modification Strategies Made by 

the Korean Speakers of in comparison to 
the Native Speakers of Thai. 

ฐานข้อมูล TCI 1 วารสาร
มนุษยศาสตร์สาร: The 
Journal of Human Sciences 
ปีที่ 23 เล่มที่ 1 หน้า 27-62. 
(2565)  

อาจารย์ ดร.ยิ่งยศ กันจินะ 

18 กลวิธีการหลีกเลี่ยงการตอบค าถามของดาราเพื่อ
น าเสนอภาพลักษณ์: กรณียุติความสัมพันธ์กับคู่รัก 

ฐานข้อมูล TCI 1 วารสาร
มนุษยศาสตร์สาร: The 
Journal of Human Sciences 
ปีที่ 23 เล่มที่ 1 หน้า 186-208. 
(2565) 

อ.ดร.พิมพ์พิชา คูประเสริฐ 

19 การศึกษาสภาพและปัญหาเพื่อพัฒนาระบบการ
เรียนการสอนภาษาจีนทางออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัมหิดล 

ฐานข้อมูล TCI 1 วารสารมจร 
พุทธปัญญาปริทรรศน์ ปีที่ 7 
เล่มที่ 2 หน้า 104-116. (2565) 

ผศ.ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวฒันา 

20 วรรณคดีไทยในหนังสืออ่านกึ่งวชิาการ (พ.ศ.2558-
2562): การสร้างและเผยแพร่ความรู้นอกหนังสือ
เรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยวรรณคดีวิจักษ์ (พ.ศ.
2551) 

ฐานข้อมูล TCI 1 วารสาร  
ไทยศึกษา ปีที่ 18 เล่มที่ 1 หน้า 
121-159. (2565) 

อาจารย์ ดร.วรรณพร พงษ์เพ็ง 
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การส่งเสริมด้านทกัษะการวิจัย 
ปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัด

โครงการ กิจกรรมวิจัย เพ่ือเป็นเวทีส าหรับการ
พูดคุย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การแลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์ รวมถึงการสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน 
และนักศึกษาของคณะฯ เพ่ือน าไปสู่การผลิตผล
งานวิจัยที่มีประโยชน์ต่อไป ดังนี้ 

 

 
 
โครงการเครือข่ายวิจัยสัมพันธ์ กิจกรรม 

“มาท าความเข้าใจ แนวทางการรับท าวิจัยและ
การให้บริ การทาง วิชาการ ”  เมื่ อ วั นที่  11 
กุ ม ภ า พั น ธ์  2565 เ พ่ื อ ใ ห้ บุค ล า ก ร เ ข้ า ใ จ
กระบวนการและสามารถปฏิบั ติ ได้ ถู กต้อง         
ตามระเบียบของการรับท าวิจัยและการให้บริการ     
ทางวิชาการ ผ่านการบริหารจัดการของสถาบัน 
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะน วั ต ก ร ร ม               
มหาวิทยาลัมหิดล โดยได้รับ เกียรติจากรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อ านวยการ
สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร  

 

 
 

โครงการเครือข่ายวิจัยสัมพันธ์ กิจกรรม 
“การขอรับทุน วิจั ย  Macquarie – Mahidol 
Seed Grant” เมื่ อวันที่  15 กุมภาพันธ์  2565 
เ พ่ือให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์  เข้าใจ
แนวทางการขอรับทุนวิจัย และส่งเสริมให้เกิด   
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและ 
Macquarie University โดยได้รับเกียรติจากคุณ
ชาฏิณี คณาญาติ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 
มหิดล มาเป็นวิทยากร 
 

 

โครงการเครือข่ายวิจัยสัมพันธ์ กิจกรรม 
“นโยบายการให้ทุนวิจัยจากส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  เพ่ือ
แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ เรื่ องแหล่งทุนด้ าน
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ รวมถึงทุน
ประเภทต่าง ๆ จากส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) รวมถึงวิธีการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน โดยได้รับ
เกียรติจาก ดร.วิภารัตน์  ดี อ่อง ผู้อ านวยการ
ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากร 
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กิจกรรม “ทุนวิจัยจาก สป.อว. : เปลี่ยน
นักวิจัย ‘มือใหม่’ ให้เป็น ‘มือโปร’ เมื่อวันที่             
7 มิถุนายน 2565 เพ่ือให้ข้อแนะน าและการเตรียม
ความพร้อมในการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้
ตรงตามความต้องการของแหล่งทุน โดยเฉพาะทุน
พัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของอาจารย์รุ่น
ใหม่ ห รื อทุ น อ่ืน  ๆ  ทา งด้ านมนุ ษยศาสตร์  
สังคมศาสตร์ และศิลปะของ สป.อว. โดยได้รับ
เกียรติจาก คุณพันธุ์เพ่ิมศักดิ์ อารุณี ผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม มาเป็นวิทยากร  

 

 

     กิจกรรม "แนะน าทุนวิจัยปี 2022 จาก The 
Sumitomo Foundation" เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 
2565 เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการเสนอขอ
ทุนวิจัยจากองค์กรระหว่างประเทศมากขึ้น รวมถึง
เป็นเวทีส าหรับการพูดคุย แลกเปลี่ยนความรู้และ
ประสบการณ์ด้านการวิจัย สร้างแรงบันดาลใจ    
 
 

ให้แก่บุคลากร โดยได้รับเกียรติจาก Mr.Ueno 
Hiroyuki, Program Officer of the Sumitomo 
Foundation ม า เ ป็ น วิ ท ย า ก ร  แ ล ะผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ มะโรหบุตร คณะ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
มหิดล ผู้เคยได้รับทุนวิจัยจาก The Sumitomo 
Foundation ปี 2019 ให้เกียรติร่วมแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การได้รับทุนวิจัย  
  

 

 
 

     กิ จ ก ร ร ม บ ร ร ย า ย ใ น หั ว ข้ อ  “ The 
Experience of a Foreign Scholar in 
researching Thai Studies” เ มื่ อ วั น ที่  14 
กันยายน 2565 เพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ด้านการวิจัยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท าวิจัยกับนักวิจัยต่างชาติที่มีชื่อเสียง รวมถึงได้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันระหว่างนักวิจัย
และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติ
จากศาสตราจารย์เออิจิ มูราชิมา ศาสตราภิชาน
ประจ ามหาวิทยาลัยวาเซดะ ผู้ เชี่ยวชาญด้าน
ประวัติศาสตร์ไทย มาเป็นวิทยากร  
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การประชุมวิชาการ 
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลั ยมหิดล 

เล็งเห็นความส าคัญในการเผยแพร่ผลงานวิจัย เพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ เป็นประโยชน์ต่อแวดวง
วิชาการและการพัฒนาประเทศ จึงจัดการประชุม
วิชาการและร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
      งานสัมมนาวิชาการและน าเสนอบทความ
ทางวิชาการระดับชาติ “สถานภาพ ความรู้ 
เอกสารตัวเขียนกับมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ 
และวิทยาศาสตร์ในสังคมไทย” เมื่อวันที่ 11 
มีนาคม 2565 จัดโดยสถาบันทักษิณคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมีอาจารย์ประจ าของ
คณะฯ เข้าร่วมบรรยาย ได้แก่ รองศาสตราจารย์ 
ดร.ปรีดี   พิศภูมิวิถี อาจารย์ประจ าหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไป บรรยายพิเศษหัวข้อ “เอกสาร
ตัวเขียนไทยในฝรั่งเศส” และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.  อภิลักษณ์ เกษมผลกูล อาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย บรรยายหัวข้อ 
“บทบาทของเอกสารตัวเขียนในบริบทเศรษฐกิจ
สร้างสรรค”์  

 

 

 

 
     งานประชุม THE 8TH SYMPOSIUM OF 
I N T E R N AT I O NA L  L A N G U A G E S  A ND 
KNOWLEDGE  ( S i LK  2021 )  เมื่ อ วั นที่  11 
พฤศจิ ก า ยน  2564 จั ด โ ดยคณะศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) ได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม
พิธีเปิดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ในธีม 
“Unity through Diversity”  
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     ก า รประชุ ม วิชาการระดั บชาติ  ส าขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 
2565 (The 6th National Conference on 
Liberal Arts in the Age of Disruption: 
Education and Innovation in Humanities 
and Social Sciences in the 21st Century) 
เมื่ อวันที่  17 มิถุนายน 2565  จั ด โดยคณะ                   
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือแลกเปลี่ยน   
องค์ความรู้การวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เปิดโอกาสให้คณาจารย์ บุคลากรและ
นักศึกษาได้มี เวที ในการน าเสนอผลงานวิจัย 
แลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นทางวิชาการร่วมกัน
ระหว่างบุคลากรจากต่างสังกัด ประสานความ
ร่วมมือและสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่าง
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับสถาบัน
อ่ืน ในงานมีปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในประเทศไทย” 
โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก 
เหล่ า ธ รรมทัศน์  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
จากนั้นเป็นการน าเสนอผลงาน Parallel Session 
โดยแบ่งการน าเสนอเป็นกลุ่มย่อย ประกอบด้วย 
กลุ่มประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม กลุ่มการตลาด 
กลุ่มอุตสาหกรรมกีฬา กลุ่มภาษา กลุ่มการสอน
ภาษาต่างประเทศ กลุ่มสังคมสูงวัยและสุขภาวะใน
สังคม กลุ่มเทคโนโลยีการศึกษา กลุ่มการศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 และกลุ่มภูมิทัศน์ทางภาษาศาสตร์
และการท่องเที่ยว ณ โรงแรมเอส ดี  อเวนิว         
ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่าน 
IPTV และ Facebook Live  
 

 
การประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดก

วัฒน ธ ร ร ม  ค รั้ ง ที่  2 Session 2: Inclusive 
tourism เมื่ อวันที่  2 มิถุนายน 2565 จัด โดย
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ  และ
วัฒนธรรม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ร่ วมกับคณะสั งคมวิ ทยาและมานุษยวิ ทยา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, หลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า น วั ต ก ร ร ม ก า ร จั ด ก า ร
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, หลักสูตรนานาชาติ 
การจัดการมรดกทางสถาปัตยกรรมกับการ
ท่องเที่ยว คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร และภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี 
มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร . วี ร านั นท์  ด า ร งสกุ ล  ประธานหลั กสู ตร      
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม 
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล น าเสนอ
บทความ เรื่อง “การธ ารงรักษามรดกวัฒนธรรม
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ไทยพวน ณ มิวเซียม ปะพวน ที่ปากพลี จังหวัด
นครนายก”  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
คณะศิลปศาสตร์สร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ การประชุมเครือข่าย 
การลงนามข้อตกลงความร่วมมือ เพ่ือให้พันธกิจทั้ง
ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และด้านวิชาการ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีขึ้น ได้รับความรู้ 
ประสบการณ์ ในการแลก เปลี่ ยน เ รี ยนรู้ กั บ
หน่วยงานอ่ืน ๆ รวมถึงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
และนกัศึกษา รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

       
     การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ เมื่อ
วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เพ่ือหารือแนวทางในการ
ด าเนินกิจกรรมร่วมกันในอนาคต และสานสัมพันธ์
ระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับ Busan University 

of Foreign Studies น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์
และคณะผู้บริหาร ประชุมร่วมกับ ศาสตราจารย์ 
ดร.Bai, Do-Yong, Dean of College of Asia และ
ผู้ บ ริ ห า ร  Department of Thai Language, 
College of Asia, Busan University of Foreign 
Studies สาธารณรัฐเกาหลี  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     กิ จ ก ร รม  Macqua r i e  –  Mah ido l 
R e s e a r ch  Wo r k shop  i n  App l i e d 
Linguistics เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เพ่ือ
เปิดโอกาสให้คณาจารย์คณะศิลปศาสตร์ได้
แลกเปลี่ยนแนวคิดและหลักการท าวิจัยร่วมกับ
อาจารย์จาก Macquarie University ประเทศ
ออสเตรเลีย และเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับมหาวิทยาลัยคู่สัญญา โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ 
อธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ 
คณบดีคณะศิ ลปศาสตร์  และ  Prof. Simon 
Handley, Prof. Vice-Chancellor, Graduate 
Research, Graduate Research Academy 
Prof. Catherine McMahon, Head of 
Department of Linguistics,  M a c q u a r i e 
University ประเทศออสเตรเลีย  
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พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ 
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 เพ่ือประสานความร่วมมือ
ระหว่ า งสองสถาบันการศึ กษา ในการร่ ว มกั น
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการในด้านต่าง ๆ ทั้ง
ด้านการศึกษา หลักสูตร โครงการวิจัย การประกัน
คุณภาพทางการศึกษา การบริการวิชาการแก่สังคม 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ
องค์กร รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านการศึกษา
เพ่ือการวิจัยและการพัฒนาการศึกษาทั้งในระดับคณะ
และหลักสูตร เ พ่ือมุ่ งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ แนวปฏิบัติ องค์
ความรู้และศาสตร์ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่เป็นประโยชน์ ใน
การร่ วมกัน พัฒนาการศึกษาและวิชาการให้มี         
ความเข้มแข็ง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์      
เ ลี้ ย ง อิ ส ส ร ะ  ค ณ บ ดี ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ก านดา  จั นทร์ แย้ ม  คณบดี คณะศิ ลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมลงนามบันทึกความ
ร่วมมือ และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์หอ
จดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก
คุณพงศกร ระวิเพียรทรัพย์ จากหอสมุดและคลัง
ความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้น าเยี่ยมชม ต่อด้วย
การเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ณ 
ชั้น 3 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล ศาลายา 

 
  
 

 
 

การหารือความร่วมมือในการจัดตั้ง 
สถาบันขงจื่อ (Confucius Institute) คณะ  
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ 
Be i j ing  Language and Cu l tu re 
University เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เพ่ือ
หารือในการจัดตั้งสถาบันขงจื่อ (Confucius 
Institute) ในโอกาสนี้ผู้แทนจาก Beijing 
Language and Culture University กล่าว
แนะน ารายละเอียดของการก่อตั้งและการ
ด าเนินงานของสถาบันขงจื่อ (Confucius 
Institute) และความร่วมมือในการพัฒนา
การศึกษาและบริการวิชาการด้านภาษาและ
วัฒนธรรมจีน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.   
นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ  รองอธิการบดี      
ฝ่ า ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์ แ ล ะสื่ อ ส า ร อ ง ค์ ก ร 
มหาวิทยาลั ยมหิ ดล  พร้ อมด้ วย  ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์  ดร.อภิวิชญ์  เลี้ ยงอิสสระ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ประชุมหารือร่วมกับ Prof. Liu Li, Ph.D., 
President, Beijing Language and Culture 
University (BLCU) โดยมีผู้แทนจากกอง
วิเทศสัมพันธ์ ผู้แทนจากคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้แทนจาก Beijing 
Language and Culture University เข้า
ร่วมประชุม  
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การแลกเปลี่ยนนักศึกษา                

 การแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างนักศึกษาของคณะศิลปศาสตร์กับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เพ่ือไป
ศึกษาหรือท ากิจกรรม ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาของคณะฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 7 คน และ
นักศึกษาต่างประเทศเดินทางมาศึกษาหรือท ากิจกรรมในคณะศิลปศาสตร์  จ านวน 19 คน รายละเอียดดัง
ตารางที่ 2.4 และตารางที่ 2.5 
 
 

 
 

ล าดับ ชื่อนักศึกษา ระดับการศึกษา การศึกษา/กิจกรรม ระยะเวลา 
1 น.ส.สุพิชชา คัมภีโรสกุล ปริญญาตรี ปี 3 

 
Exchange Programme  
Seoul National University ประเทศ
เกาหลีใต้ 

1 มี.ค. 65 - 
28 ก.พ. 66 

2 น.ส.แพรว ทับทิมทอง ปริญญาตรี ปี 4 
 

Exchange Programme  
Nagasaki University ประเทศญี่ปุน่ 

28 มี.ค. 65 - 
30 ก.ย. 65 

3 น.ส.วิรดา ซุงสุวรรณ ปริญญาตรี ปี 4 
 

Exchange Programme  
Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 

30 มี.ค. 65 - 
31 ส.ค. 65 

4 น.ส.เพลงพิชญ์ ศังขวณิช ปริญญาตรี ปี 3 Exchange Programme  
Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 

14 ก.ย. 65 –  
28 ก.พ. 66 

5 น.ส.จินต์จุฑา เผอิญโชค ปริญญาตรี ปี 3 Exchange Programme  
Osaka University ประเทศญี่ปุ่น 

20 ก.ย. 65 –  
31 ส.ค. 66 

6 น.ส.พริมา เอกบัญชา ปริญญาตรี ปี 4 Exchange Programme  
Fukuoka Women's University 
ประเทศญี่ปุ่น 

27 ก.ย. 65 -  
1 ส.ค. 66 

7 น.ส.ณัฐณชิา ธีรานุวัฒน์ ปริญญาตรี ปี 4 Exchange Programme  
Fukuoka Women's University 
ประเทศญี่ปุ่น 

27 ก.ย. 65 - 
1 ส.ค. 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางท่ี 2.4 การศึกษาหรือท ากิจกรรมในต่างประเทศของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ 
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ล าดับ ชื่อนักศึกษา ระดับการศึกษา/ 
ต้นสังกัด 

กิจกรรม ระยะเวลา 

1 
2 
3 

Ms. YOSHIMURA Ayaka 
Ms. HIRATA Ayu 
Ms. SHIRAISHI Yuri 

ปริญญาตรี Osaka University 
ประเทศญี่ปุ่น 

Exchange Programme 9 ส.ค. 64-
31 พ.ค. 65 

4 Ms. CHA DoKyung ปริญญาตรี Seoul National 
University ประเทศเกาหลีใต้ 

Exchange Programme 4 ม.ค. 65-
31 พ.ค. 65  

5 
6 
7 
8 
9 
10 

Ms. KIM SuA 
Ms. KIM YuRi 
Ms. SHIN YeJin 
Ms. PARK JeongYeon 
Ms. CHOI YeJin  
Ms. JO Arin 

ปริญญาตรี Hankuk University 
of Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต้ 

Exchange Programme 4 ม.ค. 65-
31 พ.ค. 65  

11 Mr. Yuto Ikuma ปริญญาตรี Osaka University  
ประเทศญี่ปุ่น 

Exchange Programme 2 เม.ย. 65 – 
14 ก.ย. 66  

12 
13 
14 
15 

Ms. MIURA Hanae 
Ms. MIZUNO Sarasa 
Ms. NAKAMURA Kokoro 
Ms. WAKAO Nozomi 

ปริญญาตรี Aoyama Gakuin 
University ประเทศญี่ปุ่น 

Exchange Programme 8 ส.ค. 65 – 
31 ธ.ค. 65 

16 
17 

Ms. YEOM Jiwon 
Ms. YU Chaehyun 

ปริญญาตรี Hankuk University 
of Foreign Studies ประเทศ
เกาหลีใต้ 

Exchange Programme 8 ส.ค. 65 – 
31 ธ.ค. 65 

18 
19 

Ms. Mai Komatsubara 
Mr. Shunsuke Nakai 

ปริญญาตรี Osaka University 
ประเทศญี่ปุ่น 

Internship 
Programme 

8 ส.ค. 65 – 
31 ธ.ค. 65 

 

 

 

 

ตารางท่ี 2.5 การมาศึกษาหรือท ากิจกรรมในคณะศิลปศาสตร์ของนักศึกษาต่างชาติ 
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คณะศิลปศาสตร์จัดการบริการวิชาการที่
หลากหลายเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
สังคม และประเทศ เช่น การจัดบริการทดสอบและ
พัฒนาภาษาต่าง ๆ การบริการแปลและการล่าม 
การเสริมสร้างองค์ความรู้สู่ชุมชนสัมพันธ์ เป็นต้น 
  

การจัดบริการทดสอบและ       
พัฒนาทักษะภาษาต่าง ๆ 
 ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทาง
วิชาการ  (Centre for  Assessment and 
Academic Serv ices :  CAAS )  ด า เนินการ
จัดบริการทดสอบและพัฒนาภาษาต่าง  ๆ ใน
รูปแบบโครงการ ดังนี้  

 
 
 
 
 

ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ด้านการบริการวิชาการ 
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โครงการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สอบ TOEIC ส าหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการท างานและการสื่อสารใน
องค์กรระดับชาติและนานาชาติ และเพ่ือทบทวน
ทักษะการฟัง อ่าน เขียนภาษาอังกฤษ และ
ไวยากรณ์ที่จ า เป็นในการท าข้อสอบ เน้นท า
แบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อสอบเก่าที่จ าเป็นส าหรับ
การสอบ TOEIC ปีงบประมาณ 2565 คณะฯ จัด
อบรมจ านวน 2 ครั้ง รวมผู้เข้ารวมทั้งหมด 21 คน  

 

 
โครงการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ

สอบ IELTS ส าหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวไปศึกษา
ต่อต่างประเทศและเข้าศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เน้นการวิเคราะห์ข้อสอบ
เก่าพร้อมสอดแทรกเทคนิคต่าง ๆ มากมาย ฝึก
สอบกับข้อสอบเสมือนจริงระหว่างเรียนและหลัง
จบการอบรม ปีงบประมาณ 2565 คณะฯ จัด
อบรมจ านวน 3 ครั้ง รวมผู้เข้ารวมทั้งหมด 48 คน  

 
โครงการอบรมผู้สอนภาษาไทยให้ชาว

ต่างประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสอนภาษาไทยให้
ชาวต่างประเทศในประเทศไทย และเป็นการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะฯ 
และมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านการสร้างความเป็น
เลิศในการบริการวิชาการ และความรับผิดชอบต่อ
สังคม ปีงบประมาณ 2565 คณะฯ จัดอบรมจ านวน 
6 ครั้ง รวมผู้เข้ารวมทั้งหมด 125 คน 
 

 
โครงการบริการจัดสอบ TOEIC เป็น

บ ริ ก า ร ก า ร จั ด ส อ บ  T O E I C  ขึ้ น ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยมหิดล ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีความประสงค์จะสอบวัด
ความรู้เพ่ือน าผลคะแนนไปประกอบการสมัครงาน 
เพ่ือปรับคุณวุฒิ หรือเพ่ือทดสอบความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของตนเอง  ปีงบประมาณ 2565 
คณะฯ จัดสอบจ านวน 6 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 
248 คน  
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การแปลและการล่าม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        โ ค ร ง ก า ร จั ด ส อ บ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University English 

Language Test :  MU-ELT )  เป็นข้อสอบที่ ใช้วัด
ความสามารถการสื่อสารทางภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่
สนใจวัดความรู้ด้านภาษาอังกฤษ เนื้อหาของข้อสอบ 
MU-ELT ถูกออกแบบมาเพ่ือวัดทักษะการฟังและการ
อ่านในชีวิตประจ าวันในบริบทต่าง ๆ  ปีงบประมาณ 
2565 โดยจัดสอบทั้ งรูปแบบ Paper- Based , 
Computer-Based และ Internet-based รวม
จ านวน 10 ครั้ง ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 6,492 คน 
 
 

โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพื่อ
ใช้ในชีวิตประจ าวันและการท างาน (In-House 
Training) เป็นการให้บริการวิชาการในรูปแบบที่
หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ติดต่อประสานกับคณะฯ ให้ด าเนินการจัดหลักสูตร
อบรม โดยในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ จัดอบรม
จ านวน 17 ครั้ง หัวข้อทีจ่ัดอบรม เช่น หลักสูตรอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนามัคคุเทศก์, หลักสูตร Intensive 
Thai Course, หลักสูตรอบรมภาษาญี่ปุ่น, หลักสูตร
อบรมภาษาจีน, หลักสูตรอบรมภาษาเกาหลี,หลักสูตร
อบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร และการอบรม
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC 
ผู้เข้าอบรมทั้งหมด 729 คน 
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การแปลและการล่าม 
         

     ศูนย์การแปลและการล่าม คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล ให้บริการการแปล โดยการ
แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาเหล่านี้และภาษา
เหล่ านี้ เป็นภาษาไทย เช่น อังกฤษ ฝรั่ ง เศส 
เดนมาร์ก เยอรมัน สเปน อิตาลี รัสเซีย อาหรับ 
ลาติน โปรตุ เกส จีน ญี่ปุ่น เกาหลี  ลาว พม่า 
เวียดนาม เขมร มลายู อินโดนีเซีย บริการการล่าม 
บริการการล่ามและประสานงานการประชุม 
ภาษาไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น อาหรับ อีกทั้งยังมี
ล่ามติดตามตัว และล่ามต่อเนื่องให้บริการ  และ
บริการสอบนักแปล ระดับ 4 (อังกฤษเป็นไทย) 
ตามมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพธุรกิจหนังสือและ
สิ่งพิมพ์ อาชีพนักแปลระดับต้น คุณวุฒิวิชาชีพ
ระดับ 4  นอกจากนี้ ในปี งบประมาณ 2565 
ด าเนินการจัดโครงการ ดังนี้ 

       โครงการเสวนาด้านการแปลและการล่าม 
TIC Forum ครั้งที่ 1/2565  เรื่อง “เทคนิคการ
แปลข่าวต่างประเทศ: โอกาสในการพัฒนาวิชาการ
และวิชาชีพ” เมื่อวันที่  2 มิถุนายน 2565 โดย
ได้รับเกียรติจากคุณวัชรินทร์ เศรษฐกุดั่น หัวหน้า
กองข่าวต่างประเทศ ฝ่ายข่าวต่างประเทศ ส านัก
ข่าวไทย มาเป็นวิทยากร  

 

        โครงการอบรมเทคนิคการแปลซับบท
ภาพยนตร์/ซีรีส์และการแปลบทพากย์ เมื่อวันที่ 
2 และ 3 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ ดร.พยุงศักดิ์ แก่นจันทร์ และอาจารย์     
อนิรุธ ณ สงขลา มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
      
 

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้สนใจ
ด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/งานล่าม  

 

 

     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ผู้สนใจด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยงานแปล/
งานล่าม ประจ าปี 2565 เรื่อง “นักแปลและ
ธุ ร กิ จ ก า ร แ ป ล ใ น ยุ ค ส มั ย แ ห่ ง ก า ร
เ ปลี่ ย น แ ปล ง ”  เ มื่ อ วั นที่  20  กรกฎ า ค ม          
2565 2565 โดยได้รับเกียรติจากคุณกิตติพล     
อัจฉริยากรชัย แอดมินโจ้ จาก Facebook page 
ชื่อ “เพจนี้เพื่อนักแปล” มาเป็นวิทยากร  
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โครงการพันธกิจสัมพันธ์ 
 ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา ด าเนินการจัด
โครงการที่ เป็นการท างานเชิงวิชาการร่วมกัน
ระหว่างส่วนงานกับสังคม ได้แก่ โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม (Socail Engagement) ดังนี้ 

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     โครงการประกวดเล่านิทานประจ าท้องถิ่นภาค
กลาง เนื่ องในวันภาษาไทยแห่งชาติ  2565 
ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือน
สิงหาคม 2565 โดยเป็นความร่วมมือ (Parthership) 
ระหว่างคณะศิลปศาสตร์กับสมาคมภาษาและ
หนังสือแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์     
เป็นการประกวดเล่านิทานท้องถิ่นภาคกลาง โดยใช้
เรื่องเล่าหรือต านานที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นและชื่อ
บ้านนามเมืองของท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 
ระดับประถมศึ กษา  ระดับมั ธยมศึกษา  และ
ระดบัอุดมศึกษา โดยใช้การบูรณาการด้านภาษาไทย
และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น  
 

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณา
การท้องถิ่นศึกษากับการเรียนการสอน
ส าหรับครูระดับชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัด
นครปฐม ระยะเวลาด าเนินการตั้งแต่เดือน
กรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565 โดยเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับครูระดับชั้น
มัธยมศึกษาในจังหวัดนครปฐมเพ่ือเป็นบูรณา
การท้องถิ่นศึกษากับการเรี ยนการสอน 
จ านวน 22 คน จาก 11 โรงเรียน ท า ให้
โรงเรียนได้ยกระดับคุณภาพการศึกษา ชุมชน
ยอมรับในศักยภาพด้านการศึกษาของท้องถิ่น
ตัวเอง บุคลากรครูมีคุณภาพด้านจัดการเรียน
การสอนท้องถิ่นศึกษาโดยสามารถบูรณาการ
กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ของตนเอง 
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ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ 
ด้านการบริหาร 
 

 

 
 

 

ในปีงบประมาณ 2565 การบริหารคณะ
ศิลปศาสตร์น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.     
อภิวิชญ์   เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ 
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี ประธานหลักสูตรฯ 
เลขานุการคณะ หัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย 
ไดข้ับเคลื่อนพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย การ
บริการวิชาการ และการบริหาร  ให้สอดคล้อง
กับทิศทางของมหาวิทยาลัยและคณะฯ รวมทั้ง
จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจ า เพ่ือ
เป็นส่วนหนึ่ งในคณะกรรมการประจ าคณะ     
ศิลปศาสตร์ นอกจากนี้คณะฯ ก าหนดให้มีการ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการประจ าคณะฯ 
เป็นประจ าทุกปี เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานของ
คณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในทุก ๆ ด้าน และสอดคล้องกับหลัก    
ธรรมาภิบาลด้วย 

การด าเนินการตามข้อตกลง  
การปฏิบัติงาน 
     คณะฯ จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน กับ
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประจ าทุกปีก่อนเริ่ม 

ปีงบประมาณ และมหาวิทยาลัยจะติดตามผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินงานของคณะฯ 
ตอบสนองต่อเป้าหมายของมหาวิทยาลัยมหิดล 
โดยเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ศาสตราจารย์ 
นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
มหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 
มหิดล เข้ารับฟังและติดตามผลการด าเนินงาน
ตามข้ อตกลงการปฏิบั ติ ง านของส่ วน ง าน         
(PA-V is i t )  ปีงบประมาณ 2565 ของคณะ         
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม ZOOM Cloud Meet ings เ พ่ือ
รับทราบผลการด าเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และ
แนวทางการด าเนินงานตามข้อตกลงฯ โดยมี 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  พร้อมผู้บริหารและ
บุคลากร ให้การต้อนรับและน าเสนอผลการ
ด าเนินงานที่โดดเด่น ในปีงบประมาณ 2564 และ
แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 
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การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment: OIT) 
 

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณะของหน่วยงาน เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกัน
การทุจริต ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจ าปี
งบประมาณนั้น ๆ คณะฯ จึงด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลลงใน https://la.mahidol.ac.th/th/service/oit/ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะศิลปศาสตร์ ได้รับผลการประเมินระดับ C เท่ากับ 72.53 คะแนน 
โดยใช้เครื่องมือการประเมิน 3 แบบวัด แบ่งเป็น 10 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดด้านล่าง 

เครื่องมือการประเมิน คะแนนที่ได้  
(100 คะแนน) 

น้ าหนัก  
(ร้อยละ) 

คะแนน 
ถ่วงน้ าหนัก 

1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) 84.11 30 25.23 
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 84.68 30 25.40 
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 54.76 40 21.90 

รวม 72.53 
  

 
 

 

 

 

 

90.16

83.03

84.95

84.17

78.26

89.14

82.87

82.03

57.58

44.44

การปฏิบัติหน้าท่ี

การใช้งบประมาณ

การใช้อ านาจ

การใช้ทรัพย์สิน

การแก้ไขปัญหาการทุจริต

คุณภาพการด าเนินงาน

ประสิทธิภาพการสื่อสาร

การปรับปรุงระบบการท างาน

การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันการทุจริต

คะแนนรายตัวชี้วัด

https://la.mahidol.ac.th/th/service/oit/


รายงานประจ าปี 2565 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   
 

 41 

การเงินและงบประมาณ 
ในปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ใช้งบประมาณรายจ่ายจ านวนทั้งสิ้น 106,132,216.46 บาท 

โดยแบ่งเป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 79,106,002.47 บาท และเงินรายได้คณะศิลปศาสตร์ 26,329,829.99 
บาท และเงินกองทุนสวัสดิการ 696,384 บาท รายละเอียดดังภาพที่ 4.1  

 
 

 

 

ด้านบุคลากร  
ปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรทั้งหมด 136 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ 66 คน และ

สายสนับสนุน 70 คน รายละเอียดตามตารางที ่ 4.1

 
ต าแหน่ง 

ประเภทการจ้าง 
ข้าราชการ พม. 

(เงินอุดหนุน) 
พม. 

(เงินรายได้) 
ลูกจ้าง 

(เงินงบประมาณ) 
ลูกจ้าง 

ส่วนงาน 
รวมทั้งสิ้น (คน) 

สายวิชาการ 
- ศาสตราจารย ์  1    1 
- รองศาสตราจารย ์  3    3 
- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 2 13    15 
- อาจารย ์ 1 41  5  47 
สายสนับสนุน 
- ผู้ช่วยอาจารย ์  9    9 
- เจ้าหนา้ที ่ 1 27 19 9 5 61 
รวมทั้งสิ้น (คน) 4 94 19 14 5 136 

ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2565 

งบบุคลากร งบด าเนินการ ครุภัณฑ์ เงินอุดหนุน

งบประมาณแผ่นดิน 68,999,270.06 1,628,793.25 0 8,477,939.16

งบประมาณเงินรายได้คณะฯ 7,175,590.00 6,710,006.12 400,073.00 12,044,160.87

0
10,000,000
20,000,000
30,000,000
40,000,000
50,000,000
60,000,000
70,000,000
80,000,000

ตารางท่ี 4.1 ข้อมูลอัตราก าลัง 

ภาพที่ 4.1 งบประมาณรายจ่ายคณะศิลปศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 
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การพัฒนาบุคลากร 

 คณะศิลปศาสตร์สนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมทั้งในรูปแบบการศึกษาต่อระดับปริญญา
เอก การอบรม ประชุม สัมมนา ดูงาน โดยคณะฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาความรู้  
ความสามารถ และทักษะ ที่ตรงกับสายงานของบุคลากร โดยในปีงบประมาณ 2565 คณะฯ มีบุคลากรที่
ปฏิบัติงานสอนลาศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 7 คน รายละเอียดดังตารางที่ 4.2  

ตารางท่ี 4.2 รายนามอาจารย์ท่ีลาศึกษาระดับปริญญาเอก 
ล าดับ ชื่อ – สกุล รายละเอียด ระยะเวลา 

1 นายวศวรรษ  สบายวัน สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

21 ส.ค. 60 – 
20 ส.ค. 65 

2 นางสาวเก๋  แดงสกุล ทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล 
สาขาวิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร  

20 ส.ค. 61 –  
19 ส.ค. 65 

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

21 ม.ค. 62 – 
20 ม.ค. 65 

4 นายภัทรพันธุ์ ไชยาค า สาขาวิชาสื่อสารวิทยา คณะวารสารศาสตร์และ
สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

15 ส.ค. 62 – 
14 ส.ค. 65 

5 นายพรเทพ โตชยางกูร สาขาวิชาไทยศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

1 ก.ค. 63 – 
30 มิ.ย. 66 

6 นางสาวธรรมภรณ์ คัมภีร์ภัทร สาขาวิชาภาษาศาสตร์ประยุกต์ (นานาชาติ)  
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

10 ส.ค. 63 – 
9 ส.ค. 66 

7 นางสาวศศิพินทุ์ ดิษฐานนท์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

4 ม.ค. 64 – 
3 ม.ค. 66 

 

     นอกจากนี้ คณะฯ ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือให้บุคลากร
มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรผ่านกิจกรรมและโครงการ ดังต่อไปนี้ 
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   โครงการส่งเสริมการด าเนินงาน PDPA (Personal Data Protection Act) พระราชบัญญัติ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2565 เพ่ือให้บุคลากรตระหนักและรับทราบข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อีกทั้งเพ่ือเป็น
การส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับทราบแนว
ทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สามารถน าความรู้ไป
ปรั บ ใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง าน  โ ดย ได้ รั บ เ กี ย ร ติ จ า ก           
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี อาจารย์
ประจ ากลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบ

สารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคาร      
สิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

โครงการอบรมการให้บริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกลุ่มให้บริการลูกค้า 
(Effective Communication Strategies for 
Customer Service) หัวข้อ “ทัศนคติและ
จิตวิทยาการบริการ (Service Attitude & 
Service Psychology)”  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2565 เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการ
ลูกค้าและดูแลช่องทางการสื่อสารมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาและทัศนคติที่ดี  การ
บริการที่มีประสิทธิภาพ ตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสื่อสาร และสร้างความ
ประทับใจและความผูกพันแก่กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา จิตตนาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ มาเป็นวิทยากร ออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม 
Cisco Webex Meetings  

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

ความก้าวหน้าของบุคลากร
 คณะศิลปศาสตร์ ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนท าผลงานเพ่ือยื่นขอ
ต าแหน่งทางสายงานที่สูงขึ้น ซ่ึงเป็นต าแหน่งที่แสดงถึงความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิสูง และมีจรรยาบรรณทางวิชาการ 
วิชาชีพ ดังนั้นการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง จึงพิจารณาจากความรู้ ความสามารถ ผลงานที่ใช้ในการยื่นขอ
ต าแหน่ง ในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 3 คน โดยมีต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งฯ ได้แก่ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล สุขใจรุ่งวัฒนา 
2. นางสาวภารดี เสนีวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการการศึกษา (ผู้ช านาญการพิเศษ) 
3. นางสาวปณิสรา ร้อยชิน นักประชาสัมพันธ์ (ผู้ช านาญการพิเศษ) 
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โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าในต าแหน่ง รุ่น 2 (LA 

Supporting Staff Training & Academic Development 2022: A Ladder to MULA 

Practitioners/ Mentoring#2) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 และวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เพ่ือส่งเสริมและ

ผลักดันให้บุคลากรสายสนับสนุนมีความ

พร้อม สามารถสร้างสรรค์และผลิตผลงาน

ทางวิชาการจากงานหลักงานประจ าของ

ตนเอง รวมถึงมีความรู้ ความเข้าใจใน

เทคนิค หลักการ และวิธีการที่เกี่ยวข้องใน

การสร้างผลงานเพือ่ใช้ในการขอต าแหน่งที่

สูงขึ้น และจัดการประกวดน าเสนอผลงาน 

Oral Presentation เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 ไดร้ับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คุณจริยา ปัญญา ผู้อ านวยการ

กองทรัพยากรบุคคล ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์            

เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดฯ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็น

แนวทางให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือน าไปปรับใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานยื่นเสนอขอต าแหน่งที่สูงขึ้น การ
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น าเสนอผลงานประกอบด้วย ผลงานประเภทงานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง ผลงานประเภทงานวิเคราะห์ จ านวน 2 

เรื่อง และผลงานประเภทคู่มือการปฏิบัติงาน จ านวน 4 เรื่อง ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะ

ศิลปศาสตร์  

โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าบุคลากรสายวิชาการให้มีต าแหน่งทางวิชาการ (MULA 

Academic Development: Mentoring System for Academic Ranks) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 

พฤษภาคม 2565 เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ข้อบังคับ ประกาศ ในการขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ รวมถึงการจัดท าแบบค าขอ

ต าแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.03) และการ

ประเมินผลการสอนส าหรับการขอต าแหน่งทาง

วิชาการ อีกทั้งให้บุคลากรสายวิชาการได้ร่วมแชร์

ประสบการณ์จากผู้ผ่านการขอต าแหน่งทาง

วิชาการหรือผู้ประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคุณจริยา ปัญญา 

ผู้อ านวยการกองทรัพยากรบุคคล วิชาการ มาเป็นวิทยากร ออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม Zoom Meetings  

 
 
 
 
 
 
 
โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจ าปี พ.ศ. 2565 

ในธีมงาน “ออกลายมาเลย” เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เพ่ือ
สานสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายใน
คณะฯ อีกทั้งเป็นการสร้างขวัญก าลังใจและแสดงความ
ขอบคุณบุคลากรที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่  และอวยพรปีใหม่แก่
บุคลากร ณ ห้องบรรยาย 423 ชั้น 4 อาคารสิริวิทยา คณะ
ศิลปศาสตร์  และออนไลน์ผ่ านโปรแกรม Cisco Webex 
Meetings  

 
 

 

การสร้างความผูกพันของบุคลากร 
คณะศิลปศาสตร์แต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ และมีนโยบายในการจัดสวัสดิการให้กับบุคลากร 

เพ่ืออ านวยประโยชน์ สร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรให้มีสุขภาพกายและใจ ที่ดี เสริมสร้างความสามัคคี 
สร้างความผูกพัน เพ่ิมพูนทักษะการท างานร่วมกันเป็นทีม ปีงบประมาณ 2565 คณะศิลปศาสตร์ได้จัด
กิจกรรมและส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ดังนี้ 



รายงานประจ าปี 2565 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหดิล   
 

 46 

โครงการตรวจสุขภาพประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 เพ่ือส่งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ
และอ านวยความสะดวกการตรวจสุขภาพให้แก่บุคลากรภายใน
คณะฯ อีกทั้งสนับสนุนให้บุคลากรใส่ใจรักษาสุขภาพตนเองให้
สมบูรณ์แข็งแรง โดยมีบุคลากรทางการแพทย์ จากศูนย์สุขภาพ
องค์รวมและเวชศาสตร์ชันสูตร คณะเทคนิคการแพทย์  
มหาวิทยาลัยมหิดล มาให้บริการตรวจสุขภาพแก่บุคลากร ณ 
ห้อง 148 ชั้น 1 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
โครงการท าบุญไหว้พระ 9 วัด ณ จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เพ่ือสร้างขวัญ

ก าลังใจในการท างาน เชื่อมความสัมพันธ์และความสามัคคีระหว่างบุคลากรในคณะฯ อีกทั้งให้บุคลากร
ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน โดยกิจกรรมประกอบด้วย การไหว้พระ
ขอพร และถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแก่วัดต่าง ๆ ในจังหวัดอ่างทอง ได้แก่ วันจันทรังษี วัดขุนอินทระมูล      
วัดสังกระต่าย วัดม่วง วัดนางในธัมมิการาม วัดเขียน วัดลาดเป็ด วัดป่าโมกวรวิหาร จากนั้นได้เดินทาง           
ไปไหว้พระขอพรและมอบสิ่ งของเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่สถานเลี้ยงเด็กก าพร้าและเด็กด้อยโอกาส                      
ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์  
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โครงการสัมมนาบุคลากรสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2565 ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 
2565 เพ่ือเป็นการสานสัมพันธ์และสร้างความรักความสามัคคีระหว่างบุคลากรในคณะฯ อีกทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรได้ท ากิจกรรมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการในโครงการ เช่น กิจกรรม Team Building 
น าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ให้ เกียรติกล่าวเปิดโครงการฯ 
และกล่าวถึงนโยบายการบริหารงานและทิศทางการด าเนินงานของคณะฯ กิจกรรมสันทนาการ ณ โรงแรม      
ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และกิจกรรม CSR อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล 
โดยบุคลากรได้ร่วมกันปล่อยปลาฉลามทราย ปลาการ์ตูน และเก็บขยะ ณ บริเวณชายหาดตะวันรอน จังหวัด
ชลบุรี 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดการความรู้  
คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการส่งเสริมการจัดการความรู้ภายในองค์กร เพ่ือให้ตอบสนองยุทธศาสตร์

ของคณะศิลปศาสตร์และตอบสนองความต้องการของบุคลากรภายในองค์กร โดยงานแผนและพัฒนา
คุณภาพได้ส ารวจความต้องการและน าผลการส ารวจมาวิเคราะห์และน าเสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ 
และด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการการจัดการความรู้ Digital KM Masterclass ประจ าปี
งบประมาณ 2565 โดยมีกิจกรรมดังนี้ 

 

 
โครงการชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ครั้งที่ 1 หัวข้อ “การวิเคราะห์และสรุปผลโครงการเพื่อการ

น าเสนอ” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 โดยได้รับเกีรยติจาก อาจารย์ ดร.ศิธรา จุฑารัตน์ อาจารย์ประจ า
คณะศิลปศาสตร์ มาเป็นวิทยากร ครั้งที่ 2 หัวข้อ ท าวิจัยอย่างไรให้ Go Scopus เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 
2565 โดยได้รับเกีรยติจากอาจารย์ประจ าคณะศิลปศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธาทิพย์           
ถิรคุณโกวิท ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวรรณ สุทธิวาทนฤพุฒิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศ           
วัฒนโภคากุล มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 729 ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และออนไลน์
ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

กิจกรรมเทคนิคการย้ายไฟล์ด้วย Mover  เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 โดยได้รับเกียรติจาก       
ว่าที่ร้อยตรีกิตติศักดิ์ สุขโข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์  มาเป็นวิทยากร ผ่านระบบออนไลน์
โปรแกรม Cisco Webex Meetings 

นอกจากนี้ คณะฯ ก าลังด าเนินการจัดท าสื่อวีดิทัศน์และบทความวิชาการ เพ่ือจัดเก็บในระบบ
Digital KM Masterclass 
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การบริหารความเสีย่ง 
คณะศิลปศาสตร์ด าเนินการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ท า

หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภายในคณะฯ ก าหนดนโยบาย กรอบแนวทางก ากับดูแล 
และติดตามประเมินผลการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงจะพิจารณาจาก
ปัจจัยที่เก่ียวข้องตามบริบทของส่วนงานทั้งหมด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ด้านการด าเนินงาน ด้านการเงิน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การประเมินและจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงซึ่งพิจารณาจากโอกาส
และผลกระทบการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมทั้ง
ภายในและภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างสม่ าเสมอ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงทุกไตรมาส และส่งรายงานผล
การบริหารจัดการความเสี่ยงไปยังศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ตามรอบเวลา 6 
เดือน/ครั้ง  

ปีงบประมาณ 2565 การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยงด าเนินการครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน 
ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk) 2) ด้านการด าเนินงาน (Operational Risk) 3) ด้านการเงิน 
(Financial Risk) และ 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) พบว่า คณะฯ ควรบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่อยู่ในระดับสูงถึงระดับสูงมาก จึงได้จัดท าเป็นแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงมีทั้งหมด 
16 เหตุการณ์ความเสี่ยง และสามารถด าเนินการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับความเสี่ยงลดลง 10 
เหตุการณ์ความเสี่ยง คิดเป็นร้อยละ 62.50  
 

การพัฒนาคุณภาพ  
การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Performance of 

Excellence: EdPEx) จากมหาวิทยาลัยมหิดล  ปีละ 1 ครั้ง ในปี 2565 เมื่อวันที่ 21-22 กันยายน 2565 
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวิชญ์ เลี้ยงอิสสระ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมรับการประเมินและรับฟังการน าเสนอผลการตรวจประเมินคุณภาพ จาก
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพ่ือการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criter ia for Performance Excellence: EdPEx) น าโดย             
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กภ.วรินทร์ กฤตยาเกียรณ คณะกายภาพบ าบัด มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน
และทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน  โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รอง
อธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ให้เกียรติเข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลการตรวจประเมิน 
การประเมินรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 
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เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
คณะศิลปศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร ซึ่งท าให้การ

ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและทันต่อเหตุการณ์ ในปีงบประมาณ 2565 
คณะฯ จึงด าเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ คณะศิลปศาสตร์ พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอก
องค์กร (ระบบ Line official account) จัดท าสื่อวีดิทัศน์แนะน าคณะฯ รวมถึงการจัดอบรมการให้บริการเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของบุคลากรกลุ่มให้บริการลูกค้า (Effective Communication Strategies 
for Customer Service) จ านวน 2 หัวข้อ ได้แก่ 

 
หัวข้อ “ทัศนคติและจิตวิทยาการบริการ (Service Attitude & Service Psychology)” เมื่อ

วันที่ 7 เมษายน 2565 เพ่ือให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการบริการลูกค้าและดูแลช่องทางการสื่อสารในส่วน
งานต่าง ๆ ภายในคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักจิตวิทยาและทัศนคติที่ดีเพ่ือการบริการที่มี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนตระหนักถึงความส าคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณในการสื่อสารเพ่ือสร้างความ
ประทับใจและความผูกพันแก่กลุ่มลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุกัญญา จิตตนาน 
ผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรม แชงกรี-ลา เชียงใหม่ วิทยากร อบรมผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม 
Cisco Webex Meetings  

หัวข้อ “กลยุทธ์การสื่อสารและสร้างความประทับใจให้กลุ่มลูกค้าต่าง Generation” เมื่อวันที่ 17 
สิงหาคม 2565 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญในการสื่อสารเพ่ือการ
ปฏิบัติงานด้านการบริการเพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก คุณกมลกานต์ 
ธนบุญสถิต Digital Content Editor ฝ่ายการศึกษา เว็บไซต์ Dek-D มาเป็นวิทยากร ณ ห้อง 424 ชั้น 4 
อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

นอกจากนี้งานแผนและพัฒนาคุณภาพ ด าเนินการจัดโครงการอบรมการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม SciVal เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม SciVal 
ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านสถิติการวิจัยของบุคลากร น ามาพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์ EdPEx และ AUN-QA 
โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ ดร.นริศรา โกมลวรรธนะ จากสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล 
มาเป็นวิทยากร 
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ด้านอาคารสถานที ่
คณะศิลปศาสตร์ ให้ความส าคัญเรื่องความปลอดภัยของบุคลากรในการใช้ปฏิบัติงาน โดยมี

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมการจัดท าชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จากขวดน้ าพลาสติก ภายใต้โครงการ    

ศิลปศาสตร์ส านักงานสีเขียว (MULA Green Office)  จัด
ขึ้นระหว่างเดือนกันยายน – เดือนธันวาคม 2564 โดย
คณะฯ ได้เชิญชวนให้บุคลากรและนักศึกษาร่วมกันบริจาค
ขวดน้ าพลาสติก PET หรือขวดน้ าพลาสติกใสที่ใช้แล้ว
น าไปอัพไซเคิล เป็นชุดป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ให้แก่
แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ส่วนหน้าในพ้ืนที่ขาด
แคลน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากร และนักศึกษา        

มีส่วนร่วมคัดแยกขยะรีไซเคิลเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป และเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 คณะ
ศิลปศาสตร์เข้าส่งมอบขวดน้ าพลาสติกจากวัสดุ PET ที่ใช้แล้ว จ านวน 1,500 ขวด ให้กับ “โครงการแยกขวด
ช่วยหมอ” ของ PTT GC ให้ผลิตชุด PPE ร่วมกับมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพ่ือน าไป
แจกจ่ ายให้กับสถานพยาบาลที่มีความจ า เป็นและขาดแคลน ณ มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล  

อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับส านักงานสีเขียว (Green Office) เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สยาม อรุณศรีมรกต อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณไพรัตน์ แดงเอม หัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงาน
ทั่วไป ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 729 อาคารสิริวิทยา          
คณะศิลปศาสตร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings 

กิจกรรมให้ค าปรึกษาและเสนอแนะด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่ส านักงานสีเขียว (Green 
Office) เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565  โดยได้รับเกียรติ
จากคุณไพรัตน์ แดงเอม กองบริหารงานทั่วไป ส านักงาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล มาเป็นวิทยากร และให้
ค าแนะน าขั้นตอนและวิธีการด าเนินงานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสู่ส านักงานสีเขียว (Green Office) รวมทั้งให้
เกียรติเป็นที่ปรึกษาในโครงการส านักงานสีเขียว ณ ห้อง 
617 ชั้น 6 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
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โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2565 ภายใต้โครงการศิลปศาสตร์ส านักงาน       
สีเขียว (MULA Green Office) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ
ศิลปศาสตร์มีความเข้าใจและน าหลักการท ากิจกรรม 5 ส. ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจ
ประจ า อีกทั้งมีการตรวจติดตามและประเมินผล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป     
โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ 
เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและชี้แจงนโยบายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินกิจกรรม 5 ส. ณ ห้อง 729 
ชั้น 7 อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ และออนไลน์ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings คณะฯ ไดจ้ัดให้
มีการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส. ตลอดเดือนกันยายน 2565 

กิจกรรม Big Cleaning Day ภายใต้โครงการกิจกรรม 5 ส. คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปี 2565 เมื่อ
วันที่ 9 กันยายน 2565 เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรของคณะศิลปศาสตร์มีความเข้าใจและน าหลักการ
ท ากิจกรรม 5 ส. ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า อีกทั้งมีการตรวจติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ รองคณบดีฝ่ายบริหารและจัดการยุทธศาสตร์ เป็นประธานกล่าวชี้แจงท าความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินผลการด าเนินกิจกรรม จากนั้นบุคลากรได้ร่วมกันท าความสะอาดตามการจัดแบ่งพ้ืนที่
รับผิดชอบแต่ละหน่วยงาน คณะฯ ได้จัดให้มีการด าเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส. ตลอดเดือนกันยายน 2565 
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ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจ าปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 เพ่ือให้บุคลากร
และนักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัย อีกทั้งเพ่ือให้บุคลากรภายในอาคาร     
สิริวิทยา ได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงที่ถูกต้อง และร่วมกันซักซ้อมแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน
และระงับเหตุในเบื้องต้น รวมถึงการอพยพหนีไฟได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว โดยได้รับเกียรติจากทีมเจ้าหน้าที่
จากบริษัท นิปปอน เคมิคอล จ ากัด มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ณ อาคาร
สิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์ 
 

นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตร์เข้ารับป้ายรางวัลสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น ประจ าปี 2564 โดยได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานและให้
เกียรติมอบป้ายรางวัล ณ ห้อง Bullet studio อาคาร
มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา จากการเข้า
ร่วมโครงการ Safety Day ครั้งที่ 6 “รณรงค์อาชีว อนามัย
และความปลอดภัย” เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 จัดโดย
ศู น ย์ บ ริ ห า ร คว ามปลอดภั ย  อ าชี ว อน ามั ย  แล ะ
สภาพแวดล้อมการท างาน มหาวิทยาลัยมหิดล  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




