
 สวัสดีค รับ ผมผู้ ช่ วยศาสตราจารย์  ดร.ณัฏฐพงศ์  จันทร์อ ยู่  คณบดี            
คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเป็นตัวแทนในการกล่าวถึง ผลการด าเนินงานตาม
พันธกิจทั้ง 4 ด้านของคณะศิลปศาสตร์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผ่านมา ดังน้ี 

ด้านการศกึษา  คณะฯ ได้รับการอนุมัติให้เปิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม จากสภามหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อ
วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563 นอกจากน้ี คณะฯ ได้เพิ่มกิจกรรมด้านการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การผลิตบทเรียนออนไลน์ ตลอดจนมีการเสริมสร้างและ
พัฒนาบัณฑิตตามกรอบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

ด้านการวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะฯ ได้จัดประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภายในประเทศและต่างประเทศ การจัดกิจกรรมด้านการวิจัย
เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้น ทั้งยังให้การสนับสนุนทุนวิจัย
แก่บุคลากรด้วย 

ด้านการบริการวิชาการ  คณะฯ ได้ ให้บริการวิชาการกับนักศึกษาและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหิดล และบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยการจัดโครงการ กิจกรรม            
ทั้งทางด้านภาษาต่าง ๆ การแปลและการล่าม รวมทั้งโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพื่อ
พัฒนาความรู้ ทักษะ ตามความต้องการของชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ด้านการบริหาร คณะฯ ได้เน้นการพัฒนาความรู้ ความสามารถในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพของบุคลากร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ยกย่อง ชมเชย บุคลากรที่
มีผลงานและเป็นแบบอย่างที่ดี โดยค านึงถึงความปลอดภัยและความสุขของบุคลากรด้วย 
โดยเฉพาะการด าเนินกิจกรรมในสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 ได้มี
การปรับกิจกรรมต่างๆให้เป็นรูปแบบออนไลน์ แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กิจกรรม 

 คณะศิลปศาสตร์มีความมุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถ            
มีคุณธรรมจริยธรรม ผลิตงานวิจัย และการบริการวิชาการที่มีคุณภาพ เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชุมชน และประเทศ ด้วยความทุ่มเท ความรู้ทางวิชาการ ความร่วมมือร่วมใจ ความเสียสละ ของ
ทั้งบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สุดท้ายนี้ คณะฯ ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายและ
ชุมชนที่ให้ความร่วมมือในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางวิชาการ และด าเนินกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่คณะฯ และมหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา 

สารจากคณบดีถึง บุคลากร MULA 

จดหมายข่าว  
MULA  

เมษายน 2564 
8 เม.ย.            โครงการ.. สถานปีัญญา LAMU Book Talk Station : ครัง้ที ่8   
   เสวนาวรรณกรรมญี่ปุน่  หัวขอ้ “พีอ่รรถพาอา่นญี่ปุน่: คน ผ ีและปศีาจ” 
21 เม.ย.          Blogger Build course สรา้งรายไดย้คุ 5G นอ้ย..แตม่าก 
พฤษภาคม 2564 
21 พ.ค.          รับการตรวจประเมนิ EdPEx 
22 พ.ค.          โครงการ LA สานรกัษ ์สานใจ เรยีนรู้วถิไีทย ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม 
28 พ.ค.          Meet the Dean สายสนบัสนุน ครัง้ที ่1/2564 
มิถนุายน 2564 
7-8 ม.ิย.         โครงการเสรมิสรา้งศกัยภาพบคุลากรสายสนบัสนนุ กา้วขา้มอปุสรรคของการสือ่สารและการ  
  รกัษาสมดลุระหวา่งงานและชวีิตสว่นตวั: การสือ่สาร 3 รูปแบบ (Aggressive-Assertive-   
  Submissive) รุน่ที ่1 

ฉบับที่ 1/2564 

แนะน ำทมีผูบ้รหิำรคณะศลิปศำสตร์ 

ศนูยส์ยามทรรศนศ์ึกษา  คณะศลิปศาสตร ์  
ขอเชญิตดิตามการเสวนาทางวชิาการ 
ภูษาอาภรณ ์: คนัฉอ่งสะทอ้นครรลองไทย 
 
ครัง้ที ่1 เดอืนมนีาคม 2564 
“ภูษาอาภรณ์ในราชส านักไทย” 
วิทยากรโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ  
นักประวัติศาสตรศ์ิลป์ และผู้เช่ียวชาญเรื่องผ้าไทย 
ครัง้ที ่2 เดอืนเมษายน 2564  
“มอง “ผ้า” แลชาตพิันธ์ุ” 
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จิตกวี กระจ่างเมฆ 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครัง้ที ่3 เดอืนพฤษภาคม 2564 
“พัสตราเล่าศรัทธาในศาสนา” 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ครัง้ที ่4 เดอืนมิถนุายน 2564 
“ถักทอท้องถ่ินไทย” 
วิทยากรโดย คุณณัฐพงษ์ แมตสอง 
หัวหน้าพพิิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย จังหวัดล าพูน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐพงศ์ จันทร์อยู่ 
คณบดีคณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ศนูยส์ยามทรรศนศ์ึกษา  คณะศลิปศาสตร ์  

ขอเชญิตดิตามการเสวนาทางวชิาการ 
ภูษาอาภรณ ์: คนัฉอ่งสะทอ้นครรลองไทย 
 
ครัง้ที ่1 เดอืนมนีาคม 2564 
“ภูษาอาภรณ์ในราชส านักไทย” 
วิทยากรโดย อาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ  
นักประวัติศาสตรศ์ิลป์ และผู้เช่ียวชาญเรื่องผ้าไทย 
ครัง้ที ่2 เดอืนเมษายน 2564  
“มอง “ผ้า” แลชาตพิันธ์ุ” 
วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.จิตกวี กระจ่างเมฆ 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
ครัง้ที ่3 เดอืนพฤษภาคม 2564 
“พัสตราเล่าศรัทธาในศาสนา” 
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คมกฤช อุ่ยเต็กเค่ง 
ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศลิปากร 
ครัง้ที ่4 เดอืนมิถนุายน 2564 
“ถักทอท้องถ่ินไทย” 
วิทยากรโดย คุณณัฐพงษ์ แมตสอง 

ปฏิทินกิจกรรมคณะศิลปศาสตร ์

ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ https://la.mahidol.ac.th/th/board/ 



โครงกำรเสรมิสรำ้งศกัยภำพในกำรท ำงำน 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 

                  การพัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากร ถือเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งในการส่งเสริมความส าเร็จ
ในหน้าที่การท างานทั้งต่อตนเองและองค์กรซึ่งหากบุคลากรในองค์กรมีศักยภาพในการท างานที่ดี จะช่วยส่งเสริม
ภาพลักษณ์ขององค์กร ทั้งภายนอกและภายใน 

 คณะศิลปศาสตร์ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการสร้างเสริมศักยภาพในการท างานของบุคลากร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารระหว่างบุคคล  เพราะบุคลากรเป็น
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ช่วยขับเคลื่อนให้คณะฯ บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรจึงเป็นส่วนช่วยเสริมสร้างให้บุคลากรนั้นๆ มีศักยภาพในการท างาน พัฒนาทักษะต่างๆ และสามารถ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี อันจะน าไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ตนเองและส่วนงาน 

 ครั้งที่          หัวข้อ   

      1 สื่อสารอย่างไรให้เข้าใจตรงกัน: เรียนรู้ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพและมี
 หัวใจของการบริการ   
 
      2 การสร้าง Growth Mindset - สื่อสารด้วยใจ: ทักษะการจัดการอารมณ์เพ่ือการสื่อสารท่ีราบร่ืน  
  
      3 แชร์ประสบการณ์ท างานโดยผู้เชี่ยวชาญ คร้ังท่ี 1  
 
      4 ก้าวข้ามอุปสรรคของการสื่อสารและการรักษาสมดุลระหว่างงานและชีวิตส่วนตัว: การสื่อสาร 3 รูปแบบ 
 (Aggressive-Assertive-Submissive)  
  
      5 Interpersonal Skills: ให้การสื่ิอสารเป็นเคร่ืองมือ เชื่อมโยงกับผู้คน   
 
      6 แชร์ประสบการณ์ท างานโดยผู้เชี่ยวชาญ คร้ังท่ี 2  
 
      7 ทบทวนและสรุปการเรียนรู้   

ขอแสดงความยนิด ี

รางวลัหนงัสอืดเีดน่ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 
รองศาสตราจารย ์ดร.ปรดี ีพศิภมูวิถิ ี
อาจารย์หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์  
 
ชือ่หนังสอื : ๓๓๓  ปี  ราชทูตสยาม เจริญสัมพันธไมตรีกบัฝรั่งเศส  
333 YEARS SIAMESE ENVOY TO FRANCE (รางวัลชมเชย  
ประเภททั่วไป) จากการประกวด “หนังสือดีเด่น ประจ าปี พ.ศ.2563”  
จัดโดย ส านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ 
เข้ารับพระราชทานรางวัลและเข็มที่ระลึก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
วันอังคารที่ 16 มนีาคม 2564 ณ วังสระปทุม กรุงเทพฯ 

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 

โทร. +66 2441-4401-8 
แฟกซ์ +66 2441-4410 

lapr@mahidol.ac.th 

เจ้ำภำพจัดกำรประชุม คณะกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
มหำวิทยำลัยมหิดล  และคณะกรรมกำรประจ ำมหำวิทยำลัย 
มหิดล 
 
             คณะศิลปศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารทรพัยากรบคุคล  มหาวิทยาลยัมหิดล  และคณะกรรมการประจ า
มหาวทิยาลยัมหดิล  ครัง้ที ่4 ประจ าป ี2564  วนัที ่ 24  กมุภาพนัธ ์ 2564  
ณ  ห้องประชุม ศาสตราจารย์เกียรติคุณ  นพ.นที  รักษ์พลเมือง ชั้น  5  
ส านกังานอธกิารบด ี มหาวทิยาลยัมหดิล  ศาลายา 

โครงกำรศึกษำดูงำน “เงำฝร่ังบนฝั่งอยุธยำ” จัดโดยกระทรวง
กำรต่ำงประเทศ   
 
              รองศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พิศภูมิวิถี รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และวิชาการเพื่อสังคม และอาจารย์ประจ าหมวดวิชาศึกษาทั่วไป     
คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายแก่ผู้ เข้าร่วม
โครงการศึกษาดูงาน “เงาฝรั่งบนฝั่งอยุธยา” เมื่อวันที่  3 และ 10 
มีนาคม 2564 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกระทรวงการ
ต่างประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงมิติประวัติศาสตร์ มิติการต่างประเทศ และ
มิติการแผยแพร่วัฒนธรรม ผ่านการศึกษาเรียนรู้จากสถานที่จริงทาง
ประวัติศาสตร์ และรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ คุณดอน 
ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมเดินทาง 
น าคณะผู้ศึกษาดูงานฯ เข้าเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ โดยได้รับความสนใจ
จากสื่อมวลชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ 

   
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อภลิกัษณ ์เกษมผลกลู 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ 
ได้รับคัดเลือกน าเสนอผลงานมหกรรมมหดิลเพื่อสังคม 
“MU Social Engagement Forum 2021” 
 ชือ่ผลงาน: การพัฒนาแหล่งการเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม  
(ล าตัดและเพลงพื้นบา้นภาคกลาง พ่อหวังเต๊ะ – แม่ศรีนวล  อ าเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม) (The development of Pho-Wang-Teh and Mae-Sri-Nuan  
‘intangible cultural (Lamtad and central Thai folksongs)’ Learning resources) 

LA Supporting Staff Training  & Personal  
Development 2021: CBT / Growth Mindset 


