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คณะศลิปศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดจ้ดัท ารายงานประจ าปี 2555  ขึน้ เพื่อรายงาน
ผลการด าเนินงานตามภารกจิหลกัของคณะฯ  ไดแ้ก่ 1) การสรา้งนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการเรยีนการสอนภาษา 2)
มนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ การผลติบณัฑิตของ มจธ. ให้มีความรู้ความสามารถและความงดงามในจติใจ เป็น
ทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่าของชาตแิละนานาชาติ 3) การผลติผลงานวจิยั นวตักรรม และการบรกิารทางวชิาการ เพื่อ
สนับสนุนให ้มจธ. กา้วสู่ความเป็นเลศิ 4) การพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ก่ง ด ีและมคีวามสุข 5) การอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย  

ซึง่จากภาพรวมในการประเมนิผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2555 เป็นผลการด าเนินงานในระยะที ่2 
พฒันาคณะฯ เพื่อสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการและความเป็นสากล (พ.ศ.2555-2558) ตามทศิทางการบรหิารงาน
ทีก่ าหนดไวใ้นแผนกลยุทธ ์(พ.ศ.2553-2563) ในการน าองคก์รไปสู่วสิยัทศัน์ “เป็นหนึ่งในคณะศลิปศาสตรท์ีด่ทีีสุ่ดของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยใีนภูมภิาคอาเซยีน” โดยมกีารส่งเสรมิเพื่อสร้างความเป็นสากลอย่างต่อเนื่อง เช่น จดักจิกรรม 
Learning in Tandem เพื่อใหอ้าจารยช์าวต่างชาตมิาร่วมสนทนากบับุคลากรสายสนบัสนุนเพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ภาษาและวฒันธรรมซึง่กนัและกนั  การจดัอบรมทกัษะการพูดและการเขยีนภาษาองักฤษ ใหแ้ก่อาจารยส์ายวชิาสงัคมฯ 
และการจดักจิกรรมสนับสนุนการเรยีนรูภ้าษาดว้ยตนเอง เช่น การใหค้ าปรกึษา , Clubs, Learner Training Workshop, 
จดับรรยายพเิศษ, สือ่การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นตน้ 

อย่างไรก็ดี คณะฯ ได้ตระหนักถึงความส าคญัในการพฒันาและปรบัปรุงด้านการบริหารจดัการ เพื่อให้เกิด
ประสทิธิภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูลดงักล่าวในรายงานฉบบันี้ คณะฯ จะน ามาใช้เป็นแนวทางในการปรบัปรุงการ
ด าเนินงานในรอบปีงบประมาณต่อไป 
 

 

ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง 
คณบดคีณะศลิปศาสตร ์
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วิชาการก้าวล ้า   
คณุธรรมน าหน้า   

พฒันาสงัคม 

  

 

“เป็นหนึง่ในคณะศิลปศาสตรที์ดี่ทีส่ดุของ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีในภมิูภาคอาเซียน”  

 

1. สรา้งนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการเรยีนการสอนภาษา มนุษยศาสตร ์และสงัคมศาสตร์ 
2. ผลติบณัฑติของ มจธ. ให้มคีวามรู้ความสามารถและความงดงามในจติใจ เป็นทรพัยากรบุคคลที่มี

คุณค่าของชาตแิละนานาชาต ิ
3. ผลติผลงานวจิยั นวตักรรม และการบรกิารทางวชิาการ เพื่อสนบัสนุนให ้มจธ. กา้วสูค่วามเป็นเลศิ 
4. พฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหเ้ก่ง ด ีและมคีวามสขุ 
5. อนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย 

 
 

1. มคีวามมุ่งมัน่ ขยนัและอดทน   1.  ยดึมัน่ในหลกัคุณธรรมและจรยิธรรม 
2. มคีวามเคารพและใหเ้กยีรตผิูอ้าวุโส   2.  มคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคม 
3. มคีวามรกัและเสยีสละต่อองคก์ร   3.  มคีวามสนใจใฝเ่รยีนรู ้
4. มคีวามรบัผดิชอบและซื่อสตัยต่์อองคก์ร  4.  มคีวามสนใจในนวตักรรม 
5. มนี ้าใจและกระตอืรอืรน้ในการท างาน 
6. มกีารท างานเป็นทมี 

 
 

 

เป็นผูน้ าในการสรา้งองคค์วามรูด้า้นการเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง (Self-Access Learning) 

ปณิธาน 

วิสยัทศัน์ 

พนัธกิจ 

วฒันธรรมองคก์ร ค่านิยม 

ความสามารถพิเศษ 
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สญัลกัษณ์ของคณะศลิปศาสตร ์ เป็นสญัลกัษณ์ภาพตวัอกัษร L และ A ย่อมา

จากค าว่า Liberal Arts แปลว่า ศลิปศาสตร ์ ซึง่มาจากภาษาสนัสกฤต (ศลฺิป + ศาสฺตฺร) 

หมายถงึ วชิาความรูท้ ัง้ปวง การศกึษาทีมุ่่งจะใหค้วามรูท้ ัว่ไป และทกัษะเชงิปญัญา สว่น

ใตภ้าพตวัอกัษร L และ A เป็นตวัอกัษรย่อของคณะฯ คอื SoLA ซึง่มาจากค าว่า School 

of Liberal Arts 

ทัง้นี้ คณะฯ ใชส้ญัลกัษณ์ดงักล่าวส าหรบังานทีไ่ม่เป็นทางการทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ เช่น บนัทกึ

ขอ้ความ หนงัสอื รายงานหรอืเอกสารอื่นๆ ทีไ่ม่เป็นทางการ เพื่อแสดงถงึสญัลกัษณ์ของคณะศลิปศาสตร ์ 

 

 

สฟ้ีาคราม เป็นสทีี่แสดงถึงความน่าเชื่อถือ ความซื่อสตัย์ ความไว้วางใจ 

รวมถึงการแบ่งปนัความรู้ ที่แสดงถึงความสว่างแห่งปญัญา อกีทัง้เป็นสทีี่แสดงถึง

ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นสแีห่งความฉลาดลกึล ้า ซึง่เป็นส่วนส าคญัในการศึกษา และ

สือ่ถงึความมคีุณธรรมจรยิธรรม อนัเป็นจุดประสงคใ์นการสรา้งบณัฑติใหเ้ป็นคนเก่ง 

ด ีและมคีุณภาพ 

 

 

 

เอือ้งดอกมะเขอื (Dendrobium hercoglossum Rchb.f.) เป็นดอก

กลว้ยไมช้นิดหนึ่งทีม่ลีกัษณะคลา้ยดอกมะเขอื ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของความ

เคารพ  ความอ่อนน้อมถ่อมตน น้อมรบัการถ่ายทอดความรู้จากครูบา

อาจารย ์โดยธรรมชาติของเอือ้งดอกมะเขอื เมื่อบาน ลกัษณะของดอกจะ

โคง้ตวัลงมาเหมอืนการแสดงความเคารพ นอกจากนี้ ดอกกลว้ยไมย้งัเป็น

สญัลกัษณ์ของความเป็นคร ูนัน่คอื กว่ากลว้ยไมจ้ะผลดิอกออกช่อ ใหผู้ค้น

ไดช้ื่นชม จ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานในการดูแลเอาใจใส่ เช่นเดยีวกบัครูทีก่ว่า

จะสัง่สอนศษิยค์นแลว้คนเล่าใหม้คีวามเจรญิงอกงามกา้วหน้าในชวีติได้ กจ็ าเป็นตอ้งใชเ้วลานานในการอบรมสัง่สอน  ดงั

บทกวขีองหม่อมหลวงป่ิน มาลากุล ทีก่ล่าวว่า 

“กลว้ยไมอ้อกดอกชา้ ฉนัใด  การศกึษาเป็นไป ฉนันัน้ 

แต่ออกดอกคราใด งามเด่น   การศกึษาปลกูป ัน้ เสรจ็แลว้ แสนงาม” 

 

สญัลกัษณ์ประจ าคณะศิลปศาสตร ์

สีประจ าคณะ 

ดอกไม้ประจ าคณะ 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%95
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ทิศทางและเป้าหมายการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ ์(พ.ศ.2553-2563) 

 



รายงานรายงานประจ าประจ าปีปี  22555555          คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
 

 
 6 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

  

 
 

 

 

 

รศ.สนธิดา  เกยรูวงศ ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสมัพนัธ์ 

ผศ.วิลกัษณา  ศรีมาวิน 
ประธานสายวิชาภาษา 

ผศ.วิภาวี  เอ่ียมวรเมธ 

ประธานสายวิชาสงัคมศาสตรแ์ละ 

มนุษยศาสตร ์

ดร.อนัญญา  สวุรรณกนิษฐ์ 
หวัหน้าศนูยส์ารสนเทศและการเรียนรู้ 

(รกัษาการ 1 ต.ค.54 - 29 ก.พ.55) 
(ด ารงต าแหน่ง 1 มี.ค.55 - ปัจจบุนั) 

อ.วิชยั  กฤตประโยชน์ 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและ 

ประกนัคณุภาพการศึกษา 

ผศ.ดร.พรนภิส  ดาราสว่าง 
คณบดีคณะศิลปศาสตร ์

ผศ.ดร.ศศิธร  สวุรรณเทพ 
หวัหน้าส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป 

รศ.ดร.Richard Watson Todd 
หวัหน้าศนูยวิ์จยัและบริการวิชาการ 

 

ผศ.ดร.วรีสิริ  สิงหศิริ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 

ผศ.ดร.สรุพงษ์  ชเูดช 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

 

น.ส.กนกรตัน์  นาคหฤทยั 
เลขานุการคณะศิลปศาสตร ์

 

ผูบ้ริหารคณะศิลปศาสตร ์
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ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายและ 

พนัธกิจของคณะศิลปศาสตร ์
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หนึ่งในภารกิจหลกัของคณะศิลปศาสตร์ คือ การจดัการเรียนการสอนรายวิชาทางภาษา สงัคมศาสตร์และ

มนุษยศาสตร์ ทัง้ในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Learner 

Centered Learning) มุ่งเน้นการปรบัหลกัสูตร การสร้างนวตักรรมการเรยีนรูภ้าษาองักฤษ การใชก้ระบวนการสอน

รปูแบบใหม่และการประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการเรยีนการสอน ตลอดจนการสนบัสนุนการสรา้งและใชน้วตักรรม

การเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง ซึง่ช่วยพฒันาภาษาองักฤษของนักศกึษาได ้ โดยส่งเสรมิการจดัการเรยีนการสอนแบบปฏบิตัิ

พร้อมค าบรรยาย สมัมนา และการใช้สถานการณ์จรงิในชีวติประจ าวนัของผู้เรียนเป็นแนวทางในการแก้ปญัหาแบบ 

Project Based Learning, Task Based Learning, Research Based Learning และ E-Learning ในแต่ละรายวชิา และ

ส่งเสรมิการเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง โดยจดับรกิารสื่อการเรยีนการสอนแบบออนไลน์ อเิลก็ทรอนิกส ์และสื่อเอกสารต่างๆ 

ส าหรบันักศกึษาและบุคลากรเพื่อการเรยีนรูต้ลอดชีวติ ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที ่1 พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการ

เรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั 
 

คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
เป้าหมายที ่1 
1.1 มนีวตักรรมที่ส่งเสรมิการเรยีนรู้และการเรยีนการสอน  
ทีม่ปีระสทิธภิาพ  
1.2 มคีวามเป็นเลศิดา้นนวตักรรมการเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง 

เป้าหมายที ่1 พฒันาและปรบัปรุงกระบวนการเรยีนการสอน 
 

กลยุทธท์ี ่1 พฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรและการเรยีนการ
สอน 
มาตรการ 1.1 สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน 
มาตรการ 1.2 ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการเรยีน
การสอน 
มาตรการ 1.3 ใชก้ระบวนการเรยีนการสอนรปูแบบใหม่ 
มาตรการ 1.4 สนับสนุนการสร้างและใช้นวตักรรมการ
เรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง 

กลยุทธท์ี ่1 สง่เสรมิและพฒันากระบวนการเรยีนรูแ้บบใหม่ 
มาตรการ 1.1 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มี
ปฏสิมัพนัธ(์Interaction) ทุกระดบั  
มาตรการ 1.2 บูรณาการ (Integration) การเรยีนการสอน 
วจิยัและบรกิารวชิาการ 
มาตรการ 1.3 สร้างนวตักรรม (Innovation) ดา้นการเรยีน
การสอนและวจิยั 
มาตรการ 1.4 สรา้งความสนใจ ใฝ่เรยีนรู ้ (Intention) ทัง้
ผูเ้รยีนและผูส้อน 
มาตรการ 1.5 สรา้งและพฒันาสือ่และแหล่งเรยีนรู ้

พนัธกิจท่ี 1 สร้างนวตักรรมการเรียนรูแ้ละการเรียนการสอนภาษา มนุษยศาสตร ์  
                    และสงัคมศาสตร ์
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คณะศลิปศาสตรม์พีนัธกจิหลกัในด้านการสรา้งนวตักรรมการเรยีนรูแ้ละการเรยีนการสอนภาษา มนุษยศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์ดงันัน้จงึท าหน้าทีใ่นการสนับสนุนการเรยีนการสอนวชิาพืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษ ภาษาไทยและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ  รวมทัง้วชิาศึกษาทัว่ไปทางด้านสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้กบัทุกคณะ/ภาควิชาของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาสามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้และใช้สื่อสารใน
ชีวิตประจ าวนั ปลูกจิตส านึกให้นักศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้คู่ คุณธรรม มีความเป็นผู้น า มีความเสยีสละและค านึงถึง
ผลประโยชน์ของสว่นรวม โดยมกีารบูรณาการแนวคดิดงักล่าวเขา้ไปในกระบวนการเรยีนการสอนวชิาทางสงัคมศาสตร์
และมนุษยศาสตร ์ทัง้การเรยีนการสอนในหอ้งเรยีนและการจดักจิกรรมนอกหอ้งเรยีน ซึง่เป็นกจิกรรมทีค่ณะฯ ส่งเสรมิให้
นกัศกึษาท าร่วมกบัชุมชนทีอ่ยู่รอบๆ มหาวทิยาลยั ทุกภาคการศกึษา 

ปจัจุบนั คณะศลิปศาสตรม์กีารจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาพืน้ฐานทางดา้นภาษา  สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
ใหก้บันกัศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีโดยมกีระบวนการในการจดัการเรยีนการสอน ดงันี้ 

กลุ่มวิชา หน่วยกิต ผูร้บัผิดชอบ 

รายวิชาบงัคบั 25  
กลุ่มวชิาสขุพลานามยั 1 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป 
  - GEN 101 พลศกึษา (Physical Education) 1 (0-2-2)  
กลุ่มวชิาบรูณาการ 15 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป 
  - GEN 111 มนุษยก์บัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อการด าเนินชวีติ (Man 
and Ethics of Living) 

3 (3-0-6)  

  - GEN 121 ทกัษะการเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหา (Learning and 
Problem Soving Skills) 

3 (3-0-6)  

  - GEN 231 มหศัจรรยแ์ห่งความคดิ (Miracle of Thinking) 3 (3-0-6)  
  - GEN 241 ความงดงามแห่งชวีติ (Beauty of Life) 3 (3-0-6)  
  - GEN 351 การบรหิารจดัการยุคใหมแ่ละภาวะผูน้ า (Modern 
Management and Leadership) 

3 (3-0-6)  

กลุ่มวชิาภาษา (หลกัสตูรปกต)ิ 9 สายวชิาภาษา 
  - LNG 101 General English 3 (3-0-6)  
  - LNG 102 General Skills and Strategies 3 (3-0-6)  
  - LNG 103 Academic English 3 (3-0-6)  
กลุ่มวชิาภาษา (หลกัสตูรนานาชาต)ิ 9 สายวชิาภาษา 
  - LNG 105 Academic English for International Students  3 (3-0-6)  
  - LNG 106 Academic Listening and Speaking 3 (3-0-6)  
  - LNG 107 Academic Reading and Writing 3 (3-0-6)  
  - LNG 108 Content-based Language Learning 3 (3-0-6)  
รายวิชาบงัคบัเลอืก 6  
กลุ่มวชิาสขุพลานามยั  ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป 
  - GEN 301 การพฒันาสขุภาพแบบองคร์วม (Holistic Health 
Development) 

3 (3-0-6)  
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กลุ่มวิชา หน่วยกิต ผูร้บัผิดชอบ 
กลุ่มวชิาบรูณาการ  ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป 
  - GEN 221 ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง (The Philosophy of 
Sufficiency Economy) 

3 (3-0-6)  

  - GEN 311 จรยิศาสตรใ์นสงัคมฐานวทิยาศาสตร ์(Ethics in 
Science-Based Society) 

3 (3-0-6)  

 - GEN 411 การพฒันาบุคลกิภาพและการพดูในทีส่าธารณะ 
(Personality Development and Public Speaking) 

3 (2-2-6)  

  - GEN 321 ประวตัศิาสตรอ์ารยธรรม (The History of 
Civilization) 

3 (3-0-6)  

  - GEN 421 สงัคมศาสตรบ์รูณาการ (Integrative Social 
Sciences) 

3 (3-0-6)  

  - GEN 331 มนุษยก์บัการใชเ้หตุผล (Man and Reasoning) 3 (3-0-6)  
  - GEN 341 ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ไทย (Thai Indigenous 
Knowledge) 

3 (3-0-6)  

  - GEN 441 วฒันธรรมและการท่องเทีย่ว (Culture and 
Excursion) 

3 (2-2-6)  

  - GEN 351 เทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื
(Technology and Innovation for Sustainable Development) 

3 (3-0-6)  

  - Gen 353 จติวทิยาการจดัการ (Managerai Psychology) 3 (3-0-6)  
กลุ่มวชิาภาษา   
LNG XXX (ขึน้อยู่กบัภาควชิาก าหนด)   
อื่นๆ   
GEN XXX (หรอืรายวชิาอื่นๆ ทีเ่ปิดสอน)   

ส่วนในระดบับณัฑติศกึษา คณะฯ จดัการเรยีนการสอนความรูพ้ืน้ฐานทางดา้นภาษาองักฤษในรายวชิา LNG 550 
Remedial English Course for Post Graduate Students, LNG 600 In-sessional English Course for Post Graduate 
Students และ LNG 601 Foundation English Course for International Programs โดยนักศกึษาทีผ่่านการคดัเลอืกเขา้
ศกึษาต่อในระดบับณัฑิตศึกษาจะต้องผ่านการทดสอบ เพื่อวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษของนักศึกษา และ
แบ่งกลุ่มนักศกึษาในการลงทะเบยีนเรยีนรายวชิาภาษาองักฤษพืน้ฐานในระดบับณัฑติศกึษา โดยใช้ขอ้สอบของคณะศลิป-
ศาสตร ์หรอืใชผ้ลทดสอบภาษาองักฤษมาตรฐานของ IELTS, TOEFL หรอื TOEIC เพื่อวดัระดบัและแบ่งกลุ่มตามเกณฑ ์
 

 

คณะศลิปศาสตร ์มนีโยบายมุ่งเน้นการผลติบณัฑติใหม้คีวามเป็นเลศิทางวชิาการ มคีุณธรรม จรยิธรรม และ

จรรยาบรรณในวชิาชพี  ปจัจุบนั  คณะฯ เปิดรบันกัศกึษาในระดบับณัฑติศกึษา รวม 3 หลกัสตูร ดงันี้ 

 1. หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษ 

 2. หลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการสือ่สารในวชิาชพีและนานาชาต ิ 

 3. หลกัสตูรปรชัญาดุษฎบีณัฑติ สาขาวชิาภาษาศาสตรป์ระยุกต ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษ 

หลกัสตูร 



รายงานรายงานประจ าประจ าปีปี  22555555          คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
 

 
 11 

 นอกจากนี้ คณะฯ ยงัมคีวามรว่มมอืกบัคณะทรพัยากรชวีภาพและเทคโนโลย ีโดยเปิดรบันกัศกึษาในระดบั

ปรญิญาโท หลกัสตูรการจดัการทรพัยากรชวีภาพ สาขาทกัษะการจดัการทรพัยากรฐานชุมชน โดยวุฒกิารศกึษาที่

นกัศกึษาไดรบั คอื วท.ม. หรอื ศศ.ม. ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัว่า นกัศกึษาจะเลอืกเรยีนสาขาใด 

 
 

ข้อมูลนักศึกษา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีจดัสอน     
- ภาษา 12,042 2,162 14,204 
- สงัคม 6,622 10  6,632 

     ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไป 11,080   11,080 
2. จ านวนนักศึกษา     

- นักศึกษาเข้าใหม่     
- ภาษา  34 6 40 
- สงัคม     

- นักศึกษาทัง้หมด     
- ภาษา  79 22 101 
- สงัคม  3  3 

- ผูส้ าเรจ็การศึกษา     
- ภาษา  16 1 17 

- สงัคม  3  3 
 

 
 

ข้อมลูนักศึกษา (ปีการศึกษา 2554) 

จ านวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเท่า ปี 2550-2554 

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2550 2551 2552 2553 2554

         1,948.88 1,649.58 2,103.42 2,211.75 2,327.94

           296.07 289.5 343.2 266.25 331.98

1,948.88

1,649.58

2,103.42
2,211.75

2,327.94

296.07 289.5
343.2

266.25
331.98
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สายวิชา/ศนูย ์ อาจารย ์ ผศ. รศ. ศ. นักวิจยั รวม สดัส่วน  
อ.+ผศ  :  รศ.+ศ. 

ภาษา 24 8 3 - - 35 9.14 : 0.86 
สงัคมศาสตรแ์ละ
มนุษยศาสตร ์

10 7 - - - 17 10 : 0 

ศนูยว์จิยัและบรกิารวชิากร - - - - 2 2 - 
ไม่นับรวมนักวิจยั 34 15 3 - - 52 9.42 : 0.58 
นับรวมนักวิจยั 34 15 3 - 2 54 - 

 

 

สายวิชา/ศนูย ์ ตรี โท เอก รวม สดัส่วน  
ตรี : โท : เอก 

ภาษา 3 17 15 35 0.86 : 4.86 : 4.28 
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ - 11 6 17 0 : 6.47 : 3.53 
ศนูยว์จิยัและบรกิารวชิาการ - 2* - 2* 0 : 10 : 0 

ไม่นับรวมนักวิจยั 3 28 21 52 0.58 : 5.38 : 4.04 
นับรวมนักวิจยั 3 30 21 54 0.56 : 5.55 : 3.89 

หมายเหต ุ: นักวิจยั*  

 
 
 
 
 

ปีการศึกษา อาจารยต่์อนักศึกษา 
(เกณฑป์กติสาขามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร ์1 : 25) 

ปีการศึกษา 2551 1 : 40 
ปีการศึกษา 2552 1 : 44 
ปีการศึกษา 2553 1 : 45 
ปีการศึกษา 2554 1 : 51 

ต าแหน่งทางวิชาการของบคุลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ปีงบประมาณ 2555 

วฒิุการศึกษาของบคุลากรสายวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ปีงบประมาณ 2555 

สดัส่วนอาจารยต่์อนักศึกษา 
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ส านักงานวิชาศึกษาทัว่ไปจัดการประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
เนื้อหาการเรียนการสอนและกิจกรรมการฝึกปฏิบัติในรายวิชาศึกษาทัว่ไป ได้
ด าเนินการเมื่อวนัที่ 7-8 ตุลาคม 2554 ณ โรงแรมไอยรา แกรนด์ ต าบลหนองปรือ 
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุร ีโดยม ีผศ.ดร.ศศธิร สุวรรณเทพ หวัหน้าส านักงานวชิา
ศกึษาทัว่ไป ไดก้ล่าวรายงานต้อนรบัและบรรยายสรุปภาพรวมของผลการด าเนินงาน
การบรหิารจดัการหลกัสตูรหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปในปีทีผ่่านมาใหก้บัผูเ้ขา้ร่วมสมัมนา
ฯได้รบัทราบข้อมูลเบื้องต้น ทัง้นี้ วตัถุประสงค์หลกัของการจดัสมัมนาฯ เป็นการ

เตรยีมความพรอ้มและสรา้งความเขา้ใจเกี่ยวกบันโยบายการจดัการและแนวปฏบิตัเิกี่ยวกบัผูส้อนวชิาศกึษาทัว่ไปของ 
มจธ. และสรา้งกระบวนการท างานร่วมกนัเป็นทมี โดยอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มกจิกรรมเขา้ใจถงึแนวคดิ
หลกัในการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไปไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม 

 

 
 

 
เมื่อวนัที ่11 ตุลาคม 2554 สายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ไดเ้ดนิทางไปศกึษาดู
งานทางด้านการประเมนิผลกระทบทางด้านสิง่แวดล้อม (EIA) ณ บรษิัท เอน็ไวรอน
เมนทอล เทคโนโลย ีคอนซลัแตนท ์จ ากดั อ าเภอศรรีาชา จงัหวดัชลบุร ีซีง่เป็นบรษิทัใน
เครือสหพฒันพบิูล ที่ดูแล/รบัผิดชอบเกี่ยวกบัการประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดล้อม
ภายในโรงงานอุตสาหกรรมของเครอืสหพฒันพบิูล และหน่วยงานภายนอก ทัง้ภาครฐั 
และภาคเอกชนต่าง ๆ ในการนี้ คุณเอนก แก้วกระจ่าง กรรมการบรษิัทได้กล่าวการ
ต้อนรับ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของบริษัท ขัน้ตอนการท างานของการ

ประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม คุณสมบตัขิองเจา้หน้าทีก่ารประเมนิผลกระทบทางสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนรูปแบบของ
แบบสอบถาม พร้อมกนันี้ คณะผู้ศกึษาดูงาน ได้หารอืเกี่ยวกบัการฝึกประสบการณ์ทางวชิาชพี เพื่อเป็นแนวทางการ
จดัท าหลกัสตูรศลิปศาสตรมหาบณัฑติ สาขาสงัคมศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม ของสายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรต่์อไป 

 

ประเภทของทุน 

ภาคการศึกษาท่ี 2/2554 ภาคการศึกษาท่ี 1/2555 รวม 

จ านวนผูร้บั

ทุน (คน) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จ านวนผูร้บั

ทุน (คน) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

จ านวนผูร้บั

ทุน (คน) 

จ านวนเงิน 

(บาท) 

1. ทุนผูช่้วยสอน (TA) 25 312,000 20 313,500 45 625,500 

2. ทุนผูช่้วยวิจยั (RA) 2 80,000 3 47,500 5 127,500 

รวม 27 392,000 23 361,000 50 753,000 

จ านวนนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีได้รบัทุนผูช่้วยสอน (TA) และผูช่้วยวิจยั (RA)  

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษารายวิชาศึกษาทัว่ไป   
   

การศึกษาดงูานทางด้านการประเมินผลกระทบทางด้านส่ิงแวดล้อม (EIA) 
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   ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปไดจ้ดัโครงการสมัมนาแลกเปลีย่นเรยีนรูก้ารพฒันาการ
จดัการเรยีนการสอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป โดยการถอดบทเรยีนจากตวัแทนอาจารย์
ผูส้อนและอาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มกจิกรรมรายวชิาศกึษาทัว่ไป โดยจดัสมัมนาฯขึน้ในวนัที ่
21- 22 เมษายน 2555 ณ บา้นอมัพวารสีอรท์แอนดส์ปา ถนนบางกะพอ้ม-แกว้ฟ้า อ.
อมัพวา  จ.สมุทรสงคราม โดยในช่วงระยะเวลา 2 ปีทีผ่่านมา การจดัการเรยีนการสอน
ดงักล่าวไดก้่อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูม้ากมายทีเ่ป็น
ประโยชน์ต่อการพฒันาและปรบัปรุงการจดัการเรยีนการ
สอนหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ดงันัน้การจดัโครงการ

สมัมนาฯ กเ็พื่อใหเ้กดิการแลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหว่างคณะกรรมการจดัการศกึษาหมวด
วชิาศกึษาทัว่ไป คณาจารยท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนการสอน เพื่อถอดบทเรยีนการจดัการ
เรยีนการสอนดงักล่าว และเพื่อจดัท าแนวทางการปรบัปรุงหมวดวชิาศกึษาทัว่ไปของ 
มจธ. ใหส้ามารถด าเนินการไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ และบรรลุวตัถุประสงคใ์นการเป็น
กลไกหนึ่งของการผลติบณัฑติทีม่คีวามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ 

 

 

เมื่อวนัที ่ 19 มถุินายน พ.ศ. 2555 ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป ไดจ้ดั Workshop พฒันาความรูแ้ละทกัษะการ

วดัผลและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิในรายวชิาศกึษาทัว่ไป ใหก้บักลุ่มอาจารยแ์ละบุคลากรสายการศกึษาได้

เรยีนรูแ้ละพรอ้มฝึกปฏบิตัจิรงิ ณ หอ้งประชุม LNG 101 ชัน้ 1 อาคารคณะศลิปศาสตร ์โดยไดร้บัเกยีรตจิากอาจารย ์ดร.

นายแพทย ์ ดนยั วงัสตุรค จากคณะแพทยศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั มาเป็นวทิยากร ในโครงการพฒันาอาจารย ์

เรื่อง “การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูต้ามสภาพจรงิในวชิาศกึษาทัว่ไป” เพื่อเป็นการพฒันาผูส้อนวชิาศกึษาทัว่ไปให้

สมบรูณ์ และสรา้งกลไกการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ การจดัการวชิาศกึษาทัว่ไปร่วมกนั อกีทัง้การแนะน าเทคนิค วธิกีารและ

รปูแบบต่างๆ ในการประเมนิผลการเรยีนรูใ้หเ้กดิประสทิธภิาพสงูสดุ 

 

 

 

โครงการสมัมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และการถอดบทเรียนการจดัการเรียนการสอนหมวดวิชา
ศึกษาทัว่ไป 
   

โครงการพฒันาอาจารย ์เรื่อง “การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในวิชาศึกษาทัว่ไป” 

http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0298.jpg
http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0298.jpg
http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/06/IMG_0328.jpg
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     ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไปไดจ้ดั “โครงการสมัมนาเชงิปฏบิตัิการอาจารย์ผูส้อนและ

อาจารยท์ี่ปรึกษารายวชิาศกึษาทัว่ไป 1/2555” โดยมวีตัถุประสงค ์คอื เพื่อสรา้งความ

เข้าใจเกี่ยวกบันโยบายการจดัการและแนวปฏิบตัิเกี่ยวกบัผู้สอนวิชาศึกษาทัว่ไปของ 

มจธ. โดยสร้างกระบวนการท างานร่วมกนัเป็นทีม ซึ่งให้อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่

ปรกึษากลุ่มกจิกรรมเขา้ใจถึงแนวคดิหลกัในการเรยีนการสอนรายวชิาศกึษาทัว่ไป ได้

อย่างถูกตอ้งเหมาะสม อกีทัง้อาจารยท์ีป่รกึษากลุ่มกจิกรรมเกดิความคุน้เคยกบับทบาท

หน้าที่ของการเป็นผู้ด าเนินกจิกรรมโดยได้รบัเกยีรติจาก ผศ.ดร.บณัฑติ ทพิากร (รองอธกิารบดฝี่ายพฒันานักศกึษา 

มจธ.) มาบรรยาย เรื่อง “ทิศทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไปของ มจธ. ” และ

คณะท างานพฒันาการศกึษาของ มจธ. ไดม้าสาธติการน าเครื่องมอืทางเทคโนโลยสีารสนเทศ (ICT) มาประยุกตใ์ชใ้นการ

จดัการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี้ได้จัดสมัมนาฯขึ้น เมื่อวันที่ 2-4 กรกฎาคม 2555 ณ โรงแรม 

ทรายสวรรค ์บชี รสีอรท์ ต าบลนาจอมเทยีน อ าเภอสตัหบี จงัหวดัชลบุร ี 

 

 

  

 

ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไปไดจ้ดัประชุมวชิาการเครอืขา่ยการศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทยของสถาบนัการศกึษา
เครอืข่ายภาคกลางตอนล่าง เรื่อง “การแลกเปลีย่นประสบการณ์สู่การระดมสมองในการเรยีนการสอนวชิาศกึษาทัว่ไป ” 
โดยได้รบัเกียรติจาก ผศ.ดร.บณัฑิต ทพิากร (รองอธกิารบดฝี่ายพฒันาการศกึษา มจธ.) เป็นผู้กล่าวเปิดการประชุม
วตัถุประสงคใ์นการจดัประชุม เพื่อใหผู้บ้รหิาร คณาจารยแ์ละผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการสอนวชิาศกึษาทัว่ไปไดร้่วมแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ด้านการจดัการเรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป และการปรบัปรุงฐานข้อมูลของกลุ่มเครือข่ายภาคกลาง
ตอนล่างใหท้นัสมยั (Update Contact) การสรา้งความเขม้แขง็ภายในกลุ่มเครอืข่ายภาคกลางตอนล่าง โดยบุคลากรผูท้ี่
เกี่ยวข้องกบัการสอนวิชาศึกษาทัว่ไปสามารถประสานงานในด้านการจดัการเรียนการสอน กิจกรรมต่าง ๆ รวมถึง
การศกึษาดงูาน หรอืตดิต่อแลกเปลีย่นการใหค้ าปรกึษาดา้นวชิาการโดยกลุ่มผูเ้ชีย่วชาญไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ    

ซึ่งการประชุมวิชาการฯครัง้นี้ ได้จัดประชุม 2 วัน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมจ ารัส 
ฉายะพงศ ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีในช่วงเชา้เป็นการบรรยายพเิศษ เรื่อง “แนวทางการจดัการเรยีน
การสอนวิชาศึกษาทัว่ไปของมหาวิทยาลยัมหิดล” โดย รศ.พญ.เยาวลกัษณ์ สุขธนะ รองอธกิารบดีฝ่ายการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหดิล และในช่วงบ่ายเป็นการบรรยายพเิศษ เรื่อง “ทศิทางและแนวโน้มการศกึษาทัว่ไป” โดย ศ.ดร.ไพฑรูย ์
สนิลารตัน์ มหาวทิยาลยัธุรกจิบณัฑติย ์หลงัเสรจ็สิน้การบรรยายเหล่าผู้บรหิารและคณาจารยจ์ากมหาวทิยาลยัต่าง ๆ ได้

โครงการสมัมนาเชิงปฏิบติัการอาจารยผ์ูส้อนและอาจารยท่ี์ปรึกษารายวิชาศึกษาทัว่ไป 1/2555 

การประชุมวิชาการเครือข่ายการศึกษาทัว่ไปแห่งประเทศไทยของสถาบนัการศึกษา
เครือข่ายภาคกลางตอนล่าง เร่ือง การแลกเปล่ียนประสบการณ์สู่การระดมสมองในการ
เรียนการสอนวิชาศึกษาทัว่ไป 

http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/07/5148.jpg
http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/07/5148.jpg
http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/07/0760.jpg
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ร่วมเดนิทางไปมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรบีางขุนเทยีน เพื่อล่องเรอืดูวถิชีวีติของชาวบา้นเขตบางขุน
เทยีนบนผนืปา่ชายเลน ชมพนัธุไ์มโ้กงกางทีช่่วยยดึป้องกนัตลิง่พงั และยงัเป็นแหล่งก าเนิด อนุบาลของสตัวท์ะเลทีเ่ขา้มา
วางไข ่ชมหลกักโิลเมตรที ่28 ของกทม.ทีอ่ยู่กลางแม่น ้าเจา้พระยาและชมทศันียภาพบรเิวณปากอ่าวทางแยกออกสู่ทะเล 
โดยในช่วงค ่ายงัไดจ้ดังานเลีย้งรบัรองเพื่อสรา้งบรรยากาศความเป็นกนัเองให้แก่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดผ้่อนคลาย และใน
วนัที ่22 กรกฎาคม 2555 ได้จดั Workshop เพื่อเป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรูป้ระสบการณ์การจดัการเรยีนการสอนวชิา
ศกึษาทัว่ไปใหม้ปีระสทิธภิาพ โดยหวัขอ้การท า Workshop ไดแ้ก่ การพฒันาอาจารยแ์ละการบรหิารจดัการ และการ
สอดแทรกมติคิวามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ผ่านกระบวนการเรยีนการสอนและการใชช้วีติในมหาวทิยาลยั โดยเป้าหมายเป็น
การสรา้งความเขา้ใจในเรื่องการจดัหลกัสตูรวชิาศกึษาทัว่ไปทีส่ามารถเชื่อมโยงและบูรณาการความรูร้่วมกนัภายในกลุ่ม
เครอืขา่ยภาคกลางตอนล่าง 

 
 

 

เมื่อวนัที ่19 กนัยายน 2555 ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง คณบดคีณะศลิปศาสตร ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ร่วมลงนามบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยการ
ประสานความร่วมมอืทางวชิาการ การวจิยั และการบรหิารจดัการ ระหว่าง ผศ.ดร.ทองด ี  
ชวีพฤกษ์ คณบดคีณะศลิปศาสตรป์ระยุกต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนคร
เหนือ และ รศ.พรีะวุฒ ิสวุรรณจนัทร ์คณบดคีณะครุศาสตรอ์ุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั ณ หอ้งประชุม SoLA 905 ชัน้ 9 คณะศลิปศาสตร ์
วตัถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการ การวิจยั และการบริหารจัดการให้มีความ
เขม้แขง็และพฒันาการวจิัยและกจิกรรมของนักศกึษาของทัง้ 3 หน่วยงาน โดยจะร่วมมอื
ทางดา้นการแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรอืผู้เชี่ยวชาญ การจดัประชุมวชิาการ การศกึษาดู
งานระหว่างมหาวทิยาลยั การจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากรทางดา้นการวจิยั ตลอดจนการ
จดักจิกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั เป็นต้น ซึง่มรีะยะเวลา 3 ปี ทัง้นี้ ในปี 2555 หน่วยงานทัง้ 3 
สถาบนัจะร่วมจดัประชุมวิชาการระดบัชาติทางศลิปศาสตร์ประยุกต์ ครัง้ที่ 3 (The 3rd 
National Conference on Applied Arts: NCAA 2012) ขึน้ในวนัที ่15 ธนัวาคม 2555 ณ 
คณะศลิปศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีเพื่อสร้างความร่วมมอืและ
เป็นเวทีในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข่าวสาร ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์จากการ
คน้คว้าวจิยัของคณาจารย์ นักวจิยั นักศกึษา และประชาชนทัว่ไป รวมทัง้น าเสนอความรู้
และผลงานการวจิยัสูส่าธารณชนและสงัคม เพื่อสรา้งความเขา้ใจทีถู่กตอ้ง และเพื่อประโยชน์
ในการพฒันาประเทศต่อไป  

 

 

 

 

 

ลงนามบนัทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ การวิจยั และการบริหาร
จดัการ ระหว่าง 3 พระจอมเกล้า 
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คณะศลิปศาสตร์ มุ่งปลูกฝงัคุณธรรมและจรยิธรรมให้กบันักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรยีนการสอน และ

กจิกรรมต่างๆ เพื่อเสรมิสรา้งศกัยภาพของนกัศกึษาใหม้คีวามเป็นผูน้ า และเสรมิสรา้งความงดงามในชวีติและจติใจของ

นกัศกึษา มคีวามเป็นมนุษยท์ีส่มบรูณ์ (Humanization) จดัรายวชิาเลอืกทางสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรท์ีห่ลากหลาย 

โดยใช้นวตักรรมการเรยีนการสอนดว้ยโครงการ/กจิกรรมและปญัหา (Project-Based/Activity-Based and Problem-

Based Learning)  เพื่อสรา้งความตระหนักของมติทิางสงัคมให้แก่นักศกึษา อนัจะท าใหบ้ณัฑติของ มจธ.สามารถน า

ความรูท้างเทคโนโลยมีาประยุกต์ใชใ้หส้อดคลอ้งกบับรบิททางสงัคมที่ เปลีย่นแปลงไป เป็นบุคลากรที่ดแีละสามารถท า

ประโยชน์ใหก้บัสงัคมและชุมชนไดอ้ย่างมคีุณภาพ และพฒันาบณัฑติใหม้คีวามเป็นสากลทัง้ในการปฏบิตัติน ความคดิ 

การตระหนักต่อการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก และการตระหนักถงึพฤตกิรรมของมนุษยท์ีส่่งผลต่อสภาพแวดลอ้มและ

ประสบความส าเรจ็ในการท างานในเวทโีลก การพฒันาหลกัสตูรบณัฑติศกึษา สรา้งเครอืขา่ยการสอนและการท างานวจิยั

ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ ส่งเสริมการเพิ่มจ านวนนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้ามาเรียนในหลกัสูตร เพื่อ

เสรมิสรา้งบรรยากาศความเป็นนานาชาตใิหก้บัหลกัสตูรและแก่มหาวทิยาลยัฯ ในภาพรวม ซึง่สอดคลอ้งกบัเป้าหมายที ่3 

การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์ และเป้าหมายที ่6 สรา้งบรรยากาศและสิง่แวดลอ้มให้

เอือ้ต่อการพฒันาความเป็นสากลของมหาวทิยาลยั 

 

 

 

 

พนัธกจิที่ 2 ผลติบณัฑติของ มจธ. ให้มีความรู้ความสามารถและความงดงามในจติใจ  

          เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของชาตแิละนานาชาติ 
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คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

เป้าหมายที ่2 
2.1 มบีณัฑติทีด่ ีและมคีุณภาพ 
2.2 มบีณัฑติทีม่คีวามเป็นสากล 

เป้าหมายที ่3 
การสร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรที่มีความเป็นคนอย่าง
สมบรูณ์ 
เป้าหมายที่ 6 สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการ
พฒันาความเป็นสากล 

กลยุทธท์ี ่1 การพฒันาและปรบัปรุงหลกัสตูรและ 
การเรยีนการสอน 
2.1.1 จดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2.1.2 ปลกูฝงัคุณธรรม และจรยิธรรม 
2.1.3 เสริมสร้างความงดงามในชีวิตและจิตใจของ
นกัศกึษา 
2.2.1 พฒันาบณัฑติใหม้คีวามเป็นสากลทัง้ดา้นภาษา
และความคดิ 
2.2.2 จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาของนกัศกึษา 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมหลกัสูตรที่มีการบูรณาการความรู้เชิง
วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับทักษะทาง
สงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์รวมทัง้ทกัษะชวีติ 
มาตรการ 3.1 เพิ่มความหลากหลายของศาสตร์ทางด้าน
สงัคมศาสตร ์มนุษยศาสตร ์ศลิปะ วฒันธรรม ดนตร ีและกฬีา 
มาตรการ 3.2 ส่งเสรมิใหน้ักศกึษา ไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณ์
จรงิในชุมชน ทอ้งถิน่ อุตสาหกรรมหรอืต่างประเทศ 
มาตรการ 3.2 ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ผ่านกระบวนการ
เรียนการสอน วิจัยและการท างานแก่บุคลากรและนักศึกษา 
และกจิกรรมนอกหลกัสตูร 
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสรมิหลกัสูตรการเรยีนการสอน วจิยั พฒันา
นกัศกึษา/บุคลากรและปรบัสภาพแวดลอ้มและทรพัยากรทีเ่ป็น
นานาชาต ิ
มาตรการ 6.1 เพิม่หลกัสูตรนานาชาติและหลกัสูตรสองภาษา
มากยิง่ขึน้ 
มาตรการ 6.2 การสื่อสารในมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นอย่างน้อยสอง
ภาษา เช่น เอกสารต่างๆ ป้ายบอกทาง ปรญิญาบตัร เวบ็ไซต ์
และ Call Center 
มาตรการ 6.3 เพิม่สดัสว่นนกัศกึษาและบุคลากรต่างชาต ิ
มาตรการ 6.4 เพิม่เครอืข่ายและพนัธมติรเชงิรุกกบัสถาบนัชัน้
น าในต่างประเทศ 
มาตรการ 6.5 ปรบัปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เช่น 

หอ้งน ้า โรงอาหาร ไปรษณีย ์

ในปีงบประมาณ 2555 คณะศลิปศาสตรจ์ดัโครงการ/กจิกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสรมิใหน้ักศกึษาของมจธ.  

เป็นผูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถและความงดงามในจติใจ เป็นทรพัยากรบุคคลทีม่คีุณค่าของชาตแิละนานาชาต ิดงันี้ 
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สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดการบรรยายเรื่อง “Self-
assessment in the Classroom” เมื่อวนัที ่20 มกราคม 2555  ณ หอ้ง LNG 
505 อาคารคณะศลิปศาสตร์ การบรรยายครัง้นี้ เพื่อใหน้ักศกึษาบณัฑติศกึษา 
ทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก และบุคลากรสายวชิาภาษา ไดร้บัความรู้
ใหม่ๆเกี่ยวกับแนวทางการประเมินตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และน าเอา
ความรูท้ีไ่ดร้บัจากการบรรยายไปปรบัใชก้บัการเรยีนและการสอนใหส้มัฤทธิผ์ล
มากยิง่ขึน้ โดยสายวชิาฯ ไดเ้ชญิ Professor Mats Oscarsson ผูเ้ชื่ยวชาญจาก
ประเทศสวีเดน มาให้ความรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกบั เรื่อง Self-
assessment ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้ร่วมการบรรยายจ านวน 30 คน 

 
 
 

 

 

สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์โดยการน าของ ดร. พลงัโชค แหวนเพชร 
น านกัศกึษาเขา้ร่วมงานกฬีากระชบัความสมัพนัธร์ะหวา่งนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา 

3 พระจอมเกล้า และจดัอบรมให้ความรู้ด้านการ
ประกนัคุณภาพ PDCA  เมื่อวนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์
2555 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบงั โดยวตัถุประสงค์ของกิจกรรม
ในคร้งนี้เพื่อส่งเสริมวิสยัทัศน์ของมหาวิทยาลัยใน
การสร้างบณัฑิตผู้มมีนุษยสมัพนัธ์อนัด ีรวมทัง้เปิด
โอกาสในการท าความรู้จกักนัระหว่างนักศกึษาต่าง

คณะและมหาวิทยาลัย สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทัง้เป็นโอกาสในการ
แลกเปลีย่นความคดิและประสบการณ์ในการท างานร่วมกนั และการใหค้วามรูด้า้นการ
ประกนัคุณภาพการศกึษา ตามหลกั PDCA เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถไปใชใ้นการจดั
กิจกรรมหรือประยุกต์ใช้ในการเรียนของนักศึกษาต่อไป ทัง้นี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จ านวน 40 คน จาก สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์บณัฑติวทิยาลยัการจดัการและ
นวตักรรม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีนักศกึษาจากคณะศลิปศาสตรป์ระยุกต์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
พระจอมเกลา้พระนครเหนือ และนกัศกึษาจากสถาบนัเทคโนโลยเีจา้คุณทหารลาดกระบงั 

 

 

จดัการบรรยายเรื่อง “Self-assessment in the classroom” 

งานกีฬากระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างนักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  3 พระจอมเกล้า และ

การให้ความรู้ด้านการประกนัคณุภาพ PDCA  
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สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จัด

กจิกรรมวนั Language Day ขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่

8 มนีาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศกึษาได้ใช้

ความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษนอก

ห้องเรียน พร้อมทัง้เสริมสร้างทศันคติที่ดีต่อการ

เรยีนภาษาองักฤษ ทัง้นี้ สายวชิาภาษาได้จดัให้มี

การแข่งขนั Speech Contest เพื่อเสริมทกัษะการพูดภาษาองักฤษ การแข่งขนั 

Vocabulary Contest เพื่อทดสอบความรู้ดา้นค าศพัท ์การแข่งขนั World Quiz ตอบ

ปญัหาความรู้รอบตวัภาษาองักฤษ พร้อมทัง้เกมสส์่งเสรมิความรู้ด้านต่างๆ เช่น ซุ้ม

กจิกรรม World Wide Word เพื่อเสรมิทกัษะทางดา้นค าศพัท ์ซุม้ Dart, Fantastic! 

เพื่อเสริมความรู้ทัว่ไปและพื้นฐานด้านไวยากรณ์ภาษาองักฤษ พร้อมทัง้ กิจกรรม

ประกวดภาพถ่ายพรอ้มค าบรรยายภาษาองักฤษและจดัแสดง ทัง้นี้มนีักศกึษาใหค้วาม

สนใจเขา้ร่วมกจิกรรม ไดร้บัความรู ้ประสบการณ์พรอ้มทัง้เพิม่ทศันคตทิีด่ใีนการใชภ้าษาองักฤษมากมาย  

 

 

สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร์ได้จดัให้มกีารอบรมเตรยีมความพร้อม

ภาษาองักฤษหลกัสูตรเข้มข้น ส าหรบันักศกึษาใหม่ชัน้ปีที่ 1 ปีการศกึษา 2555 

(English Preparation Course) เป็นเวลา 10 วนั ตัง้แต่วนัที ่3-16 กรกฎาคม 2555 

ทัง้นี้ สายวชิาภาษา จดัให้มีการปฐมนิเทศขึน้ เมื่อวนัที่ 2 กรกฎาคม 2555 โดย

ได้รบัเกยีรติจากคุณเต้ (สุผจญ กลิน่สุวรรณ) พธิกีรรายการ English breakfast 

และผู้ประกาศข่าวภาคภาษาอังกฤษ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อให้

ค าแนะน าและแนวทางการพฒันาภาษาองักฤษ ความส าคญัของภาษาองักฤษ รวมทัง้เสรมิสรา้งทศันคตทิีม่ต่ีอการเรยีน

ภาษาอังกฤษ และในภาคบ่าย สายวิชาฯ ได้จัดบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ แหล่ งข้อมูลส าหรับการเรียนรู้

ภาษาองักฤษดว้ยตนเองควบคู่ไปกบัการเรยีนในหอ้งเรยีน ทัง้แหล่งขอ้มลูออนไลน์ และศนูยก์ารเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง 

 

 

 

 

กิจกรรมวนั Language Day 
 

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ์จดัปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมภาษาองักฤษส าหรบั

นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 
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สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดับรรยายเรื่อง “Student and Teacher 
Identity และ Globalization and Identity” โดย Prof. Bonny Norton ผูเ้ชีย่วชาญจาก
มหาวทิยาลยั British Columbia เมื่อวนัที ่28 มถุินายน 2555 ณ หอ้งประชุม SoLA 
901 ชัน้ 9 อาคารคณะศลิปศาสตร์ การบรรยายครัง้นี้จดัขึน้ส าหรบันักศกึษาปรญิญา
เอกและอาจารยส์ายวชิาภาษา โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อเพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์
ด้านการท าวจิยัในการศึกษาหวัขอ้เรื่องอตัลกัษณ์ของผู้เรยีนภาษาองักฤษ ซึ่งส่งผล
ทางบวกหรอืลบต่อการเรยีนใหป้ระสบความส าเรจ็ รวมถงึอตัลกัษณ์ของนักวจิยัทีม่ต่ีอ
งานวจิยัทีต่นเองศกึษาอยู่ดว้ย ทัง้น้ีมผีูเ้ขา้ร่วมฟงับรรยายจ านวน 25 คน 

 
 

เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2555 โครงการส่งเสรมิความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คณะ
ศลิปศาสตร ์ซึง่ม ีดร.พนิตพมิพ ์โศจศิริกิุล เป็นหวัหน้าโครงการร่วมกบัคณะท างาน ได้
จดัโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพและบุคลิกภาพ เรื่อง 
“หวัเราะใหด้งัๆ เพื่อหยุดยัง้ความเครยีด” โดย ดร.วลัลภ ปิยะมโนธรรม และทมีวทิยากร 
ณ หอ้งประชุม SCL 124 ชัน้ 1 คณะวทิยาศาสตร ์การเขา้ร่วมอบรมในครัง้นี้นอกจากจะ
ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากร มจธ. ใส่ใจเรื่องสุขภาพและบุคลิกภาพแล้ว การฝึก
หัวเราะบ าบัดยังช่วยให้สมองได้ผ่อนคลายจาก

ความเครยีดซึง่เป็นโทษต่อสมองและร่างกายทีอ่าจท าให้เจบ็ป่วย การบ าบดัจะช่วยให้
ต่อมใต้สมองหลัง่สารเคมทีีเ่รยีกว่า สารแห่งความสุข หรอืสาร Endorphins ส่งผลให้
เสน้ประสาทและเลอืดลมในร่างกายทุกคนหมุนเวยีนดขีึน้ จงึเป็นการป้องกนัและรกัษา
โรคไปในตวั การหวัเราะจงึช่วยเคาะทุกขแ์ละโรคออกจากกายและช่วยใหจ้ติใจมคีวาม
มัน่คงและมอีารมณ์หนกัแน่นขึน้ การจดัในครัง้นี้ไดร้บัความสนใจอย่างยิง่จากผู้เขา้ร่วม
โครงการรวมทัง้สิน้ 238 คน 

 

เมื่อวนัที ่30 มนีาคม 2555 สายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์คณะศลิป-
ศาสตร ์ไดจ้ดัโครงการ Humanization เรื่อง การเป็นพลเมอืงทีด่ใีนสงัคมประชาธปิไตย 
ณ ห้อง LNG 101-104 ชัน้ 1 อาคารคณะศลิปศาสตร์ โดยมจีุดมุ่งหมายให้นักศกึษา
พฒันาจรยิธรรมดา้นความรบัผดิชอบต่อตนเองและผูอ้ื่น และส่งเสรมิพฤตกิรรมโดยสนัติ
วธิ ีตลอดจนสง่เสรมิใหน้กัศกึษาน าคุณลกัษณะพลเมอืงทีด่ตีามวถิปีระชาธปิไตยไปใชใ้น
ชวีิตประจ าวนั การอยู่ร่วมกนั การท างานในสงัคมต่อไป ทัง้นี้ ค าว่า พลเมืองดีในวิถี
ประชาธิปไตย หมายถึง พลเมืองที่มีคุณลักษณะที่ส าคัญคือ เป็นผู้ที่ยึดมัน่ในหลัก

ศลีธรรม จรยิธรรมและคุณธรรมของศาสนา มหีลกัการประชาธปิไตยในการด าเนินชวีติ ปฏบิตัตินตามกฎหมาย ด ารงตน
เป็นประโยชน์ต่อสงัคม โดยมกีารเกือ้กูลช่วยเหลอืกนัเพื่อก่อใหเ้กดิการพฒันาสงัคมและประเทศชาตใิหเ้ป็นประชาธปิไตย 
ซึง่ในการนี้ ดร.อภชิาต ิด าด ีไดใ้หเ้กยีรตมิาเป็นวทิยากรในหวัขอ้ดงักล่าว และมนีักศึกษาเขา้ร่วมฟงัการบรรยายจ านวน 
270 คน 

กิจกรรมบรรยายเร่ือง “Student and Teacher Identity และ Globalization and Identity” 
 

โครงการพฒันา สขุภาพและบคุลิกภาพ เร่ือง “หวัเราะให้ดงั ๆ เพ่ือหยดุยัง้ความเครียด” 
 

โครงการการเป็นพลเมืองท่ีดีในสงัคมประชาธิปไตย 
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เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2555 นายศุภชยั เลิศกติติโกศล นักศกึษาชัน้ปีที่ 2 
คณะวทิยาศาสตร ์ภาควชิาคณิตศาสตร์ เขา้รบัโล่รางวลัชนะเลศิพร้อมทุนการศกึษา
จากการแข่งขันประกวด “บทกลอนเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย เนื่ องในโอกาสทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 80 พรรษา” จากนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ 
ศูนย์บรกิารโลหติแห่งชาติ สภากาชาดไทย โดยมอีาจารย์นิชาพร ยอดมณี อาจารย์
ประจ าสายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์ทีป่รกึษาการแข่งขนัการประกวดในครัง้นี้ร่วม
แสดงความยนิดกีบันกัศกึษาในงานดงักล่าว จากการร่วม
ประกวดท าให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมถวายพระเกียรติ
สมเดจ็พระนางเจา้พระบรมราชนิีนาถ เนื่องในโอกาสทรง
เจรญิพระชนมพรรษา 80 พรรษา รวมทัง้มสี่วนอนุรกัษ์
และถ่ายทอดความงดงามของภาษาไทยผ่านบทประพนัธ ์
ทัง้นี้ทางสภากาชาดไทยจะได้น าบทประพันธ์ของ
นักศกึษาที่ชนะเลศิไปใช้เป็นสื่อประชาสมัพนัธ์ประจ าปี 

พ.ศ. 2555 เพื่อเชิญชวนเยาวชนและประชาชนทัว่ไปให้ร่วมบริจาคโลหิตต่อไป นับเป็นการเผยแพร่ชื่อเสยีงให้แก่
มหาวทิยาลยัทางหนึ่ง  

 

เมื่อวนัที ่13 กนัยายน 2555 สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์ไดจ้ดังานพธิี
ไหวค้ร ูประจ าปีการศกึษา 2555 ซึง่ถอืเป็นประเพณีทีไ่ดท้ าต่อเนื่องกนัมาทุกปี โดยม ี
ผศ.ดร. พรนภิส ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานในพิธี และมี
คณาจารยส์ายวชิาภาษา นกัศกึษาปจัจุบนัทัง้ระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก รวมทัง้
ศษิยเ์ก่าทีส่ าเรจ็การศกึษาแลว้เขา้ร่วมงานกนัอย่างพรอ้มเพรยีง   งานพธิไีหวค้รคูรัง้นี้ 
จดัขึน้เพื่อเป็นโอกาสอนัดสี าหรบันกัศกึษาใหม่ ทัง้ในระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก 
ไดแ้สดงตนขอเป็นศษิยแ์ละพรอ้มทีจ่ะรบัค าสอนและค าแนะน าทุกประการ รวมทัง้เป็น

โอกาสใหน้ักศกึษาปจัจุบนัรวมทัง้นักศกึษาที่ส าเรจ็การศกึษาไปแลว้ไดแ้สดงความเคารพและกตเวทติาต่อครูอาจารย์ผู้
ประสทิธิป์ระสาทวชิา เพื่อใหม้คีวามรูน้ าไปประกอบอาชพีและสรา้งความเจรญิรุ่งเรอืงใหก้บัตนเองและสงัคมต่อไป 

 

 

 

 

นักศึกษา มจธ. คว้ารางวลัชนะเลิศ การแข่งขนัประกวดบทกลอนเฉลิมพระเกียรติ  

80 พรรษา มหาราชินี ของสภากาชาดไทย 

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ์จดังานพิธีไหว้คร ูประจ าปีการศึกษา 2555 
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เมื่อที ่29 กนัยายน 2555 สายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์ไดจ้ดังานพธิี
ปจัฉิมนิเทศส าหรบัมหาบณัฑติสายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์เน่ืองในโอกาสวนั
พธิพีระราชทานปรญิญาบตัรประจ าปีการศกึษา 2553 ซึง่ถอืเป็นประเพณีทีไ่ดท้ า
ต่อเนื่องกนัมาทุกปี โดยม ีผศ.ดร. พรนภิส ดาราสว่าง คณบดคีณะศิลปศาสตร ์
ผศ.วิลกัษณา ศรีมาวิน ประธานสายวชิาภาษา รวมทัง้อาจารย์ประจ าสายวิชา
ภาษา ร่วมแสดงความยนิดแีละรบัฟงัแบ่งปนัประสบการณ์และความส าเรจ็ของ
มหาบณัฑติใหม่ ทัง้น้ี มนีักศกึษาปจัจุบนัทัง้ร่วมถ่ายรูปและแสดงความยนิดกีบั
เหล่ามหาบณัฑติใหม่ 

   
 

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ์จดังานปัจฉิมนิเทศส าหรบัมหาบณัฑิตปีการศึกษา 2553 
 

http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/10/DSC_1139.jpg
http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/10/DSC_1736.jpg
http://sola.kmutt.ac.th/sola/wp-content/uploads/2012/10/DSC_1091.jpg
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คณะศิลปศาสตร์มุ่งพฒันาความเขม้แขง็ด้านการวิจยั เพื่อตอบสนองต่อการพฒันาของมหาวิทยาลยัฯ สู่การเป็น

มหาวทิยาลยัวจิยั  ส่งเสรมิและสนับสนุนการสรา้งนวตักรรมและงานสรา้งสรรค ์เพื่อน าไปสู่การจดลขิสทิธิ ์สทิธบิตัรหรอื

ทรพัยส์นิทางปญัญา ผลติผลงานวจิยัเพื่อช่วยสร้างนวตักรรมการเรยีนรู้ สรา้งเครอืข่ายการวจิยั และการสร้างงานวจิยั

เชิงสหสาขาวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการงานวิจยัทางด้านสงัคมศาสตร์กบังานวิจยัด้านวิทยาศาสตร์และ

สิง่แวดล้อม  มุ่งเน้นการสร้างความเขม้แขง็ให้กบับุคลากรวจิยั จากการที่มีพี่เลี้ยงวิจยั การสร้างกลุ่มวจิยัในศาสตร์ที่

อาจารย์มคีวามเชี่ยวชาญ เพื่อให้ผลติผลงานวจิยัที่มคีุณภาพ มกีารตีพมิพ์ผลงานวจิยัมากยิง่ขึน้ และเพื่อสร้างความ

เขม้แขง็ในการหาทุนสนบัสนุนดา้นการวจิยัจากแหล่งทุนภายนอกเพิม่ขึน้ 

 

 

คณะศลิปศาสตร์ มเีป้าหมายในการสร้างความเป็นเลิศด้านการบรกิารวชิาการ โดยผ่านโครงการกจิกรรมที่

ตอบสนองความตอ้งการของชุมชน เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูข้องคณะฯ และบูรณาการการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคม

เขา้กบัการเรยีนการสอน การท าวจิยั หรอืการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยน ารูปแบบและความรูจ้ากการบรกิารวชิาการสู่

สงัคมและชุมชนมาบูรณาการกับการเรียนการสอนทัง้ทางด้านภาษาและในหมวดวิชาศึกษาทัว่ไป ทัง้นี้เพื่อพัฒนา

ศกัยภาพดา้นการเรยีนรูข้องนกัศกึษาใหส้ามารถน าความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมไปชว่ยพฒันาชุมชน

และสงัคมใหม้คีวามเขม้แขง็ สามารถน ามาประยุกตใ์ชเ้พื่อสรา้งชุมชนและสงัคมใหพ้ึง่พาตนเองได ้เพื่อใหเ้ป็นรากฐานที่

มัน่คงของสงัคม  เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Knowledge-based Society) อนัจะสรา้งความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการใหแ้ก่

คณะฯ และมหาวทิยาลยัฯ และท าใหม้หาวทิยาลยัเป็นทีรู่จ้กัในสงัคม 

ด้านการวิจยั 

ด้านการบริการวิชาการ 

พนัธกิจท่ี 3 ผลิตผลงานวิจยั นวตักรรม และการบริการทางวิชาการ เพ่ือสนับสนุนให้  มจธ. 
                   ก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
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คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
เป้าหมายที ่3 
มผีลงานวจิยัและงานวชิาการทีเ่ป็นที่ยอมรบัในระดบั
สากลและมีการให้บริการวชิาการที่เป็นประโยชน์ต่อ
สงัคม 

เป้าหมายที ่2 
การสรา้งความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการและวจิยั 
เป้าหมายที ่5  
การเพิม่และการใชท้รพัยากรทีม่อียู่อย่างมปีระสทิธภิาพ 

กลยุทธท์ี่ 2 การเสรมิสรา้งความแขง็แกร่งในดา้นงาน 
วจิยัและบรกิารทางวชิาการ 
2.1.1 จดัการเรยีนการสอนใหม้ปีระสทิธภิาพ 
2.1.2 ปลกูฝงัคุณธรรม และจรยิธรรม 
2.1.3 เสริมสร้างความงดงามในชีวิตและจิตใจของ
นกัศกึษา 
2.2.1 พฒันาบณัฑติใหม้คีวามเป็นสากลทัง้ดา้นภาษา
และความคดิ 
2.2.2 จดักจิกรรมทีส่ง่เสรมิการใชภ้าษาของนกัศกึษา 
กลยุทธท์ี ่3 การสรา้งเครอืขา่ยและการประชาสมัพนัธ ์
3.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจยัและเผยแพร่
ผลงานทัง้ในและต่างประเทศ 
3.1.2 ส่งเสรมิและพฒันางานวจิยัของนักศกึษาระดบั
บณัฑติศกึษา 
3.1.3 สรา้งเครอืขา่ยงานวจิยัทัง้ในและต่างประเทศ 
3.1.4 ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน มจธ. เพื่อ
ท างานวิจัยเชิงสหสาขาวิชา โดยบูรณาการความรู้
ทางด้านสังคมศาสตร์  ร่ วมกับความรู้ทางด้าน
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
3.1.5 สรา้งความเขม้แขง็ใหบุ้คลากรวจิยั 
3.2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและ
งานสรา้งสรรค ์
3.2.2 สนับสนุนให้งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ได้รับ
การจดสทิธบิตัรหรอืทรพัยส์นิทางปญัญา 
3.2.3 มีกลไกส่งเสริมงานวิจยัที่สร้างนวตักรรมการ
เรยีนรู ้
3.3.1 ส่งเสรมิและสนับสนุนให้มกีารบรกิารวชิาการสู่
สงัคม เพื่อสรา้งเครอืขา่ย ประชาสมัพนัธ ์และเป็นการ
เผยแพร่ชื่อเสยีงของคณะฯ 

กลยุทธท์ี ่2  
1. ส่งเสรมิความสามารถทางวชิาการและวจิยัทางดา้นสห
วทิยาการ 
 2. ส่งเสริมการเรียนการสอน วิจยัและการท างานแบบ 
Program Based 
มาตรการ 2.1 การบูรณาการระหว่างศาสตร์ เพื่อพัฒนา
ความเป็นเลศิเชงิสหวทิยาการ (Multidisciplinary) 
มาตรการ 2.2 การปรบัปรุงวธิกีารท างาน การเรยีนการสอน
และวจิยัแบบ Program Based หรอืการรวมกลุ่มการท างาน 
(Clustering) 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายและพันธมิตร
ทางดา้นบรกิาร วชิาการทัง้ภายในและภายนอก 
มาตรการ 5.1 พฒันาระบบและกลไกในการสร้างเครอืข่าย
กบัองค์กรภายนอก ทัง้ภาครฐัและธุรกจิอุตสาหกรรม เพื่อ
พฒันาการเรยีนการสอน วจิยั และบรกิารวชิาการ 
มาตรการ 5.2 ส่งเสรมิการระดมทุนจากศษิยเ์ก่าและศษิย์
ปจัจุบนั 
มาตรการ 5.3 มุ่งสร้างชื่อเสยีงของมหาวทิยาลยัใหเ้ป็นที่
รูจ้กัของสาธารณชน 
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ล าดบั ช่ือโครงการ หวัหน้าโครงการ/นักวิจยั งบประมาณ (บาท) แหล่งทุนวิจยั 

1 Support Adaptive Testing Assoc. Prof. Dr. Richard Watson Todd 
รศ. สนธดิา เกยรูวงศ ์
ดร. ณตัจริ ีจาตุรพทิกัษ์กุล 
Mr. Stuart Tocons 
Mr. Amin Dehgan 
Mr. Nguyen Quang Tuyen 

235,028.40  British Council  
(ม.ค.55-) 
 

  รวมงบประมาณทัง้หมด 235,028.40  

 

 

ล าดบั ช่ือโครงการ หวัหน้าโครงการ/นักวิจยั งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งทุนวิจยั 

 บคุลากร    

1 A survey of students' preferences 

and problems in traditional 

language testing in Thailand 

ดร. ณตัจริ ีจาตุรพทิกัษ์กุล 50,000 ทุนอุดหนุนวจิยัคณะฯ 

 (ปี งปม. 2555) 

(ก.พ.55-ก.ค.55) 

2 Development and implementation 

Academic Social Media strategies for 

SoLA Website 

ดร. ปทัมวรรณ จมิากร 100,000 ทุนอุดหนุนวจิยัคณะฯ 

 (ปี งปม. 2555)  

(ปี 2555-2556) 

3 กระบวนการสรา้งอตัลกัษณ์และการ

แสดงออกของชุมชนเพือ่น าไปสู่ความ

ยุตธิรรมทางสงัคม กรณศีกึษา

หมูบ่า้นคลติี้ จงัหวดักาญจนบุร ี

อ. ภาสนนัทน์ อศัวรกัษ์ 20,000 ทุนอุดหนุนวจิยัคณะฯ 

 (ปี งปม. 2555) 

(พ.ค.55-ก.ย.55) 

 นักศึกษา    

1 Categories of Spelling Errors for Thai 

Spellers of English 

Mr. Thomas Hamilton 18,000 ทุนอุดหนุนวจิยัคณะฯ 

 (ปี งปม. 2555)  

(ม.ค.55-) 

  รวมงบประมาณทัง้หมด 188,000  

 

โครงการวิจยัท่ีได้รบัทุนวิจยัในปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค.2554 - 30 ก.ย. 2555) 

111...แหล่งทุนวจิัยภายนอกแหล่งทุนวจิัยภายนอกแหล่งทุนวจิัยภายนอก    
 

222...แหล่งทุนวจิัยภายในแหล่งทุนวจิัยภายในแหล่งทุนวจิัยภายใน   
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ล าดบั ช่ือโครงการ หวัหน้าโครงการ/นักวิจยั งบประมาณ 

(บาท) 

แหล่งทุนวิจยั 

1 Genre analysis: An analysis of 
students' short stories 

อ. สมพธ ูหวงัทอง - ไมไ่ดข้อทุน 
 

2 Transition of Plumeria in Thai 
Society: How Globalization and 
Consumerism Shape Local 
Custom 

น.ส. อมต จนัทรงัษ ี - ไมไ่ดข้อทุน 
 

3 The Empowerment of the e-Port 
on the Self-study Mode for 
Language Learning (การใช้
โปรแกรม e-Port ทีส่่งผลต่อการ
เรยีนรูภ้าษาดว้ยตนเอง) 

ดร. พนิตพมิพ ์โศจศิริกิุล - ไมไ่ดข้อทุน 
 

4 โครงการวจิยัเพือ่พฒันาสือ่
อเิลก็ทรอนิกส ์Learner Training 
Online 

นางชานน้อย วสุวตั - ไมไ่ดข้อทุน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333...งานวจิัยทีไ่ม่ได้ขอทุนวจิัยงานวจิัยทีไ่ม่ได้ขอทุนวจิัยงานวจิัยทีไ่ม่ได้ขอทุนวจิัย    
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

1 
 

The effects of class size on English 
learning at a Thai university 

Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 

ELT Research Journal, Vol. 1, No. 1, 2012, 
pp.80 - 88. 

2 Use of Semi-Structured Interviews to 
Investigate Teacher Perceptions of 
Student Collaboration 

1. Mr.Anil Pathak 
2. Assoc.Prof.Dr.Charatdao 
Intratat 

Malaysian Journal of ELT Research, Vol. 8 
(1), 2012, pp. 1 - 10.   
http://www.melta.org.my/majer/ParthakA.pdf 

3 Differences in quality between Thai and 
international research articles in ELT 

1. Mr.Woravut 
Jaroongkhongdach  
2. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 
3. Assoc.Prof.Sonthida 
Keyaravong 
4. Assoc.Prof.David Hall 

Journal of English for Academic Purposes, 
Volume 11, Issue 3, September 2012, pp. 
194 - 209. 

4 A Study of Secondary Students’ 
Adversity Quotient and Their Reading 
Behaviors 

Asst.Prof.Dr.Jureeporn 
Kanjanakaroon 

The International Journal of Literacies, 
Volume 19, 2012. 

5 
 

Transition of Plumeria in Thai Society: 
How Globalization and Consumerism 
Shape Local Custom  

Ms. Amata Jantarangsee - Mediterranean Journal of Social 
Sciences, Special Issue, Volume 3, No. 10 
- Proceedings of the 2nd International 
Conference on Human and Social 
Sciences in Collaboration, Tirana, Albenia, 
23 - 24 March 2012, p. 88 - 93. 

6 Shaping Traditional and Modern 

Approaches to Mitigate Impacts of Mining 

Industry: A Case Study of Karen Village, 

Lower Klity Creek, Thailand 

1. Ms.Passanan Assavarak 
2. Dr.Narumon Arunotai 
3. Assoc.Prof.Dr.Dawan 
Wiwattanadate 
 

- Mediterranean Journal of Social 
Sciences, Special Issue, Volume 3, No. 10 
- Proceedings of the 2nd International 
Conference on Human and Social 
Sciences in Collaboration, Tirana, Albenia, 
23 - 24 March 2012, p. 58 - 65. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทความ/งานวิจยัท่ีเผยแพร่ประจ าปี 2555 (1 มกราคม 2555 – 30 มิถยุายน 2555) 

วารสารระดบันานาชาติ จ านวน 6 เร่ือง 
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

1 Remedial Students’ Attitudes towards 
English Language Learning and their 
Casual Attributions for Success and 
Failure 

1. Dr.Kitcha Thepsiri 
2. Ms.Punjaporn 
Pojanapunya 

วารสารมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัขอนแกน่, ปีที ่29, ฉบบัที ่1,  
มกราคม - เมษายน 2555, หน้า 25 – 50. 

2 Teacher-Programmer collaboration in 
CALL design 

Ms.Punjaporn Pojanapunya Modern English Teacher, Volume 21, No. 
1, January 2012, pp. 38 - 41. 

3 Emotional Suppression, Female Suffering 
and Colonization: A Study of Chinua 
Achebe's Things Fall Apart from 
Psychoanalytical, Feminist and 
Postcolonial Perspectives 

Mr.Thanis Bunsom วารสารศลิปศาสตรป์ระยุกต,์ ฉบบัที ่1, ปีที ่5, 
มกราคม - มถุินายน 2555 

4 Attitudes of Test Takers towards the Test 

of English for Thai Engineers and 

Technologists (TETET) : An Innovative 

Computer-Based Testing (ทศันคตขิองผู้

เขา้สอบทีม่ต่ีอแบบทดสอบภาษาองักฤษ

ส าหรบัวศิวกรและนกัเทคโนโลยไีทย : 

นวตักรรมการทดสอบในรปูแบบ

คอมพวิเตอร)์ 

1. Ms.Patthama 
Pathumthong  
2. Dr.Natjiree Jaturapitakkul 

วารสารวจิยัและพฒันา มจธ., ฉบบัที ่4, ปีที ่
35, ตุลาคม - ธนัวาคม 2555, หน้า 403 - 
416. 

 

 

 

ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

1 Action Research Made Objective: 

Analyses of Thai EFL Novice Teachers' 

Reflections 

Dr.Patamawan Jimakorn The 32nd Annual Thailand TESOL 

International Conference "Teaching 

Collaboration: Shaping the Classroom in 

the Future", 27 - 28 January 2012, 

Bangkok. 

2 Reassessing Traditional Spelling 
Theories from a Second Language 
Perspective 

1. Mr.Thomas Hamilton  
2. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 
3. Asst.Prof.Dr.Nattanart 
Facundes  

The 32nd Annual Thailand TESOL 
International Conference "Teaching 
Collaboration: Shaping the Classroom in 
the Future", 27 - 28 January 2012, 
Bangkok. 

 

 

วารสารระดบัชาติ จ านวน 4 เร่ือง 
 

การประชุมวิชาการระดบันานาชาติ จ านวน 25 เร่ือง 
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

3 Learning through English in Thai 
Schools: Policy, Concerns and Directions 

Assoc.Prof.Sonthida 
Keyuravong 

The 32nd Annual Thailand TESOL 
International Conference "Teaching 
Collaboration: Shaping the Classroom in 
the Future", 27 - 28 January 2012, 
Bangkok. 

4 Shaping Traditional and Modern 

Approaches to Mitigate Impacts of Mining 

Industry: A Case Study of Karen Village, 

Lower Klity Creek, Thailand 

1. Ms.Passanan Assavarak 
2. Dr.Narumon Arunotai 
3. Assoc.Prof.Dr.Dawan 
Wiwattanadate 
 

- Proceedings of the 2nd International 
Conference on Human and Social 
Sciences in Collaboration, Tirana, Albenia, 
23 - 24 March 2012, p. 58 - 65. 

5 Transition of Plumeria in Thai Society: 
How Globalization and Consumerism 
Shape Local Custom 

Ms.Amata Jantarangsee - Proceedings of the 2nd International 
Conference on Human and Social 
Sciences in Collaboration, Tirana, Albenia, 
23 - 24 March 2012, p. 88 - 93. 

6 Using video recordings to facilitate the 
students’ development of oral 
presentation skills 

1. Mrs.Kulawadee Yamkate 
2. Assoc.Prof.Dr.Charatdao 
Intratat 

The 8th Annual CamTESOL Conference 
on English Language Teaching: Language 
and Development, 25 - 26 February 2012, 
Phnom Penh, Cambodia. 

7 Cyber deception: Linguistic analysis of 
truthful and deceptive messages in Thai 
online chat 

1. Ms.Montarat 
Rungruangthum  
2. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 

- Proceedings International Symposium on 
Natural Language Processing and 
Agricultural Ontology Service 2011: 
Language and Ontology Engineering for 
Service Research Innovation, 9 - 10 
February 2012, King Mongkut's University 
of Technology Ladkrabang, Bangkok., pp. 
129 - 133. 

8 Interactive Decision Making in a Reading 
and Discussions Class 

1. Mr.Philip Brannan 
2. Mr.Thanis Bunsom 

The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok. 

9 A Conversation Analysis of Typed Inner 
Speech in Online Chats: An Answer to 
the Curiosity about the Psychological 
Activity-In-Progress 

Dr.Phalangchok Wanphet The International Conference on 
Qualitative Methods in Social Sciences: 
Curiosity and Serendipity (ESA RN 20), 20 
- 21 September 2012, University of Lund, 
Sweden. 

10 Discourse Topics, Linguistics and 
Language Teaching 

Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 

The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-Dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, pp. 14 - 15. 
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

11 Support Adaptive Testing: Towards a 
New Future in Language Education 

1. Dr.Natjiree Jaturapitakkul 
2. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 

The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-Dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, pp. 78 - 79. 

12 Perspective on Language and Identity: A 
study of Punjabi in Thai-Sikh community 

Ms.Rachanee Dersingh The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-Dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, pp. 92 - 93. 

13 Farang cannot know Thai-ness' A 
Discourse Analysis of Racism in Online 
Discussion 

Asst.Prof.Dr.Patamawan 
Jimarkon 

The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-Dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, pp. 82 - 83. 

14 India's Unchanging Social Structures: A 
Discursive Investigation of Power 
Relationships in A Passage to India and 
The White Tiger 

1. Mr.Thanis Bunsom 
2. Assoc.Prof Dr.Richard 
Watson Todd 

The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-Dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok, pp. 116 - 117. 

15 Impacts of Thai Cassava Market Prices 
due to Ethanol Demand for Vehicles in 
Thailand 

1. Ms. Orathai Chaisinboon 
2. Asst.Prof.Dr.Chumnong 
Sorapipatana 
3. Asst.Prof.Dr.Jaruwan 
Chontanawat 

- The 2nd Annual International Conference 
on Sustainable Energy and Environmental 
Science, 13 - 14 February 2012, 
Singapore. 

16 Energy Consumption, Carbon Emissions 
and Economic Growth nexus in Thailand: 
Cointegration Analysis 

Asst.Prof.Dr.Jaruwan 
Chontanawat 

- The 4th International Conference on 
Sustainable Energy and Environment: A 
Paradigm Shift to Low Carbon Society, 27 
- 29 February 2012, Bangkok. 

17 Teacher Training and Development 1. Mr.Philip Brannan 
2. Mr.Thanis Bunsom 

The 4th Language in the Realm of Social 
Dynamics International Conference "The 
Multi-dimensions in an Era of Language 
and Teaching", 3 - 4 May 2012, University 
of the Thai Chamber of Commerce, 
Bangkok. 
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

18 A Study of Students' Self-empowerment 
in a Learning Counseling Group in 
Silpakorn University and King Mongkut's 
University of Technology Thonburi 

1. Dr.Nongnuch Rotjanalert 
2. Asst.Prof.Dr.Jureeporn 
Kanjanakaroon 

The 19th International Conference on 
Learning, University of London, London, 
United Kingdom, 14 - 16 August 2012. 

19 Text Adaptation in Support Adaptive 

Tests: New Challenges and Innovations 

in Language Assessment 

1. Dr.Natjiree Jaturapitakkul 
2. Assoc.Prof.Sonthida 
Keyuravong 
3. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 

The Inaugural ALTAANZ Conference, 
University of Sydney, Sydney, Australia, 9 
- 10 November 2012, p. 30. 

20 Linguistic and Discourse Variation in the 

Genre of Popular Science 

1.  Mrs.Angvarrah 
Lieungnapar 
2. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 
3. Dr.Wannapa 
Trakulkasemsuk 

The 4th International Conference on 
Language and Communication (ICLC 
2012), National Institute of Development 
Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 
13 - 14 December 2012. (ไดร้บัรางวลั Best 
paper award for presentation) 

21 Detecting Deception-Hidden Truth and 

Lies in Thai Speech 

1. Ms.Montarat 
Rungruangthum 
2. Assoc.Prof.Dr.Richard 
Watson Todd 

The 4th International Conference on 
Language and Communication (ICLC 
2012), National Institute of Development 
Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 
13 - 14 December 2012. 

22 Factors Affecting Listening 

Comprehension through Watching the 

American Sitcom 'Friends' 

1. Ms.Napassawan 
Karnjanaboon 
2. Asst.Prof.Dr.Wareesiri 
Singhasiri 
3. Asst.Prof.Dr.Atipat 
Boonmoh 

The 4th International Conference on 
Language and Communication (ICLC 
2012), National Institute of Development 
Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 
13 - 14 December 2012. 

23 An Analysis of Translation Strategies 

Used in the English Subtitles of the Thai 

Movie 'Hello Stranger' 

1. Ms.Krittaya Gnampradit 
2. Asst.Prof.Dr.Atipat 
Boonmoh 

The 4th International Conference on 
Language and Communication (ICLC 
2012), National Institute of Development 
Administration (NIDA), Bangkok, Thailand, 
13 - 14 December 2012, p…... 

24 How a Non-Digital-Native Teacher Makes 

Use of Edmodo 

Asst.Prof.Chada Kongchan The 5th Edition of the International 
Conference “ICT for Language Learning”, 
The Grand Hotel Mediterraneo, Florence, 
Italy, 15 - 16 November 2012. pp. 207 - 
210. 

25 Money Matters: Investigating Young 

Characters’ Anguish of Alienation in Two 

Contemporary Novels in English 

Mr.Thanis Bunsom - The 1st Mae Fah Luang University 
International Conference 2012 "Future 
Challenges towards ASEAN Integration", 
Mae Fah Luang University, Chiang Rai, 29 
November - 1 December 2012, p. 165. 
- CD Proceedings, pp. 1 - 9. 
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

1 Consumerism, Hyperreality, and the 
Waste problem in Don DeLillo’s 
Underworld 

น.ส.สมพธ ูหวงัทอง Proceedings การสมัมนาเครอืขา่ยวชิาการ-
วจิยัสายมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ครัง้ที ่
5 เรือ่ง “มนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตรไ์ทย: 
ศกึษาวจิยัเพือ่พฒันา กา้วหน้าสู่ประชาคม
อาเซยีน”,  2555 (28 - 29 กรกฎาคม 2554), 
มหาวทิยาลยันเรศวร พษิณุโลก, หน้า 270 - 
283. 

2 การยอมรบัเทคโนโลยกีารผลติปุ๋ ยอนิทรยี์
อดัเมด็จากกากมลูหมกับ่อก๊าซชวีภาพและ
วสัดุทอ้งถิน่ของชุมชน (Adoption of 
Technology for Producing Granule 
Organise Fertilizer from Local Materials 
and Digested Dairy Slurry from Biogas 
Plant in a Village Community) 

1. ผศ.ดร.จุรพีร กาญจนการุณ 
2. นางวาสนา มานิช 
3. ผศ.ดร. พงษ์นาถ นาถว
รานนัต ์
4. นายศกัดิช์ยั วงษ์เอีย่ม 

Proceedings การประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
การพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื ประจ าปี 2555 
“ชุมชนทอ้งถิน่ ฐานรากการพฒันาประชาคม
เศรษฐกจิอาเซยีน”, โรงแรมโฆษะ จงัหวดั
ขอนแก่น, 16 - 19 กุมภาพนัธ ์2555, หน้า… 

3 Reading Improvement of Students in 
Schools under the Jurisdiction of the 
Office of the Basic Education 
Commission (OBEC) for Self 
Empowerment Development 

Asst.Prof.Dr.Jureeporn 

Kanjanakaroon 

การประชุมนกัวจิยัรุ่นใหมพ่บเมธวีจิยัอาวุโส 
สกว. ครัง้ที ่12, โรงแรมฮอลเิดยอ์นิน์รสีอรท์  
รเีจนท ์บชี ชะอ า, จ.เพชรบุร,ี 10 - 12 ตุลาคม 
2555, หน้า 103. 

4 Customers’ Perceptions towards 

Communication Competence of Non-

medical Service Providers in a Thai 

Private Hospital 

1. Mr.Akrawuth Phumchure  
2. Dr.Natjiree Jaturapitakkul 

- การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยุกต์ ครัง้ที ่3 (The 3rd National 
Conference on Applied Arts: NCAA 2012), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 
กรุงเทพฯ, 14 ธนัวาคม 2555, หน้า 14. 
- CD Proceedings, หน้า 120 - 134. 

5 Thai Politicians’ Images through 

Referential and Predicational Strategies  

1. Mr.Apirat Pumnoi  
2. Ms.Sompatu Vungthong 
3. Assoc.Prof.Sonthida 
Keyuravong 

- การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยุกต์ ครัง้ที ่3 (The 3rd National 
Conference on Applied Arts: NCAA 2012), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 
กรุงเทพฯ, 14 ธนัวาคม 2555, หน้า 15. 
- CD Proceedings, หน้า 147 - 159. 

6 Word Selection and Attitudes towards 
Vocabulary Notebooks of SCiUS 
Students (การเลอืกค าศพัทแ์ละทศันคตต่ิอ
การจดัเกบ็ค าศพัทใ์นสมดุจดศพัทข์อง
นกัเรยีนในโครงการสนบัสนุนการจดัตัง้
หอ้งเรยีนวทิยาศาสตรใ์นโรงเรยีนโดยการ
ก ากบัดแูลของมหาวทิยาลยั) 

1. Ms.Rawikan Opas  
2. Dr.Kitcha Thepsiri 

- การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยุกต์ ครัง้ที ่3 (The 3rd National 
Conference on Applied Arts: NCAA 2012), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 
กรุงเทพฯ, 14 ธนัวาคม 2555, หน้า 16. 
- CD Proceedings, หน้า 160 - 177 

 

การประชุมวิชาการระดบัชาติ จ านวน 8 เร่ือง 
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ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

7 Teaching Culture in the EFL Classroom 
(การสอนวฒันธรรมต่างชาตใินวชิา
ภาษาองักฤษ) 

1. Ms.Khwanman 
Puriladapan 
2. Asst.Prof.Wilaksana 
Srimavin 

- การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยุกต์ ครัง้ที ่3 (The 3rd National 
Conference on Applied Arts: NCAA 2012), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 
กรุงเทพฯ, 14 ธนัวาคม 2555, หน้า 17-18. 
- CD Proceedings, หน้า 191 - 202 

8 The Effects of Explicit and Implicit 

Negative Feedbacks on Thai EFL 

Students’ Acquisition of English Grammar 

1. Ms.Chanutporn 
Thongthangsai 
2. Asst.Prof.Dr.Pamararat 
Wiriyakarun 

- การประชุมวชิาการระดบัชาตทิางศลิป
ศาสตรป์ระยุกต์ ครัง้ที ่3 (The 3rd National 
Conference on Applied Arts: NCAA 2012), 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร,ี 
กรุงเทพฯ, 14 ธนัวาคม 2555, หน้า 18-19. 
- CD Proceedings, หน้า 203 - 216 

 

 

 

ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

1 ละครแห่งชวีติ : ค าสอนและภาพสะทอ้น
การศกึษาไทยในสมยัรชักาลที ่6 

น.ส.นิชาพร ยอดมณ ี วทิยาจารย,์ ปีที ่111, ฉบบัที ่3, มกราคม 

2555, หน้า 53 - 56. 

2 Diversity in learner support Dr.Hayo Reinders 
Asst.Prof.Dr.Pornapit 
Darasawang 

In G. Stockwell (ed.), Computer-Assisted 
Language Learners, Cambridge: CUP, 
2012, pp. 49 - 70. 

 

 

 

เช่น Newsletter, Magazine, Internet, นิทรรศการ จ านวน 1 เรือ่ง 

ล าดบั ช่ือผลงาน ผูท้ าวิจยั/ผูเ้ขียน รายละเอียดการเผยแพร ่

1 The effect of policy on English language 
teaching at secondary schools in 
Thailand 

1. Asst.Prof.Dr.Pornapit    
Darasawang 
2. Assoc.Prof.Dr.Richard  
Watson Todd 

In Low, E.-L. and Hashim, A. (eds.), 
English in Southeast Asia: Features, 
Policy and Language in Use, xiv, 
Amsterdam: John Benjamins, 2012, pp. 
207 - 220. 

 
 
 
 
 

บทความวิชาการ จ านวน 2 เร่ือง 
 

การเผยแพร่วิจยัในช่องทางอ่ืนๆ 
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ปี 2550 
- 2555 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจยั
ทัง้หมด 

ผลงานวิจยัท่ีได้รบัการตีพิมพเ์ผยแพร ่ รวม สดัส่วน
ผลงานวิจยั
ต่ออาจารย์
ประจ าและ
นักวิจยั 

วารสาร
ระดบั

นานาชาติ 

วารสาร
ระดบั 
ชาติ 

การประชมุ
วิชาการ
ระดบั

นานาชาติ 

การ
ประชมุ
วิชาการ
ระดบัชาติ 

อ่ืนๆ 
(ฐานข้อมลู
ออนไลน์, 
หนังสือ)  

2550 56 4 5 15 3 - 27 0.48 : 1 
2551 57.5 6 15 13 12 2 48 0.83 : 1 
2552 52 4 6 12 11 1 34 0.65 : 1 

2553 56 3 5 16 4 - 28 0.50 : 1 
2554 54 8 10 10 4 1 33 0.61 : 1 
2555 55 6 4 25 8 3 46 0.84 : 1 

 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มกีารจดัโครงการ/กจิกรรมเพื่อสนบัสนุนงานดา้นการวจิยั ดงัต่อไปนี้ 

 

  

 

   ศนูยว์จิยัและบรกิารวชิาการ คณะศลิปศาสตร ์โดยการสนับสนุนของส านักวจิยั
และบรกิารวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีไดจ้ดันิทรรศการแสดงผลงานของบุคลากร
คณะศิลปศาสตร์ในงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2555  (Thailand 
Research Expo 2012)” ณ ศูนยป์ระชุมบางกอกคอนเวนชนัเซน็เตอร ์เซน็ทรลั
เวลิด ์ราชประสงค ์กรุงเทพฯ  ระหว่างวนัที่ 24 – 28 สงิหาคม 2555 ไดม้กีารจดั
แสดงผลงานรวม 5 โครงการ ได้แก่ 1) การจดัการป่าชายเลนเพื่อรองรบัสภาวะ
โลกรอ้น: การใชป้ระโยชน์และการมสีว่นรว่มของชมุชน 2) Flooded House: What 
does ‘house’ mean to villagers after it was flooded? 3) Support Adaptive 
Testing 4) Vocabulary Quest 5) การพฒันาสื่อการอ่านในรูปแบบมลัตมิเีดยีสอง
ภาษาทีเ่น้นบรบิทไทย เขยีนโดยนักเรยีนไทยเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษ
ส าหรบันักเรียนระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น โดยได้รบัความสนใจผู้เขา้ชมงานทัง้

ดา้นเนื้อหาและการน าไปใชป้ระโยชน์เป็นอย่างมาก 
 

 

ศูนยว์จิยัและบรกิารวชิาการ (CRS) คณะศลิปศาสตร ์ไดจ้ดักจิกรรม Research Discussions เพื่อผลกัดนัและ

กระตุ้นบุคลากรและนักศกึษาในการสรา้งผลงานวจิยัทีม่คีุณภาพและสามารถน าไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ อกีทัง้เป็นเวทใีนการ

แลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นการวจิยั   โดยจดัขึน้ในวนัพฤหสับดทีี ่3 ของทุกเดอืน  

ศนูยวิ์จยัและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร ์ร่วมจดันิทรรศการเพ่ือน าเสนองานวิจยั
ของบคุลากรคณะศิลปศาสตรใ์นงาน “การน าเสนอผลงานวิจยัแห่งชาติ 2555” 

Research Discussions 

สดัส่วนผลงานวิจยัต่ออาจารยป์ระจ าและนักวิจยั 
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คณะศลิปศาสตร ์มุ่งสรา้งความเป็นเลศิดา้นการบรกิารวชิาการตามนโยบายดา้นการบรกิารวชิาการแก่สงัคมและ

ชุมชน ทีส่อดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตทิี ่3.1 การเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของชุมชน และการพฒันาเมอืงน่าอยู่ ชุมชนน่า

อยู่ เป้าหมายกลยุทธห์ลกั 6+1 Flagships และแผนกลยุทธ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี(พ.ศ.2547-

2551) เพื่อพฒันาให้สงัคมและชุมชนมีความเขม้แขง็ทางด้านวชิาการ โดยผ่านโครงการกจิกรรมที่ตอบสนองความ

ตอ้งการของชุมชน เพื่อเผยแพร่องคค์วามรูข้องคณะฯ และบูรณาการการใหบ้รกิารทางวชิาการแก่สงัคมเขา้กับการเรยีน

การสอน การท าวจิยั หรอืการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยน ารูปแบบและความรู้จากการบรกิารวชิาการสู่สงัคมและ

ชุมชน มาบูรณาการกบัการเรยีนการสอนทัง้ทางดา้นภาษาและในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป ทัง้นี้เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้น

การเรยีนรูข้องนกัศกึษาใหส้ามารถน าความรู ้และประสบการณ์ทีไ่ดจ้ากการท ากจิกรรมไปช่วยพฒันาชุมชนและสงัคมให้

มคีวามเขม้แขง็ สามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อสรา้งชุมชนและสงัคมให้พึง่พาตนเองได ้เพื่อใหเ้ป็นรากฐานทีม่ ัน่คงของ

สงัคม  เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู ้(Knowledge-based Society) อนัจะสร้างความเขม้แขง็ทางดา้นวชิาการใหแ้ก่คณะฯ 

และมหาวทิยาลยัฯ และท าใหม้หาวทิยาลยัเป็นทีรู่จ้กัในสงัคม 

ดงันัน้ คณะศลิปศาสตร ์จงึไดส้นบัสนุนใหม้กีารน ารูปแบบและความรูจ้ากการบรกิารวชิาการสู่สงัคมและชุมชน

มาบรูณาการกบัการเรยีนการสอน (Project - based Learning) โดยเฉพาะในหมวดวชิาศกึษาทัว่ไป เช่น  รายวชิา SSC 

210 มนุษย์กบัหลกัจรยิศาสตรเ์พื่อคุณภาพชวีติ ของสายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ ซึง่มกีารจดัการเรยีนการ

สอนทีมุ่่งเน้นการท ากจิกรรมโครงงานพฒันาสงัคมควบคู่กบัการเรยีนในชัน้เรยีน เพื่อพฒันาศกัยภาพดา้นการเรยีนรูข้อง

นักศกึษาและสร้างความตระหนักถึงความส าคญัของการอยู่ร่วมกนัในสงัคมอย่างมคีวามสุข   และรายวชิา SSC 290 

สิ่งแวดล้อมกับการพัฒนา ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ของนักศึกษาและสร้างความตระหนักถึง

ความส าคญัของสิง่แวดล้อม โดยสามารถน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรยีนในชัน้เรยีนไปช่วยพฒันาสงัคม 

นอกจากนี้ คณะฯ ยงัมโีครงการบรกิารวชิาการต่างๆ อาท ิโครงการอบรม /บรกิารวชิาการทีด่ าเนินการโดยบุคลากรของ

คณะฯ การจดัทดสอบ เพื่อวดัระดบัความสามารถทางภาษาองักฤษ และการเป็นวทิยากรพเิศษต่างๆ  เป็นตน้ 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการ/กจิกรรมดา้นบรกิารวชิาการแก่ชุมชน เพื่อตอบสนองพนัธ

กจิดา้นการบรกิารวชิาการ และเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัชมุชน ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 

ด้านการบริการวิชาการ 
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       เมื่อวนัที ่14 ตุลาคม 2554  สายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์คณะศลิป-
ศาสตร์ ร่วมกับ ส านักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ กระทรวงพลังงาน 
คณะกรรมการชุมชนหมู่ที ่3 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ และโรงเรยีนวดัพุทธบชูา  ไดจ้ดั
โครงการพลงัชุมชนเพื่อร่วมกนักา้วพน้วฤิตการณ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มโดยปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม LNG 101-104  ชัน้ 1 อาคารคณะศิลป
ศาสตร ์ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อเป็นแนวทางสรา้งสมาชกิชุมชนใหเ้ป็นคนด ีมวีถิชีวีติ
ทีม่คีุณภาพ และมคีุณค่าต่อสงัคม โดยเป็นการมุ่งเน้นทางด้านชุมชน องค์กร และ
สถาบนัการศกึษาทีเ่ผชญิกบัปญัหาสภาพสงัคมใน
สถานการณ์ปจัจุบนั และสามารถน าหลกัเศรษฐกจิ
พอเพยีงมาใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินชวีติ และ
พฒันาคุณภาพชีวติจากการฝึกอบรมวชิาชพีจาก
โครงการดงักล่าว  ไดแ้ก่ หลกัสตูร น ้ายาลา้งจาน 
EASY Formula (สูตรใช้เองและเพื่อจ าหน่าย) 
น ้ายาปรบัผา้นุ่ม เครื่องกรองน ้าตน้ทุนต ่า ฯลฯ 

ทัง้นี้ มผีู้เขา้ร่วมโครงการ ทัง้หมด 105 คน   ซึ่งในโอกาสนี้ ได้รบัเกียรติ
จากอาจารยก์จิจา หนูนิ่ม วทิยากรจากมหาวทิยาลยันอรท์เชยีงใหม่ มาเป็นผูบ้รรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกบัวกิฤตการณ์ด้านพลงังานและสิง่แวดล้อม สภาพสงัคมไทย และ
หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง ตลอดจนเป็นวทิยากรสาธติอบรมในโครงการ 

 
 

 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งคณะเดินทางลง
ส ารวจพืน้ทีท่ี่ประสบภยัน ้าท่วม โดยมอีาจารยส์ุรตัน์ เพชรนิล ได้รบัมอบหมาย
จากส านักงานวชิาศึกษาทัว่ไปและร่วมเดินทางไปกบัคณะฯ เมื่ อวนัศุกร์ที่ 25 
พฤศจกิายน 2554 ณ จงัหวดัชยันาทและจงัหวดัอ่างทอง โดยพื้นที่ที่ลงส ารวจ 
ได้แก่ วดัโครกเขม็ และโรงเรยีนชุมชนวดัโคกเขม็ ต าบลตลุก อ าเภอสรรพยา 
จงัหวดัชยันาท โรงเรยีน วดัมะปรางค ์
ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 

จงัหวดัชยันาท วดัจ าปาหล่อ และโรงเรยีนวดัจ าปาหล่อ ต าบลจ าปาหล่อ อ าเภอ
เมอืงอ่างทอง จงัหวดัอ่างทอง ทัง้นี้เพื่อหาขอ้มูลในการจดัท าโครงการช่วยเหลอื
ฟ้ืนฟูผูป้ระสบภยัน ้าท่วม  

 
 
  

โครงการพลงัชุมชนเพ่ือร่วมกนัก้าวพ้นวิกฤตการณ์พลงังานและส่ิงแวดล้อมโดยปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

การเดินทางลงพื้นท่ีเพ่ือหาข้อมูลในการจดัท าโครงการช่วยเหลือฟ้ืนฟผูู้ประสบภยัน ้าท่วม 
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เมื่อวนัที ่10 ธนัวาคม 2554  คณาอาจารย ์
เจา้หน้าที ่และนกัศกึษาทีเ่รยีนวชิา Gen 121 ทกัษะ
การเรยีนรูแ้ละการแกป้ญัหา (Learning and Problem 
Solving Skills) จ านวน 160 คน ไดจ้ดั “กจิกรรมรวม
พลงัมดอาสา จติอาสา ณ มหาวทิยาลยัมหามกุฏราช
วทิยาลยั” โดยนกัศกึษาไดล้งแรงและเขา้ฟ้ืนฟูพืน้ที่
ภายในมหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั 

  

 
 

เมื่อวนัที่ 29 มกราคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์
อาจารยป์ระจ าสายวชิาสงัคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ไดน้ านักศกึษามหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไปท างานจติอาสาในโครงการมดอาสาพฒันาชุมชน
ผ่านพน้น ้าท่วม โดยน านักศกึษา และ อาจารย ์มจธ. ร่วมท ากจิกรรมฟ้ืนฟูโรงเรยีน
ซึ่งเสยีหายจากอุทกภัยด้วยกนัอย่างเต็มก าลงัความสามารถ ณ โรงเรียนเทศบาล
ปลายบางวัดส้มเกลี้ยง ตัง้อยู่เลขที่ 35 หมู่ 2 
ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี เข้าไปฟ้ืนฟูท าความสะอาดสภาพอาคาร ห้องเรียน ซ่อมแซมปรับปรุง
ซ่อมแซมหอ้งสมุด ของเล่นเดก็ และมอบหนังสอื สื่อการเรยีนการสอน อุปกรณ์กฬีา 
เป็นต้น กจิกรรมนี้มุ่งเน้นการส่งเสรมิให้นักศกึษามจีติสาธารณะ เพื่อเป็นจุดเริม่ต้น
ของการเป็นอาสาสมคัรซึง่เป็นการช่วยเหลอืซึง่กนัและกนั และเป็นประโยชน์ร่วมกนั
ทัง้ผูใ้หแ้ละผูร้บั โดยเน้นทีค่วามสามคัค ีการมสีว่นร่วมในการสรา้งประโยชน์แก่สงัคม  

 

 

อาจารย์สุทธพิงษ์ เรอืงจนัทร์ ประธานวชิา GEN 241: ความงดงามแห่ง
ชวีติ (Beauty of Life) ได้จดั “โครงการออกค่ายอาสาพฒันาสถาบนัศกึษาและ
ช่วยเหลือฟ้ืนฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยหลงัน ้าลด” เมื่อวนัที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ 
โรงเรยีนวดัมะปราง และ โรงเรยีนวดัโคกเขม็ ต าบลโพนางด าออก อ าเภอสรรพยา 
จงัหวดัชยันาท วตัถุประสงคก์ารจดัเพื่อน าสิง่ของและเงนิทีไ่ดร้บับรจิาคไปมอบใหก้บั
สถาบนัการศกึษาและประชาชนในพืน้ทีท่ี่ประสบอุทกภยั เพื่อใหเ้กดิกระบวนการมี
สว่นร่วมและจติส านึกในเรื่องการใหเ้พื่อสงัคมเพื่อเป็นการสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่าง

นกัศกึษามหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีโรงเรยีน และชุมชน และเพื่อปรบัปรุงภูมทิศัน์ของโรงเรยีน 

 

รวมพลงัมดอาสา จิตอาสา ณ มหาวิทยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลยั 

 

จิตอาสาในโครงการมดอาสาพฒันาชุมชนผ่านพ้นน ้าท่วม ณ โรงเรียนเทศบาลปลายบาง
วดัส้มเกล้ียง  
 

โครงการออกค่ายอาสาพฒันาสถาบนัศึกษาและช่วยเหลือฟ้ืนฟพืู้นท่ีประสบอทุกภยั
หลงัน ้าลด ณ โรงเรียนวดัมะปราง และ โรงเรียนวดัโคกเขม็ ต าบลโพนางด าออก 
อ าเภอสรรพยา จงัหวดัชยันาท 
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2 โครงงานมดอาสาสูว่ดับรมวงศ ์ 6-7 ม.ค.55 วดับรมวงศ ์จ.พระนครศรอียธุยา 

3 โครงงานน ้ามาปลากนิมด น ้าลดมดอาสา 
(ฟ้ืนฟู) 

7 ม.ค.55 สวนพุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

4 โครงงานคนืโรงเรยีนใหน้้อง 22-25 ธ.ค.54 โรงเรยีนประสานสามคัค ีอ.บางบวัทอง จ.
นนทบุร ี

5 โครงงานฟ้ืนฟูชมุชนทีป่ระสบภยัหลงัน ้าทว่ม 13-17 ม.ค.55 หมู่บา้นธนากรวลิล่า อ.บางกรวย  
จ.นนทบุร ี

6 โครงงานมดร่วมใจ คนืความสดใส คนืหวัใจ 
สิง่แวดลอ้ม สูอ่อ้มน้อย 

21 ม.ค.55 โรงเรยีนวดัออ้มน้อย อ.กระทุม่แบน จ.
สมุทรสาคร 

7 โครงงานยิม้สูอุ้ทกภยั จากน ้าใจมดอาสา  (จดั
ร่วมกบัโครงงานมดอาสาสูว่ดับรมวงศ)์ 

6-7 ม.ค.55 วดับรมวงศ ์จ.พระนครศรอียธุยา 

8 โครงงานมดชว่ยน้อง 22 ธ.ค.54 โรงเรยีนศรอีุลยั อ.สรรพยา จ.ชยันาท 

9 โครงงานฟ้ืนฟูโรงเรยีนประสบภยัน ้าท่วม 21-22 ธ.ค.54 โรงเรยีนวดัมะปราง อ.สรรพยา จ.ชยันาท 

10 โครงงานน ้าลด มดน ้าใจ 15 ม.ค.55 ชุมชนทีป่ระสบภยัน ้าท่วม อ.บางกรวย 
จ.นนทบุร ี

11 โครงงานจติอาสาฟ้ืนฟูหลงัน ้าทว่ม 20-21 ม.ค.55 โรงเรยีนบา้นคงยางใต ้และโรงเรยีนอุลติ
ไพบลูยช์นูปถมัภ ์อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 

12 โครงงานจติอาสาฟ้ืนฟูภมูทิศัน์ไฮเทค 6,8 ม.ค.55 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จ.
พระนครศรอียุธยา 

13 โครงงานท าความสะอาดวดัโพธิเ์ผอืก 17 ม.ค.55 วดัโพธิเ์ผอืก จ.นนทบุร ี

14 โครงงานน ้าลด มดอาสา 17 ม.ค.55 วดัสงัฆทาน อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ีและม.
กรุงเทพ วทิยาเขตรงัสติ จ.ปทุมธานี 

15 โครงงานน ้าลด มดออกอาสา 25 ธ.ค.54 โรงเรยีนล าสนุ่น อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

16 โครงงานร่วมใจฟ้ืนฟูอุทกภยัวดัสงัฆทาน 25 ธ.ค.54 วดัสงัฆทาน อ.เมอืง จ.ปทมุธาน ี

17 โครงงานมดจดัหนกั 6 ม.ค.55 ชุมชนวงัทองธานี อ.ล าลกูกา จ.ปทุมธานี 

18 โครงงานน้อมจติ ชว่ยเหลอืวดัวศิษิฎบุญญาวาส 13 ม.ค.55 วดัวศิษิฎบุญญาวาส เขตทววีฒันา 
กรุงเทพฯ 

19 โครงงานแบ่งปนัความรู ้ร่วมสู ้ฟ้ืนฟู อุทกภยั 21-22 ม.ค.55 โรงเรยีนเทศบาลปลายบางวดัสนุทรธรรมกิา
ราม อ.บางกรวย จ.นนทบุร ี

20 โครงงานฟ้ืนฟูน ้าท่วมดว้ยน ้าใจ 12 ม.ค.55 หมู่บา้นพฤกษา12 จ.ปทุมธาน ี

 

โครงงานนักศึกษา GEN 111 : ด้านจิตอาสา 
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เมื่อวนัที่ 3 เมษายน 2555 ผศ.วลิกัษณา ศรีมาวนิ ประธานสายวิชาภาษา

พรอ้มคณะ ไดใ้หก้ารตอ้นรบัคณาอาจารยจ์ากภาควชิาภาษา คณะศลิปศาสตรป์ระยุกต ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ จ านวน 23 ท่าน เพื่อเขา้ศกึษาดู

งานในด้านบริหารจัดการบุคลากร การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในระดับ

ปริญญาตรี การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยสนับสนุนการเรียน (E-learning) พร้อมทัง้

แนวทางบรหิารจดัการและการประชาสมัพนัธห์ลกัสตูรปรญิญาโทและปรญิญาเอก โดย

ม ีผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง, ผศ.วลิกัษณา ศรมีาวนิ, ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ เทพสุรวิงศ์, 

ดร.อนัญญา สุวรรณกนิษฐ์ และ ผศ.ดร.ปทัมวรรณ จมิากร บรรยายสรุปในดา้นต่างๆ 

พรอ้มทัง้น าคณะผูศ้กึษาดงูาน เขา้เยีย่มชมศนูยก์ารเรยีนรูแ้บบพึง่ตนเอง (SALC) และ

หอ้ง Resource Centre 

 

 

 

คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกบัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี และ
ส านักงานโครงการ สมเดจ็พระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีจดัโครงการ
สอนเสรมิปรบัพื้นฐานภาษาองักฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพ
รตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ีครัง้ที ่11 ระหว่างวนัที ่24-26 เมษายน 2555 โดย
มวีตัถุประสงคเ์พื่อปรบัพืน้ฐานความรูว้ชิาภาษาองักฤษ เสรมิสรา้งความมัน่ใจในการ
ใชภ้าษาองักฤษทีถู่กต้องและเหมาะสมกบัสถานการณ์ รวมทัง้เตรยีมความพรอ้มดา้น
ความรู้พื้นฐานเพื่อน าไปเตรียมตัวในการเข้าสอบแข่งขันเพื่อศึกษาต่อในระดับ
มหาวทิยาลยัให้แก่นักเรียนระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 4 จากทัว่ประเทศ จ านวนทัง้สิ้น 134 คน ณ คณะศลิปศาสตร์ทัง้นี้ 
นกัเรยีนผูเ้ขา้ร่วมโครงการปรบัพืน้ ไดร้บัความรูเ้พิม่เตมิและมปีระสบการณ์การใชภ้าษาองักฤษในการสือ่สารอย่างง่ายใน
สถานการณ์ทีก่ าหนด ทัง้นี้ นักเรยีนทุกคนได้รบัการอบรมวธิกีารใช้บทเรยีนอเิลก็ทรอนิกสใ์นรูปแบบซดี ีเพื่อน าไปฝึก
และเรยีนรูภ้าษาองักฤษเพิม่เตมิดว้ยตนเอง 

 

 

 

 

 

นักศึกษาระดบัดษุฏีบณัฑิตจาก ม. ศิลปากรเข้าศึกษาดงูานสายวิชาภาษา 

 

โครงการสอนเสริมปรบัพื้นฐานภาษาองักฤษนักเรียนในพระราชานุเคราะห ์
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี ครัง้ท่ี 11 



รายงานรายงานประจ าประจ าปีปี  22555555          คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
 

 
 41 

 

 

 

สายวชิาภาษา คณะศิลปศาสตร์ ได้จดัโครงการพฒันาการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษส าหรบัครูและนักเรยีนของกลุ่มโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม แผนกสามญั
ศกึษา จงัหวดัน่าน พ.ศ.2555 ระหว่างวนัที ่21 – 23 พฤษภาคม 2555 ณ โรงเรยีน
นนัทบุรวีทิยา วดัพระธาตุชา้งค ้าวรวหิาร อ าเภอเมอืงน่าน จงัหวดัน่าน ประกอบดว้ย
โครงการย่อย 2 โครงการ คอื 
   1. โครงการฝึกอบรมครผููส้อนภาษาองักฤษ English in the Classroom 
      2. โครงการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษนกัเรยีนมธัยมปลาย 
การอบรมครัง้นี้ ได้รบัความร่วมมือและความสนใจจากผู้เขา้อบรมในกลุ่มโรงเรยีน
พระปรยิตัธิรรมเป็นอย่างด ีโดยมคีรูผู้สอนภาษาองักฤษเขา้รบัการอบรมจ านวน 17 
คน และนกัเรยีนซึง่เป็นสามเณรระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายของโรงเรยีนนันทบุรี
วทิยา เขา้รบัการอบรมจ านวน 90 คน ทัง้นี้การจดัโครงการดงักล่าวจะช่วยกระตุ้นให้
ครูและนักเรียนสนใจที่จะเรียนรู้และฝึกทกัษะภาษาองักฤษ สามารถน าความรู้ไป
ประยุกตใ์ชใ้นการเรยีนและการสอนไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ ซึง่จะสง่ผลในภาพรวมต่อ
การพฒันาประเทศในอนาคต 
 

 

เนื่องจากเหตุอุทกภยัในปี 2554 ทีผ่่านมา มผีลท าให้หอ้งสมุดประชาชน

ประจ านิคมอุตสาหกรรมไฮเทค จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ที่

ส าคญัของผูป้ระกอบการ พนกังานและชุมชนในละแวกนัน้ ไดร้บัความเสยีหายเป็น

อย่างมาก และเมื่อวนัที ่31 พฤษภาคม 2555 บุคลากรและนักศกึษาสายวชิาภาษา

โดยการน าของ ผศ. วิลักษณา ศรีมาวิน ได้จัดท าโครงการเพื่อฟ้ืนฟูห้องสมุด

ประชาชนแห่งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันานักศึกษาของสายวิชาและการ

ฟ้ืนฟูประเทศหลงัอุทกภยัปี 2554 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งแหล่งเรยีนรูส้ าหรบัชุมชน อกีทัง้เป็นโอกาสอนัดสี าหรบั

นกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาและบุคลากร ในการน าความรูด้า้นการเรยีนการสอนภาษาองักฤษ มาประยุกต์ในการเลอืก

คดัสรรหนงัสอืส าหรบัสง่เสรมิการเรยีนรูใ้นดา้นต่างๆ พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหเ้ขา้ร่วมกจิกรรมบ าเพญ็ประโยชน์ พรอ้มทัง้

เสรมิสรา้งจติสาธารณะแก่ชุมชนและสงัคม   

 

ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง คณะศลิปศาสตร์ จดัอบรม Journalism 2.0 Workshop ให้กบับุคลากรของ
International Education and Resource Network (iEARN) จ านวน 25 คน ระหว่างวนัที ่14-16 มนีาคม 2555 เพื่อ
พฒันาทกัษะการใชโ้ปรแกรม Journalism 2.0  ซึง่เป็นโปรแกรมทีส่ามารถใช ้Media เขา้มาช่วยในดา้นการพฒันาทกัษะ
การเรยีนรูข้องนกัศกึษา 

 

อบรม Journalism 2.0 Workshop   

โครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษส าหรบัครแูละนักเรียนของกลุ่มโรงเรียน
พระปริยติัธรรม แผนกสามญัศึกษา จงัหวดัน่าน พ.ศ. 2555 

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ์ร่วมฟ้ืนฟหู้องสมดุประชาชนประจ านิคมอตุสาหกรรมไฮเทค 
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สายวชิาภาษา ได้จดัให้มกีารอบรมเพื่อพฒันาความรู้ด้านภาษาองักฤษ
เพื่อการสือ่สารและการท่องเทีย่วใหก้บัครใูนระดบัมธัยมศกึษา ในพืน้ทีอ่ าเภอคุระบุ
ร ีอ าเภอตะกัว่ปา่ และอ าเภอทา้ยเหมอืง จงัหวดัพงังา เมื่อวนัที ่3-4 กนัยายน 2555  
โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อยกระดบัความสามารถใน
การใชภ้าษาองักฤษเพื่อการสือ่สารของครผููส้อน
ภาษาองักฤษในพื้นที่ รวมทัง้ส่งเสริมแนวการ
สอนและการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาการใช้
ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งนับเป็นการ
สง่เสรมิอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในทอ้งถิน่ ใน
การจัดอบรมครัง้นี้  โดยมีวิทยากรบรรยาย
จ านวน 3 คน คอื ผศ.กษมาภรณ์ มณีขาว ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ เทพสุริวงศ์ และ 
Dr.Jonathan C. Hall ทัง้นี้ มคีรผููส้อนภาษาองักฤษในระดบัมธัยมศกึษาในโรงเรยีน

พืน้ทีจ่งัหวดัพงังาเขา้ร่วมรบัการอบรมจ านวน 24 คน 

 

 

คณะศลิปศาสตร ์จดัโครงการวทิยุชุมชน เพื่อใหบ้รกิารและเผยแพร่ความรูท้างดา้นวชิาการ ในหวัขอ้ต่างๆ อาท ิ

สขุภาพและครอบครวั ภาษาและศลิปวฒันธรรม วจิยัและการเรยีนรู ้และนานาสาระ ใหก้บัชุมชนรอบรัว้มหาวทิยาลยั โดย

ด าเนินการกระจายเสยีงออกอากาศทางสถานีวทิยุ คลื่นวทิยุชุมชนวดัพุทธบูชา FM 100.25 MHz ทุกวนัองัคาร เวลา 

13.00-14.00 น.  

 

 

หอ้ง Resource Centre จดัเป็นหอ้งสมุดเฉพาะทาง โดยมจีุดประสงคห์ลกัใน
การเปิดใหบ้รกิาร คอื เพื่อเป็นแหล่งขอ้มลูการเรยีนรู ้ในการสนบัสนุนการเรยีนการ
สอนของหลกัสูตรภาษาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งเปิดให้บริการมาตัง้แต่ปี พ.ศ.2527 
ภายใต้การบรหิารจดัการของสายวชิาภาษาศาสตรป์ระยุกต์ ในปี พ.ศ.2549 คณะ
ศิลปศาสตร์ได้มีการปรบัปรุงโครงสร้างการบริหารจดัการ เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพฒันามหาวทิยาลยั ดงันัน้หอ้ง Resource Centre จงึโอนยา้ยมาอยู่ในสงักดั

ของศนูยส์ารสนเทศและการเรยีนรู ้ ปจัจุบนั Resource Centre เปิดใหบ้รกิารหนังสอื วารสาร เอกสารประกอบการเรยีน
การสอนและงานวจิยัทางดา้นภาษาศาสตรป์ระยุกต ์สือ่การเรยีนรู ้รวมทัง้ยงัมกีารใหบ้รกิารอนิเตอรเ์น็ต เพื่อการคน้ควา้
หาขอ้มลูในการเรยีนการสอนและการวจิยั  

 

 

ในปีงบประมาณ 2555 ศูนย์สารสนเทศและการเรียนรู้ มีจ านวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม /บริการศูนย์ฯ 

มากกว่า 10,000 คน 

การให้บริการห้อง Resource Centre 

โครงการวิทยชุุมชน 

อบรมเพ่ือพฒันาภาษาองักฤษส าหรบัครรูะดบัมธัยมศึกษาในจงัหวดัพงังา 

   

กิจกรรม/บริการศนูยส์ารสนเทศและการเรียนรู้ 
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ในปีงบประมาณ 2555 คณะศลิปศาสตร ์มกีารใหบ้รกิารดา้นการเยีย่มชม/ศกึษาดงูานใหแ้กห่น่วยงานภายนอก 

ดงัรายละเอยีดดงันี้ 

วนัท่ี ผูร้บับริการ หน่วยงานท่ี

ให้บริการ 

จ านวน (คน) 

25 ต.ค.54 เยาวชนในจงัหวดัชายแดนภายใต้โครงการ "สานใจไทย สู่

ใจใต"้ รุ่นที ่16 

SALC 33  

7 ธ.ค.54 บุคลากรศนูยก์ารศกึษาเนชัน่ทาวเวอร ์มหาวทิยาลยัเนชัน่ SALC 7  

20 ม.ค.55 คณะนกัศกึษาระดบัดุษฎบีณัฑติ จากภาควชิาหลกัสตูรและ

การสอน บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 

สายวชิาภาษา 6 

27 ก.พ.55 บุคลากรศูนย์ทรัพยากรทางภาษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์

ประยุกต์ คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม สถาบนัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้เจา้คุณทหารลาดกระบงั 

SALC 6 

14 ม.ีค.55 คณะผูเ้ขา้อบรม iEARN SALC 25 

3 เม.ย.55 คณาอาจารย์จากภาควชิาภาษา คณะศลิปศาสตรป์ระยุกต ์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ 

สายวชิาภาษา 

/SALC 

23 

8 ม.ิย.55 บุคลากรศนูยภ์าษา มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร SALC 8 

20 ก.ค.55 บุคลากรวทิยาลยัชุมชนตาก SALC 2 

9 ส.ค.55 บุคลากรมหาวทิยาลยัราชภฏัสกลนคร SALC 20 

9 ส.ค.55 คณาอาจารย์จากสาขาภาษาต่างประเทศ ส านักวิชา

เทคโนโลยสีงัคม มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสีรุนาร ี

หน่วยทดสอบ

CRS 

4 

5 ก.ย.55 บุคลากรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

กองทพัอากาศ 

SALC 11 

6 ก.ย.55 บุคลากรคณะสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยั

ราชภฏันครปฐม 

SALC 10 

21 ก.ย.55 บุคลากร Spencer International Co., Ltd. CRS 4 

 

 

 

 ศนูยว์จิยัและบรกิารวชิาการ คณะศลิปศาสตร ์จดัใหบ้รกิารดา้นการทดสอบ เพื่อวดัระดบัความสามารถทางดา้น

ภาษาองักฤษให้กบัผูท้ีไ่ดร้บัทุนการศกึษาของรฐับาล เพื่อไปศกึษาต่อยงัต่างประเทศ ในปีงบประมาณ  2555 มผีูเ้ขา้รบั

การทดสอบ เพื่อวดัระดบัทางดา้นภาษาองักฤษกบัศนูยว์จิยัและบรกิารวชิาการฯ จ านวน 10 คน 

การให้บริการเย่ียมชม/ศึกษาดงูาน 

การจดัทดสอบ เพ่ือวดัระดบัความสามารถทางด้านภาษาองักฤษ 
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คณะศลิปศาสตร ์มนีโยบายส่งเสรมิใหบุ้คลากรของคณะฯ ร่วมเป็นกรรมการภายนอก /กรรมการวทิยานิพนธ์/

กรรมการวชิาการ/กรรมการวชิาชพี เพื่อเป็นการสรา้งเครอืขา่ยทางดา้นการบรกิารวชิาการกบัหน่วยงาน/องคก์รภายนอก 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มบีุคลากรทีร่่วมเป็นกรรมการภายนอก/กรรมการวทิยานิพนธ/์กรรมการวชิาการ/กรรมการ

วชิาชพี จ านวน 19 คน ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

รายช่ือ วนัท่ี รายละเอียด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สายวิชาภาษา    

1. ผศ.ดร.พรนภสิ  ดาราสว่าง 23 ม.ค.55 คณะกรรมการพฒันาหลกัสตูรและ

มาตรฐานการศกึษาหลกัสตูรศลิปศาสตร

บณัฑติสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

มหาวทิยาลยัหวัเฉียวเฉลมิ

พระเกยีรต ิ

 13 ก.พ.55 ผูท้รงคุณวฒุวิพิากยห์ลกัสตูรการศกึษา

ทัว่ไป 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

 26 ก.พ.55 กรรมการสอบสมัภาษณ์ผูท้ีส่อบผ่าน

ขอ้เขยีนทุนศกึษาอบรม ของศนูยภ์าษา

ของซมีโีอ เรลค ์ประจ าปี 2555- 2556 

สถาบนัภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 1 ม.ีค.55 กองบรรณาธกิารวารสาร PASAA สถาบนัภาษา 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 25 พ.ค.55 กรรมการสอบวทิยานพินธ ์เรื่อง การ

พฒันาโมดลูรายวชิาภาษาองักฤษ

ส าหรบัหวัหน้าพนกังานตอ้นรบับน

เครื่องบนิตามหลกัสมรรถนะโดยผ่านสือ่

อเิลก็ทรอนิค 

บณัฑติวทิยาลยั 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 1 เม.ย.54 คณะอนุกรรมการประสานงานระดบัชาติ

เกีย่วกบัศนูยภ์าษาซมีโีอ 

ศนูยภ์าษาซมีโีอ(SEAMEO) 

 1 เม.ย.54 กรรมการประเมนิผลการศกึษา 

สาขาวชิาภาษาองักฤษ มหาวทิยาลยั

หอการคา้ไทย 

มหาวทิยาลยัหอการคา้ไทย 

 ตัง้แต่ปี 54 -

ปจัจบุนั  

กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน สกอ. 

ส านกังานคณะกรรมการ 

การอุดมศกึษา 

 ตัง้แต่ปี 53 -

ปจัจบุนั 

กองบรรณาธกิารวารสาร Innovation in 

Language Learning and Teaching 

 

 

 

กรรมการภายนอก/กรรมการวิทยานิพนธ/์กรรมการวิชาการ/กรรมการวิชาชีพ 
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รายช่ือ วนัท่ี รายละเอียด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2. ดร.ปทัมวรรณ  จมิากร 10 ต.ค.54 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาขอ้เสนอการวจิยั

เพื่อพจิารณาตดัสนิใหทุ้นอุดหนุนการ

วจิยั 

สถาบนัวจิยัและพฒันา 

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

 21 ก.พ.55 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาคุณภาพบทความ 

เรื่อง Using Unscripted Role Play to 

Improve Speaking Ability of EFL 

Students 

คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 29 ม.ีค.55 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาบทความ เรื่อง 

Learner- Centered Innovation Using 

Task-Based Instruction, Implemented 

in an English Oral Presentation 

Undergraduate Course 

คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 23 เม.ย.55 กรรมการวทิยานิพนธข์อง น.ส. รสัรนิทร ์

ศรศีริศศพิร เรื่อง "A Development of a 

Research-based Reading Program 

with Self-regulated Learning to 

Enhance Critical Reading Skills of the 

Upper Secondary School Students" 

EIL International Office 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 25 พ.ค.55 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาบทความจ านวน 3 

เรื่อง ใหแ้ก่มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

3. ผศ.ดร.ภมรารตัน์  วริยิะ-

การุณย ์

29 ม.ีค.55 ผูเ้ชีย่วชาญตรวจเครื่องมอืวจิยัของ

วทิยานิพนธเ์รื่อง การพฒันาหลกัสตูร

การฝึกอบรมค่ายภาษาองักฤษเพื่อ

เสรมิสรา้งทกัษะการพดูภาษาองักฤษ

ความรูด้า้นกจิกรรมค่ายภาษาองักฤษ 

และทกัษะสงัคม ส าหรบันกัศกึษา

วชิาเอกภาษาองักฤษคณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

บณัฑติวทิยาลยั

มหาวทิยาลยัศลิปากร 

4. อ.รชันี  เดอรซ์งิห ์ 25 - 27 

ม.ค.55 

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัทกัษะ

ภาษาต่างประเทศงานศลิปหตัถกรรม

นกัเรยีนระดบัชาต ิ"สดุยอดเดก็ไทย กา้ว

ล ้า สูผู่น้ าอาเซยีน" 

ส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
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รายช่ือ วนัท่ี รายละเอียด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

5. อ.ธนิศร ์ บุญสม 25 - 27 ม.ค.

55 

คณะกรรมการตดัสนิการแขง่ขนัทกัษะ

ภาษาต่างประเทศงานศลิปหตัถกรรม

นกัเรยีนระดบัชาต ิ"สดุยอดเดก็ไทย 

กา้วล ้า สูผู่น้ าอาเซยีน" 

ส านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

6. อ.วชิยั  กฤตประโยชน์ 15 ม.ิย.55 กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน วทิยาลยัพลงังานทดแทน 

มหาวทิยาลยันเรศวร 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

7. ดร.อธปิตัย ์ บุญเหมาะ 18 พ.ค.55 ผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิคุณภาพโครงร่าง

งานวจิยัในหวัขอ้เรื่อง การศกึษา

สมัฤทธผิลการเรยีนภาษาองักฤษดว้ย

โปรแกรม ELLIS ทศันคตแิละกจิกรรม

การเรยีนของนกัศกึษาปีที ่1 คณะศลิป-

ศาสตร ์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

วทิยาเขตหาดใหญ่ 

คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

8. รศ.ดร.จรสัดาว  อนิทร-

ทศัน์ 

10 ต.ค.54 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาคุณภาพโครงร่าง

งานวจิยัในหวัขอ้ การศกึษาความ

ตอ้งการของบคุลากรและนกัศกึษาต่อ

ศนูยก์ารเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์

 12 ต.ค.54 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาบทความวชิาการ

เรื่อง English for Careers in 

Education: Its Roles and Relevance 

คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 23 ม.ค. 55 คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒุปิระเมนิผล

งานทางวชิาการของนางล าดวน  ทอง

พรหม ต าแหน่งผูช้่วยศาสตราจารย ์ใน

การเสนอขอก าหนดต าแหน่งรอง

ศาสตราจารย ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 12 ม.ีค 50 -

ปจัจบุนั 

กรรมการก ากบัมาตรฐานการวดัและ

ประเมนิผล สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

สือ่สารธุรกจิ มหาวทิยาลยัศรปีทุม 

มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

9. ดร.อนญัญา  สวุรรณ-

กนิษฐ ์

26 ธ.ค. 54 ทีป่รกึษาโครงการการเรยีนการสอน

ภาษาองักฤษ ชุด English Discoveries 

บรษิทั ไอท ีเอด็ดซูอฟต ์จ ากดั 
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รายช่ือ วนัท่ี รายละเอียด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

10. ผศ.ชฎา  กองจนัทร ์ ธ.ค.54 ผูท้รงคุณวฒุติรวจเครื่องมอืวจิยั ของ

นางนพมณี  ฤทธกิุลสทิธชิยั นิสติ

หลกัสตูรครุศาสตรดุษฎบีณัฑติ ภาควชิา

หลกัสตูรและการสอน 

คณะครุศาสตร ์จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั 

 13 ก.พ.55 ผูท้รงคุณวฒุใินการพจิารณาบทความ

วจิยั เรื่อง ผลการใชห้ลกัสตูรวชิา

ภาษาองักฤษทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นส าคญั 

ของเครอืขา่ยมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลา้นนา 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคลลา้นนา 

11. ดร.พนิตพมิพ ์ โศจ-ิ 

ศริกิุล 

18 ม.ค.55 กองบรรณาธกิารวารสาร International 

Journal of Educational Administration 

and Development (IJEAD) 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 22-23 ม.ีค. 
55 

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพ

บทความวชิาการฉบบัภาษาองักฤษ 

คณะศกึษาศาสตร ์

มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

 25 พ.ค.55 ผูท้รงคุณวฒุพิจิารณาบทความจ านวน 3 

เรื่อง ใหแ้ก่มหาวทิยาลยักรุงเทพ 

มหาวทิยาลยักรงุเทพ 

 ตัง้แต่ปี 54 กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน สกอ. 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

12. ผศ.ดร. วรสีริ ิ สงิหศริ ิ 15 ก.พ.55 กรรมการสอบโครงร่างวทิยานิพนธข์อง

นายล ียโีบ นิสติระดบั ปรญิญา

มหาบณัฑติหลกัสตูรครุศาสตรมหา

บณัฑติ สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษ

เป็นภาษาต่างประเทศ ภาควชิา

หลกัสตูรและการสอน 

คณะครุศาสตร ์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

13. อ.กรรชงค ์ กฤต-

ประโยชน์ 

ปี 55 กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน สกอ. 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

14. รศ.ดร.Richard 

Watson Todd 

ตัง้แต่ปี 2542 พจิารณาอ่านบทความวารสาร

ต่างประเทศ เช่น System, Prospect, 

RELC Journal, Guidelines, 

ThaiTESOL Bulletin, Journal of 

English Studies 
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รายช่ือ วนัท่ี รายละเอียด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

สายวิชาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์

1. ผศ.ดร.ศศธิร  สวุรรณ-

เทพ 

27 ธ.ค.54 ประชุมคณะกรรมการบรหิารเครอืขา่ย

การศกึษาทัว่ไปแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่

9/2554 

เครอืขา่ยการศกึษาทัว่ไปแหง่

ประเทศไทย 

 17 ม.ค.55 คณะอนุกรรมการด าเนินกจิการสรา้ง

รายวชิาและจดัการเรยีนการสอนใน

หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป เพื่อพฒันานิสติ

นกัศกึษา 1/2555 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 25 ม.ค.55 คณะอนุกรรมการด าเนินกจิกรรมเครอื- 

ขา่ยสถาบนัอุดมศกึษาเขตภาคกลางฯ 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 25 พ.ค.55 กรรมการโครงการจดัท าแนวปฏบิตักิาร

ประเมนิผลการเรยีนรู ้

ส านกังานจดัการศกึษาทัว่ไป 

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 ปี 55 กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน สกอ. 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

2. ผศ.ดร.จุรพีร  กาญจน-

การุณ 

21 ม.ีค.55 ทีป่รกึษากองบรรณาธกิารวารสารใน

วารสารพฤตกิรรมศาสตรเ์พื่อพฒันา ปีที ่

5 ฉบบัที ่1 มกราคม 2556 

สถาบนัวจิยัพฤตกิรรมศาสตร ์  

มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

3. ดร. วนัเพญ็  วรวงศ-์

พงศา 

30 พ.ค.55 ผูท้รงคุณวฒุใินการสอบประมวลความรู ้

(แบบขอ้เขยีน) นิสติปรญิญาโทหลกัสตูร

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิา

จติวทิยาอุตสาหกรรมและองคก์าร 

คณะสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

 ตัง้แต่ปี 54 กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน สกอ. 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

4. ผศ.ดร.รเิรอืงรอง  รตัน-

วไิลสกุล 

2 ก.พ.55 คณะกรรมการสอบดุษฎนีิพนธ ์เรื่อง 

การเพิม่การท าประกนัชวีติในประเทศ

ไทย (Life Insurance Increasment in 

Thailand) ของนางสนุนัทา นิยมศลิป์ 

มหาวทิยาลยัสยาม 

 ตัง้แต่ปี 54 กรรมการประเมนิคุณภาพการศกึษา

ภายใน สกอ. 

ส านกังานคณะกรรมการการ

อุดมศกึษา 

5. ผศ. วภิาว ี เอีย่มวรเมธ 28 พ.ย. 54 คณะท างานสรา้งเครื่องมอืวดัและ

ประเมนิผลในรายวชิาย่อยระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพีและระดบั

ประกาศนียบตัรวชิาชพีชัน้สงู 

สถาบนัทดสอบทางการศกึษา

แห่งชาต ิ(สทศ) 
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 คณะศลิปศาสตร ์ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรบุคคล ทีส่อดคลอ้งกบัวสิยัทศัน์และแผนพฒันาบุคลากร

ของมหาวทิยาลยั (Training Road Map) และสอดคล้องกบัภารกจิของมหาวทิยาลยั โดยการส่งเสรมิและสนับสนุนให้

บุคลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนวชิาการได้รบัการพฒันาทกัษะ เพิม่พูนความรูแ้ละประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ทัง้นี้ เพื่อให้บุคลากรเป็นผู้ที่ทันต่อพลวตัทางวิชาการ มีความสามารถในการเรียนรู้และน าองค์ความรู้มาใช้ในการ

พฒันาการจดัการเรียนการสอนหรือพัฒนาในทกัษะเฉพาะด้านได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสทิธิภาพ เป็นผู้ที่มีความ

เชีย่วชาญในวชิาชพี เพื่อสรา้งความเขม้แขง็และสนับสนุนการบรหิารจดัการของคณะฯ ใหม้สีมรรถนะทีส่ามารถเทยีบเคยีง

กบัคู่แขง่ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ  

ผูบ้รหิารคณะฯ ไดน้ าหลกัธรรมาภบิาล มาใชเ้ป็นแนวปฏบิตัใินการเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพบุคลากรทัง้ใน

ด้านคุณธรรมและจรยิธรรม มีความโปร่งใสในการบริหารจดัการ สามารถตรวจสอบได้ และสร้างความเชื่อมัน่ในการ

บรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพ มกีารจดัสวสัดกิารและการสรา้งขวญัก าลงัใจ เพื่อให้บุคลากรเป็นคนด ีมคีุณภาพ และมี

ความสขุ  

คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

เป้าหมายที ่4 

มบีุคลากรทีเ่ก่ง ด ีมคีุณภาพ และมคีวามสขุ 

มบีุคลากรทีม่คีวามเป็นสากล 

มรีะบบการบรหิารจดัการทีท่นัสมยัและมปีระสทิธภิาพ 

มกีารประกนัคุณภาพฯ ทีไ่ดร้บัการรบัรองทุกมาตรฐาน 

เป้าหมายที ่3 

การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์ 

เป้าหมายที ่4 

การปรบัปรุงโครงสรา้งและการบรหิารจดัการ 

 

กลยุทธ์ที ่4 การพฒันาบุคลากรและระบบบรหิารจดัการ 

และการสรา้งบรรยากาศทีด่ใีนการท างาน 

4.1.1 พฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพและมคีวามสขุ 

4.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ

บุคลากร 

4.2.1 พฒันาบุคลากรใหม้คีวามเป็นสากล 

4.2.2 สรา้งบรรยากาศความเป็นสากลในคณะฯ 

กลยุทธท์ี ่3 สง่เสรมิหลกัสตูรทีม่กีารบูรณาการความรูเ้ชงิวชิาการ

ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัทกัษะทางสงัคมศาสตร์

และมนุษยศาสตร ์รวมทัง้ทกัษะชวีติ 

มาตรการ 3.2 ปลูกฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ผ่านกระบวนการเรยีน

การสอน วิจัยและการท างานแก่บุคลากรและนักศึกษา และ

กจิกรรมนอกหลกัสตูร 

กลยุทธท์ี ่4 ปรบัโครงสรา้งหน่วยงานใหม้คีวามยดืหยุ่น ปรบักฎ  

พนัธกจิที่ 4 พฒันาศักยภาพของบุคลากรให้เก่ง ด ีและมีความสุข 

 



รายงานรายงานประจ าประจ าปีปี  22555555          คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
 

 
 50 

 

คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

4.3.1 น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการ

บรหิารจดัการ 

4.3.2 สรา้งธรรมาภบิาลในองคก์ร 

4.3.3 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการปฏบิตัิงาน

ของบุคลากร 

ระเบยีบและวธิปีฏบิตั ิใหม้คีวามคล่องตวัสอดคลอ้งกบัภารกจิ และ

ระบบทีท่นัสมยั รวมทัง้ปรบัเปลีย่นทศันคตแิละศกัยภาพของ 

บุคลากร (Empowerment Enforcement Encouragement) เพื่อ

รองรบัการเปลีย่นแปลงต่างๆ 

4.4.1 สนับสนุนและส่งเสรมิใหก้ารประกนัคุณภาพไดร้บั

การรบัรองทุกมาตรฐาน 

 

มาตรการ 4.1 ควบหลักสูตรที่มีความซ ้าซ้อน และ /หรือการ

รวมกลุ่ม (Cluster) หน่วยงานที่มีศาสตร์ใกล้เคียงกันหรือข้าม

ศาสตร ์

มาตรการ 4.2 ส่งเสริมให้มีการท างานข้ามสาขาวิชาและข้าม

หน่วยงาน 

มาตรการ 4.3 ปรบัปรุงโครงสรา้งคณะ/ส านกั 

มาตรการ 4.4 ปรับปรุงระบบบริหารจดัการมหาวิทยาลยัให้

ทนัสมยั 

มาตรการ 4.5 วางแผนก าลงัคนและพฒันาบุคลากรใหส้อดคลอ้ง

กบัการพฒันามหาวทิยาลยัในอนาคต 

มาตรการ 4.6 สร้างระบบและกลไกการสื่อสารสองทางระหว่าง

หน่วยงาน เพื่อใหเ้กดิความร่วมมอืระหว่างกนั 

 

 

คณะศลิปศาสตร์ มกีารบรหิารจดัการแบบรวมศูนยบ์รกิารประสานบรหิาร ซึง่เป็นการบรหิารงานที่เน้นการใช้

ทรพัยากรร่วมกนัภายในหน่วยงาน ทัง้นี้ เพื่อความคล่องตวัและสะดวกรวดเรว็ในการด าเนินงานของหน่วยงาน และลด

ความซ ้าซ้อนในการปฏิบัติงานจากสายวิชา โดยโครงสร้างการบริหารจัดการของคณะฯ ประกอบด้วย คณบดีเป็น

ผู้บงัคบับญัชาสูงสุด รองคณบดฝี่ายวชิาการและวเิทศสมัพนัธ์ รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพการศกึษา 

ผูช้่วยคณบดฝีา่ยวชิาการ และผูช้่วยคณบดฝีา่ยกจิการพเิศษ นอกจากน้ี ยงัมปีระธานสายวชิา 2 สาย คอื สายวชิาภาษา 

และสายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์ มหีวัหน้าศูนย ์2 ศูนย ์คอื ศูนยส์ารสนเทศและการเรยีนรู ้และศูนยว์จิยัและ

บรกิารวชิาการ และมสี านกังาน 2 ส านกังาน คอื ส านกังานวชิาศกึษาทัว่ไป และส านกังานคณบด ีโดยทีส่ านักงานคณบดี

เป็นหน่วยงานหลกัทีท่ าหน้าทีด่แูลการบรหิารจดัการ และประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในคณะฯ  ภายใต้การ

ดูแลของหวัหน้าส านักงานคณบด ีซึ่งปจัจุบนัได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มงาน คือ กลุ่มงานสนับสนุนบริหาร และกลุ่มงาน

สนบัสนุนวชิาการ  ดงันี้ 

     - กลุ่มงานสนบัสนุนบรหิาร ประกอบดว้ย งานบรหิารและธุรการ งานคลงัและพสัดุ และงานนโยบายและแผน 

     - กลุ่มงานสนบัสนุนวชิาการ ประกอบดว้ย งานบรกิารวชิาการ งานประกนัคุณภาพการศกึษา งานเทคโนโลยเีพื่อการ

เรยีนรู ้

การบริหารจดัการของคณะศิลปศาสตร ์
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คณะศลิปศาสตรก์ าหนดใหม้กีารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์ในทุกวนัพุธ สปัดาหท์ี ่4 ของทุก

เดอืน เพื่อร่วมกนัก าหนดทศิทางการพฒันาคณะศลิปศาสตร์ และพจิารณาการด าเนินงานของคณะฯ ตามภารกจิของ

คณะฯ รวมทัง้ตดิตามผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและทศิทางทีก่ าหนดไว้ โดยคณะกรรมการประจ าคณะฯ มี

รายนามดงัต่อไปนี้ 

1. ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง  ประธานกรรมการ 
2. รศ.สนธดิา  เกยรูวงศ ์  กรรมการ 
3. อ.วชิยั   กฤตประโยชน์  กรรมการ 
4. ผศ.วลิกัษณา  ศรมีาวนิ   กรรมการ  
5. ผศ.วภิาว ี  เอีย่มวรเมธ  กรรมการ 
6. ดร.อนญัญา  สวุรรณกนษิฐ ์  กรรมการ (รกัษาการแทนหวัหน้าศนูย ์
                                                                                             สารสนเทศและการเรยีนรู ้ 
                                                                                             1 ต.ค.55-29 ก.พ.55) 
                                                                                             (ด ารงต าแหน่ง 1 ม.ีค.55-ปจัจุบนั) 
7. รศ.ดร. Richard Watson Todd   กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ศศธิร  สวุรรณเทพ  กรรมการ 
9. น.ส.กนกรตัน์  นาคหฤทยั  กรรมการและเลขานุการคณะฯ 

 
 

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร ์
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กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายในคณะหรอืนอกคณะ 
1. ผศ.ดร.จารุวรรณ ชนมธ์นวฒัน์  กรรมการ   (7 ก.พ.53 - 6 ก.พ.55) 
2. ดร.วนัเพญ็  วรวงศพ์งศา  กรรมการ  (20 ม.ีค.55 – ปจัจุบนั) 
3. ผศ.ดร.เสาวลกัษณ์ เทพสรุวิงศ ์  กรรมการ 
4. รศ.ดร.ยุวพนิ  ด่านดุสติาพนัธ ์  กรรมการ  (20 ม.ีค.55 – ปจัจุบนั) 
5. รศ.ดร.ประเวศย ์ ตุย้เตม็วงศ ์  กรรมการ  (20 ม.ีค.55 – ปจัจุบนั) 

กรรมการผูท้รงคุณวฒุภิายนอกมหาวทิยาลยั 
1. รศ.อรุณี  วริยิะจติรา  กรรมการ   (7 ก.พ.53 – 6 ก.พ.55) 
2. รศ.สรุสัวด ี  หุ่นพยนต ์  กรรมการ   (7 ก.พ.53 - 6 ก.พ.55) 
3. ผศ.ดร.อดศิกัดิ ์  ภู่พพิฒัน์   กรรมการ   (20 ม.ีค.55 – ปจัจุบนั) 
4. รศ.ดร.สทิธโิชค  วรานุสนัตกิุล  กรรมการ   (20 ม.ีค.55 – ปจัจุบนั) 
5. ดร.ศนัสนีย ์  กรีตวิริยิาภรณ์  กรรมการ   (20 ม.ีค.55 – ปจัจุบนั) 

ทีป่รกึษาคณะกรรมการประจ าคณะศลิปศาสตร ์
1. อ.อ านาจ    ศรพีนูสขุ  

ทีป่รกึษาคณะศลิปศาสตร ์
1. ดร.กฤษณพงศ ์  กรีตกิร 
 

 

 

คณะฯ ใหค้วามส าคญักบัการพฒันาทรพัยากรบุคคล ทีส่อดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบบั

ที ่10 เพื่อน าไปสูก่ารบรหิารจดัการทีด่ ี สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนพฒันาบุคลากรของมหาวทิยาลยั (Training Road 

Map) โดยก าหนดใหบุ้คลากรทัง้สายวชิาการและสายสนับสนุนไดร้บัการพฒันา เพิม่พูนความรู้ เพื่อน ามาใชพ้ฒันาการ

จดัการเรยีนการสอนหรอืพฒันาในทกัษะเฉพาะดา้น น ามาประยุกต์ใชก้บังานทีไ่ดร้บัมอบหมาย และเพื่อสนับสนุนใหก้าร

บรหิารจดัการของคณะฯ มปีระสทิธภิาพมากขึน้ เพื่อสนับสนุนการบรหิารจดัการของคณะฯ ซึ่งคณะฯ ก าหนดใหบุ้คลากร

ไดร้บัการอบรม/สมัมนา เฉลีย่อย่างน้อย 5 วนั/ปี/คน 

ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มโีครงการและกจิกรรมทีส่นับสนุนการบรหิารจดัการคณะฯ และพฒันาศกัยภาพ

ของบุคลากร ดงันี้ 

 

 

คณะศลิปศาสตรจ์ดัโครงการสมัมนา เรื่อง “การทบทวนเพื่อพฒันาและ
ปรบัปรุงแผนกลยุทธ์ คณะศลิปศาสตร์ (พศ.2553-2563)” ระหว่างวนัที่ 3-4 
ตุลาคม 2554 ณ บ้านทพิย์สวนทอง จงัหวดัสมุทรสงคราม โดยเรยีนเชญิ ดร.
วรรณา เต็มสิริพจน์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน มาเป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรูแ้ละแนวทางในการจดัท าแผนกลยุทธข์องคณะฯ ซึง่ต้องมคีวามเชื่อมโยง
และสอดคล้องกบัแผนพฒันาอุดมศึกษาแห่งชาติ และกรอบแผนกลยุทธ์ของ

มหาวทิยาลยั รวมถงึการเตรยีมความพรอ้มกบัการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซยีน ทัง้นี้ในการทบทวนและปรบัปรุง

การพฒันาทรพัยากรบคุคล 

โครงการสมัมนา “การทบทวนเพ่ือพฒันาและปรบัปรงุแผนกลยทุธ ์คณะศิลปศาสตร ์ 
พ.ศ. 2553-2563” 
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แผนกลยุทธ์ของคณะฯ ไดแ้บ่งเป็น 4 กลุ่มย่อยตามภารกจิหลกั เพื่อระดมสมองในการก าหนดเป้าหมาย แผนกลยุทธ ์
ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ ทีส่นบัสนุนใหแ้ผนกลยุทธส์ามารถตอบสนองวสิยัทศัน์และพนัธกจิของคณะฯ ใหบ้รรลุเป้าประสงคท์ี่
ก าหนดไว ้โดยจะน ามาเป็นขอ้มลูในการจดัท าแผนพฒันาคณะฯ ฉบบัที ่11 (พ.ศ.2555-2559) ทัง้นี้ มผีูเ้ขา้ร่วมโครงการ
สมัมนา จ านวน 30 คน 
 

 
 
 

เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดโครงการสัมมนา
บุคลากร ในหวัขอ้ “การพฒันาคณะศลิปศาสตรด์ว้ยการบรหิารจดัการคุณภาพโดยรวม 
(Total Quality Management )” ณ โรงแรมฮลิตนั รสีอรท์ แอนด ์สปา อ าเภอหวัหนิ 
จงัหวดัประจวบครีขีนัธ ์โดยม ีผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง คณบดคีณะศลิปศาสตร ์เป็นผู้
กล่าวเปิดการสมัมนาดงักล่าว และคณะฯ ไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.นันทน์ ถาวรงักูร ผูช้่วย
อธกิารบดฝีา่ยประกนัคุณภาพและทมีงาน มาเป็นวทิยากรบรรยายพเิศษในหวัขอ้ “การ
น าการบรหิารจดัการคุณภาพโดยรวม (Total Quality Management) มาใช้ในการ
บรหิารจดัการคณะศลิปศาสตร”์ วตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทุกหน่วยงานของ
คณะฯ ไดร้บัทราบขอ้มลูเบือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิารจดัการคุณภาพโดยรวม มสี่วนร่วม
ในการระดมสมอง แสดงความคดิเหน็และใหข้อ้เสนอแนะด้านต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง ซึง่จะ
สามารถน าไปพฒันาและปรบัปรุงในการปฎบิตังิานต่อไป รวมถงึเป็นการสรา้งความรกั 
ความสามคัคเีป็นน ้าหนึ่งใจเดยีวกนัภายในหมู่คณะฯ นอกจากนี้คณะฯ ไดส้ง่เสรมิการจดั
กจิกรรมดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดยไปทศันศกึษา ณ วดัพระพุทธไสยาสน์ 
และวดัใหญ่สวุรรณาราม ทัง้นี้มเีขา้ร่วมสมัมนาฯ จ านวน 70 คน  

 

โครงการสมัมนาบคุลากรคณะศิลปศาสตร ์ประจ าปี 2555 
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ส านักงานคณบดี คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื่อเตรยีมความพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยได้น า Mrs. Wati Istanti 
ซึง่ไดร้บัการสนับสนุนจากสถานฑูตอนิโดนีเซยีใหม้าสอนภาษา Bahasa, Indonesia 
ใหก้บันักศกึษา/บุคลากรของมหาวทิยาลยั และมาปฏบิตังิานด้านวชิาการและสงัคมที่
สายวชิาภาษา เป็นเวลา 2 เดอืน ไปทศันศกึษาทีต่ลาดบางน ้าผึ้ง อ าเภอพระประแดง 
จงัหวดัสมุทรปราการ ในวนัที่ 7 กรกฎาคม 2555 โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร
สายสนับสนุนได้มีโอกาสฝึกภาษาจากเจ้าของภาษา และการใช้ภาษาองักฤษในการ
สื่อสาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิตชุมชน และอื่นๆ ใน
สถานการณ์จริงทัง้นี้มีบุคลากรสายสนับสนุนและสายวิชาการของคณะฯ เข้าร่วม
โครงการฯ จ านวน 12 คน  

 
 

 
 

 
เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2555 หน่วยเทคโนโลยเีพื่อการเรยีนรู ้ศูนยส์ารสนเทศ

และการเรยีนรู ้คณะศลิปศาสตร ์ได้จดัอบรมเชงิปฏบิตักิารโปรแกรม Turn it in ใหก้บั
บุคลากรสายวชิาการ นกัศกึษาระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอกของคณะศลิปศาสตร ์ซึง่
Turn it in เป็นโปรแกรมช่วยตรวจสอบการคดัลอกผลงาน(Plagiarism) เปรยีบเทยีบกบั
แหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต และจากชิ้นงานของนักศึกษาทัว่โลกที่น าขึ้นไปไว้ใน
คลงัขอ้มูลของโปรแกรม Turn it in เอง โดยมทีมีงานจากส านักหอสมุด มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีมาบรรยายและแนะน าวธิใีช ้โปรแกรม Turn it in โดย

นอกจากทีผู่ร่้วมอบรมไดท้ดลองการใชง้านโปรแกรม ยงัไดเ้ปิดมุมมองดา้นการละเมดิลขิสทิธิบ์ทความ และงานวจิยัต่างๆ 
และสามารถแนะน าให้นักศึกษาตรวจสอบผลงานจากโปรแกรม Turn it in ก่อนส่งงาน เพื่อเกิดประโยชน์และ
ประสทิธภิาพการเรยีนรูก้ารสอน ทัง้นี้มผีูเ้ขา้ร่วมรบัการอบรมจ านวน 31 คน 

โครงการพฒันาบคุลากรสายสนับสนุนเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

การจดัอบรมเชิงปฏิบติัการโปรแกรม Turn it in 
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คณะศลิปศาสตร์ได้ด าเนินการด้านประกนัคุณภาพการศกึษา 

ตัง้แต่ปี 2543 เป็นต้นมา โดยจดัให้มีระบบและกลไกประกนัคุณภาพ

การศกึษา  เพื่อให้สอดคล้องกบันโยบายการประกนัคุณภาพการศกึษา

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และเพื่อเป็นการ

ตอบสนองต่อพระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ทีก่ าหนดให้

สถานศกึษาจดัใหม้รีะบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศกึษา และใหถ้อื

ว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นสว่นหนึ่งของกระบวนการบรหิารศกึษาที่

ตอ้งด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปสูก่ารพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศกึษา และเมื่อวนัที ่18-19 กนัยายน 2554 

ส านักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินผลคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ด าเนินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีและ สมศ.มมีตริบัรองผลการประเมินภายนอกของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

พระจอมเกลา้ธนบุร ีทัง้นี้ คณะฯ ไดร้บัการประเมนิในกลุ่มสาขาวชิามนุษยแ์ละสงัคมศาสตร ์โดยมผีลการประเมนิ “ได้รบั

การรบัรอง”  

เกณฑก์ารพิจารณา ผลการประเมิน 
ผลประเมินระดบัคณะได้คะแนนเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน  
๑. ตวับ่งชีต้ามพนัธกจิหลกั ๑๑ ตวับ่งชี ้ ≥ ๓.๕๑  ๔.๖๕ 

๒. ตวับ่งชีท้ ัง้ ๑๘ ตวับ่งชี ้(๒๐ ประเดน็) ≥ ๓.๕๑ ๔.๕๘ 
สรปุ    คณะศิลปศาสตร ์                 ได้รบัการรบัรอง  ไม่รบัรอง 

 ทัง้นี้ ทางคณะกรรมการประเมนิฯ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพภายนอกรอบสาม คณะศลิป-
ศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีดงันี้ 
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

(๑) ด าเนินการรวบรวมขอ้มลูอย่างเป็นระบบ โดยจดัใหม้เีจา้หน้าทีแ่ละระบบการจดัเกบ็ขอ้มูลจากคณะโดยตรง  
เพื่อใหไ้ดข้อ้มลูสมบรูณ์ครบถว้นส าหรบัการประเมนิตนเองโดยเฉพาะ   

(๒) ปรบัปรุงงานการสือ่สารภายในใหเ้กดิความเขา้ใจองคก์รมากขึน้ และจะไดร้บัความร่วมมอืมากขึน้ 
(๓) มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรเีป็นมหาวทิยาลยัวจิยั   ดงันัน้คณะศลิปศาสตรต์้องหาแนวทาง 

มาตรการสนบัสนุนผลกัดนัใหอ้าจารยท์ างานวจิยัมากขึน้  รวมทัง้การเขยีนต าราเพิม่เตมิจากภาระหน้าทีก่าร
สอน  ซึง่เป็นภาระหน้าทีห่ลกั 

(๔) สง่เสรมิใหอ้าจารยม์โีอากาสไปศกึษาอบรมระยะสัน้ทีต่่างประเทศมากขึน้ 
(๕) ศกึษา วเิคราะหห์าปญัหา อุปสรรคต่อการบรรลุเป้าหมาย ส าหรบัการด าเนินงานตวับ่งชีท้ี ่๓ ที ่๗ และที ่

๑๔ ซึง่มผีลการประเมนิไม่สงูนกั 
 
ข้อเสนอแนะด้านคณุภาพบณัฑิต 

จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 

การบริหารคณุภาพคณะศิลปศาสตรต์ามนโยบายการประกนัคณุภาพ
การศึกษา 

การประเมินคณุภาพภายนอกรอบสาม 
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สง่เสรมิและสนบัสนุนใหน้กัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาตพีมิพเ์ผยแพร่บทความวทิยานิพนธใ์นระดบัชาต ิ
หรอืนานาชาตมิากขึน้ 

ด้านงานวิจยัและงานสรา้งสรรค ์
จุดแขง็และแนวทางเสรมิ 
(๑) คณะมนีโยบายสง่เสรมิการสรา้งผลงานวจิยั รวมทัง้การสนบัสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 
(๑) ควรมกีารติดตามการน าผลงานไปใช้ประโยชน์ของหน่วยงาน ชุมชนหรอืองค์กรภายนอก  โดยจดัระบบ

ตดิตาม พร้อมทัง้รวบรวมหลกัฐานการน าไปใช้ประโยชน์จากหน่วยงาน ชุมชน หรอืองค์กรภายนอกที่น า
ผลงานไปใช ้

(๒) ผลงานวชิาการ (บทความวชิาการ หนังสอื ต ารา) ทีไ่ดร้บัการรบัรองคุณภาพมจี านวนน้อย  ผูบ้รหิารควรมี
มาตรการสนับสนุนให้คณาจารย์เขยีนบทความทางวชิาการ หนังสอื หรอืต ารา เพื่อน าไปตีพมิพ์ และขอ
ก าหนดต าแหน่งทางวชิาการใหม้จี านวนมากขึน้ 

(๓) บรหิารจดัการขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ ทัง้การจดักลุ่มความส าคญัของงานวจิยัในระดบัต่าง ๆ ทัง้การวจิยัระดบั
นานาชาต ิระดบัชาต ิและงานวจิยัสถาบนัทีม่ขีนาดใหญ่ เลก็ ตามเน้ือหา งบประมาณ การรวบรวม และการ
เผยแพร่ 

ด้านบริการวิชาการแก่สงัคม 
จุดแขง็และแนวทางเสรมิ 
(๑) ตวับ่งชีท้ี ่๘  ผลของการน าความรูแ้ละประสบการณ์จากการใหบ้รกิารวชิาการมาใชใ้นการพฒันาการเรยีน

การสอน หรอืการวจิยั  ไดค้ะแนนประเมนิเตม็ ๕ 
(๒) ตวับ่งชีท้ี ่๙  ผลของการเรยีนรูแ้ละเสรมิสรา้งความเขม็แขง็ของชมุชนหรอืองคก์รภายนอกไดค้ะแนนประเมนิ

เตม็ ๕ โดยไดด้ าเนินการตามขัน้ตอนครบทัง้ ๕  ขอ้ เป็นประโยชน์ต่อสงัคมและชมุชน 
จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 
(๑) ตวับ่งชีท้ี ่๘  รายละเอยีดเกีย่วกบัโครงการต่างๆ ตามขอ้ ๘.๙  ควรทีจ่ะน าเสนอรายละเอยีดเพิม่เตมิทัง้ ๒๘ 

ชุมชนไดร้บัผลดอีย่างไรจากการบรกิารวชิาการ และสมัพนัธก์บัค่าใชจ้่ายในชุมชนอย่างไร 
(๒) หากมกีารลงพืน้ทีเ่พื่อบรกิารวชิาการนอกจากจงัหวดัเลย ขอใหน้ าเสนอรายละเอยีดโครงการเพิม่เตมิ 
(๓) ตวับ่งชีท้ี ่๙  เมื่อด าเนินการครบทัง้ ๕  ขัน้ตอนควรมกีารรวบรวมเอกสารหลกัฐานใหค้รบถว้น 

ด้านท านุบ ารงุศิลปะและวฒันธรรม 
จุดแขง็และแนวทางเสรมิ 
(๑) ตวับ่งชี้ที ่๑๐ การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศลิปะและวฒันธรรม ได้คะแนนประเมนิเต็ม ๕  มกีารจดัท า

โครงการ/กจิกรรมที่น่าสนใจ  เช่น โครงการวฒันธรรมสญัจร  โครงการทศันศกึษาวถิชีวีติไทย และแหล่ง
เรยีนรูภู้มปิญัญาทอ้งถิน่ ฯลฯ 

(๒) ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ การพฒันาสนุทรยีภาพในมติทิางศลิปะและวฒันธรรมไดค้ะแนนประเมนิเตม็ ๕ 
จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 

(๑) ตวับ่งชีท้ี ่๑๐ ใหเ้กบ็รวบรวมสิง่ทีไ่ดเ้รยีนรู ้เพื่อจดัพมิพเ์ป็นหนังสอืหรอืต ารา 
(๒) ตวับ่งชีท้ี ่๑๑ ใหน้ าการด าเนินงานเกีย่วกบั Green and Clean Campus ทีเ่ป็นนโยบายของมหาวทิยาลยั

รวมไวใ้นตวับ่งชีน้ี้ดว้ย 
(๓) ควรเพิม่งานตกแต่งภายในอาคารดว้ยงานศลิปะทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งลงทุนสงู เช่น ภาพถ่ายทีเ่กีย่วขอ้งกบัศลิปะ

สถาปตัยกรรม เป็นตน้ 
(๔) บริหารจดัการงานท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม โดยคณะกรรมการ  ควรประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิใน

ประเดน็ทีค่ณะมจีุดมุ่งหมายในการด าเนินการ เพื่อผลสมัฤทธิท์ีส่มบรูณ์ 
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(๕) พจิารณาถึงวชิาชพีของคณะ ฯ และน ามาเป็นแนวคิดในการจดัท าโครงการอนุรกัษ์ พฒันา และน าเสนอ
วธิกีารคดิใหม่ ๆ ในการจดักจิกรรมท านุบ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

(๖) มหาวทิยาลยัควรค านึงถงึประชาชน ทัง้ชุมชนรายรอบพืน้ทีม่หาวทิยาลยั เขต อ าเภอ จงัหวดั และประเทศ  
เพื่อร่วมมอืในการบรหิารกจิกรรม 

ด้านบริหารและการพฒันาสถาบนั 
จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 

จ านวนอาจารยท์ีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการมน้ีอย คณะควรก าหนดใหค้ณาจารยส์รา้งผลงานวชิาการ 
โดยหาแนวทางเพื่อจูงใจ และก าหนดมาตรการเช่น การกระจายภาระงานสอน การท าวจิยั เพื่อให้อาจารย์
สามารถสรา้งผลงานวชิาการได ้

ด้านพฒันาและประกนัคณุภาพภายใน 
จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 

ควรมกีารพฒันาระบบการจดับรหิารงานดา้นเอกสารเพื่อประกนัคุณภาพการศกึษา เช่นมหีน่วยงานที่
รบัผดิชอบโดยตรง 

กลุ่มตวับ่งช้ีอตัลกัษณ์ 
จุดแขง็และแนวทางเสรมิ 

คณาจารยแ์ละนกัศกึษาควรใหค้วามส าคญัต่ออตัลกัษณ์ของสถาบนั 
จุดทีค่วรพฒันาและขอ้เสนอแนะ 

คณะควรเขา้ไปมสี่วนร่วมในการบูรณาการโครงการ และกจิกรรมกบัมหาวิทยาลยั เพื่ อร่วมคดิและ
สรา้งสรรคใ์หเ้กดิประโยชน์ต่อสงัคม 
 

 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ีไดก้ าหนดใหห้น่วยงาน/

คณะด าเนินการดา้นการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในและภายนอก เพื่อ

ใช้วดัและตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยงาน /คณะ ซึ่งการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน รอบปีประเมนิ 2554 นี้  คณะศลิปศาสตรไ์ดร้บัการ

ประเมินคุณภาพภายในระดบัคณะ จากคณะกรรมการประเมินภายในของ

มหาวทิยาลยั เมื่อวนัที่ 24 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม SoLA 905 

อาคารคณะศลิปศาสตร ์โดย รศ.ดร.มณีป่ิน  พรหมสทุธริกัษ์ อดตีคณบดี

คณะอกัษรศาสตร์ มหาวิทยาลยัศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการ

ประเมนิฯ ซึง่การประเมนิคุณภาพภายในครัง้นี้  เป็นการประเมนิผลการ

ด าเนินงานของคณะฯ ในรอบการประเมนิปี 2554  โดยใช้หลกัเกณฑ์

การประเมนิ 9 องคป์ระกอบ 23 ตวัชีว้ดั ซึง่ผลจากการประเมนิคุณภาพ

ฯ โดยภาพรวม (อย่างไม่เป็นทางการ)  คณะฯ มผีลการประเมนิvอย่าง

ไม่เป็นทางการอยู่ในระดบัด ี (4.09) ทัง้นี้ คณะฯ จะไดน้ าขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายใน มาใช้

ปรบัปรุงผลการด าเนินงานให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และเป็นไปตามมาตรฐานที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

ก าหนด 

การประเมินคณุภาพภายในระดบัคณะ 
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ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคณุภาพภายในรอบการประเมินปี 2553-2554 
มาตรฐาน 

 
รอบการประเมินปี 2553 รอบการประเมินปี 2554 

(อย่างไม่เป็นทางการ) 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

คะแนน
เฉล่ีย 

ผลการ
ประเมิน 

องคป์ระกอบท่ี 1 ปรชัญา ปณิธาน วตัถปุระสงค ์
และแผนด าเนินการ 

3.00 
 

พอใช ้
 

4.62 ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต 3.85 ด ี 3.62 ด ี
องคป์ระกอบท่ี 3 กิจกรรมการพฒันานักศึกษา 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยั 4.11 ด ี 3.82 ด ี
องคป์ระกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแก่สงัคม 2.50 ตอ้งปรบัปรุง 3.50 ด ี
องคป์ระกอบท่ี 6 การท านุบ ารงุศิลปะและ
วฒันธรรม 

5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารและการจดัการ 4.75 ดมีาก 4.67 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 5.00 ดมีาก 5.00 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกนั
คณุภาพ 

4.00 ด ี 4.00 ด ี

สรุปผลการประเมนิ 4.09 ดี 4.09 ดี 
 
ข้อสรปุภาพรวมของรายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

จดุแขง็  
1. คณะผลติบณัฑติใหม้คีวามรู ้และความงดงามในจติใจไดอ้ย่างเป็นรปูธรรม 
2. มบีรรยากาศของความเอือ้อาทรระหว่างอาจารยก์บันกัศกึษา และระหว่างนกัศกึษาดว้ยกนั  
3. มหีน่วยงานสนบัสนุนงานวจิยัทีม่ปีระสทิธภิาพดมีาก 

 
 ข้อเสนอแนะ 

1. ควรมกีารจดัท าแผนปฏบิตักิารประจ าปีทีค่รอบคลุมทุกพนัธกจิ และทีส่อดคลอ้งกบักลยุทธข์อง
คณะ 

2. ควรมกีารประเมนิผลใหส้อดคลอ้งกบัแผนทีเ่กีย่วขอ้ง 
3. ควรมกีารวางแผนพฒันาการไดต้ าแหน่งทางวชิาการของคณาจารยอ์ย่างจรงิจงั 

 
.  

 

 คณะศลิปศาสตร์มุ่งส่งเสรมิและสนับสนุนใหบุ้คลากรของคณะฯ ได้สร้างชื่อเสยีงให้กบัคณะและมหาวทิยาลยั 

เพื่อใหเ้ป็นทีรู่จ้กัและยอมรบัในสงัคม ทัง้ทางดา้นวชิาการและวชิาชพี และดา้นอื่นๆ ซึง่ในปีงบประมาณ 2555 คณะฯ มี

บุคลากรทีไ่ดร้บัรางวลัประกาศเกยีรตคิุณยกย่องในดา้นวชิาการและวชิาชพีและดา้นอื่นๆ ทัง้ภายในและภายนอกดงันี้ 

 

บคุลากรท่ีได้รบัรางวลัประกาศเกียรติคณุยกย่องในด้านวิชาการและวิชาชีพ 
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 การแข่งขนักีฬาบคุลากรภายใน มจธ. เกมส ์ครัง้ท่ี 13 (พฤศจิกายน-ธนัวาคม 2554) 
  คณะศลิปศาสตรส์นับสนุนและส่งเสรมิใหบุ้คลากรของคณะฯ เขา้ร่วมการแข่งขนักฬีาบุคลากรภายใน มจธ.ใน

ระหว่างวนัที่ 27 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2554 ซึ่งจดัโดยสโมสรพนักงาน ข้าราชการและลูกจ้างมจธ. โดยมี

วตัถุประสงคเ์พื่อเสรมิสรา้งความสามคัคอีนัดรีะหว่างบุคลากรภายในมหาวทิยาลยั และเพื่อหานักกฬีา เพื่อเป็นตวัแทน

ของมหาวทิยาลยัไปร่วมแข่งขนักฬีาบุคลากรสกอ.ครัง้ที ่31 วลยัลกัษณ์เกมส ์ซึง่คณะฯ ไดส้่งบุคลากรเขา้ร่วมจ านวน 5 

ชนิดกฬีา และไดร้บัรางวลัดงัต่อไปนี้ 

ชนิดกีฬา ประเภท รางวลั บุคลากรท่ีได้รบัรางวลั 

1. สนุกเกอร ์ ชายเดีย่ว (40 ปีขึน้ไป) รองชนะเลศิอนัดบัสอง นายธนพล  รอดกุล 

2. เปตอง หญงิเดีย่ว รองชนะเลศิ อ.นนัทนา  พชิยัพฒันโสภณ 

ทมีหญงิ 2 คน รองชนะเลศิอนัดบัสอง อ.นนัทนา  พชิยัพฒันโสภณ 

น.ส.กนกรตัน์   นาคหฤทยั 

คู่ผสม รองชนะเลศิ อ.นนัทนา  พชิยัพฒันโสภณ 

นายวทิยากร  เทพสรุวิงศ ์

ทมีชาย 3 คน รองชนะเลศิอนัดบัสอง นายวทิยากร  เทพสรุวิงศ ์

ดร.กจิจา  เทพศริ ิ  

นายธนพล รอดกุล 

 
 การแข่งขนักีฬาบคุลากรสกอ.ครัง้ท่ี 31 วลยัลกัษณ์เกมส ์

 ผลการแข่งขนักฬีาบุคลากรสกอ. ครัง้ที่ 31 วลยัลกัษณ์เกมส ์ระหว่างวนัที่ 19-25 เมษายน 2555 ทัง้นี้มี
บุคลากรของคณะศลิปศาสตร ์ไดร้บัรางวลัดงันี้ 

ชนิดกีฬา ประเภท รางวลั บุคลากรท่ีได้รบัรางวลั 

1. แบดมนิตนั ทมีหญงิ  

 

รองชนะเลศิอนัดบัสอง 

 

อ.นิชาพร  ยอดมณ ี

บุคลากรต่างคณะ 

2. เทเบลิเทนนิส ทมีหญงิ  

 

รองชนะเลศิอนัดบัสอง อ.องัคณา บุญเสม 

บุคลากรต่างคณะ 
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ในปีงบประมาณ 2555 คณะศลิปศาสตรไ์ดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากมหาวทิยาลยั จ านวน 94,903,500 บาท โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรเงนิงบประมาณใหก้บัหน่วยงาน

ภายในคณะฯ และไดส้รุปผลการใชเ้งนิงบประมาณ ประจ าปี 2555 ในรอบ 9 เดอืน ทีผ่่านมา(ตุลาคม 2554 – กนัยายน 2555) ดงันี้ 

สรปุผลการใช้เงินงบประมาณ ประจ าปี 2555 ราย 9 เดือน(ตลุาคม 2554 – มิถนุายน 2555) 
หน่วยงาน ค่าใช้จ่ายบคุลากร ค่าใช้จ่ายด าเนินการ ค่าสาธารณูปโภค+ ครภุณัฑ+์ส่ิงก่อสร้าง รวม 

แผน ผล % แผน ผล % แผน ผล % แผน ผล % 

คณะศลิปศาสตร ์ 43,841,500 44,165,304.34 100.74 46,985,000 29,034,839.66 61.80 4,077,000 4,222,349.98 103.57 94,903,500 77,422,493.98 81.58 

ส านกังานคณบด ี 6,944,900 7,300,979.60 105.13 9,812,200 8,684,759.06 88.51 3,414,000 3,204,600.88 93.87 20,171,100 19,190,339.53 95.14 

สายวชิาภาษา 23,001,800 22,371,399.19 97.26 11,211,200 7,413,479.09 66.13 - 231,441 - 34,213,000 30,016,319.28 87.73 

สายวชิาสงัคมฯ 9,135,300 10,187,100 111.51 3,183,000 1,897,563.15 40.38 93,000 116,609.80 125.39 12,411,300 11,589,146.65 93.38 

ศนูยส์ารสนเทศ
และการเรยีนรู ้

1,254,100 1,139,703.94 90.88 1,820,000 1,358,191 74.63 436,000 551,826.70 126.57 3,510,100 3,049,721.64 86.88 

วชิาปรบัพืน้ฯ - - - 1,500,000 1,075,486 71.70 - - - 1,500,000 1,075,486 71.70 

ส านกังานวชิา
ศกึษาทัว่ไป 

1,537,500 1,077,719.48 70.10 14,624,900 5,997,072.62 41.01 134,000 108,509.10 80.98 16,296,400 7,183,301.20 44.08 

งานพฒันา
คุณภาพวชิาการ
(ต ารา + สือ่) 

- - - 100,000 97,596.50 97.60 - - - 100,000 97,596.50 97.60 

งานวจิยั - - - 500,000 218,700 43.74 - - - 500,000 218,700 43.74 

ศนูยว์จิยัและ
บรกิารวชิาการ 

1,967,900 2,088,402.13 106.12 4,233,700 2,904,118.54 68.60 - 9,362.50 - 6,201,600 5,001,883.17 80.65 

ด้านการเงินและงบประมาณ 
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คณะศิลปศาสตร์มีบทบาทหลักที่มหาวิทยาลัยฯ คาดหวัง ให้ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการอนุรักษ์

ศลิปวฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย ซึง่แผนกลยุทธข์องคณะฯ ยงัคงมุ่งเน้นพนัธกจินี้ ดว้ยการมกีจิกรรมทัง้ใน

ระดบัคณะฯ และสายวชิาฯ โดยสนับสนุนใหบุ้คลากรทุกระดบั และนักศกึษาไดเ้ขา้ร่วมกจิกรรมอย่างสม ่าเสมอ  เพื่อให้

บุคลากรและนักศึกษามจีติส านึกในการร่วมอนุรกัษ์ รู้สกึหวงแหน และเห็นคุณค่า ของศลิปวฒันธรรมและภูมิปญัญา

ทอ้งถิน่ของไทย 

 นอกจากนี้ คณะฯ ยงัมโีครงการจดัตัง้หน่วยไทยศกึษา เพื่อเป็นหน่วยงานทีจ่ะอบรมภาษาไทย และวฒันธรรม

ไทย แก่นกัศกึษาชาวต่างชาต ิและรบันกัศกึษาแลกเปลีย่นจากต่างประเทศมาศกึษาภาษาไทยและวฒันธรรมไทย  อกีทัง้

สายวชิาภาษายงัมโีครงการปรบัหลกัสตูรภาษาไทย ซึง่เป็นวชิาเลอืกเพื่อช่วยพฒันาการใชภ้าษาไทยของบณัฑติ มจธ. 

ใหเ้ขม้แขง็ขึน้ และเพื่อใหน้กัศกึษาไดต้ระหนกัถงึศลิปวฒันธรรมไทยจากการใชภ้าษาไทย 

คณะศิลปศาสตร ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี

เป้าหมายท่ี 5 

บุคลากรและนกัศกึษามจีติส านกึหวงแหนและเหน็คุณค่า

ของศลิปวฒันธรรมและภมูปิญัญาทอ้งถิน่ 

เป้าหมายท่ี 3 

การสรา้งบณัฑติและพฒันาบุคลากรทีม่คีวามเป็นคนอย่างสมบรูณ์ 

 

กลยุทธท่ี์ 5 อนุรกัษ์และฟ้ืนฟศิูลปวฒันธรรมและภมิู

ปัญญาท้องถ่ินของไทย 

5.1.1 สง่เสรมิและอนุรกัษ์ศลิปวฒันธรรม ภูมปิญัญา

ทอ้งถิน่ของไทย 

5.1.2 สง่เสรมิใหม้กีารแลกเปลีย่นเรยีนรูท้างวฒันธรรม 

และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ทีห่ลากหลาย 

กลยุทธท์ี ่3 สง่เสรมิหลกัสตูรทีม่กีารบรูณาการความรูเ้ชงิวชิาการ

ทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยกีบัทกัษะทางสงัคมศาสตรแ์ละ

มนุษยศาสตร ์รวมทัง้ทกัษะชวีติ 

มาตรการ 3.2 ปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม ผ่านกระบวนการเรยีน

การสอน วจิยัและการท างานแกบุ่คลากรและนกัศกึษา และกจิกรรม

นอกหลกัสตูร 

คณะศลิปศาสตร ์ มุ่งสง่เสรมิกจิกรรมดา้นการปลกูฝงัคุณธรรม จรยิธรรม และความส านึกในความเป็นไทย การ

สบืสานภูมิปญัญาท้องถิ่นให้แก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลยั เพื่อสร้างความเข้มแขง็ในด้านการท านุบ ารุง

ศลิปวฒันธรรม และภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ทีส่อดคลอ้งกบัเป้าประสงคข์องมหาวทิยาลยัในดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม  

พนัธกิจท่ี 5 อนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมและภมิูปัญญาท้องถ่ินของไทย 
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ในปีงบประมาณ 2555 คณะศลิปศาสตร ์มกีารด าเนินงานทีมุ่่งเน้นภารกจิดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม โดย

ไดจ้ดัโครงการและกจิกรรมเพื่อสนองตอบต่อนโยบายดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั ดงัรายละเอยีด

ต่อไปนี้ 

 

 

 เมื่อวนัที่ 12 มกราคม 2555 คณะศลิปศาสตร์ไดจ้ดังานท าบุญในโอกาสครบ 

11 ปี ของการจดัตัง้คณะฯ และท าบุญตกับาตรสง่ทา้ยปีเก่า ตอ้นรบัปีใหม่ 2555 โดยช่วง

เช้าเป็นพิธีตักบาตรอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป ซึ่งได้รับความร่วมมือด้านการ

ด าเนินงานจากนกัศกึษาชมรมพุทธศาสนาของมหาวทิยาลยัเป็นอย่างด ีหลงัจากนัน้ ผศ.

ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง คณบดคีณะศลิปศาสตร ์พรอ้มบุคลากรคณะฯ บวงสรวงพระอรยิ

พรหม / พระบรมราชานุสาวรยี ์รชักาลที ่4 แลว้เขา้ร่วมพธิสีงฆ ์ถวายภัตตาหาร ถวาย

สงัฆทาน และจับฉลากแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่ ณ ห้องประชุม LNG 101 ชัน้ 1 

อาคารคณะศลิปศาสตร ์ทัง้นี้ คณะฯ ยงัไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร. วนิดา พวกุล ทีป่รกึษา

อธิการบดี ผศ.สุภาณี เลิศไตรรกัษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบุคคล และหน่วยงานอื่นๆ มา

ร่วมงานท าบุญดว้ย ในช่วงบ่ายเป็นพธิที าบญุทางศาสนาอสิลาม ณ หอ้ง LNG 306 ชัน้ 3 

อาคารคณะศิลปศาสตร์ กิจกรรมดงักล่าวจดัขึ้นเพื่อความเป็นสริิมงคลและสร้างขวญั

ก าลงัใจแก่บุคลากรในการท างานต่อไป 

 
 
 

เมื่อวนัที ่19 มกราคม 2555 เวลา รองคณบดฝี่ายวางแผนและประกนัคุณภาพ 
อาจารย์ วชิยั กฤตประโยชน์ และ ประธานโครงการศลิปะบ าบดั: แต้มสเีตมิฝนัปนัสุข 
ผูช้่วยศาสตราจารย์ วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ ์รวมทัง้ อาจารย ์กรรชงค์ กฤตประโยชน์ 
ร่วมให้การต้อนรบั วทิยากร “ อาจารย์ สาโรจน์ ตัง้ตฤษณกุล : จติรกรสูช้วีติผู้ซึ่งเป็น
ชายผูพ้กิารแขนทัง้สองขา้ง ผูส้ร้างงานศลิปะไดอ้ย่างงดงาม ยอดเยีย่ม ผูใ้หเ้กยีรตมิา
สอนวาดรปูสนี ้า ใน “โครงการ ศลิปะบ าบดั: แตม้สเีตมิฝนัปนัสุข” ซึง่จดัมาอย่างต่อเนื่อง
ถงึครัง้ที่ 4 แลว้ โครงการนี้ มวีตัถุประสงค ์ใหค้วามรูเ้รื่องศลิปะ เพื่อช่วยในการคลาย
ความทุกข ์ลดความตงึครยีด และช่วยคลายความวติกกงัวลจากการเรยีนและการท างาน 
ผ่านกิจกรรมการวาดรูปสีน ้ าอย่างง่าย ช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้มีโอกาสค้นพบกับ
ความสามารถของตนเอง ผ่านการสรา้งสรรคง์านศลิปะสนี ้า โดยวทิยากรสอนและสาธติที
ละขัน้ตอน จนผู้เข้าอบรมทุกคนสามารถสร้างงานศิลปะสีน ้ าได้ด้วยตนเองอย่าง
ภาคภูมใิจ การอบรมในครัง้นี้ เป็นการวาดภาพดอกกลว้ยไม ้จากต้นแบบของจรงิ ท าให้
นักศกึษาและบุคลากรทีเ่ขา้ร่วมโครงการฯ ไดร้บัความรู ้มีความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ 
ผ่อนคลายจิตใจ และอารมณ์ คลายความตึงเครียดจากการเรียน และการท างาน 
บรรยากาศการอบรมเตม็ไปดว้ยความสนุกสนาน ผ่อนคลายเป็นกนัเอง ผูเ้ขา้อบรมทุกคนมคีวามภมูใิจ และ ไดร้่วมพดูคุย 
ชื่นชมผลงานซึง่กนัและกนัอย่างมคีวามสขุ 

กิจกรรมท าบญุคณะฯ เน่ืองในโอกาส ครบรอบ 10 ปี ของการจดัตัง้คณะฯและกิจกรรมปีใหม่ 

โครงการศิลปะบ าบดั: แต้มสีเติมฝันปันสขุ ครัง้ท่ี 4 
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คณะท างานศลิปวฒันธรรมไดจ้ดังานสปัดาห์ศลิปวฒันธรรมขึน้ ในระหว่าง
วนัที ่6-10 กุมภาพนัธ ์2555  เพื่อสนบัสนุนพนัธกจิดา้นการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม
ของคณะฯ และเพื่อปลูกจิตส านึกให้บุคลากรและนักศึกษาได้รู้สกึรักและหวงแหน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติไทย โดยในงานได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมไทยต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงนาฏศิลป์ และดนตรีไทย ของ
นกัศกึษา มจธ. ชมการสาธติพรอ้มชมิฟร ี ขนมไทย   และจ าหน่ายใหผู้ท้ีส่นใจ การจดั
แสดงและจ าหน่ายผลติภณัฑส์นิคา้ไทย จากภูมปิญัญาไทยของหน่วยงานและรา้นคา้

ต่างๆในชุมชน  อาท ิพรรณไมป้ระดบัไมม้งคลและไมด้อกต่างๆ น ้าหอมเพื่อการบ าบดั
และผ่อนคลายความเหนื่อยลา้ (Aromatherapy) ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิ  เหด็สดจากฟารม์ 
ผลติภณัฑจ์าการถนอมอาหาร ผลติภณัฑเ์พื่อสุขภาพ ดนิมงคล ดอกไมป้ระดษิฐข์องที่
ระลกึ/ของช าร่วยหลากหลายชนิด ฯลฯ นอกจากนี้ยงัมกีารบรรยายใหค้วามรู้เกี่ยวกบั
ศลิปะและวฒันธรรม ซึง่เป็นการเผยแพร่ความรูท้างดา้นศลิปะไทย การอนุรกัษ์ประเพณี
ไทย รวมถงึทางภูมปิญัญาทอ้งถิน่ของไทย ดงัน้ี 
  วนัที ่6 กุมภาพนัธ ์2555  การบรรยายความรูเ้รื่อง “ความงามของภาษาในวฒันธรรมไทย“  
                                            โดย อาจารยว์ฒันะ บุญจบั 

วนัที ่7 กุมภาพนัธ ์2555  การบรรยายเรื่อง “ดนตรไีทย: คณุค่าแห่งความภาคภมูใิจ”  
                                โดย คุณ ญาณี ตราโมท ดารานกัแสดง ผูเ้ป็นทายาทของคร ูมนตร ีตราโมท  
                                 ครเูพลง ศลิปินแหง่ชาต ิและศลิปินอาเซยีน         
 วนัที ่8 กุมภาพนัธ ์2555 การบรรยายเรื่อง “ อตัลกัษณ์มุสลมิในสงัคมไทย ”    
                                 โดย อาจารย ์ธรีนนัท ์ช่วงพชิติ  
วนัที ่9 กุมภาพนัธ ์2555  การบรรยายความรูเ้รื่อง “ศาสตรแ์ห่งการนวดเพื่อผ่อนคลายความเครยีด”  
                                 โดย อาจารยส์กุญัญา หงสประภาส 
วนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2555  การสาธติการวาดภาพสนี ้า ภายใตห้วัขอ้ “ศาสตรแ์ละศลิป์สูค่วามเป็นไทย” 

โดย อาจารยส์าโรจน์ ตัง้ตฤษณกุล 

 

งานสปัดาหศิ์ลปะและวฒันธรรม ประจ าปี 2555  
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เมื่อวนัที ่10 กุมภาพนัธ ์2555 สายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร ์
คณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดักจิกรรมโครงการเรยีนรูว้ฒันธรรมเยอืนสามเวยีงวงั ท่อง
ต านานไทยทรงด า ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์การท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม โดยเป็นการให้นักศึกษาได้มีโอกาสสัมผัส และเรียนรู้วิถีชีวิต 
วฒันธรรมและรูปแบบของงานสถาปตัยกรรมต่างๆ รวมทัง้ ได้เห็นถึงคุณค่า 
ความส าคญัและความงดงามทางสุนทรยีภาพ ซึง่ถอืเป็นส่วนหนึ่งของการพฒันา
ศกัยภาพของนกัศกึษา ในกจิกรรมครัง้นี้ คณะนกัศกึษา ไดเ้ดนิทางไปทศันศกึษา 
ศนูยว์ฒันธรรมไทยทรงด า (ลาวโซ่ง ) ทีร่วบรวมวถิชีวีติความเป็นมาของกลุ่มชนลาวโซ่ง พระนครครี ีพระราชวงัทีส่รา้ง
ในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยู่หวั ทีผ่สมผสานสถาปตัยกรรมไทย จนี และยุโรป พระราชนิเวศน์ พระราชวงั
ที่สร้างในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อ เป็นพระราชนิเวศน์ส าหรับประทับแรมในฤดูฝน 
สถาปตัยกรรมแบบฝรัง่เศสผสมเยอรมนั และ พระราชนิเวศน์มฤคทายวนั “พระราชวงัแห่งความรกัและความหวงั” ใน
พระบาทสมเดจ็พระมงกุฏเกลา้เจา้อยู่หวั สถาปตัยกรรมแบบองักฤษ ซึง่ในโอกาสน้ี นกัศกึษาไดเ้รยีนรูว้ฒันธรรมทอ้งถิน่ 
ผ่านประสบการณ์การท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม และเหน็คุณค่าของความงามในสถาปตัยกรรมและวฒันธรรมไทยประเพณี 
และประยุกตไ์ดเ้ป็นอย่างด ี

 

 

เมื่อวนัที่ 29 กุมภาพนัธ์ 2555 คณะศลิปศาสตร์ได้จดัโครงการ ศลิปะ ศลิปิน 
ศาสตรแ์ละศลิป์ในการด าเนินชวีติ “พลตร ีม.ร.ว.คกึฤทธิ ์ปราโมช” โดยม ีอาจารยอ์ุสมาน 
บรีวูาเหตุ อาจารยส์ายวชิาภาษา คณะศลิปศาสตร ์หวัหน้าโครงการฯ ไดน้ านกัศกึษาและ
บุคลากรเขา้เยีย่มชมสถาบนัคกึฤทธิ ์ซอยงามดพูล ีและบา้น ม.ร.ว คกึฤทธิ ์ซอยสวนพล ู
ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ในการจัดท ากิจกรรมครัง้นี้เพื่อเปิดโอกาสให้
นักศึกษาและบุคลากรได้ศึกษาผลงานและเรียนรู้แนวทางการด าเนินชีวิตของพลตร ี
ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช บุคคลส าคัญของแผ่นดินที่เป็นทัง้นักปราชญ์ นักเขียน 

นักการเมอืง และศลิปินแห่งชาต ิ ทัง้นี้ นักศกึษาและบุคลากรไดร้บัฟงัการบรรยายและ
แลกเปลี่ยนความรู้กบัวิทยากรทัง้ 2 สถานที่ ซึ่งจะท าให้ทุกคนได้เข้าใจในความเป็น
อจัฉรยิภาพของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช มากขึ้นว่าท่านได้ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ
บริหารบ้านเมอืง รงัสรรค์ผลงาน และด ารงชีพอย่างไรจึงได้ประสบความส าเรจ็อย่าง
สงูสดุในชวีติ การเขา้เยีย่มชมบา้น ม.ร.ว.คกึฤทธิใ์นครัง้น้ีไดร้บัความอนุเคราะหอ์ย่างดี
ยิง่จาก ม.ล. รองฤทธิ ์ปราโมช (บุตรชาย ม.ร.ว. คกึฤทธิ ์ปราโมช) ในฐานะวทิยากร
พเิศษ ทัง้นี้มผีูเ้ขา้ร่วมในโครงการฯ ดงักล่าวจ านวน 50 คน 

 
 
 
 
 
 

โครงการเรียนรู้วฒันธรรมเยือนสามเวียงวงั ท่องต านานไทยทรงด า 
 

โครงการ ศิลปะ ศิลปิน ศาสตรแ์ละศิลป์ในการด าเนินชีวิต “พลตรี ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช” 
 
 



รายงานรายงานประจ าประจ าปีปี  22555555          คณะศิลปศาสตร์คณะศิลปศาสตร์  
 

 
 65 

 

 

 

       รายวชิา GEN 241 : ความงดงามแห่งชวีติ ไดจ้ดัโครงการ “16 เรื่องราวกบัความ

งดงามแห่งชวีติ: Stories Beauty of Life” เมื่อวนัที ่29 กุมภาพนัธ ์2555 และวนัที ่2 

มนีาคม 2555 ณ ห้องจ ารสั ฉายะพงศ์ โดยมอบหมายให้นักศกึษาจดัท ากจิกรรมเพื่อ

สะทอ้นการเรยีนรู้ การฝึกให้นักศกึษาน าประสบการณ์ที่ได้เรยีนรู ้ทัง้ในและนอกวชิา

เรยีนมาผสมผสาน และจดัท าเป็นผลงานสะทอ้นการเรยีนรู้ในวชิา โดยผลงานดงักล่าว

จะถูกน าเสนอในรูปแบบของผลงานทางดา้นศลิปะ เช่น การจดัท าวดีโีอเชงิความรูท้ี่มี

การน าเสนอในรูปแบบต่างๆ การจดัการแสดงบนเวทีเพื่อสะท้อนการเรียนรู้ สะท้อน

ปญัหาสงัคม โดยเฉพาะอย่างยิง่สะท้อนความงามหลากหลายมติิ ทีน่ักศกึษาสมัผสัได ้

และเพื่อเป็นการสนับสนุนการบูรณาการทางดา้นความคดิและความรูข้องนักศกึษาต่าง

ภาควชิาไดท้ างานร่วมกนัเป็นหมู่คณะ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน

ของนักศกึษา รวมทัง้เป็นการประชาสมัพนัธใ์หบุ้คลากรของ มจธ. และผู้ที่สนใจทัว่ไป 

ไดร้บัทราบเกีย่วกบักจิกรรมการจดัการเรยีนการสอนในรายวชิาดงักล่าวดว้ย 

 

 

ส านักงานวชิาศกึษาทัว่ไป จดัมนิิคอนเสริต์ ครัง้ที ่3 (Mini Concert III) ณ 
อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190 ปี มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุร ี
เมื่อวนัที ่8 มนีาคม 2555 เวลา ภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “คนืความงดงามแห่งชวีติ สู่

สถาบนัการศกึษาทีป่ระสบมหาอุทกภยัปี 2554” โดย
ได้รับเกียรติจากอาจารย์ขุนอิน โตสง่า มาบรรเลง
ระนาดให้ฟงั โดยวตัถุประสงค์การจดังานครัง้นี้ เพื่อ
ระดมทุนและก าลงัคนไปช่วยเหลอืสถาบนัการศกึษา
และประชาชนในพืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบจากอุทกภยัในพืน้ทีจ่งัหวดัชยันาท อกีทัง้ยงัเป็น
การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศลิปะและวฒันธรรมให้กบันักศกึษา คณาจารย์  บุคลากร 
และประชาชนทีอ่าศยัอยู่โดยรอบมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้ธนบุรไีดม้สีว่นร่วม

ในกจิกรรมทีจ่ดัขึน้  

โครงการ “16 เร่ืองราวกบัความงดงามแห่งชีวิต” 
 
 

โครงการ “คืนความงดงามแห่งชีวิต สู่สถาบนัการศึกษาท่ีประสบมหาอทุกภยัปี 2554”
การจดัมินิคอนเสิรต์ ครัง้ท่ี 3 (Mini Concert III) 
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เมื่อวนัที ่ 25 มนีาคม 2555 สายวชิาภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์ได้จัดทัศนศึกษาส าหรับนั กศึกษาระดับ
บณัฑติศกึษาของคณะศลิปศาสตร ์เพื่อศกึษาวถิชีวีติแบบ
ไทยตามหลกัเศรษฐกจิพอเพยีงและการใช้ประโยชน์จาก
ภู มิ ป ัญ ญ า ท้ อ ง ถิ่ น  ต า ม แ น ว พ ร ะ ร า ช ด า ริ ข อ ง
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั และสบืสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยให้ด ารงอยู่ในสงัคม โดยได้เยี่ยมชมแหล่ง
เรยีนรูว้ถิีชวีติชุมชนในจงัหวดัฉะเชงิเทรา ดงันี้คอื ศกึษา

วสิาหกจิชุมชนทีศ่นูยเ์กษตรพอเพยีงหนองมะขาม เยีย่มชมฟารม์ควายนมแห่งแรกและแห่งเดยีวของประเทศไทย ศกึษา
วธิกีารบรหิารกจิการชุมชนของตลาดโบราณนครเนื่องเขต และเยีย่มชมพพิธิภณัฑพ์ืน้บา้นทีว่ดัหนามแดง กจิกรรมในครัง้
นี้ มวีตัถุประสงคเ์พื่อใหน้กัศกึษาไดเ้รยีนรูแ้ละมคีวามเขา้ใจเกีย่วกบัแนวคดิและวถิกีารด าเนินชวีติทีเ่น้นคุณค่าของความ
เจริญทางด้านจิตใจ และการสร้างความสมัพนัธ์ฉันพี่น้องในชุมชน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เห็นแนวทางที่
เหมาะสมในการปฏิบตัิตนทัง้ในการประกอบอาชีพและการอยู่ร่วมกนักบัสมาชิกขององค์กร สงัคมและประเทศชาติ
โดยรวม 

 

เมื่อวนัที่ 22 มนีาคม 2555 คณะศิลปศาสตร์ได้จดัโครงการทศันศกึษา ”เปิดมุมมอง ส่องงานศลิป์“ โดยมี
อาจารยก์รรชงค ์กฤตประโยชน์ เป็นหวัหน้าโครงการจดักจิกรรมขึน้ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคอื ในช่วงเชา้ เป็นการบรรยาย

พเิศษเรื่อง”การเตรยีมตวัไปดูงานศลิป์” โดย อาจารยส์าโรจน์ ตัง้ตฤษณกุล เพื่อสรา้ง
ความเขา้ใจเรื่องหลกัการสื่อภาพแนวศลิปะต่างๆ และมรรยาทในการเขา้ชมภาพ ส่วน
ในช่วงบ่ายไดน้ าผูเ้ขา้ร่วมไปเขา้ชมการแสดงนิทรรศการ “วาดรอยยิม้ เสน้แสงส ีวถิใีต้” 
และรบัฟงับรรยายจากจิตรกรผู้มีชื่อเสยีงจากภาคใต้ คือ คุณบญัชา มะ ณ หอศิลป์
จามจุร ีหอ้งนิทรรศการ 1-2 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
เขตพญาไท กรุงเทพฯ การเขา้ร่วมโครงการในครัง้นี้ 
นอกจากบุคลากรและนักศึกษา มจธ .จะได้รับ

ประสบการณ์ ความสุขและสุนทรยีศาสตร์จากการชมนิทรรศการภาพศลิป์ รวมทัง้ได้
ซกัถามเทคนิคการวาดภาพดว้ยสนี ้าอย่างละเอยีดและเป็นกนัเองจากจติรกรแลว้ ยงัหวงั
ให้ผู้เข้าชมสามารถน าความรู้หรือมุมมองด้านศิลปะไปปรับใช้ในการผ่อนคลาย
ความเครยีด และการเขา้สงัคมในชวีติประจ าวนัได้อกีทางหนึ่งดว้ย ทัง้นี้  มผีู้สนใจเขา้
ร่วมโครงการฯ จ านวนรวมทัง้สิน้ 46 คน 

 

เนื่องในโอกาสเทศกาลวนัสงกรานต์ซึ่งเป็นวนัขึน้ปีใหม่ของไทย คณะศลิปศาสตร ์ได้จดัพธิรีดน ้าขอพรจากผู้
อาวุโสของคณะฯ พรอ้มทัง้พธิสีรงน ้าพระพุทธรปู เมื่อวนัที ่12 เมษายน 2555 ณ หอ้ง LNG 101 ชัน้ 1 อาคารคณะศลิป
ศาสตร ์วตัถุประสงคเ์พื่อเป็นการอนุรกัษ์ประเพณีไทยและสรา้งเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรมอนัดงีามในการใหค้วามเคารพ
และใหเ้กยีรตกิบัผูอ้าวุโสทีไ่ดส้รา้งคุณประโยชน์และรากฐานความมัน่คงใหก้บัคณะศลิปศาสตร ์ทัง้นี้คณะฯ ไดร้บัเกยีรติ

สายวิชาภาษาจดัทศันศึกษาวิถีชีวิตชุมชนแบบไทย 
 

โครงการทศันศึกษาเรื่อง “เปิดมมุมอง ส่องงานศิลป์” 
 

พิธีรดน ้าขอพรผูอ้าวโุส ในเทศกาลวนัสงกรานต ์ประจ าปี 2555 
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จาก อาจารย์สมบัติ กิ่งกาญจนวงศ์ อาจารย์อุมา ศรีสุภินานนท์ อาจารย์นันทนา พิชัยพัฒนโสภณ มาร่ วมเสวนา
แลกเปลีย่นประสบการณ์และใหพ้รอนัเป็นสริมิงคล เพื่อสรา้งแรงบนัดาลใจในการปฏบิตังิานกบับุคลากรรุ่นหลงัต่อไป 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวนัที ่26 กรกฎาคม 2555 ผศ.ดร.พรนภิส 
ดาราสว่าง คณบดีคณะศิลปศาสตร์ น าบุคลากรและ
นักศึกษา จ านวน 30 คน ได้ร่วมถวายเทียนพรรษา 
หลอดไฟ เครื่องถวายสงัฆทาน และเงนิท าบุญ เนื่องใน
วนัเขา้พรรษา ณ วดัพุทธบูชา กรุงเทพฯ วตัถุประสงค์
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร สื บ ส า น แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ วัฒ น ธ ร ร ม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาทีด่งีามให้

คงอยู่สบืไป นอกจากนี้ คณะฯ ได้พา Ms.Su Yutao จาก Beijing Language and Culture University ซึ่งเป็นครู
อาสาสมคัรชาวจนีทีม่าสอนภาษาจนีใหก้บับุคลากรของคณะฯ และมหาวทิยาลยัฯ มาร่วมกจิกรรมในครัง้นี้ดว้ย เพื่อเป็น
การแลกเปลีย่นเรยีนรูถ้งึศลิปวฒันธรรมของไทย 

 

เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่22 กนัยายน 2555 เวลา 14.30 น. คณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดั
งานแสดงกตเวทติาจติแด่ผู้เกษียณอายุราชการประจ าปี 2555 ในชื่องาน “ดว้ยรกัและ
ผูกพนั อาจารย์กุลวดี แหยมเกตุ” ณ ห้องประชุม LNG 101 -104 ชัน้ 1 คณะศิลป
ศาสตร ์โดยเชญิ ผศ.ดร.พรนภสิ ดาราสว่าง คณบดคีณะศลิปศาสตรเ์ป็นประธานกล่าว
เปิดงานดงักล่าว ภายในงานมกีจิกรรมมากมาย เช่น การฉายวดีทีศัน์ภาพถ่ายวดีทีศัน์
สมัภาษณ์ผู้เกษียณอายุ การมอบของที่ระลึกจากตัวแทนหน่วยงาน บุคลากรและ
นกัศกึษา รวมถงึไดร้บัเกยีรตจิากอาจารยอ์าวุโสและบุคลากรในคณะฯ ร่วมกล่าวแสดง
ความรู้สกึและขอบคุณแด่ผู้เกษียณอายุที่ท่านได้อุทิศ
ตนปฎบิตังิานทีม่คีุณประโยชน์อย่างยิง่ใหต่้อคณะฯและ
มหาวิทยาลยัมาเป็นเวลานาน นอกจากนี้มีการแสดง
ต่างๆ เช่น ร าอวยพร การแสดงโชวเ์ต้น Cover Dance 
การ เ ล่นดนตรี  และขับร้อ ง เพลง  เ ป็นต้น  ทั ้งนี้
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทบัใจเป็น
อย่างมาก โดยมผีูเ้ขา้ร่วมงานจ านวน 60 คน 

 

คณะศิลปศาสตรร่์วมถวายเทียนพรรษา ณ วดัพทุธบชูา 
 

งานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผูเ้กษียณอายรุาชการ ประจ าปี 2555 
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เมื่อวนัที ่24 กนัยายน 2555 คณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการ “เนรมติภาพสวย
ด้วยพู่กนัจีน” ครัง้ที่ 1 (ภาพกิ่งไผ่) โดยได้รบัเกียรติจาก อาจารย์ เจิ้ง เยี่ยน เยี่ยน 
วิทยากรจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง มาด าเนินการอบรมแก่
นกัศกึษาและบุคลากรของมจธ. เพื่อเปิดโอกาสใหไ้ดเ้รยีนรูว้ธิกีารเขยีนอกัษรหรอืภาพ
โดยพู่กนัจีนซึ่งเป็นทัง้ศาสตร์และศิลป์ นอกจากนี้ยงัแสดงให้เห็นถึงการสื่อสารทาง
ความคิดของผู้เขียน และแสดงถึงลักษณะเส้นสายที่มีจังหวะของการเขียนและ
องคป์ระกอบของตวัหนงัสอืหรอืภาพทีง่ดงามแลว้ ยงับ่งบอกถงึลกัษณะนิสยัของเจา้ของ
ลายเสน้ และเป็นการฝึกสมาธทิี่ดอีย่างหนึ่งด้วย นอกจากนี้ยงัเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมไดแ้สดงออกทางจนิตนาการและความคดิสรา้งสรรคใ์นงานศลิปะการวาดภาพ 
กจิกรรมนี้ไดร้บัความสนใจเป็นอย่างมากจากผูเ้ขา้ร่วมโครงการรวม 30 คน  

 

 

 

เมื่อวนัพฤหสับดทีี ่13 กนัยายน 2555 สายวชิาสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการเรยีนรูว้ฒันธรรม 
ล่องเรอืท่องต านานคลองบางหลวง ซึ่งเป็นโครงการเรียนรู้ทางวฒันธรรมผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางการท่องเที่ยว 
เพื่อใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสสมัผสั และเรยีนรูว้ถิชีวีติ วฒันธรรมของไทยผ่านรูปแบบศลิปกรรมต่างๆ ทีจ่ะท าใหน้ักศกึษา
ไดเ้หน็ถงึคุณค่าและสรา้งสนุทรยีภาพในความงามทางศลิปกรรม“คลองบางหลวง” หรอื คลองบางกอกใหญ่ เป็นคลองทีม่ี
ความส าคญัมาตัง้แต่สมยักรุงธนบุรี เนื่องจากเป็นบริเวณบ้านพกัของเหล่าขุนนางสมยันัน้ เดิมทีมีชื่อว่า คลองบาง
ขา้หลวง ตลอดล าคลองสายนี้ มวีดัทีส่ าคญัมากมาย อาท ิวดัอรุณวรารามทีต่ัง้อยู่ใกลป้ากคลองบางหลวงทีม่พีระปรางค์
รปูทรงจอมแหทีใ่หญ่และสวยทีส่ดุในประเทศไทย วดัหงสร์ตันารามและวดัอนิทารามซึง่เกีย่วขอ้งสมเดจ็พระเจา้กรุงธนบุร ี
บ้านศิลปินที่อนุรักษ์มรดกหุ่นกระบอกเพื่อการแสดง นอกจากนี้ ยงัได้ล่องเรือมาที่ว ัดราชาธิวาส วัดเทวร าชกุญชร 
พพิธิภณัฑเ์รอืนไมส้กั และวดัคฤหบด ีซึง่ถอืว่าเป็นแหล่งชุมชนของชาวมอญในอดตีดว้ย ทัง้นี้ โครงการฯ ดงักล่าว ไดม้ี
การจดัปฐมนิเทศเมื่อวนัที ่7 กนัยายน 2555 และด าเนินกจิกรรมสะทอ้นผลการเรยีนรู ้เมื่อวนัที ่20 กนัยายน 2555 โดยมี
นกัศกึษาเขา้ร่วมโครงการฯ จ านวน 70 คน 

 

 

 

โครงการ “เนรมิตภาพสวยด้วยพู่กนัจีน” ครัง้ท่ี 1 (ภาพก่ิงไผ)่ 
 

 

โครงการเรียนรู้วฒันธรรมล่องเรือท่องต านานคลองบางหลวง 
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เมื่อวนัที ่27 กนัยายน 2555 คณะศลิปศาสตรไ์ดจ้ดัโครงการ “ความคดิสรา้งสรรคเ์พื่อพฒันาทกัษะชวีติ” ครัง้ที ่

1 โดยใช้ศลิปะสอีะครลิคิเป็นเครื่องมอืในการถ่ายทอดความคดิสร้างสรรค์ลงบนตวัเสือ้ ด้วยการสรา้งแรงบนัดาลใจให้
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ดงึความคดิสรา้งสรรคท์ีม่อียู่ในตวัออกมาสรา้งงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อตนเองและองคก์ร กจิกรรมนี้
ไดร้บัความสนใจอย่างมากจากนกัศกึษาและบุคลากรของมหาวทิยาลยั โดยมผีูเ้ขา้ร่วมโครงการทัง้หมด 32 คน  

 

 

โครงการ “ความคิดสร้างสรรคเ์พ่ือพฒันาทกัษะชีวิต” ครัง้ท่ี 1 
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