


ผศ.ดร.ศศิธร	สุวรรณเทพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์์	

			 ในป�	2560	คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
ได้ดำาเนินการทบทวนวิสัยทัศน์	 พันธกิจ	 และยุทธศาสตร์ของคณะฯ	
ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ	 โดยวิสัยทัศน์ใหม่
ของคณะฯ	 ภายใต้แนวคิด	 “Playground	 of	Wisdom”	 คือ	 “เป็นพื้นที่
สนุกเพ่ือการปลูกฝ�งป�ญญา	 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ	 และ
สานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสร้างสรรค์ด้วยการจัดการศึกษา
แบบศิลปศาสตร์”	 นอกจากนี้คณะฯ	 ยังได้กำาหนดค่านิยมหลักเพื่อให้
บุคลากรในคณะฯ	 ได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน	 ได้แก่	 ยึดมั่นในคุณธรรม	 มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม	ทำางานเป็นทีม	ยึดมั่นในพันธสัญญา	พัฒนา
อย่างต่อเนื่อง	และมุ่งเน้นความเป็นเลิศ
				ภายใต้วิสัยทัศน์ดังกล่าว	คณะศิลปศาสตร์ได้มุ่งเน้นการพัฒนาบัณฑิต
ของมหาวิทยาลัยฯ	ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยฯ	
รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง	และมีความเป็นสากล	สามารถทำางานได้ในสังคม
ต่างวัฒนธรรมด้วยการปรับปรุงรายวิชาและกระบวนการเรียนการ
สอนอย่างต่อเนื่อง	 สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการให้มีชื่อเสียงในระดับ
ชาติและนานาชาติด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคณาจารย์ให้มีศักยภาพ
ที่สูงข�้นในการผลิตผลงานวิจัย	 พัฒนาคณะฯ	 ให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้	 มีคุณภาพ	 ประชาคมเป็นสุขและมีธรรมาภิบาล	 รวมถึงส่งเสริม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	
					รายงานประจำาป�	พ.ศ.	2560	ฉบับน้ีประกอบด้วยข้อมูลท่ีได้จากการสรุป
ผลการดำาเนินการต่าง	ๆ	ท่ีได้กล่าวมา	รวมถึงกิจกรรมสำาคัญท่ีได้ดำาเนิน
การในรอบป�	 2560	 คณะศิลปศาสตร์์หวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 รายงานเล่มนี้
จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานต่าง	ๆ	และสาธารณชนท่ีสนใจการดำาเนิน
งานของคณะศิลปศาสตร์์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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บทท่ี	1
ข้อมูลพื้นฐานคณะศิลปศาสตร์

	ประวัติความเป�นมาคณะศิลปศาสตร์
 คณะศิลปศาสตรมีพัฒนาการจากการเปนเพียงหนวยงานที่

จัดการเรียนการสอนในกลุมวิชาพื้นฐานทางดานภาษา 

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  ใหแกหลักสูตรตาง ๆ ของ

วิทยาลัยเทคนิคธนบุรีกอนที่วิทยาลัยจะไดรับการสถาปนา

เปน “สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา วิทยาเขตธนบุรี” 

ในป พ.ศ. 2514 และเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ-

จอมเกลาธนบุรี” ในป พ.ศ. 2541 และคณะศิลปศาสตรมี

พัฒนาการมาตามลําดับดังนี้

   ป พ.ศ. 2514  เปนภาควิชาภาษาและสังคม สังกัดคณะ

ครุศาสตรอุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร          

  ป พ.ศ. 2527 ภาควิชาภาษาและสังคมเปดสอนหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ส าขาภาษาศาสตรประยุกต  

(ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ซึ ่งเปน

หลักสูตรที่มีการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษตลอด

หลักสูตร โดยความชวยเหลือของบริติชเคานซิล เพื่อ

พัฒนาและฝกอบรมครูผูสอนภาษาอังกฤษในทุก

ระดับใหมีความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษ

อยางมีประสิทธิภาพ

  ป พ.ศ. 2533 คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและ

วิทยาศาสตร ไดแยกการบริหารจัดการเปน 2 คณะ คือ

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรมและคณะวิทยาศาสตร 

โดยภาควิชาภาษาและสังคมไดสังกัดคณะครุศาสตร

อุตสาหกรรม 

   ป พ.ศ. 2537 ไดมีโครงการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร

  ป พ.ศ. 2543 หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดเปลี่ยน

รูปแบบการบริหารเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ 

(ป พ.ศ. 2541) สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติใหจัดตั้ง

คณะศิลปศาสตรอยางเปนทางการและประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาในป พ.ศ. 2543 โดยจัดแบงหนวย

งานภายในคณะออกเปนสายวิชาภาษาพื้นฐาน   
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สายวิชาภาษาศาสตรประยุกต สายวิชาสังคม 

ศาสตรและมนุษยศาสตร และสาํนักงานคณบดี

ป พ.ศ. 2550  เปดสอนหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิตสาขาภาษาศาสตรประยุกต (หล ักส ูตร

นานาชาติ)

ป พ.ศ. 2552 จัดตั้งสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป

ขึ้นเปนหนวยงานหนึ่งภายในคณะฯ เ พื่อจัดการ

เรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่ ว ไปใหกับ

น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีท ุกหล ักส ูตรใน

มหาวิทยาลัยฯ

    ป พ.ศ. 2553 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

ป พ.ศ. 2556 เปดสอนหลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

     ป พ.ศ. 2560  สภามหาวิทยาลัยฯ  อนุมัติจัด

ต้ังสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไปเปนหนวยงานของ

คณะฯ      
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1.	ผศ.ดร.ศศิธร	 			สุวรรณเทพ	 	 คณบดีคณะศิลปศาสตร์	
2.	ผศ.ดร.วรีสิริ	 			สิงหศิริ		 	 รองคณบดีฝ�ายวิชาการและประกัน
	 	 	 	 	 คุณภาพ
3.	ดร.พรเลิศ	 			อาภานุทัต	 	 รองคณบดีฝ�ายวางแผน
4.	Assoc.	Prof.	Dr.	Richard	Watson	Todd		 รองคณบดีฝ�ายวิจัย
5.	ผศ.กษมาภรณ์	 			มณีขาว	 	 รองคณบดีฝ�ายกิจการพิเศษ
6.	น.ส.กนกรัตน์	 			นาคหฤทัย	 	 รองคณบดีฝ�ายบริหาร
7.	ผศ.ดร.สุรพงษ์	 			ชูเดช	 	 	 รักษาการประธานสายวิชาสังคมศาสตร์
	 	 	 	 	 และมนุษยศาสตร์
8.	ผศ.ดร.เสาวลักษณ์	เทพสุริวงศ์	 	 รักษาการประธานสายวิชาภาษา	
9.	อาจารย์ภคินี	 			อุปถัมภ์	 	 หัวหน้าสำานักงานวิชาศึกษาทั่วไป	(ผู้แทน)
10.	อาจารย์กรรชงค์		กฤตประโยชน์	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากสายวิชาภาษา
11.	อาจารย์ศิริพันธ์			นันสุนานนท์	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิสายวิชาสังคมศาสตร์ฯ
12.	อาจารย์ปาณเลิศ		ศิริวงศ์		 	 ผู้ทรงคุณวุฒิสำานักงานวิชาศึกษาทั่วไป	
13.	รศ.ดร.ทวิช									พูลเงิน		 	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกคณะฯ
14.	ผศ.ดร.กุลพร	 			หิรัญบูรณะ	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
15.	ดร.เดชรัตน์	 			สุขกำาเนิด	 	 ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัยฯ
16.	นางวันทนา	 			เจริญราษฎร์	 	 รักษาการเลขานุการคณะศิลปศาสตร์

คณะกรรมการประจำาคณะ
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ผศ.ดร.ศศิธร	สุวรรณเทพ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	

ดร.อรกัญญา	เยาหะรี
ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายวิชาการ

ผศ.ดร.วรีสิริ	สิงหศิริ
รองคณบดีฝ�ายวิชาการ
และประกันคุณภาพ

ดร.พรเลิศ	อาภานุทัต
รองคณบดีฝ�ายวางแผน

ดร.ป�ยะพงษ์	จันทร์ใหม่มูล
ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายวิจัย

Assoc.	Prof.	Dr.Richard	
Watson	Todd

รองคณบดีฝ�ายวิจัย

ดร.ภาสนันทน์	อัศวรักษ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายวิชาการ

ผศ.กษมาภรณ์	มณีขาว
รองคณบดี

ฝ�ายกิจการพิเศษ

ผศ.ดร.ณัตจิรี	จาตุรพิทักษ์กุล
ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายกิจการพิเศษ

น.ส.กนกรัตน์	นาคหฤทัย
รองคณบดีฝ�ายบริหาร	

ผศ.ดร.วรวุฒิ	จรุงคงเดช
ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายวางแผน

นางวันทนา	เจริญราษฎร์
รักษาการเลขานุการคณะฯ
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อาจารย์วรงค์		ถาวระ
ผู้ช่วยคณบดีฝ�ายพัฒนา

ศักยภาพ	และความเป็นสากล

ของนักศึกษา

Playg round of  wisdom

ผู้บร�หารคณะศิลปศาสตร์



3.	ค�านิยม	(Core	Values)
  คานิยมหลักที่คณะศิลปศาสตรจะยึดเปนแนวทาง

ในการสรางพฤติกรรมรวมที่ดีของบุคลากรทุกคน 

ในองคกรและยึดถือปฏิบัติ คือ 

  3.1 ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคม     

       (Integrity &  Social Responsibility)

  3.2 พัฒนาอยางตอเนื่องและมุงสูความเปนเลิศ

       (Continual Improvement & Excellence)

  3.3 ทํางานเปนทีมและยึดมั่นในพันธสัญญา 

       (Teamwork & Commitment)
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ว�สัยทัศน์กับแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์	

1.	ว�สัยทัศน์	(Vision)
     คณะศิลปศาสตร “เปนพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝง

ปญญา พัฒนาความเปนเลิศทางวิชาการและสาน

พันธกิจสัมพันธกับชุมชนอยางสรางสรรคดวยการ

จัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร”

“SoLA is a playground for innovatively            

cultivating and developing wisdom, academic  

excellence and community engagement through 

Liberal Arts Education”

2.	พันธกิจ	(Mission)
 คณะศิลปศาสตรไดกําหนดพันธกิจเพ่ือใหมีการดําเนิน

การบรรลุวัตถุประสงคไว 4 ดาน คือ

      2.1 ปลูกฝงนักศึกษาใหเปนคนดีมีความรู และ

ทักษะที่สามารถนําไปใช ในการดําเนินชีวิตและ

ประกอบวิชาชีพไดประสบความสําเร็จในสังคมไทย

และสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

      2.2 สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล

และใหบริการวิชาการอยางมืออาชีพเพื่อสรางชื่อเสียง

ใหกับคณะฯ

      2.3 บริหารจัดการคณะฯ ตามหลักธรรมาภิบาลและ

พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ

และประชาคมเปนสุข

       2.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใชทรัพยากรอยางคุมคา

และแสวงหารายได  พรอมอนุรักษสิ่งแวดลอม

    ในป 2560 คณะฯ ไดดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ และยุทธศาสตรของคณะฯ โดยการมีสวนรวมของ
บุคลากรทุกระดับ และไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและคานิยมของคณะฯ รวมกันในแผนกลยุทธคณะศิลปศาสตร
ฉบับที่12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อใชเปนแนวทางใหมในการบริหารงานคณะฯ ดังนี้



7



8

เป้าประสงค์ที่	1. 
บัณฑิต มจธ. มีคุณลักษณะที่พึงประสงคพรอมเทาทัน

การเปลี่ยนแปลงและมีความเปนสากล

กลยุทธที่ 1.1  ผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะที่พึง

   ประสงค (KMUTT-QF) และมีความเปนสากล

   กลยุทธที่ 1.2   จัดการเรียนการสอน  แบบมุงผล

   สัมฤทธิ์ : OBE

  กลยุทธที่ 1.3  พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  (ระดับ    

   บัณฑิตศึกษา) ใหสอดคลองตรงกับตามความตองการ

   ของผูใชบัณฑิต

เป้าประสงค์ที่	2.                                             
คณะมีความเปนเลิศทางวิชาการ สามารถสรางชื่อเสียง 

ระดับชาติและนานาชาติ

   กลยุทธที่ 2.1 ผลิตผลงานวิจัยที่ไดรับการยอมรับใน

   ระดับชาติและนานาชาติ

   กลยุทธที่ 2.2 สนับสนุนเงินทุนเพื ่อการผลิตและ

   การเผยแพรผลงานทางวิชาการ

   กลยุทธที่ 2.3  แสวงหารายไดจากการว ิจ ัยและ 

   บริการวิชาการ

   กลยุทธที่ 2.4 บริการงานวิชาการและสรางพันธกิจ

   สัมพันธกับชุมชน

5.	แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
   การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการการบริหารคณะศิลปศาสตรใน 5 ป ไดจัดทําแผนที่กลยุทธ ที่แสดง

ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายเชิงยุทธศาสตร คานิยม และกลยุทธ โดยในสวนของกลยุทธจําแนกเปน 

4 มิติ ไดแก มิตินักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย มิติกระบวนการภายใน มิติการเรียนรูและการเจริญเติบโต และมิติ

การเงินและประสิทธิภาพ  

4.	เป้าประสงค์เช�งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
     คณะศิลปศาสตรไดกําหนดเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรไว 4 ดาน ซึ่งประกอบดวย 18 กลยุทธดังนี้

เป้าประสงค์ที่	3.                   

คณะเปนองคกรแหงการเรียนรู มีคุณภาพ ประชาคม

เปนสุขและมีธรรมาภิบาล

  กลยุทธที่ 3.1 พัฒนาอาจารยใหเปนอาจารยมืออาชีพ          

  กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาบุคลากรตามแผนการพัฒนาราย

  บุคคล      

  กลยุทธที่ 3.3 สรางความผูกพันของพนักงาน

  กลยุทธที่ 3.4 บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

  กลยุทธที่ 3.5 พัฒนาแหลงบมเพาะ  เพื่อสงเสริมการ

  เรียนรูตลอดชีวิต

  กลยุทธที่ 3.6 พัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงการเรียน

  รู : LO/KM

  กลยุทธที่ 3.7 พัฒนาคณะฯ ใหเปนองคกรแหงคุณภาพ 

  ประชาคมเปนสุข

  กลยุทธที่ 3.8 ใช EdPEx เปนเครื่องมือในการบริหาร

  จัดการ

เป้าประสงค์ที่	4.                               
คณะมีการบริหารจัดการที ่มีประสิทธิภาพและรักษ

สิ่งแวดลอม

  กลยุทธที่ 4.1 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหาร  

  จัดการ

  กลยุทธที่ 4.2 สงเสริมการใชทรัพยากรอยางประหยัด  

  คุมคาและรักษาสิ่งแวดลอม

  กลยุทธที่ 4.3 เพิ่มจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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แผนที่กลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์
เป�นพื้นที่สนุกเพื่อการปลูกฝังปัญญา	พัฒนาความเป�นเลิศทางว�ชาการ	และสานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน	

อย�างสร้างสรรค์ด้วยการจัดการศึกษาแบบศิลปศาสตร์Vision

Mission
ปลูกฝังนักศึกษาให้เป�นคนดี	

มีความรู้และทักษะที่สามารถนำาไปใช้	
ในการดำาเนินช�ว�ตและประกอบว�ชาช�พ	

ได้ประสบความสำาเร็จ	ในสังคมไทยและสังคม
โลกที่มีการเปล่ียนแปลงอย�ูตลอดเวลา

สร้างผลงานว�ชาการที่มีคุณภาพ
ระดับสากล	และ	ให้บร�การ

ว�ชาการอย�างมืออาช�พเพื่อสร้าง
ช�่อเสียงให้กับคณะ

บร�หารจัดการคณะ							
ตามหลักธรรมาภิบาล	และ
พัฒนาคณะ	ให้เป�นองค์กร
แห�งการเร�ยนรู้	มีคุณภาพ	
และประชาคมเป�นสุข

เพิ่มประสิทธ�ภาพการ	
ใช้ทรัพยากร	อย�างคุ้มค�าและ
แสวงหารายได้		พร้อมอนุรักษ์	

สิ่งแวดล้อม

Goal
คณะมีความเป�นเลิศทางว�ชาการ	
สามารถสร้างช่ือเสียงระดับชาติ				

และนานาชาติ

คณะเป�นองค์กรแห�งการ
เร�ยนรู้		มีคุณภาพ	
ประชาคมเป�นสุข		และ

มีธรรมาภิบาล

คณะมีการบร�หาร
จัดการที่มีประสิทธ�ภาพ
และรักษ์ส่ิงแวดล้อม

Ba
la
nc
ed
		S
co
re
ca
rd

Student			
&Stakeholder

ผลิตบัณฑิตให้มี
คุณลักษณะที่พึง

ประสงค์	(KMUTT-QF)	
และมีความเป�นสากล

พัฒนา/ปรับปรุง	
หลักสูตรและรายว�ชาให้	
ตรงตามความต้องการ	
ของคณะ	ภาคว�ชา	และ	

ผู้ใช้บัณฑิต

พัฒนาแหล�ง
บ�มเพาะ	และส�ง
เสร�มการเร�ยนรู้
	ตลอดช�ว�ต

พัฒนาคณะให้เป�น
องค์กรแห�งคุณภาพ
ประชาคมเป�นสุข

Internal	
Process

จัดการเร�ยนการสอนแบบ
มุ�งผลสัมฤทธ�์	:	OBE

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ	
ในการบร�หารจัดการ

ใช้	EdPEx		เป�นเคร�่องมือ	
ในการบร�หารจัดการ

บร�หารจัดการ	
ตามหลักธรรมาภิบาล

Learning	&		
Growth

พัฒนาอาจารย์ให้เป�น	
อาจารย์มืออาช�พ

พัฒนาบุคลากรตามแผน	
การพัฒนารายบุคคล	

พัฒนาคณะให้เป�นองค์กร			
แห�งการเร�ยนรู้	:	LO/KM

สร้างความสัมพันธ์
ของพนักงาน

Financial	&	
Effectiveness

Core	Values ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความรับผิดชอบต�อสังคม พัฒนาอย�างต�อเนื่องและมุ�งสู�ความเป�นเลิศ ทำางานเป�นทีมและยึดมั่นในพันธสัญญา

บัณฑิต	มจธ.	มีคุณลักษณะ	
ที่พึงประสงค์พร้อมเท�าทัน	
การเปลี่ยนแปลงและมี
ความเป�นสากล

บร�การงานว�ชาการ
และสร้างพันธกิจ
สัมพันธ์กับชุมชน

ผลิตผลงานว�จัยที่
ได้รับการยอมรับ
ระดับชาติและ
นานาชาติ

แสวงหารายได้จากการ	
ว�จัยและบร�การว�ชาการ

สนับสนุนเง�นทุนเพื่อการ
ผลิตและการเผยแพร�
ผลงานทางว�ชาการ 

ส�งเสร�มการใช้ทรัพยากร
อย�างประหยัด	คุ้มค�า
และรักษาสิ่งแวดล้อม	

เพิ่มจำานวนนักศึกษา	
ระดับบัณฑิตศึกษา
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คณะกรรมการที่ปร�กษาคณะฯ

รองคณบดี
ฝ�ายบริหาร

รองคณบดี
ฝ�ายวางแผน

รองคณบดี
ฝ�ายวิจัย

รองคณบดี
ฝ�ายกิจการพิเศษ

รองคณบดี
ฝ�ายวิชาการฯ

สำานักงาน
ว�ชาศึกษา
ทั่วไปผู้ช่วยคณบดีฝ�าย

พัฒนาศักยภาพ
และความเป็นสากล
ของนักศึกษา

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ�ายวางแผน

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ�ายกิจการพิเศษ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ�ายวิชาการฯ

สำานักงาน
คณบดี

กลุ�มงาน

สนับสนุนบร�หาร

กลุ�มงาน

สนับสนุนว�ชาการและว�จัย

งานบร�หารและธุรการ
(งานธุรการ,	งานบุคคล,	งานการเงิน,	

งานพัสดุ,	และงานโสตทัศนูปกรณ์และซ่อมบำารุง)

งานแผนและสารสนเทศ
(งานนโยบายและแผน,	งานเทคโนโลยีสารสนเทศ,	
Learning	Technology	และงานประชาสัมพันธ์)	

งานบร�การว�ชาการ	
(การเรียนการสอน,	หลักสูตร,	

ประกันคุณภาพฯ,	SALC,	Resource	Center)	

งานบร�การสังคมและชุมชน
					-		Extra	curriculum	ของนักศึกษา,	
								บริการสังคมและชุมชน
					-	Services	(หารายได้:	Testing	Unit,	
							FLU	และ	Training	Unit)

งานส�งเสร�มการว�จัย

สายว�ชา

ภาษา
	-	ศศม.	สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์				
			ด้านการสอนภาษาอังกฤษ 
			(หลักสูตรนานาชาติ)																																									
	-	ศศม.	สาขาวิชาภาษาอังกฤษ		
			เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและ
			นานาชาติ	(หลักสูตรนานาชาติ)																																																						
	-	ปรด.	สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์

สังคมฯ
-	ศศม.	สาขาวิชาสังคมศาสตร์		
		สิ่งแวดล้อม											
		(หลักสูตรพหุวิทยาการ)

คณบดี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ�ายวิจัย



         คณะศิลปศาสตรมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น 111 คน จําแนกเปนบุคลากรสายวิชาการ 59 คน และเปนบุคลากร

สายสนับสนุนจํานวน 52 คน

บุคลากร	นักศึกษา	งบประมาณ

บุคลากรสายวิชาการ

64%
22%

9% 5%

ประเภท
วุฒิการศึกษา ตำาแหน�งทางว�ชาการ จำานวน	

(คน)		ตร� โท เอก รศ. ผศ. อ. นัก
ว�จัย

	-

 -

2

-

1

3

อาจารยประจํา

นักวิจัย

ผูเชี่ยวชาญ

ลูกจาง

อาสาสมัคร

รวม

21

2

4

29

23

1

	 2

	27

	5
-

	 13

-

	  26

-

	  -
3

	 44

	3

	 59

ตางประเทศ
- -

- -

- -

	5 	 13

- -

	 2 1

-

-

-1

3

8 8

1

3

338

นักวิจัย

นักว�จัย

อ.

รศ.

ผศ.

ผศ.

รศ.

อ.

ข้อมูล	ณ	ธ.ค.60
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ประเภท

นักพัฒนาการศึกษา

นักบริการการศึกษา

บุคลากรสนับสนุน

การบริหารงาน

รวม

วุฒิการศึกษา

		ตร�และต่ำากว�า โท เอก

	-

 -

32

-

32

9

5

1

20

	 5

จำานวน
(คน)

ผูชวยนักวิจัย 	 1

	 52

	 5

	 9

	 37

	-

 -

-

-

-

บุคลากรสายสนับสนุน

นักศึกษา

ประเภท

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา

ภาษาศาสตรประยุกตดานการสอน

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ)

รวม

จำานวน	
(คน)

ระดับ

ปร�ญญาโท ปร�ญญาเอก

	53

31

14

-

-

-

26

ข้อมูล	ณ	ธ.ค.60

ข้อมูล	ณ	ธ.ค.60

2. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ

และนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม                       

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต         

สาขาภาษาศาสตรประยุกต         

(หลักสูตรนานาชาติ)

-

26

	53

31

14

98 26 124



ปี	2560ปี	2559ประเภทงบประมาณ

1.  บุคลากร

2.  ดําเนินงาน

3.  สาธารณูปโภค

4.  ครุภัณฑ

5.  สิ่งกอสราง

รวม

60.47

47.94

1.43

1.40

0.54

111.78

59.92

42.41

0.89

1.91

	0.48

105.61

งบประมาณ

ข้อมูล	ณ	ธ.ค.60

การจัดการศึกษาและการบร�การว�ชาการ

ดานการจัดการศึกษา คณะศิลปศาสตรมีการดําเนินการดังนี้ 

    1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  เปนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไปใหแกนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทุกหลักสูตร จํานวน 31 หนวยกิต โดยการออกแบบหลักสูตรไดคํานึงถึงการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณลักษณะ

บัณฑิตที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัยฯ มีทักษะสําคัญในศตวรรษที่ 21 ตามปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และ

ตามความตองการของคณะหรือภาควิชาของนักศึกษาที่มาเรียน     

    2. หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะศิลปศาสตรเปดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจํานวน 4 หลักสูตร ไดแก

      - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต ดานการสอนภาษาอังกฤษ

        (หลักสูตรนานาชาติ)

      - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ 

        (หลักสูตรนานาชาติ)

      - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม

      - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต

    3. การจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  เพื่อเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา  ระดับ

บัณฑิตศึกษา

13

หน่วย:	ล้านบาท

ดานการบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตรมีหนวยงานที่รับผิดชอบงานดานบริการวิชาการซึ่งมีการดําเนิน

การดังนี้

   1. หนวยภาษาตางประเทศ  เปนหนวยงานที่ดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรทางภาษาอังกฤษ  ที่ไมนับหนวยกิต 

การใหบริการแปลและตรวจสอบไวยากรณภาษาอังกฤษใหแกหนวยงานและบุคลากรท้ังภายในและภายนอก

มหาวิทยาลัย
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     2. หนวยทดสอบ เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทดสอบทางภาษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรีเปนหลัก ไดแก

     - การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษและการสอบเพื่อดูพัฒนาการภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

     - การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

     - การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัยฯ

     - การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมแบบทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับผูที่เรียนหรือทํางานดาน

       วิศวกรรมและเทคโนโลยี (Test of English for Thai Engineers and Technologist: TETET)

     3. หนวยบริการวิชาการ เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกดานงานธุรการ งาน

บริหารจัดการใหแกโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคมของคณะฯ ตลอดจนโครงการแหลงทุนภายนอกที่บุคลากร

ของคณะศิลปศาสตรเปนผูรับผิดชอบโครงการ



บทที่	2
ผลการดำาเนินงานตามเป้าประสงค์ของแผน

เป้าประสงค์ที่	1		บัณฑิต	มจธ.			มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์			(KMUTT-QF)			พร้อม
เท�าทันการเปลี่ยนแปลงและมีความเป�นสากล
     คณะศิลปศาสตรไดปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 

รายวิชา พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

สรางเครือขายการจัดการเรียนการสอนและการ

ทํางานวิจัยรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศ สง

เสริมการเพิ่มจํานวนนักศึกษาชาวตางประเทศใหเขา

มาเรียนในหลักสูตร ปรับปรุงพื้นที่เพื่อรองรับการ

จัดการเรียนการสอนท่ีผูเรียนสามารถมีสวนรวมใน

การเรียนรูไดตลอดเวลา เสริมสรางบรรยากาศความ

เปนนานาชาติใหแกหลักสูตรและมหาวิทยาลัยใน

ภาพรวม ตลอดจนพัฒนาความรวมมือกับคณะตาง ๆ 

ภายในมหาวิทยาลัยเพื่อรวมกันพัฒนานักศึกษาใหมี

คุณสมบัติที่พึงประสงคของมหาวิทยาลัย พรอมรับและ

เทาทันกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางรวดเร็ว

และมีความเปนสากลทั้งดานการปฏิบัติตน ดานความ

คิดและตระหนักถึงการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก

15



16

1.1	การผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์	(KMUTT-QF)	และมีความเป�นสากล

			1.1.1	การพัฒนาการเร�ยนการสอนหมวด
ว�ชาศึกษาทั่วไป	(General	Education)
					หมวดวิชาศึกษาทั่วไปเปนกลไกที่สําคัญในการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามกรอบของ

มหาวิทยาลัย (KMUTT Student Qualifi cation    

Framework : KMUTT-QF) และมีความเปนมนุษยที่

สมบูรณ  สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร 

จึงไดดําเนินกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการ

เรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยางตอเนื่อง เพื่อ

ใหการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับการผลิต

บัณฑิตใหมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของมหาวิทยาลัย 

เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง

ชาติ พ.ศ. 2552 ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2548 และปรัชญาวิชาศึกษาทั่วไป 

โดยการปรับกระบวนการเรียนการสอนดังกลาวมุงเนน

ผูเรียนเปนศูนยกลาง ผานวิธีการจัดการเรียนการสอน

ท่ีหลากหลายตามลักษณะและวัตถุประสงคของแตละ

รายว ิชา เช น การเร ียนร ู  โดยใช ป ญหาเป นฐาน 

(Problem-based Learning) หรือการสอดแทรก

กิจกรรมในกระบวนการเรียนการสอน (Activity-based 

Learning) ทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ

   1) ปลูกฝงผูเรียนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีความ

ซื่อสัตยสุจริต มีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพใน

ความแตกตางทางความคิดและสามารถดํารงชีวิตอยาง

ดีงาม

    2) เสริมสรางใหผูเรียนเปนผูใฝรู สามารถแสวงหา

ความรูไดดวยตนเองและสามารถคิดวิเคราะหอยางเปน

ระบบและมีเหตุผล

      3)  เสริมสรางใหผูเรียน เปนผูที่มีโลกทัศนกวางไกล 

รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ทั้งในบริบทของทอง

ถิ่น ของประเทศ และของโลก

	 	 4) เสริมสรางใหผูเรียนมีความซาบซึ้งในคุณคาของ

ศิลปะ วัฒนธรรม และความงดงามตามธรรมชาติ

    5) เสริมสรางใหผูเรียนมีทักษะดานภาษาและสามารถ

ใชภาษาในการส่ือสารไดถูกตองและสามารถนําไป

ประยุกตใชในการเรียนไดอยางเหมาะสม

  6) ใหผูเรียนสามารถนําความรูมาใชในชีวิตประจําวัน 

ในหนาที่การงาน ชีวิตครอบครัวและกิจกรรมทางสังคม

ได และสามารถปรับตัวเขากับสังคมที่มีความซับซอน

มากขึ้น อันเน่ืองจากความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี



แผนภาพที่ 2.1 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาบังคับ ป 2560 

(ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)

หมายเหตุ : 

GEN 101 พลศึกษา

GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต 

GEN 121 ทักษะการเรียนรูและการแกปญหา 

 

GEN 231 มหัศจรรยแหงความคิด 

GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต 

GEN 351 การบริหารจัดการยุคใหมและภาวะผูนํา

       สําหรับผลการดําเนินงานของสํานักงานวิชา

ศึกษาทั่วไป ในป 2560 มีรายละเอียดดังนี้

       	1.1.1.1	การจัดการเร�ยนการสอน
     สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร ได

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไปตามโครงสราง

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุงใหม พ.ศ. 2553 

ใหแก นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 31 หนวยกิต จําแนกเปนกลุม

วิชาบังคับ จํานวน 25 หนวยกิต และกลุมวิชาบังคับ

เลือก จํานวน 6 หนวยกิต โดยรายวิชาในกลุมวิชาบังคับ 

มีหนวยงานที่รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน 2 หนวย

งาน คือ สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป รับผิดชอบการ

จัดการเรียนการสอน จํานวน 6 รายวิชา (16 หนวยกิต) 

และสายวิชาภาษา รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 3 รายวิชา (9 หนวยกิต) สวนรายวิชาในกลุม

บังคับเลือก ซึ่งเปดโอกาสใหนักศึกษาเลือกเรียนตาม

ความสนใจ จํานวน 2 รายวิชา (6 หนวยกิต) รับผิดชอบ

การจัดการเรียนการสอนโดยสํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป 

ซึ่งปจจุบันมีรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาบังคับเลือก 

รวมทั้งสิ้น 14 รายวิชา 

       ในป 2560  มีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนรายวิชา

ศึกษาทั่วไป กลุมวิชาบังคับ จํานวนรวม 16,978 คน 

และกลุมวิชาบังคับเลือก จํานวนรวม 5,060 คน โดย

ในกลุมวิชาบังคับเลือก รายวิชาที่มีนักศึกษาเลือกเรียน

มากที่สุดคือ รายวิชา GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่น

ไทย รองลงมา ไดแก GEN 421 รายวิชาสังคมศาสตร

บูรณาการ และรายวิชา GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ 

ตามลําดับ ดังแสดงในแผนภาพที่ 2.1 และแผนภาพที่ 

2.2

17
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แผนภาพที่ 2.2 จํานวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป กลุมวิชาบังคับเลือก ป 2560

(ขอมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2560)

หมายเหตุ : 

GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

GEN 212 การพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมบูรณดวยวิถีพุทธ

GEN 222 สังคมวัฒนธรรมไทยและประเด็นรวมสมัย

GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบองคกรรวม 

GEN 311 จริยศาสตรในสังคมฐานวิทยาศาสตร 

GEN 321 ประวัติศาสตรอารยธรรม 

GEN 331 มนุษยกับการใชเหตุผล 

 

GEN 341 ภูมิปญญาทองถิ่นไทย 

GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ 

GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดในที่สาธารณะ

GEN 412 ศาสตรและศิลปในการดําเนินชีวิตและการทํางาน 

GEN 421 สังคมศาสตรบูรณาการ 

GEN 441 วัฒนธรรมและการทองเที่ยว

     สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร ได

จัดโครงการและกิจกรรมตาง ๆ  ผานการจัดการเรียน

การสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ทั้งในหองเรียนและนอก

หองเรียนหลากหลายรูปแบบ ซึ่งมุงเนนการสรางการ

เร ียนร ู  เช ิงร ุก (Active Learning) ไม ว าจะเปน

กระบวนการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 

(Problem-Based Learning) กระบวนการเรียนการ

สอนแบบใช โครงงานเป นฐาน (Project-Based 

Learning) กระบวนการเรียนการสอนแบบใชกิจกรรม

เปนฐาน (Activity-Based Learning) โดยใน

ภาคการศึกษาที ่ 2/2559-1/2560 รายวิชาศึกษา

ทั่วไป กลุมรายวิชาบังคับและกลุมวิชาบังคับเลือก ได

จัดโครงการและกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 21 โครงการ 

ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2.1

1.1.1.2	โครงการและกิจกรรมการจัดการเร�ยนการสอนในรายว�ชาศึกษาทั่วไป



สุขพลานามัย โครงการการแขงขัน KMUTT Street 

Basketball 5/2017 (GEN 101)

- เพื่อเชื่อมความสามัคคีและความ

สัมพันธระหวางกลุมผูเรียน

- เพื่อสงเสริมพฤติกรรมการออกกําลัง

กายของนักศึกษา

- เพื่อใหนักศึกษามีสุขภาพและอนามัย

ที่ดี

- เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาบาสเกตบอล

โครงการทดสอบสมรรถภาพทางกาย

นักศึกษา (GEN 301)

- เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจความ

สําคัญของสมรรถภาพทางกาย

- เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจแบบ

ทดสอบสมรรถภาพทางกาย

- เพื่อใหนักศึกษารูและเขาใจวิธีใช

เครื่องมือทดสอบสมรรถภาพทางกาย

- เพื่อใหนักศึกษาทราบถึงสมรรถภาพ

ทางกายของตนเอง

- เพื่อนําผลการทดสอบมาใชในการ

วัดผลการเรียนของนักศึกษา

โครงการมดอาสา (GEN 111)คุณธรรม จริยธรรม 

ในการดําเนินชีวิต

โครงการเสริมสรางการพัฒนาสุขภาพ

แบบองครวม (GEN 301)

- เพื่อใหนักศึกษามีความรูความเขาใจ

ในการออกกําลังกายและการเสริม

สรางสุขภาพแบบองครวม

- เพื่อใหนักศึกษาไดทํางานเปนทีม

และสามารถทํางานรวมกับผูอื่น

- เพื่อใหผูเขารวมใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน

- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกจัดโครงการที่

เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์
การเร�ยนรู้

ตารางที่ 2.1 โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 1/2560
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คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การเร�ยนรู้

โครงการ มารยาทบนโตะอาหารเพื่อ

การพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษารายวิชา 

GEN 411 (GEN 411)

กิจกรรมการเรียนรูมารยาทการรับ

ประทานอาหารแบบตะวันตก 

(GEN 321)

โครงการศึกษาภาคสนามรายวิชา 

GEN 222 

(GEN 222 Inter)

- เพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดเห็นและ

เขาใจวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิตไทย

- เพื่อใหนักศึกษาตางชาติไดศึกษา

ประเด็นและเหตุการณที่สําคัญตาง ๆ 

ผานนิทรรศการของสถานที่เยี่ยมชม

- เพื่อเปนพื้นที่ใหนักศึกษาตางชาติ

ไดฝกพูดและฟงภาษาไทยในชีวิต

ประจําวัน

- เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาไดเรียน

รูและเขาใจมารยาทการรับประทาน

อาหารแบบตะวันตก

- เพื่อสนับสนุนใหนักศึกษาสามารถ

ปฏิบัติตนตามแบบมารยาทการรับ

ประทานอาหารแบบตะวันตก

- เพื่อใหนักศึกษาฝกการทํางานรวม

กับผูอื่น

- เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสชวยเหลือผู

อื่นโดยไมหวังผลตอบแทน

การเรียนรูตลอดชีวิต

- เพื่อใหนักศึกษาฝกการทํางานรวม

กับผูอื่น

- เพื่อใหนักศึกษามีโอกาสใหความชวย

เหลือผูอื่นโดยไมหวังผลตอบแทน

- เพื่อสรางความโดดเดนทั้งความ

สามารถและบุคลิกภาพของนักศึกษา

- เพื่อพัฒนามารยาทบนโตะอาหารตาม

หลักสากล

- เพื่อเปนการเตรียมความพรอมบัณฑิต

สูตลาดแรงงานใหตรงตามความตองการ

ของนายจาง

ตารางที่ 2.1   โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                   ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 1/2560 (ตอ)



โครงการ BKT Winter Festival     

(จัดโดยคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ) 

(GEN 231 Inter)

โครงการเรียนรูการทําบานดินและการ

มัดยอมผาจากสีธรรมชาติ 

(GEN 241 Inter)

- เพื่อใหนักศึกษาเรียนรูและเขาใจ 

สามารถสรางบรรยากาศที่ดีตอการ

เรียนรูภายในวิทยาเขตบางขุนเทียน

- เพื่อสรางวัฒนธรรมการมีสวนรวม

ตอการสรางบรรยากาศการเรียนรูของ

นักศึกษาอยางตอเนื่องในปถัด ๆ ไป

- เพื่อฝกใหนักศึกษาวางแผน เรียนรู

การทํางานเปนทีม มีวินัยและความ

รับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย

การคิดอยางเปนระบบ โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูหุนมือ 

(GEN 231)

- เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูและเรียนรู

เกี่ยวกับคุณคาและความงามในดานที่

อยูอาศัย และเครื่องนุงหมจากแหลง

เรียนรูจริง

- เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําคุณคา

และความงามในดานที่อยูอาศัย และ

เครื่องนุงหม มาประยุกตใชในการ

ดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

- เพื่อใหนักศึกษาไดรับรูและเรียนรู

เกี่ยวกับการเลาเรื่องโดยใชหุนมือเปน

สื่อประกอบจากผูเชี่ยวชาญดานหุนมือ

- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะความคิด

สรางสรรค การทํางานเปนทีม มีความ

อดทนตอปญหาและอุปสรรค สามารถ

ยอมรับความแตกตางในการทํางาน

รวมกัน

- เพื่อใหนักศึกษานําความรูดานหุนมือ

ไปประยุกตใชจัดทําสื่อการเรียนรูและ

เผยแพรใหแกเยาวชนระดับชั้นเตรียม

อนุบาลของศูนยพัฒนาเด็กกอนวัย

เรียน กรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ทุงครุ

คุณคาและความงาม
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ตารางที่ 2.1   โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                   ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 1/2560 (ตอ)

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การเร�ยนรู้
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โครงการ Culture Trip : การเรียนรู

วัฒนธรรมผานการเดินเทาทองเที่ยว

ยานเกากรุงเทพฯ (GEN 441)

โครงการการศึกษาสํารวจแหลงเรียนรู

และสรางเสนทางทองเที่ยวเพื่อสัมผัส

วิถีชีวิตชุมชนโดยใชจักรยาน ณ บริเวณ

ทองถิ่นโดยรอบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (GEN 441)

- เพื่อใหนักศึกษามีความรู ความเขาใจ

วัตถุประสงคในการจัดกิจกรรมเพื่อ

ศึกษาแหลงเรียนรู สรางเสนทางการ

ทองเที่ยว และสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนโดย

ใชจักรยานเปนพาหนะ

- เพื่อใหนักศึกษาสามารถเชื่อมโยง

ความรูจากหนังสือ ตํารา และสื่อ

ประเภทตาง ๆ ดานการทองเที่ยวของ

แหลงชุมชน รวมทั้งไดสัมภาษณและ

สอบถามจากบุคคลในทองถิ่น เพื่อนํา

ขอมูลมาวิเคราะห อธิบายปรากฏการณ

ตาง ๆ ได 

- เพื่อใหนักศึกษามีความตระหนักถึง

คุณคาดานวิถีชีวิตของชุมชนและรวม

มือกันสงเสริมเพื่อใหเกิดการมีสวนรวม

ในการรักษาสืบทอดตอไป

- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกทักษะการนํา

เสนอหนาหองเรียน โดยมีการจัดทําสื่อ

การเรียนรูในรูปแบบโปสเตอรและแผน

พับจากแหลงเรียนรูในชุมชนตาง ๆ

- เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูดาน

วัฒนธรรม ประวัติศาสตร วิถีชีวิต 

ชุมชนและสังคม ผานพื้นที่ยานเกาของ

กรุงเทพมหานคร

- เพื่อใหนักศึกษามีความเขาใจรูปแบบ

ของการทองเที่ยงเชิงวัฒนธรรม

- เพื่อใหนักศึกษาสามารถนําสิ่งที่ได

เรียนรูมานําเสนอเนื้อหารายงานดาน

การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชั้นเรียน

ได และสามารถตอบคําถามจากเสน

ทางวัฒนธรรมนั้นได

ตารางที่ 2.1   โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 

                   ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 1/2560 (ตอ)

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
การเร�ยนรู้



โครงการ Backpack Trip ทองเท่ียวเปด

ประสบการณการเรียนรูวิถีตางวัฒนธรรม 

(รวมกับโครงการ Enhancing Student 

Mobility 2017 ของสํานักงานกิจการตาง

ประเทศ)  (GEN 441)

โครงการ Final Project : Stage Play 

(GEN 241)

โครงการ LIBERTY Talk Series : การ

สํารวจจุดซอนเรนในโลกภาพยนตรของ 

ธัญญวาริน 

(GEN 241 Inter/ GEN 341 Inter)

- เพื่อเปดพื้นที่การเรียนรูและการ

แลกเปลี่ยนประเด็นทางสังคมผานสื่อ

ภาพยนตร

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษาและบุคลากร มจธ. ไดรูจัก

ศิลปะภาพยนตรในฐานะที่เปนภาพ

สะทอนของสังคมไทย

- เพื่อนําเสนอผลงานของนักศึกษาที่

เรียนรายวิชา GEN 241 ในรูปแบบ

ละครเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู

- เพื่อใหนักศึกษาเกิดความซาบซึ้งผาน

ประสบการณลงมือปฏิบัติจริง

- เพื่อเปนเวทีสะทอนการเรียนรูตาม

ผลลัพธการเรียนรูที่รายวิชากําหนด

- เพื่อประชาสัมพันธกิจกรรมการเรียน

การสอนรายวิชา GEN 241 ใหแก

บุคลากร มจธ. และผูที่สนใจทั่วไป

เทคโนโลยี นวัตกรรม 

และการจัดการ

- เพื่อใหนักศึกษาผูเขารวมโครงการได

เรียนรู รูจักวัฒนธรรม และวิถีชีวิตใน

ตางประเทศ โดยใชการทองเที่ยวเปน

สื่อกลางในการเรียนรู รวมทั้งฝกทักษะ

การใชภาษาตางประเทศในการสื่อสาร 

ตลอดจนฝกทักษะการบริหารจัดการ

ตาง ๆ ในการทองเที่ยว

- โครงการ Inspiration Forum 

(GEN 351)
- เพื่อใหนักศึกษานําความรูดานการ

วางแผนกลยุทธ การบริหารคนและ

องคกร การบริหารโครงการ การ

ตัดสินใจของผูนําอยางมีคุณธรรม

จริยธรรม ไปฝกปฏิบัติผานการจัดทํา

โครงการประจําภาคเรียนอยางมี

- โครงการตลาดธุรกิจจําลอง 

(GEN 351)

- โครงการผูประกอบการเทคโนโลยี 

(GEN 351)
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ตารางที่ 2.1  โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                  ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 1/2560 (ตอ)

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการ/	กิจกรรม
วัตถุประสงค์การ

เร�ยนรู้
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การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ Social 

Innovator Camp  (GEN 352)
- เพื่อพัฒนาทักษะดานการสรางสรรค

นวัตกรรมเพื่อสังคมใหแกนักศึกษา

โครงการศึกษาดูงานดานการบริหาร

จัดการ โรงงาน Royal Pacifi c 

Industries อําเภอสามพราน จังหวัด

นครปฐม (GEN 353 Inter)

- เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูและเขาใจ

แนวทางการบริหารจัดการองคกรใน

สภาพจริง

- เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยว

กับการบริหารจัดการองคกรใหประสบ

ความสําเร็จ

โครงการ Startup 101 : จุดพลังขั้น

เทพให Google Map ดวยนวัตกรรม 

What3Words

- เพื่อสรางพื้นที่การเรียนรูและการ

แลกเปลี่ยนแนวคิดในประเด็นทางดาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

- เพื่อสงเสริมและสนับสนุนให

นักศึกษา รวมทั้งบุคลากร มจธ. ได

รูจักและเขาใจแนวคิดนวัตกรรมใน

ระดับสากล

ตารางที่ 2.1   โครงการและกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                  ภาคการศึกษาที่ 2/2559 - 1/2560 (ตอ)

คุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์

โครงการ/	กิจกรรม
วัตถุประสงค์การ

เร�ยนรู้

คุณภาพและประสิทธิภาพ

- เพื ่อใหนักศึกษาฝกฝนและ

พัฒนาทักษะการทํางานเปนทีม               

มีความรับผิดชอบในหนาที่  สามารถ

สื่อสารเพื่อการทํางานรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพและมีความสุข

- เพื่อใหนักศึกษาไดฝกฝนและพัฒนา

ทักษะความเปนผูนํา ที่สามารถจูงใจ

ท ี ม ให  เห ็ น เป  าหมายของงาน 

รับผิดชอบงาน เขาใจและเห็นอกเห็นใจ

กัน และพรอมแกไขปรับปรุงรวมกัน

อยางมีคุณภาพ



ภาพที่ 2.3 ประมวลภาพกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป ป 2560
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และมีความหลากหลายของกิจกรรมเพ่ือใหนักศึกษา

สามารถสมัครเขารวมโครงการตามความสมัครใจ 

	 	 	 	1.1.2.2		การสร้างบรรยากาศและสภาพ
แวดล้อมที่ส�งเสร�มการเร�ยนรู้ภาษาอังกฤษ	
      คณะศิลปศาสตรไดจัดทําแผนการปรับปรุงบรรยากาศ

และสภาพแวดลอมเพื่อสงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ภายใตแนวคิดของมหาวิทยาลัยท่ีจะใหทุกพื้นที่ของ

มหาวิทยาลัยเปน “พ้ืนท่ีท่ีสงเสริมการเรียนรู (Learning 

Space)” และสนับสนุนใหนักศึกษามีโอกาสแลกเปลี่ยน

ทัศนะทางความคิดอยางสรางสรรค สามารถสราง

วัฒนธรรม คานิยม เทคโนโลยี หรือวิถีชีวิตในรูป

แบบที่หลากหลาย 

				1.1.2.3		การพัฒนาระบบติดตามความสามารถ
ด้านภาษาอังกฤษ
     คณะศิลปศาสตรไดติดตามพัฒนาการความสามารถ

ดานภาษาอังกฤษของนักศึกษา โดยไดจัดเก็บขอมูลตาง ๆ 

เกี่ยวกับนักศึกษาอยางเปนระบบ เชน ผลการเรียน ผล

การสอบและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาปรับปรุง

หลักสูตร รายวิชา และกิจกรรมตาง ๆ  ใหมีประสิทธิภาพ

เพิ่มมากขึ้น 

			1.1.2	การพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา
        การพัฒนาบัณฑิต มจธ. ใหมีสมรรถนะสากลและมี

ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 เปนเปาหมายท่ีสําคัญ

อีกประการหนึ่งของคณะศิลปศาสตรซึ่งสอดคลอง

กับเปาหมายในแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฉบับที่ 12 

(พ.ศ. 2560-2564) เปาหมายที่ 3 การพัฒนา มจธ. สู

ความเปนสากลเพื่อใหนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาจาก 

มจธ. เปนบัณฑิตที่มีความพรอมเขาสูตลาดแรงงานทั้ง

ในประเทศ ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลกได 

โดยในปการศึกษา 2560 คณะศิลปศาสตรดําเนินการ

พัฒนาภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

ดังนี้

	 	 	 	1.1.2.1	การจัดการเร�ยนการสอนปรับพื้น
ฐานภาษาอังกฤษ 

      ในปการศึกษา 2560 สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร

ไดจัดโครงการสอนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (English 

Preparation Course for new undergrad students) 

ใหแกนักศึกษาแรกเขาในระดับปริญญาตรี ที่มีคะแนน

จากการสอบวัดระดับ (English Profi ciency Test) 

หรือคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-Net) ต่ํากวารอยละ 30 เพื่อปรับพื้นฐาน

ความรูและทักษะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษาใหอยู

ในเกณฑมาตรฐาน พรอมทั้งสรางทัศนคติที่ดีตอการ

เรียนภาษาอังกฤษ เพื่อใหนักศึกษามีความพรอมใน

การเรียนในภาคการศึกษาปกติ รวมถึงชี้แนวทางใน

การเรียนภาษาอังกฤษ แนะนําแหลงเรียนรูและวิธีการ

พัฒนาการเรียนรูที่ชวยสงเสริมและพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษดวยตนเองของนักศึกษา ซึ่งไดจัดการ

เรียนการสอนในระหวางวันที่ 17 - 27 กรกฎาคม 2560 

โดยจัดการเรียนการสอนเปนกลุมยอย หองละ 40 คน 

และจัดกลุมเรียนจําแนกตามระดับคะแนนภาษา

อังกฤษ โดยไมแยกคณะหรือภาควิชา ทั้งนี้มีนักศึกษา

เขารวมโครงการ จํานวนทั้งสิ้น 774 คน นอกจากนี้ 

สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ยังจัดใหมีกิจกรรม

พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาอยางตอเนื่อง



					1.1.2.4		การสร้างความร่วมมือในการ
บูรณาการภาษาอังกฤษกับรายว�ชาอื่นในสาขา
ของนักศึกษา	
   คณะศิลปศาสตรไดรวมมือกับคณะและภาควิชาตาง ๆ 

ในการบูรณาการภาษาอังกฤษกับการสอน Content 

area ไดแก การจัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนการใชภาษาอังกฤษ

ในรายวิชา การสงเสริมใหมีการสอนรายวิชาอ่ืน ๆ เปน

ภาษาอังกฤษ การสงเสริมกระบวนการเรียนรู หรือ

วิธีการเรียนดวยตนเอง และการสงเสริมใหนักศึกษา

เขารวมโครงการตาง ๆ เชน โครงการแลกเปลี่ยนกับ

มหาวิทยาลัยในตางประเทศ

					1.1.2.5	การสำารวจความต้องการด้านการ
เร�ยนการสอนภาษาอังกฤษของคณะต�าง	ๆ	ใน
มหาว�ทยาลัย
   คณะศิลปศาสตรไดเขาพบกับผูบริหารคณะและภาค

วิชาตาง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือหารือและสอบถาม

เก่ียวกับความตองการดานการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษแลวไดนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะห เพื่อใช

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและหลักสูตรใหมีความเหมาะ

สมที่จะสามารถพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะดานภาษา

ตรงกับความตองการของภาควิชาตาง ๆ 

					1.1.2.6		โครงการเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
นักศึกษา
					-	โครงการ	Asian	Day	
     วันจันทรที่ 3 เมษายน 2560 สายวิชาภาษา คณะ

ศิลปศาสตร ไดจัดโครงการ Asian Day ขึ้น ณ บริเวณ

ลานอเนกประสงค ชั้น 1 อาคารศิลปศาสตร เพื่อ

สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการสื่อสาร

ระหวางวัฒนธรรมในประเทศอาเซียน โดยภายในงานมี

กิจกรรมตาง ๆ ที่ใหผูเขารวมกิจกรรมไดมีสวนรวม เชน

การจัดนิทรรศการสงเสริมความรูดานภาษาและ

วัฒนธรรมประเทศตาง ๆ และการแนะนําอาหารและ

ชุดแตงกายประจําชาติ เปนตน ทั้งนี้มีบุคลากรและ

นักศึกษาใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก
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				-	โครงการค�ายภาษาอังกฤษร�วมกับนักศึกษา
ต�างชาติ	
       วันเสารที่ 9 และวันอาทิตยที่ 10 กันยายน 2560 สาย

วิชาภาษา คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการ “ทัศนศึกษา

รวมกับนักศึกษาตางชาติ” ใหแกนักศึกษาที่มีคะแนน

ภาษาอังกฤษระดับต่ํา จํานวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อพัฒนานักศึกษาใหมีความเชื่อมั่นในการสื่อสารกับ

ชาวตางชาติ สรางทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ และเปด

โลกทัศนในมุมมองดานตาง ๆ อันไดแก ดานวิชาการ 

ดานการบริหารการจัดการ วิถีชีวิต และศิลปวัฒนธรรม 

อีกทั้งยังชวยสงเสริมใหนักศึกษา ฝกฝนการทํางานรวม

กันเปนทีม โดยสถานที่ ที่นักศึกษาไดไปเยี่ยมชม ไดแก 

อุทยานร.2  วัดขนอนหนังใหญ วัดบางกุง โบสถคริสต 100 

ป ตลาดน้ําดําเนินสะดวก และตลาดน้ําอัมพวา เปนตน

					-	โครงการ	Monthly	activity	
    วันจันทรที่ 17 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะ

ศิลปศาสตร ไดจัดโครงการฝกภาษาอังกฤษดวยการชม

ภาพยนตร ณ โรงภาพยนตรเดอะมอลลทาพระ เพื ่อ

พัฒนาทักษะการฟงและการสื่อสารภาษาอังกฤษผาน

การชมภาพยนตร ซึ่งเปนการเรียนรูจากชีวิตประจําวัน

ที่มีความนาสนใจ สนุกสนาน และไดเปลี่ยนบรรยากาศ

จากการเรียนรูในหองเรียน มีนักศึกษาที่เขารวมโครงการ 

จํานวน 12 คน  

					-	โครงการ	Halloween	Party
   วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 สายวิชาภาษา คณะ

ศิลปศาสตร ไดจัดกิจกรรม Halloween Party 

ใหแกนักศึกษา เพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการ

สื่อสารภาษาอังกฤษกับนักศึกษาตางชาติ รวมถึง

เพื่อเรียนรูวัฒนธรรมที่แตกตางของตางชาติ โดย

มีกิจกรรมที่หลากหลาย ไดแก กิจกรรมแกะฟกทอง 

การพับกระดาษ การทําหนากาก การประกวดและ

นําเสนอชุดแตงกายภายใตแนวคิด Halloween นับ

เปนกิจกรรมที่มีความนาสนใจ ความสนุกสนาน ได

เปลี่ยนบรรยากาศจากการเรียนรูภายในหองเรียน

เพียงอยางเดียวมารวมกันทํากิจกรรมภายนอก

หองเรียน มีนักศึกษาเขารวมโครงการจํานวน 28 คน  



	1.2	การนำาระบบ	MyLE	หร�อ	LEB2	เข้ามามีส�วนในการจัดเร�ยนการสอน

   สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร โดยผู ช วย

ศาสตราจารย ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝาย

วิชาการและประกันคุณภาพ ไดจัดอบรมอาจารย

พิเศษเกี่ยวกับการนําระบบ MyLE หรือ LEB2 มา

ใชในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ผู สอน

สามารถวัด Learning Outcomes ของผูเรียนไดและ

สามารถมองเห็นภาพรวมของพัฒนาการของผูเรียนทุก

คนในหองเรียน รวมถึงแนวทางการจัดการเรียนการ

สอนแบบ Active Learning เพื่อใหผูเรียนไดมีสวน

รวมในการเรียน ทั้งนี้เมื่อนําระบบ MyLE หรือ LEB2 

เขามาใชในการจัดการเรียนการสอนผูสอนจะสามารถ

ออกแบบการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูและสามารถบรรลุผลลัพธการเรียนรูที่

คาดหวังไวได และยังเปนการเพิ่มชองทางการสื่อสาร

ระหวางผูสอนและผูเรียนดวยชองทางท่ีหลากหลาย

มากขึ้นอีกดวย

29



30

1.3	การดำาเนินงานของศูนย์การเร�ยนรู้แบบพึ่งตนเอง	(Self-Access	Learning	Centre	:	
SALC)	

    คณะศิลปศาสตร มีศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเอง 

(Self-Access Learning Centre: SALC) ที่ใหบริการ

สนับสนุนการเรียนรู ดวยตนเอง โดยศูนยฯ จะเปน

แหลงคนควา ฝกฝนทักษะการใชภาษาอังกฤษ และ

ภาษาอื่น ๆ สงเสริมการเรียนรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

ภาษา และวัฒนธรรมตางชาติ รวมถึงการพัฒนาภาษา

อังกฤษนอกชั้นเรียน เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสฝกฝน

ทักษะการใชภาษาตามหัวขอที่ตนสนใจ และเรียนรู 

เทคนิค/กลยุทธการใชภาษาในสถานการณตาง ๆ เพื่อ

พัฒนาการใชภาษาอังกฤษใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ตามความสนใจและระดับความสามารถของแตละ

บุคคล เพื่อใหผูเรียนสามารถใชวิธีการเรียนรูแบบพึ่ง

ตนเองมาพัฒนาและเพิ่มพูนความรูนอกเหนือจากการ

เรียนในหลักสูตร

   ศูนยการเรียนรูแบบพึ่งตนเองไดจัดกิจกรรมในรูป

แบบตาง ๆ ท่ีหลากหลาย  เชน English Pronunciation 

in Practice, Speaking for Socializing, Reading 

Newspaper Online, Cooking Club เปนตน โดย

ในป 2560 ศูนยฯ ไดจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการเรียน

รูดวยตนเองนอกชั้นเรียน จํานวนทั้งสิ้น 60 กิจกรรม 

จํานวน 544 ครั้ง โดยมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรม 

จํานวนทั้งสิ้น 7,945 คน

					-	โครงการ	The	9th	SALC	Festival:	25	
Years	of	Miracle	
    วันจันทรที่ 3 ตุลาคม 2559 ศูนยการเรียนรูแบบพึ่ง

ตนเอง (SALC) คณะศิลปศาสตร ไดจัดงานฉลองครบ

รอบ 25 ป ของการเปดใหบริการศูนยฯ ภายใตชื่อ The 

9th SALC Festival: 25 Years of Miracle เพ่ือสราง

บรรยากาศการเรียนรูภาษาตางประเทศนอกหลักสูตร

และเปดโอกาสใหนักศึกษาไดใชความสามารถในการ

แสดงออกอยางสรางสรรค โดยภายในงานจัดใหมี

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูภาษาในรูปแบบตาง ๆ อาทิ 

จัดแสดงนิทรรศการการดําเนินงานศูนยฯ, การแขงขัน 

SALC Talent Search, Speech Contest, Show 

Your Voice, เกมสภาษาอังกฤษ, กิจกรรมการเรียน

ร ู ทางว ัฒนธรรมอาเซ ียน, การจ ําหน ายส ินค า, 

การจัดพื ้นที ่ การใชภาษาอังกฤษในการสื ่อสาร 

เปนตน ทั ้งนี ้มีนักศึกษา และบุคลากร มจธ. มา

รวมงานเปนจํานวนมาก



1.4	การลงนามบันทึกข้อตกลงว�าด้วยความร�วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ
ปร�ญญาโท	สาขาว�ชาภาษาศาสตร์ประยุกต์	ระหว�าง	SoKa	University	ประเทศญี่ปุ�น	

       วันอังคารท่ี 9 กุมภาพันธ 2560   ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.วรีสิริ สิงหศิริ รองคณบดีฝายวิชาการ และ Prof. Dr. 

Richmond Stroupe ไดรวมลงนามบันทึกขอตกลง

วาดวยความรวมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกต ระหวาง 

SoKa University ประเทศญี่ปุน และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ประเทศไทย ณ 

หองประชุม SoLA 905 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือสรางเครือขายดานการเรียนการสอน 

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท สาขาวิชาภาษาศาสตรประยุกตใหมีความ

เขมแข็งยิ่งขึ้น รวมทั้งพัฒนางานวิจัยและกิจกรรมของ

นักศึกษา ตลอดจนการจัดกิจกรรมตาง ๆ รวมกัน 

ซ่ึงนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัยจะเขารวมกิจกรรม

เปนเวลา 2 อาทิตย เพื่อสังเกตการณการสอนภาษา

อังกฤษในตางแดนและการเขารวมกิจกรรมแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม โดยมีระยะเวลาความรวมมือ 5 ป ตั้งแตป 

พ .ศ. 2560–2565
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เป้าประสงค์ที่	2 คณะมีความเป�นเลิศทางว�ชาการ	สามารถสร้างช�่อเสียงระดับชาติ
และนานาชาติ

        คณะศิลปศาสตร สงเสริมการผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการที่มีคุณภาพ และใหบริการทางวิชาการแกสังคมที่

บูรณาการเขากับการเรียนการสอนเพื่อมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและสรางชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ

 2.1	ผลงานทางว�ชาการของอาจารย์และนักศึกษา
          ในป  2560 คณะศิลปศาสตร มีผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสาร

วิชาการระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงในการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ  

รวมทั้งสิ้นจํานวน 62 เรื่อง  

2.1.1	การตีพิมพ์ผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการ
												2.1.1.1	การตีพิมพ์ผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการระดับนานาชาติ	จำานวน	12	รายการ

     1) Dawala Wilang, J. & Singhasiri, W. (2017). Specifi c Anxiety Situations in the Intelligibility  of 

Englishes as a Lingua Franca. Asian EFL Journal, April, 19, 4-37.

     2) Watson Todd, R. (2017). An Opaque Engineering Word List: Which Words Should A Teacher 

Focus On?. English for Specifi c Purposes, 45, January, 31-39.

     3) Janmaimool, P. (2017). The Role of Descriptive Social Norms, Organisational Norms    and 

Personal Norms in Explaining Solid Waste Management Behaviours in Workplaces.  Journal of 

Organizational Change Management, 30(2), 184-198.



    4)  Lieungnapar, A., Trakulkasemsuk, W. & Watson Todd, R. (2017). Genre Induction from A 

Linguistic Approach. Indonesian Journal of Applied Linguistics, 6(2), January, 319-329.

      5) Janmaimool, A. (2017). Application of Protection Motivation Theory to Investigate  Sustainable  

Waste Management Behaviors. Sustainability, 9(7), 1-16.

    6)  Jeffrey Dawala Wilang, J. & Singhasiri, W. (2017). Out-of-class Anxiety in A Non-English  

Speaking Context and Its Effects on Intelligibility and Comprehensibility. Issues in Educational  

Research (IIER), 27(3), 620-638.

     7)  Huadhom, N. & Trakulkasemsuk, W. (2017). Syntactic Analysis of Online Tourism Slogans: 

Frequency, Forms and Functions. PASAA, 53, January - June, 1-32.

     8) Benjamin Loo, D., Jimarkon Zilli, P. & Trakulkasemsuk, W. (2017). Examining Narratives of 

Confl ict and Agency: Insights into Non-Local English Teacher Identity. The Journal  of Asia TEFL, 

14(2), Summer, 292-306.

     9)  Sudtho, J. & Singhasiri, W. (2017). Exploring Pre-service Teachers’ Professional Identity   

Formation through the Lens of Critical Incidents. Asian EFL Journal, April(19), 38-60.

     10) Janmaimool, J. (2017). Investigating Pro-environmental Behaviors of Well-educated People 

in Thailand: Implications for the Development of Environmental Communication. International 

Journal of Sociology and Social Policy, 37(13/14),788-807.

     11) Watson Todd, R. & Rungruangthum, M. (2017). Differences in Language Used by Deceivers 

and Truth-Tellers in Thai Online Chat. Journal of the Southeast Asian Linguistics Society, 10(2), 

90-114.

   12) Boontome, P., Chontanawat, J. & Therdyothin, A. (2017). Investigating the Causal 

Relationship between Non-renewable and Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions and 

Economic Growth in Thailand. Energy Procedia, 138, October, 925-930.

							2.1.1.2	การตีพิมพ์ผลงานว�จัยในวารสารว�ชาการระดับชาติ
    1) จุรีพร  กาญจนการุณ. (2560). ผลการจัดการเรียนรูนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีโดย

การประสานความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน. วารสารวิชาการวิทยาลัยสันตพล, 3 (1), มกราคม-มิถุนายน 

2560, 57-67.

     2) ภาสนันทน อัศวรักษ ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล และ วิภาวี เอี่ยมวรเมธ. (2560). บอขยะแพรกษา : มาตรการ

ทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมดูแลบอขยะขององคการปกครองสวนทองถ่ินและการเยียวยาประชาชนผูไดรับ

ผลกระทบจากไฟไหมบอขยะ จังหวัดสมุทรปราการ. วารสารวิชาการคณะ นิติศาสตร มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติ, 8(1) กรกฎาคม – ธันวาคม.

     3) Thongmak, K. & Thepsiri, K. (2017). An Analysis of Scaffolding in IELTS Self-access Material 

for Writing Skill. ThaiTESOL Journal, 30(1), 58 - 83.

    4) Benjamin Loo, D., Jimarkon Zilli, P., & Trakulkasemsuk, W. (2017). No Non-Local English  

Teachers’ Contextualization of Intercultural Education in an EFL Setting. rEFLections, 
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23,January- June, 1 - 26. Online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/refl ections/article/view 

/ 1123 00/87516

   5) Valentinov Tassev, V., & Sojisirikul, P. (2017). Assessing Students’ Pronunciation: Voices 

from Native English Teachers (NETs) and Non-native English Teachers (NETs). rEFLections, 

23, January - June, 80-102. Online at https://www.tcithaijo.org/index.php/refl ections/article/

view/112319/87532

     6) Saengmanee, S. (2017). Review of the book How to Teach English (new edition), by Jeremy 

Harmer. rEFLections, 23, January - June, 103-104. Online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/

refl ections/article/view/112320/87534

   7) Au-on, S., Trakulkasemsuk., W & Vungthong, S. (2017). Who is Burning down Rohingya 

Villages? The Portrayal of Rohingya in Media through Transitivity Analysis. rEFLections, 24, 

July - December, 20-35. Online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/refl ections/article/

view/112292/87510

     8)  Keyuravong., S. & Limthaworn. P.  (2017). This  Customer is  Complicated  and  Tedious!!!: 

Investigating Maxim Flouting and its Functions in Business E-mail Correspondence.  rEFLections, 

24, July - December, 66-80. Online at https://www.tci-thaijo.org/index.php/refl ections/article/

view/112294/87512
 2.1.2	 การนำาเสนอผลงานว�ชาการในการประชุมว�ชาการ
									2.1.2.1	การประชุมว�ชาการระดับนานาชาติ

     1) Strokes, C. & Boonmoh, A. (2017). The Use of Tablets in and out of the Language   Learning 

Classroom. Proceedings from NICCI: National and International Conference Curriculum and 

Instruction “Discipline of Diversity for Unity” 2017 (pp. 292-305). 4 February 2017, Thailand: 

Hotel Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen.

   2) Thanyathamrongkul, R., Singhasiri, W.,& Keyuravong, S.(2017). Establishing Engagement  

through The Use of A Home Language: A Case Stufy of A Northern Thai Primary Classroom. 

Proceedings from NICCI: National and International Conference on Curriculum and Instruction 

2017 (pp. 277-291). 4 February 2017, Thailand: Pullman Khon Kaen Raja  Orchid, Khon Kaen.

   3) Joshi, A.,Darasawang, P.,& Tepsuriwong,S.(2017). Exploring the Behavioral andEmotional  

Engagement of A Young EFL Learner: A Case Study. Proceedings from NICCI: National  and 

International Conference on Curriculum and Instruction 2017 (pp. 701-715). 4 February 2017, 

Thailand: Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen. 

   4 ) Kaewpraparn, S. & Singhasiri, W. (2017). Students’ Awareness of Multiple Meanings  of  

Vocabulary in Reading Comics. Proceedings from NICCI: National and International 

Conference on Curriculum and Instruction 2017 (pp. 617-630). 4 February 2017, Thailand: 

Pullman Khon Kaen Raja Orchid, Khon Kaen.

    5)   Dawala Wilang, J. (2017). Silence of Japanese Students in A Thai EFL Context. Selected 



Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in 

Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017 (pp. 94-104). June 

22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center  (KX), Bangkok.

     6) Pojanapunya, P. & Lieungnapar, A. (2017). The Quality of Choices Determines the Quantity 

of Key Words. Selected Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference 

on Doing Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia  Conference 

2017 (pp. 115-124). June 22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for  Innovation Center 

(KX), Bangkok.

     7) Watson Todd, R. (2017). Serendipity in Research and the Threat of Technology. Selected 

Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in 

Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017. June 22 - 24, 2017, 

Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok.

     8) Louw, S. (2017). I Still Haven’t Found What I’m Looking for: Triangulation for In terpreting 

Data. Selected Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing 

Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017 (pp. 

125-134). June 22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok.

     9) G. Towns, S. & Watson Todd, R. (2017). Methods for Identifying Relations and Associations in 

Text. Selected Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing 

Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017 (pp. 

146-155). June 22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok.

     10)  A.  Ambele, E. & Watson Todd, R. (2017).  Adding  Rigour  to  Language Variety Continua.  

Online Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing  

Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017 (pp. 

181-194). June 22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok.

     11) Sudtho, J. & Pojanapunya, P. (2017). Evidence-based Data Collection in the Study 

of Self-effi cacy. Online Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference 

on Doing Research in Applied Linguistics 3/19th English in South-East Asia Conference 2017 

(pp. 204-211). June 22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), 

Bangkok.

     12) Myint Aung, K & Tepsuriwong, S. (2017). Lesson Openings: How Teachers Begin Lessons in 

An English Class. Online Proceedings from DRAL 3/19th ESEA: the international conference 

on Doing Research in Applied Linguistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 

2017 (pp. 252-263). June 22 - 24, 2017, Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center 

(KX), Bangkok.

     13) Amornrattanasirichok, S. & Jaroongkhongdach, W.  (2017). Engagement  in  Literature   

Reviews of Thai and International Research Articles in Applied Linguistics. Online Proceedings 
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from DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in Applied Lin-

guistics 3 / 19th English in South-East Asia Conference 2017 (pp. 312-327). June 22 - 24, 2017, 

Thailand: Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok.

     14) Rojanavarakul, T. & Jaroongkhongdach, W. (2017). Exploring Logical Thinking through the 

Use of Logical Connectors in Thai and International Research Articles. Online Proceedings from 

DRAL 3/19th ESEA: the international conference on Doing Research in Applied Linguistics 

3/19th English in South-East Asia Conference 2017 (pp. 328-337).22 - 24 June 2017, Thailand: 

Knowledge Exchange for Innovation Center (KX), Bangkok.

     15) Boonmoh, A. & Thammajindarach, C. (2017). Student’s Online Dictionary Look up Practices.

Proceedings from BUU 2017: the 6th Burapha University International Conference 2017 

“Creativity, Innovation, and Smart Culture for the Better Society” (pp.77-93). 3 - 4 August 

2017, Thailand: Holiday Inn Pattaya, Chonburi.

     16) Singdee, C. (2017). Life and Networks of Veteran Vintage Clothing Dealers in Jatujak Market, 

Bangkok, Thailand. Proceedings from the 13th International Conference on Thai Studies 

“Globalized Thailand?” Connectivity, Confl ict, and Conundrums of Thai Studies. 15 - 18 

July 2017, Thailand: Chiang Mai Exhibition and Convention Center, Chiang Mai.

     17) Darasawang, P.,Intraboonsom, C. & Reinders, H. (2017). Thai Teachers Talk Teacher 

Autonomy. Proceedings from IC-HUSO 2017: the 13th International Conference on Humanities & 

Social Sciences “People, Culture, Digital Connectivity and Social Changes”  (pp. 702-715). 2 - 3 

November 2017, Thailand: Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University.

    18) Boonmoh, A. & Jumpakate,T. (2017). Teachers Perceptions of Internationalization. 

Proceedings from IC-HUSO 2017: 13th International Conference on Humanities & Social 

Sciences “People, Culture, Digital Connectivity and Social Changes” (pp. 1-16). 2 - 3 November 

2017, Thailand: Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon KaenUniversity.

     19) Boonmoh, A. & Konkangplu Ganguly, T. (2017). Factors Promoting Critical Thinking in 

Foundation Stage. Proceedings from ICE 2017: the International Conference on Education 

“Education for Human Resource Development in the 21st Century” (pp. 313-328). 5 – 6 

September 2017, Thailand: Sukhothai Thammathirat Open University, Nonthaburi.

      20) Janmaimool, P. (2017). Waste Management Behaviors of Bangkok’s Citizens with 

Different Places of Origin and Relationship between Economic Growths and Solid Waste Generation. 

Proceedings from ISFT 2017: the 6th International Symposium on Frontier Technology (pp. 

464-471). 5 - 6 Novbember 2017, Japan: Kochi University of Technology, Kochi.

     21) Dale Hobbs, J. Na Pattalung, P. & Yodmanee, N. (2017). Telling Thailand’s Story: A Case 

Study of the Narratives Presented at Phuket FantaSea and Siam Niramit. Proceedings from 

ICBMSS: the 2017 International Conference on Business Management and Social Sciences 

(pp. 174- 193). 8-10 November 2017, Thailand: Topland Hotel, Phitsanulok.



     22) Therdyothin, A. Chontanawat, J. & Boontome, P.(2017). Analysis of the Relationship 

between Renewable and Non-Renewable Energy Utilization, Carbon Emissions and Economic 

Growth in Association of South East Asian Nations (ASEAN). Proceedings from I-SEEC 2017: the 

8th International Science, Social Science, Engineering and Energy Conference (pp. 165-170). 

15 - 17 March 2017, Thailand: The A-ONE Royal Cruise Hotel, Pattaya.

     23) Rungruengkiat, K. & Darasawang, P. (2017). “Materialism Must Die.” A Case Study of 

Narratives in a Thai Social Science Classroom: A Critical Discourse Analysis Approach. E-Proceedings 

from ICTS13: the 13th International Conference on Thai Studies Globalized Thailand 

Connectivity, Confl ict and Conundrums of Thai Studies (pp.1403-1421). 15 - 18 July 2017, 

Thailand: Chiang Mai Convention and Exhibition Center (CMECC), Chiang Mai.

								2.1.2.2	การประชุมวิชาการระดับชาติ
     1) ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. (2560). ขอหวงกังวลของผู สูงอายุในชุมชน เขตทุ งครุ กรุงเทพมหานคร. 

Proceedings การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย ประจํา

ปการศึกษา 2559 เรื่อง สังคมคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน: ชีวิตและสังคม ผูสูงอายุ (หนา 176-188). 9 

มิถุนายน 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย, ปทุมธานี.

     2) ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล(2560). ความคิดเห็นของเยาวชนในสถานศึกษาตอความสําคัญของกฎหมายในการ

อยูรวมกันในสังคม. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการเอเชียอาคเนย 2560 คร้ังท่ี 4 “การ

ออกแบบนวัตกรรมเพื่อการศึกษาและงานวิจัย 4.0” (หนา 763-769). 23 - 24 มิถุนายน 2560, ไทย: โรงแรม

ริชมอนด สไตลลิช คอนเวนชั่น, นนทบุรี.

   3) ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล. (2560). คุณภาพชีวิตและปจจัยท่ีสรางความสุขของคนในชุมชนบลูไลท เขตทุงครุ 

กรุงเทพฯ. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ มศว. วิจัย ครั้งที่ 10 (หนา 265-277). 20 - 21 

กรกฎาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, กรุงเทพฯ.

     4) ไกรศิลา กานนท สุทธิพงษ เรืองจันทร และ พิเชษฐ พินิจ. (2560). การบูรณาการจิตตปญญาวิถีสูหองเรียน

ขนาดใหญ กรณีศึกษา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต บทสะทอนจากประสบการณตรง.รายงานสืบเนื่องจาก

การประชุมวิชาการระดับชาติ สถาบัณบัณฑิตพัฒนศิลป ครั้งที่ 1 เรื่อง “การวิจัยและพัฒนาการศึกษาไทย

ดานศิลปวัฒนธรรม Thailand 4.0” (หนา663-678). 4 พฤษภาคม 2560, ไทย: 

โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร, กรุงเทพมหานคร.

     5)  ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล.(2560). คุณภาพชีวิตและความสุขของคนในชุมชน เขตทุงคร  กรุงเทพมหานคร.  

Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ดานการบริหารกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 “การบริหารกิจการ

สาธารณะภายใตประเทศไทย 4.0” (หนา 1215-1225). 4 สิงหาคม 2560, ไทย: วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 

มหาวิทยาลัยขอนแกน, จังหวัดขอนแกน.

    6)  กมลพรรณ ศุภศิริสันต ภาสนันทน อัศวรักษ และ สุรพงษ ชูเดช. (2560).การศึกษารูปแบบของคณะ

กรรมการภาคประชาสังคมในการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม กรณีศึกษาโครงการทาเรือแหลมฉบังขั้น

ที่3. Proceedings ในการสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

คร้ังท่ี 16 ประจําปการศึกษา 2559 (หนา 481-500). 29-30 มิถุนายน 2560, ไทย:มหาวิทยาลัยนเรศวร,จังหวัดพิษณุโลก.
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   7) ปาณเลิศ  ศิริวงศ รสิตา  รักสกุล และ ศศิธร  สุวรรณเทพ. (2560). การถอดบทเรียนการทํากิจกรรม

จิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต. Proceedings การ

ประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร The 6th PSU Education Conference 

“Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” (หนา 257-264). 19 - 20 ธันวาคม 

2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, จังหวัดสงขลา.

     8) ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล สุรพงษ ชูเดช และ อาริยา ทรัพยศิริ . (2560).การศึกษาพฤติกรรมการใชเทคโนโลยี

การเกษตรที่สงผลตอ รายได หนี้สิน และคานิยมในการใชเทคโนโลยีการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ตําบล

ไทรนอย จังหวัดนนทบุรี. Proceedings การสัมมนาเครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคมวิทยา

และมานุษยวิทยา ครั้งที่ 16 ประจํา ปการศึกษา 2559 (หนา 647-664). 29 - 30 มิถุนายน 2560, ไทย: 

มหาวิทยาลัยนเรศวร, จังหวัดพิษณุโลก.

    9) กองกาญจน วชิรพนัง ปยะพงษ จันทรใหมมูล และ ศิรธันย เพ็ญรุงเรืองกุล. (2560). การเขารวมกิจกรรม

ความรับผิดชอบตอสังคมท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบริเวณรอบโรงกลั่นน้ํามันบริษัทบางจาก

ปโตรเลียมจํากัด (มหาชน). Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน (หนา 1498-1505). 7 - 8 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน, จังหวัดนครปฐม.

     10) กองกาญจน วชิรพนัง ปยะนาถ สิริรัตนาวงศ และ ศศิธร สุวรรณเทพ. (2560).ความคิดเห็นของประชาชน

ตอการทํางานรวมกันแบบจตุภาคี กรณีศึกษาตําบลชองสาริกา อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. Proceedings 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน (หนา 1531-

1538). 7 - 8 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกํา แพงแสน, จังหวัดนครปฐม.

     11) ทรงเกียรติ  วิโรจนกูลทอง ปาณเลิศ  ศิริวงศ และ ศศิธร  สุวรรณเทพ. (2017). การพัฒนาทักษะทางสังคม

โดยใชกิจกรรมการเขียนขอเสนอโครงการจิตอาสาในรายวิชา GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนิน

ชีวิต.Proceedings การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร The 6th PSU 

Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” (หนา 

184-194). 19 – 20 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, จังหวัดสงขลา.

   12) กรกนก บุญสุข สุทธิพงษ  เรืองจันทร และศศิธร  สุวรรณเทพ. (2017). การจัดการเรียนการสอนวิชา

ดานคุณคาความงามแบบใชโครงงานเปนฐานผานกระบวนการละครในหองเรียนขนาดใหญ กรณีศึกษานักศึกษา

รายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต. Proceedings การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship 

towards Thailand 4.0” (หนา 265-278). 19 - 20 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, จังหวัด

สงขลา.

     13) ไกรศิลา กานนท พชรพร  เจริญวินัย และศศิธร  สุวรรณเทพ. (2017).การเรียนรูแบบผูเรียนมีสวนรวม: 

จากทฤษฎีสูการปฏิบัติในรายวิชา GEN 441 วัฒนธรรมกับการทองเที่ยว. Proceedings การประชุมวิชาการ

ฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร The 6th PSU Education Conference “Higher 

Education for Digital Citizenship towards Thailand 4.0” (หนา 164-173). 19 - 20 ธันวาคม 2560, 

ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, จังหวัดสงขลา.

     14)  กองกาญจน  วชิรพนัง และวรรณชร  ไชยเดช. (2017). การพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ



2.2			การได้รับเง�นสนับสนุนการทำาว�จัย
								2.2.1	แหล�งทุนว�จัยภายใน
                     ในปงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตรไดรับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากภายในจํานวน 

7 โครงการ รวมเปนเงิน 555,980 บาท โดยเปนโครงการวิจัยของบุคลากรจํานวน 6 โครงการ และโครงการวิจัย

ของนักศึกษา จํานวน 1 โครงการ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
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ดวยการเรียนรูโดยใชโครงงานเปนฐาน. Proceedings การประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ป มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร The 6th PSU Education Conference “Higher Education for Digital Citizenship 

towards Thailand 4.0” (หนา 228-235). 19 - 20ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, จังหวัด

สงขลา.

     15) สมรรถพงศ  ขจรมณี และปยะพงษ  จันทรใหมมูล. (2560). ปจจัยที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมสิ่งแวดลอมของ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏแหงหนึ่ง. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้ง ที่ 14 มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน (หนา 2237-2244). 7 - 8 ธันวาคม 2560, ไทย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตกําแพงแสน, จังหวัดนครปฐม.

    16) Visesvong, A. & Yaoharee, O. (2560). A Study of Corrective Feedback in an Online ESP 

Course on Business Email Writing. Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ ประจําป 2560 เรื่อง 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21 (หนา 74-92). 2 มิถุนายน 2560, ไทย: 

คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, จังหวัดนครปฐม.
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(ที่ปรึกษา). (2560).ประสิทธิภาพและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ. รายงานการวิจัยทุน

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, สิงหาคม, กรุงเทพฯ, 183 หนา.
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ลำาดับ ช�่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
/นักว�จัย

แหล�งทุนว�จัย
งบประมาณ
(บาท)

The relationship between 

Learner Autonomy and 

Language Acquisition: A 

Longitudinal Study: Phase III 

(ต.ค. 59-ก.ย. 61)

ทุนอุดหนุนวิจัย

คณะศิลปศาสตร

การศึกษาทัศนคติตอสิ่งแวดลอม 

จิตสาธารณะ ความฉลาดทาง

จริยธรรม ความเปนพลเมือง

โลก และพฤติกรรมสิ่งแวดลอม

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

(ม.ค.-มิ.ย. 60)

รศ.ดร.พรนภิส  ดาราสวาง

ผศ.ดร.วรีสิริ  สิงหศิริ

Dr. Hayo  Reinders

ดร.ปยะพงษ จันทรใหมมูล

Assoc. Prof. Dr. Richard 

Watson Todd
นางสาวปญจพร พจนปญญา

A survey of English used 

by Thai people in the main 

business districts and tourist 

attractions in Bangkok 

(ส.ค. 60-ก.พ. 61)

85,680การเทียบเคียงระดับสมิทธิภาพ

ทางภาษาอังกฤษระหวางแบบ

ทดสอบ TETET และ CEFR 

(Phase 2) (Benchmarking 

TETET against CEFR - Phase 2)  

(พ.ค. 60–ม.ค. 61)

คณะศิลปศาสตร

ผศ.ดร.วรรณภา ตระกูล

เกษมสุข

Attitudes towards native and 

non-native speaker teachers: 

A replication of Watson Todd 

and Pojanapunya (2009) 

(ต.ค. 59-ก.ย. 61)

ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษกุล

Assoc. Prof. Dr. Richard 

Watson Todd (ที่ปรึกษา)

รศ.ดร.พรนภิส ดาราสวาง 

(ที่ปรึกษา)

5,000

55,000

ผศ.ดร.ณัตจิรี จาตุรพิทักษกุล

Assoc. Prof. Dr. Richard 

Watson Todd (ที่ปรึกษา)

82,600

302,700

Benchmarking TETET against 

TOEIC (ต.ค. 59-เม.ย. 60)

ทุนอุดหนุนวิจัย

คณะศิลปศาสตร

ทุนอุดหนุนวิจัย

คณะศิลปศาสตร

ทุนอุดหนุนวิจัย

คณะศิลปศาสตร

5,000 ทุนอุดหนุนวิจัย

คณะศิลปศาสตร

รวมงบประมาณทั้งหมด 535,980

1

2

3

4

5

6

ตารางที่ 2.2   โครงการวิจัยของบุคลากร



ลำาดับ ช�่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ

/นักว�จัย
แหล�งทุนว�จัย

งบประมาณ
(บาท)

ทุนอุดหนุนวิจัย

คณะศิลปศาสตร

นางวัชรี  วงศทะเนตร 

(ส.ค. 59-ธ.ค. 61)
20,000Contrastive rhetoric in 

English, Chinese and Thai 

news discourse

1

รวมงบประมาณทั้งหมด 20,000
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ตารางที่ 2.3   โครงการวิจัยของนักศึกษา



ลำาดับ ช�่อโครงการ หัวหน้าโครงการ
/นักว�จัย

แหล�งทุนว�จัย
งบประมาณ
(บาท)

ประสิทธิภาพและการบริหาร

จัดการของมหาวิทยาลัยในกํากับ

ของรัฐ (ก.ย. 59-ก.พ. 60)

International Centre 

for Living Aquatic 

Resources 

Management 

(ICLARM) - “WorldFish”

วิถีชีวิต การใชประโยชนทรัพยากร

ชุมชน พฤติกรรมและความ

ตองการการใชพื้นที่สาธารณะ

ของชุมชนหมูที่ 8 บานชายทะเล  

ตําบลพันทายนรสิงห  อําเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร (2 โครงการ

ยอย)  (ก.ค.-ธ.ค. 60)

ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

ดร.วรรณา เต็มสิริพจน

ผศ.ดร.ริเรืองรอง 

รัตนวิไลสกุล

ดร.ปยะพงษ จันทรใหมมูล

ดร.ภาสนันทน อัศวรักษ

ผศ.วิภาวี เอี่ยมวรเมธ

อ.ศิริพันธ นันสุนานนท

ผศ.กษมาภรณ มณีขาว

ผศ.ดร.เสาวลักษณ เทพสุริวงศ

นางประภัสสร วงษดี

น.ส. กุลกานต สุทธิดารา

ยุทธศาสตรการสงเสริมการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

หนวยงานเทศบาลตําบลของไทย 

(เม.ย. 60-พ.ค. 61)

อ.สมคิด  สุทธิธารธวัช

ผศ.พรสิน  สุภวาลย

ผศ.ดร.พรเลิศ  อาภานุทัต

น.ส. วรรณภา  ฐิติธนานนท

ดร.ขวัญมิ่ง  คําประเสริฐ

การพัฒนาสื่อเสริมการอานภาษา

อังกฤษระบบอิเล็กทรอนิกส 

ประเภทเรื่องสั้นที่มีเนื้อหาเกี่ยว

กับวิถีชาวมลาบรี 

(ส.ค. 58-มี.ค. 61)

(ต.ค. 59-ก.ย. 61)

345,800

164,000

ผศ.ดร.จารุวรรณ 

ชนมธนวัฒน
337,700

ไดรับการ

จัดสรร  = 

72,420.60

800,000

Relationships between 
energy consumption, 
economic growth and 
environmental pollution: 
Evidence from Southeast 
Asian Countries 

(30 ก.ค. 58–30 ม.ค. 60)

สภาการศึกษา

 ศูนยสงเสริมมูลนิธิ 

 โครงการหลวงและ

 โครงการตามพระ

 ราชดําริ มหาวิทยาลัย 

 เทคโนโลยีพระจอม

 เกลาธนบุรี

95,000 ศูนยวิจัยและบริการ

เพื่อชุมชนและสังคม 

มจธ. (โครงการ

มหาวิทยาลัยกับ

ชุมชน)

รวมงบประมาณทั้งหมด 1,477,220.60

1 

2

3

4

5

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร

 

2.2.2	แหล�งทุนว�จัยภายนอก	
    ในปงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตรมีงบประมาณที่ใชสนับสนุนโครงการวิจัยจากภายนอก จํานวน 
5 โครงการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจํานวน 1,477,220.60 บาท มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตารางที่ 2.4  งบประมาณที่ใชสนับสนุนโครงการวิจัยจากภายนอก ปงบประมาณ 2560
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ลำาดับ ช�่อโครงการ
หัวหน้าโครงการ

/นักว�จัย

น.ส. ปญจพร พจนปญญาClustering keywords to identify concepts in texts 

(ก.ค.-ต.ค. 59)

Identities of Thai and International research articles in applied 

linguistics (มิ.ย. 59–ม.ค. 61)

Open-book or closed-book exams: A comparative study of 

students’ performance (ก.ค. 59-เม.ย. 60)

The quality of choices determines the quantity of KEY words 

(ต.ค. 59-พ.ค. 60)

Evidence-based data collection in the study of self-effi cacy 

(พ.ย. 59-พ.ค. 60)

The Use of Communication Strategies by Thai Students 

Liaising with International Students (ม.ค.-พ.ค. 60)

Life and Networks of Veteran Vintage Clothing Dealers in 

Jatujak Market, Bangkok, Thailand (ก.ค. 59-มี.ค. 60)

Academic words for Multidisciplinary EAP classes 

(ก.ค. 2560–ปจจุบัน)

Comparing lexical bundles across fi ve moves of research 

article abstracts (ก.ค. 2560–ปจจุบัน)

การถอดบทเรียนการทํากิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาในรายวิชา GEN 

111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต (ม.ค.-ก.ค. 60)

การจัดการเรียนการสอนวิชาดานคุณคาความงามแบบใชโครงงานเปน

ฐานผานกระบวนการละครในหองเรียนขนาดใหญ กรณีศึกษานักศึกษา

รายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต (ส.ค. 58-พ.ค. 60)

น.ส. ปญจพร พจนปญญา

นางอังควรา เหลืองนภา

ดร.สุธาสินี แสงมุกดา

น.ส. ปญจพร พจนปญญา

น.ส. ปญจพร พจนปญญา

นางอังควรา เหลืองนภา

น.ส. ณัฐธิดา ตาชัยภูมิ

ดร.ปุณยภา แสงศรี

น.ส. ปญจพร พจนปญญา

นายไกรศิลา กานนท

น.ส. พชรพร เจริญวินัย

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

น.ส. ปญจพร พจนปญญา

น.ส. จริยา สุดโท

น.ส. ปญจพร พจนปญญา

อ.ชัยพร สิงหดี

น.ส. รสิตา รักสกุล

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

อ.ปาณเลิศ ศิริวงศ

การเรียนรูแบบผูเรียนมีสวนรวม: จากทฤษฎีสูการปฏิบัติในรายวิชา

Gen 441 วัฒนธรรมกับการทองเที่ยว (ม.ค.-ก.ค. 60)

อ.สุทธิพงษ เรืองจันทร

น.ส. กรกนก บุญสุข

ผศ.ดร.ศศิธร สุวรรณเทพ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

ตารางที่ 2.5  งานวิจัยที่ไมไดขอสนับสนุนทุนวิจัยในปงบประมาณ 2560
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      2.3.2	รางวัลผลงานว�จัยระดับดีเด�น
       ผลงานวิจัย เรื่อง   “การพัฒนาทักษะทางสังคม

โดยใชกิจกรรมการเขียนขอเสนอโครงการจิตอาสา

ในรายวิชา GEN 111 มนุษยกับหลักจริยศาสตรเพื่อ

การดําเนินชีวิต” ของนายทรงเกียรติ  วิโรจนกูลทอง 

และผลงานวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนการสอนวิชา

ดานคุณคาความงามแบบใชโครงงานเปนฐานผาน

กระบวนการละครในหองเรียนขนาดใหญ กรณีศึกษา

นักศึกษารายวิชา GEN 241 ความงดงามแหงชีวิต” 

ของอาจารยสุทธิพงษ  เรืองจันทร ไดรับรางวัลผลงาน

วิจัยระดับดีเดน ในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแบบ

บรรยายในการประชุมวิชาการฉลองครบรอบ 50 ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร The 6th PSU 

Education Conference “Higher Education 

for Digital Citizenship towards Thailand 4.0”  

จัดขึ้นระหวางวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย

ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป ศูนย

ประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จังหวัดสงขลา

2.3	การได้รับรางวัล
      ในปงบประมาณ 2560 คณะศิลปศาสตรมีบุคลากรและนักศึกษาไดรับรางวัล หรือมีผลงานวิจัยที ่ได

รับรางวัลจากสถาบันตาง ๆ อาทิ
   	2.3.1	รางวัลเกียรติยศ	ด้านบร�หาร	ปขมท.
ประจำาปี	2560
    มหาวิทยาลัย/สถาบันตาง ๆ ไดเสนอรายชื่อพรอม

ประวัติและผลงานของบุคลากรสายสนับสนุนเขารับการ

พิจารณาคัดเลือกเปนบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงาน

ดีเดนแหงชาติ ปขมท. ประจําป พ.ศ. 2560 เพื่อยกยอง

เชิดชูเกียรติใหเปนบุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดน

แหงชาติในดานตาง ๆ ประกอบดวย ดานบริการดีเดน 

ดานบริหารดีเดน  ดานวิชาชีพดีเดน  ดานสรางสรรค

นวัตกรรมดีเดน และลูกจางดีเดน โดยที่ประชุมสภา

ขาราชการ พนักงานและลูกจ างมหาวิทยาลัยแหง

ประเทศไทย(ปขมท.) ด ําเน ินการพิจารณาคัดเล ือก 

บุคลากรสายสนับสนุนผูมีผลงานดีเดนแหงชาติประจําป 

พ.ศ. 2560 

   นางสาวกนกรัตน นาคฤทัย รองคณบดีฝายบริหาร 

คณะศิลปศาสตร ไดรับรางวัลเกียรติยศ ดานบริหาร  

ประจําป 2560   โดยเขารับโลเกียรติยศและเข็มทองคํา 

ในงานประชุมวิชาการ ปขมท. ประจําป 2561 เมื ่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤษภาคม 2561 ณ หองประชุม

คอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด จังหวัดพิษณุโลก



						2.3.3		รางวัลผู้นำาเสนอผลงานดีเด่น		
ประจำาห้อง	 เง�นทองของมายา	 ข้าวปลาเป�นของ
จร�ง:	พร�ก	มะเข�อ	ยุค	4.0
        ผลงานวิจัยเรื ่อง “การศึกษาพฤติกรรมการใช

เทคโนโลยีการเกษตรที่สงผลกระทบดานสังคมตอ

เกษตรกรในพื ้นที ่ต ําบลไทรนอย จังหวัดนนทบุรี” 

ของ นางสาวอาริยา ทรัพยสิริ นักศึกษาระดับปริญญาโท 

หลักสูตรสังคมศาสตรสิ ่งแวดลอม ไดรับรางวัลผูนํา

เสนอผลงานดีเดน ประจําหอง เงินทองของมายา ขาว

2.4	การส�งเสร�มการผลิตผลงานว�จัย
   ในป 2560 คณะศิลปศาสตรไดจัดกิจกรรมหลาย

โครงการเพื่อพัฒนาความเขมแข็งดานการวิจัย ไดแก

       2.4.1 การจัดอบรม เรื่อง Reporting Research 

to the General Public

   งานสงเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร ไดจัดการอบรม

เรื่อง “Reporting Research to the General Public” 

ใหแกบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะ

ศิลปศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 23 คน เมื่อวันจันทรที่ 1 

พฤษภาคม  2560  ณ  ห  อ ง  SoLA  506  ช ั ้ น  5  

ค ณ ะ ศ ิ ล ป ศ า ส ต ร   ม ห า ว ิ ท ย า ล ั ย เ ท ค โ น โ ล ย ี

พระจอมเกลาธนบุรี โดย Assoc. Prof Dr. Richard 

Watson Todd รองคณบดีฝายวิจัย และ ดร.ภาสนันทน 

อัศวรักษ ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ คณะศิลปศาสตร 

เปนวิทยากรบรรยาย การอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค

เพื่อถายทอดความรูและความเขาใจเกี่ยวกับการเขียน

เผยแพรผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการสูสาธารณะใน

สื่อตาง ๆ เชน หนังสือพิมพ โดยเนนความเขาใจเกี่ยวกับ

เปาหมายในการเขียน เทคนิคและวิธีการเขียนแบบ

ไมใชการเขียนทางวิชาการเพื่อใหผูอานเขาใจในสิ่งที่

เขียนไดโดยงาย ซึ่งวิทยากรทั้งสองทานไดนําผลงาน

เขียนท่ีไดรับการตีพิมพในหนังสือพิมพมาเปนตัวอยาง

ใหผูเขาอบรมไดฝกสังเกตรูปแบบวิธีการเขียนและสิ่ง

ที ่ตองการจะสื ่อ โดยเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นและซักถามตลอดการบรรยาย

45

ปลาเปนของจริง: พริก มะเขือ ยุค 4.0 ในงานการ

สัมมนาเครือขายนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา สาขา

สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ครั ้งที ่ 16 จัดขึ ้น

ระหวางวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ อาคารเอกา-

ทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก โดย

คณะส ังคมศาสตร   มหาว ิทยาล ัยนเรศวรและ

เครือขายนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาสังคม 

วิทยาและมานุษยวิทยา ภายใตการสนับสนุนของ

ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร (องคการมหาชน) 



46

   2.4.2 การอบรมเรื่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย”     

   งานสงเสริมการวิจัย  คณะศิลปศาสตร โดยความรวม

มือจากสํานักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร (สวนพ.) 

ไดจัดการอบรมเรื ่อง “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย” 

เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 8.30–16.30 น. 

ณ หอง SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร เพื่อให

บุคลากรและนักศึกษาทั้งภายในและภายนอกคณะ

ศิลปศาสตร รวมถึงบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย ไดทราบ

ถึงความเปนมาของแนวคิดจริยธรรมการวิจัยในมนุษย  มี

ความเขาใจในแนวคิดและหลักการดานจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยทั้งดานสังคมศาสตรและวิทยาศาสตร รวม

ทั้งเจาะลึกประเด็นทางจริยธรรมที่ควรใหความสําคัญ

สําหรับการดานสังคมศาสตร  นอกจากนี้ผูเขาอบรมยัง

ไดทําความเขาใจข้ันตอนการขอประเมินจริยธรรมการ

วิจัยในมนุษยภายใตการกํากับดูแลการวิจัยในมนุษยภาย

ในมจธ.   

   การอบรมครั้งนี้ คณะศิลปศาสตรไดรับเกียรติจาก

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย มจธ. 

รองศาสตราจารย ดร.วนิดา พวกุล คณะกรรมการฯ มจธ. 

พรอมดวย ดร.ผองศรี เวสารัช ดร.ภาสนันทน อัศวรักษ 

และนางณมล วรปรีดา รวมเปนวิทยากรในการบรรยาย

ใหแกผูเขารับการอบรมรวมจํานวนทั้งสิ้น 52 คน

2.4.3	การเสวนาเป�ดโครงการพัฒนานักว�จัยรุ�น
ใหม�คณะศิลปศาสตร์ 

งานสงเสริมการวิจัย คณะศิลปศาสตร ไดจัดการเสวนา

เปดโครงการพัฒนานักวิจัยรุนใหมคณะศิลปศาสตร 

ประจําปงบประมาณ 2561–2562 เมื่อวันอังคารที่ 3 

ตุลาคม 2560  เพื ่อผลักดันใหเกิดนักวิจัยรุ นใหมของ

คณะฯ ที่สามารถพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพทั้งในระดับ

ชาติและนานาชาติได โครงการฯ ไดรับความรวมมือ

เปนอยางดีจากสายวิชาภาษา สายวิชาสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป และสํานักงาน

คณบดี คณะศิลปศาสตร ที่ไดสงบุคลากรเขารวมเปนที่

ปรึกษาและนักวิจัยรุนใหมของโครงการฯ ในการเสวนา

ครั้งนี้ บุคลากรที่เขารวมการเสวนาทั้ง 28 คนไดรับทราบ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และถายทอดประสบการณดาน

วิจัย เชน การสงผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ ปญหาหรือ

อุปสรรคในการทําวิจัย รวมถึงขอมูลทุนอุดหนุนวิจัย

ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

และคณะศิลปศาสตรไดจัดสรรงบประมาณสวนหน่ึง

ไวใหอีกดวย



				2.4.4	งานสัมมนานานาชาติ	Doing	Research	
in	Applied	Linguistics	3/the	19th	English	in	
South-East	 Asia	 Conference	 2017	 (DRAL	
3/19th	ESEA)
    สายวิชาภาษา คณะศิลปศาสตร มจธ. จัดงานสัมมนา

นานาชาติในหัวขอ Doing Research in Applied 

Linguistics 3/the 19th English in South-East Asia 

Conference 2017 (DRAL 3/19th ESEA) ขึ้นในวันที่ 

22 - 24 มิถุนายน 2560 ณ Knowledge Exchange

for Innovation Centre (KX) มจธ. ซึ่งการจดังานในคร้ัง

นี้เปนการจัดสัมมนาครั้งที่ 3 โดยมี รองศาสตราจารย 

ดร.พรนภิส ดาราสวาง รองอธิการบดีฝายพัฒนา

ความเปนสากล เปนประธานกลาวเปดการสัมมนา 

วัตถุประสงคเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับผลงาน

วิจัยในสาขาภาษาศาสตรประยุกต โดยไดร วมมือ

กับ English in South-East Asia (ESEA) ซึ่งเปนการ

รวมตัวของกลุมมหาวิทยาลัยในประชาคมอาเซียน และ

ประเทศจีน ออสเตรเลีย รวมถึงนิวซีแลนด นอกจากนี้

ยังเปนโอกาสในการสรางเครือขายการทํางานวิจัยและ

วิชาการตาง ๆ เพื่อพัฒนาความรวมมือทางดานวิชาการ

ใหแนนแฟนยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีผูเขารวมงานสัมมนาจํานวน 

115 คน จาก 15 ประเทศ

2.3	การให้บร�การว�ชาการ
					2.3.1	การให้บร�การว�ชาการแก�หน�วยงาน
      ในป 2560 คณะศิลปศาสตรไดใหบริการวิชาการแกหนวยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมจํานวน 

39 รายการ ดังนี้  

47
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ตารางที่ 2.6 งานบริการทางวิชาการและถายทอดความรูแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ 2560

1

3

5

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การในหัวขอ “การจัดการ

เรียนการสอนที่มุงผลลัพธ

การเรียนรู (Outcome - 

based Education)” ใน

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

ฝายวิชาบูรณาการหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(ม.ค. - ก.ค. 60)

ฝายวิชาบูรณาการหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป สํานัก

ทะเบียนและประมวลผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

ฝายวิชาการ คณะ

เทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ทักษะการเรียนรู และการวัด

ประเมินทักษะจําเปนสําหรับ

ผูเรียนในศตวรรษ 21

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

อ.วรงค ถาวระ

วิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติการ

โครงการพัฒนารายวิชาเพื่อ

เปนตนแบบการจัดการเรียน

การสอนที่มุงผลลัพธการ

เรียนรู (Outcome-based 

Education)

วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการ

แพทยและสาธารณสุข 

กาญจนาภิเษก

โครงการพัฒนาอาจารยการ

เรียนรู ในการศึกษาระบบ 

4.0 ใหเอื้อตอการเรียนรูของ

นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 

อ.วรงค ถาวระ

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

วิทยากร

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

ใหความรูและใหขอเสนอ

แนะในการพัฒนาแผน

กลยุทธ ในการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ การพัฒนาแผน

กลยุทธสํานักงานหมวดวิชา

ศึกษาทั่วไป

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

วิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติ

การโครงการ Betagro 

Construcnism Food 

Engineering Practices 

หองปฏิบัติการวิจัย

เทคโนโลยีอาหารและ

วิศวกรรมอาหาร สรบ.

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

6

4

2

ลำาดับ หน�วยงาน รายการกิจกรรม บุคลากรที่ให้
บร�การว�ชาการ

บร�การทาง
ว�ชาการด้าน



รวมประชุมคณะกรรมการ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ครั้งที่ 12/2559 ใน

ฐานะคณะกรรมการผูทรง

คุณวุฒิ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี (ราชบุรี)

บรรยายเรื่อง สุนทรียภาพ 

สุนทรียศาสตรและความ

งดงาม ในรายวิชา GEN241 

นายไกรศิลา 

กานนท

วิทยากร

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

7

8

9

11
รวมประชุมคณะกรรมการ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ครั้งที่ 1/2560 ใน

ฐานะคณะกรรมการผูทรง

คุณวุฒิ

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ
สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

สํานักงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคล

กิจกรรมสัมพันธใหกับ

พนักงานใหมสายวิชาการ

และสายวิชาชีพอื่น ๆ

อ.วรงค ถาวระ

นายไกรศิลา 

กานนท

วิทยากร

คณะศิลปศาสตร

มหาวิทยาลัยสยาม

รวมประชุมเพื่อพิจารณา

ใหความเห็นชอบคาระดับ

คะแนนปลายภาค ประจํา

ภาคการศึกษาที่ 1 ปการ

ศึกษา 2559 ในหลักสูตร

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ระดับ

ปริญญาตรี

10

12

School for Management 

Betagro-C-FEPS for 

Management

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

รวมประชุมคณะกรรมการ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ครั้งที่ 2/2560 ใน

ฐานะคณะกรรมการผูทรง

คุณวุฒิ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

49

ลำาดับ หน�วยงาน รายการกิจกรรม บุคลากรที่ให้
บร�การว�ชาการ

บร�การทาง
ว�ชาการด้าน

ตารางที่ 2.6 งานบริการทางวิชาการและถายทอดความรูแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจํา
ปงบประมาณ 2560 (ตอ)



คณะศิลปศาสตร

คณะศิลปศาสตร สถาบัน

เทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

ผูทรงคุณวุฒิรวมพิจารณา

บทความในการประชุม

วิชาการระดับนานาชาติ

ทางศิลปศาสตร ประยุกต 

ครั้งที่ 6

อ.วรงค ถาวระ ผูทรงคุณวุฒิ

อ.วรงค ถาวระ

นายไกรศิลา 

กานนท

กรรมการ

13

15

กรรมการคัดเลือก การ

ประกวดออกแบบกลยุทธ

คณะศิลปศาสตร ฉบับที่ 12

รวมประชุมคณะกรรมการ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ครั้งที่ 3/2560 ใน

ฐานะคณะกรรมการผูทรง

คุณวุฒิ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

คณะกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

17

19

คณะศิลปศาสตร วิทยากรในโครงการสอนเสริม

ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 

นักเรียนในพระราชานุเคราะห

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 16

นายไกรศิลา 

กานนท

วิทยากร

ศูนยการเรียนรูแบบพึ่ง

ตนเอง (SALC) 

คณะศิลปศาสตร

เปนคณะกรรมการจัดการ

บริหารศูนยการเรียนรูแบบ

พึ่งตนเอง (SALC) คณะ

ศิลปศาสตร 

อ.วรงค ถาวระ คณะกรรมการ

กลุมงานชวยเหลือทางการ

เงินแกนักศึกษา

ไดรับแตงตั้งเปนคณะอนุ

ทํางานโครงการทุนการ

ศึกษา “เพชรพระจอม 

เกลา” ดานความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรม

นายไกรศิลา 

กานนท

คณะอนุทํางาน

14

16

เปนกรรมการคัดเลือก การ

ประกวดออกแบบตุงติ้ง

ประดับเข็มพระมหามงกุฎ

องคการนักศึกษา อ.วรงค ถาวระ กรรมการ

18

50

ลำาดับ หน�วยงาน รายการกิจกรรม บุคลากรที่ให้
บร�การว�ชาการ

บร�การทาง
ว�ชาการด้าน

ตารางที่ 2.6 งานบริการทางวิชาการและถายทอดความรูแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจํา
ปงบประมาณ 2560 (ตอ)



หองปฏิบัติการวิจัย

เทคโนโลยีอาหาร และ

วิศวกรรมอาหาร สรบ.

วิทยากรโครงการ Betagro 

Construcnism Food  

Engineering Practices 

School for Management

Betagro-C-FEPS for 

Management

 

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

ฝายวิชาการ คณะครุศาสตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

วิทยากรเรื่อง การจัดการ

เรียนรูศตวรรษที่ 22 โดยใช

กิจกรรมการเรียนรู Active 

Learning 

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

20

21

23

25

คณะสถาปตยกรรมศาสตร

สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

อ.วรงค ถาวระ วิทยากรวิทยากรโครงการพัฒนา

หลักสูตร เรื่อง 

การออกแบบรายวิชา : 

การวางแผน การสอน 

การประเมินผล 

วิทยากรโครงการสรางสรรค

นวัตกรรมเพิ่มผลผลิต

สํานักทะเบียนและประมวล

ผล สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

สํานักงานคณะกรรมการ

กิจการกระจายเสียง 

กิจการโทรทัศนและกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ

(สํานักงาน กสทช.)

วิทยากรอบรมหลักสูตร

พนักงานปฏิบัติการระดับสูง

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

อ.วรงค ถาวระ วิทยากรวิทยากรโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ในหัวขอ การ

พัฒนาทักษะเปนผูใหบริการ

อยางสรางสรรค

วิทยากรในการอบรมเชิง

ปฏิบัติการเรื่อง การทวน

สอบรายวิชาศึกษาทั่วไป

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

วิทยากร

22

24

26

51

ลำาดับ หน�วยงาน รายการกิจกรรม บุคลากรที่ให้
บร�การว�ชาการ

บร�การทาง
ว�ชาการด้าน

ตารางที่ 2.6 งานบริการทางวิชาการและถายทอดความรูแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจํา
ปงบประมาณ 2560 (ตอ)



วิทยากรเรื่อง การจัดการ

เรียนการสอนที่มุงเนน

ผลลัพธการเรียนรู ใน

โครงการสัมมนาอาจารย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบุรี

โครงการวิชาบูรณาการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

วิทยาเขตกําแพงแสน

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

โรงงานตนแบบ

ผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ

วิทยากรโครงการพัฒนา

บุคลากรโรงงานตนแบบ

ผลิตยาชีววัตถุแหงชาติ 

(NBF) เรื่อง การทํางานเปน

ทีมอยางมีประสิทธิภาพ

วิทยากร

อ.วรงค ถาวระ วิทยากรวิทยากรเร่ือง พระราชประวัติ

และพระอัจฉริยภาพพระบาท

สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยู

หัว ในโครงการฝกอบรม 

ฝกงาน เตรียมความพรอม

ใหคนพิการฯ

27

29

31

รวมประชุมคณะกรรมการ

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป ครั้งที่ 9/2560

สํานักงานหมวดวิชาศึกษา

ทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

จันทรเกษม

ผศ.ดร.ศศิธร 

สุวรรณเทพ

กรรมการ
33

สํานักทะเบียนและประมวล

ผล สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกลาเจาคุณทหาร

ลาดกระบัง

วิทยากรโครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการ ในหัวขอสราง

จิตสํานึกรักองคกร 

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

อ.วรงค ถาวระ

นายไกรศิลา 

กานนท

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ

ทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีสําหรับเด็กและ

เยาวชน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน

วิทยากรพิเศษกิจกรรมคาย

เสริมประสบการณ รุนที่ 1 

ครั้งที่ 20

นายไกรศิลา 

กานนท

วิทยากร

วิทยากรเรื่อง ศักยภาพ และ

ความสามารถและความเปน

ผูนํา ในรายวิชา INC 391

ภาควิชาวิศวกรรมระบบ

ควบคุมและเครื่องมือวัด

คณะวิศวกรรมศาสตร

อ.วรงค ถาวระ วิทยากร

28

30

32

52

ลำาดับ หน�วยงาน รายการกิจกรรม บุคลากรที่ให้
บร�การว�ชาการ

บร�การทาง
ว�ชาการด้าน

ตารางที่ 2.6 งานบริการทางวิชาการและถายทอดความรูแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจํา
ปงบประมาณ 2560 (ตอ)



สํานักงานพัฒนาทรัพยากร

บุคคลสํานักงานอธิการบดี

บริษัท ไออารพีซี จํากัด 

(มหาชน)

อาจารยสอนพิเศษวิชา 

Learning and Thinking 

Skills ใหแกพนักงานสาย

การผลิต บริษัท ไออารพีซี 

จํากัด (มหาชน)

อ.วรงค ถาวระ อาจารยสอน

อ.วรงค ถาวระ กรรมการรวมเปนคณะทํางาน

โครงการสงเสริมศักยภาพ

บุคลากรดานพัฒนา

ทรัพยากรบุคคล มจธ. ป 

2560

(ในฐานะคณะกรรมการผู

ทรงคุณวฒิ)

35

37

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ

การเตรียมความพรอมใน

การจัดการเรียนการสอน

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ

ปรับปรุง พ.ศ.2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สุราษฎรธานี

อ.สุทธิพงษ 

 เรืองจันทร

ดร.ภาสนันทน 

อัศวรักษ

วิทยากร

39

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะครุศาสตรฯ

รวมประชุมคณะกรรมการ

วิชาการ  สาขาวิชา

คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ครั้งที่ 5/2560 

(ในฐานะคณะกรรมการฯ)

อ.วรงค ถาวระ กรรมการ

บริษัท ศูนยพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย 

เครือเบทาโกร จํากัด

เปนคณะทํางานจัดกิจกรรม

โครงการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรดานการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษ

ทรงเกียรติ 

วิโรจนกูลทอง

คณะทํางาน

34

36

38
เปนอาจารยสอนพิเศษใน

รายวิชา CMM310

สาขาวิชาคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะครุศาสตรฯ

อ.วรงค ถาวระ อาจารยสอน

53

ลำาดับ หน�วยงาน รายการกิจกรรม บุคลากรที่ให้
บร�การว�ชาการ

บร�การทาง
ว�ชาการด้าน

ตารางที่ 2.6 งานบริการทางวิชาการและถายทอดความรูแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ประจํา
ปงบประมาณ 2560 (ตอ)



ลำาดับ ช�่อหน�วยงาน/
สถาบัน

วัตถุประสงค์

ศึกษาดูงาน “ดานการจัดการเรียนการสอนและการ

บริหารจัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยหอการคา

มหาวิทยาลัยแมโจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ศึกษาดูงาน เรื่อง “ระบบและการดําเนินงานหมวด

วิชาศึกษาทั่วไปและการผลิตสื่อการสอน”

ศึกษาดูงาน “เพื่อพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป”

ศึกษาดูงาน “ดานการจัดการเรียนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป”

ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการเรียนการสอนหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป”

ศึกษาดูงาน “รูปแบบการบริหารจัดการเรียนการ

สอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป”

1

2

3

4

5

6

2.3.2	การเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานจากหน�วยงานภายนอก	
        ในปงบประมาณ  2560   มีหนวยงานภายนอกไดเขามาเยี่ยมชมการดําเนินงาน  ของคณะศิลปศาสตรรวม 

6 แหง ดังนี้

ตารางที่ 2.7 หนวยงานตาง ๆ จากภายนอกมหาวิทยาลัยที่เขาเยี่ยมชมการดําเนินงานของคณะ  

                ประจําป งบประมาณ 2560

54



3.1	การจัดแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์	ฉบับที่	12	(พ.ศ.	2560-2564)
					3.1.1	ประชุมเช�งปฏิบัติการเพ่ือจัดทำาแผนกลยุทธ์คณะศิลปศาสตร์	ฉบับท่ี	12	(พ.ศ.	2560-2564)	
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ 2560 คณะศิลปศาสตรไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนกลยุทธ

คณะศิลปศาสตร ฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อทบทวนแผนกลยุทธที่จะใชเปนแนวทางในการขับเคลื่อน

คณะฯ ไปสู ว ิส ัยทัศนและการบริหารจัดการที ่ม ีประสิทธิภาพ กิจกรรมดังกลาวจ ัดข ึ ้นเพื ่อสร างความ

เขาใจใหกับบุคลากรไดรับทราบถึงบทบาทของคณะฯ ในการดําเนินการตามภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน 

พันธกิจของคณะฯ และมหาวิทยาลัย และเพื่อใหบุคลากรทุกระดับเกิดความเขาใจ มีการสื่อสาร การแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นในดานตาง ๆ ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของคณะฯ มีความยั่งยืนสามารถปรับตัวและแขงขันได

ในทุกสถานการณ มีสวนรวมในการสรางงานและบุคลากรที่มีคุณภาพในการพัฒนาสังคม ชุมชน และประเทศชาติ

ตอไป

เป้าประสงค์ที่	3  คณะเป�นองค์กรแห�งการเร�ยนรู้	มีคุณภาพ	ประชาคมเป�นสุข	และมี
ธรรมาภิบาล

         คณะศิลปศาสตรมุงพัฒนาองคกรเปนองคกรแหงการเรียนรู พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการอยางมี

ธรรมาภิบาลในทุกมิติ เพื่อจะกาวสูองคกรที่มีคุณภาพ บุคลากรทํางานรวมกันโดยเปนประชาคมที่เปนสุข ปรับ

โครงสรางองคกรโดยอาศัยรูปแบบการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน พรอมกับการพัฒนาบุคลากรในดาน

ตาง ๆ ใหมีสุขภาวะที่ดีและมีความสุขในการทํางานรวมกัน มีคุณภาพและความภาคภูมิใจในตนเองและองคกร 

ตอบสนองตอการพัฒนา สรางการมีสวนรวมและปลูกจิตสํานึกรักองคกร และปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อเตรียมความ

พรอมกับการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันและเปาประสงคของมหาวิทยาลัยเกิดภาพลักษณที่ดีแกองคกร
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3.1.2	การบรรยายพิเศษ	เร�่อง	ความหมายและทิศทางศิลปศาสตร์ในการศึกษาไทย	และทิศทาง
ศิลปศาสตร์ในมหาว�ทยาลัย	Sci	and	Tech	
        คณะศิลปศาสตรไดเชิญ ศาสตราจารย ดร.ธเนศ อาภรณสุวรรณ ตําแหนงธรรมศาสตราภิชาน สังกัดวิทยาลัย

นานาชาติปรีดี พนมยงค และอดีตคณบดีคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร มาบรรยายพิเศษในหัวขอ 

“ความหมายและทิศทางศิลปศาสตรในการศึกษาไทย” เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 11.30–13.30 น. 

ณ หองประชุม SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของคณะศิลปศาสตรไดมีความรูความ

เขาใจเกี่ยวกับความหมายและทิศทางของศิลปศาสตรในการศึกษาไทย (Liberal Arts Education) อยางแทจริง



นอกจากนี้ คณะศิลปศาสตรยังไดจัดบรรยายพิเศษในหัวขอ

เรื่อง “ทิศทางศิลปศาสตรในมหาวิทยาลัย Sci and Tech” 

เมื ่อวันศุกรที ่ 21 เมษายน 2560 เวลา 12.00-14.00 น. 

ณ หองประชุม SoLA 901 ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร โดยเรียน

เชิญ ดร.กฤษณพงศ กีรติกร ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยฯ มา

เปนวิทยากรบรรยายพิเศษ เพื่อสงเสริมใหบุคลากรของคณะ

ศิลปศาสตรมองเห็นทิศทางของการเรียนการสอนแบบ 

Cognitive และ Non-cognitive ซึ่งเปนการเรียนการสอน

สําหรับศตวรรษที่ 21 โดยขอมูลจากการจัดบรรยายพิเศษ

ทั ้ง 2 งานขางตน เปนสวนหนึ่งของการทบทวนวิสัยทัศน

และพันธกิจ เพื่อนําไปสูการจัดทําแผนกลยุทธพัฒนาคณะ

ศิลปศาสตร ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

	3.1.1	การสัมมนาสายว�ชาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์	“ทิศทางการทำางานของสายว�ชา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์	ในอีก	4	ปีข้าง
หน้า”
        เมื่อวันจันทรที่ 24 และอังคารที่ 25 กรกฎาคม 

2560 สายวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะ

ศิลปศาสตร ไดจัดโครงการสัมมนาสายวิชาสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร เรื่อง “ทิศทางการทํางานของสาย

วิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในอีก 4 ปขาง

หนา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการเปา

ยุทธศาสตร 4 ดานในแผน 4 ป ของสายวิชาฯ พรอมกับ

สรุปปญหาในการจัดการเรียนการสอนและหาแนวทาง

ในการแกไขในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร

สังคมศาสตรสิ่งแวดลอมระดับบัณทิตศึกษา และกลุม

วิชาเลือกเสรีในระดับปริญญาตรี นอกจากนี้ยังเปนการ

สรางความสัมพันธที่ดีในการทํางานของสายวิชาฯ รวม

ถึงจัดทําขอเสนอแนะในการปรับโครงสรางการทํางาน

ของสายวิชาฯ ตอไป
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3.2	การพัฒนาบุคลากร
					3.2.1	สัมมนาประจำาปี	2560	“PLAYS	for	
Playground	of	Wisdom”	

คณะศิลปศาสตร ไดจัดเสวนาใน หัวขอเรื่อง 

“สิน-ปะ-สารท” เมื่อวันจันทรที่ 15 พฤษภาคม 2560 

เวลา 12.00–14.00 น. ณ หองประชุม SoLA 901 

ชั้น 9 คณะศิลปศาสตร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหวางบุคลากรทุกหนวยงานของคณะในประเด็น 

“อยากเห็นศิลปศาสตรเปนอยางไรในอนาคต และเรา

จะทําศิลปศาสตรใหเปนสนามเด็กเลนแหงการเรียน

รูไดอยางไร” เพื่อเปนแนวทางในการรวมขับเคลื่อน

ความคิดและสรางแผนงานไปสูวิสัยทัศนใหมของ

คณะศิลปศาสตร

       คณะศิลปศาสตรไดจัดสัมมนาประจําป 2560 

เมื่อวันที่ 1-3 มิถุนายน 2560 ในหัวขอ “PLAYS for 

Playground of Wisdom” ณ โรงแรมเคปราชา 

จังหวัดชลบุรี เพื่อใหบุคลากรทุกระดับของคณะ มี

ความเขาใจที่ตรงกันใน Vision, Mission และ Goal 

ของคณะศิลปศาสตร นอกจากนี้เพื่อใหบุคลากรมี

สวนรวมในการแลกเปล่ียนเรียนรูผานการทํากิจกรรม

รวมกันอยางสรางสรรค ซึ่งจะนําไปสูการปฏิบัติงานที่มี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ สงผลใหคณะมีความยั่งยืน 

สามารถปรับตัวและแขงขันไดในทุกสถานการณ ตอบ

สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยฯ และยังมีสวนรวมใน

การสรางงานและผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพในการพัฒนา

สังคม ชุมชน และประเทศชาติตอไป



3.2.2	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน		
“ทีมเจ�ง	เก�งสื่อสาร	ใจบร�การ	งานฉลุย”			
         เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะ

ศิลปศาสตร ไดจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสาย

สนับสนุน ในหัวขอ “ทีมเจง เกงสื่อสาร ใจบริการ งาน

ฉลุย”  โดยไดรับเกียรติจาก   ผูชวยศาสตราจารย ดร.

ทวีศักดิ์ กฤษเจริญ และ ดร.สุขยืน เทพทอง บัณฑิต

วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มาเปนวิทยากร 

วัตถุประสงค เพื่อสรางความเขมแข็งของทีมงาน

บุคลากรสายสนับสนุนใหมีทัศนคติที่ดีในการทํางาน มี

ความสามัคคี ทํางานรวมกันอยางมีความสุข และทุมเท

ความสามารถอยางเต็มศักยภาพเพื่อใหผลปฏิบัติงาน

บรรลุเปาหมายขององคกร นอกจากนี้ยังเปนการสราง

เครือขายที่ดีระหวางบุคลากรในหนวยงาน ซึ่งกิจกรรม

ดังกลาวทําใหเรารูเทคนิคตาง ๆ ทางดานการสื่อสาร

ในการปฏิบัติงานรวมกัน การเรียนรูการทํางานเปน

ทีม และสามารถนําไปประยุกตใชกับการทํางานให

มีประสิทธิภาพที่ดีตอไป ทั้งนี้มีบุคลากรสายสนับสนุน

คณะศิลปศาสตร เขารวมกิจกรรมจํานวน 37 คน
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					3.2.3	การสัมมนาทีมบร�หาร	Management	Team	
Synergy
     เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ไดมีการจัดฝกอบรมเชิง

ปฏิบัติการหลักสูตร “Management Team Synergy” ซึ่งทาง

คณะศิลปศาสตร ไดเรียนเชิญ ดร. อํานาจ วัดจินดา และทีมงาน

จากบริษัท HRD MAX จํากัด มาจัดฝกอบรมใหกับทีมผูบริหาร

คณะ จํานวน 15 ทาน ซึ่งหัวขอที่จัดอบรมไดแก Defi ne Goal 

(ทีมเดียวกัน เปาหมายเดียวกัน), Discover Readiness (สํารวจ

สภาพความพรอมในปจจุบัน), Driving Initiative (ริเริ่มแนวทาง

ขับเคลื่อนสูความสําเร็จ) , Develop Plan (พัฒนาแผนงานการขับ

เคลื่อนรวมกัน) และเปดโอกาสใหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมกัน 

การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเขมแข็ง และ

สามารถนําคณะมุงสูเปาหมายดวยการมีสวนรวมของบุคลากรทุก

ฝายอยางเต็มศักยภาพ ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จและการพัฒนาที่

ยั่งยืนขององคกรในอนาคต

								3.2.4	การพัฒนาอาจารย์
        ในป 2560 สํานักงานวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการ

ถอดบทเรียนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป จํานวนทั้งสิ้น 8 โครงการ ดังรายละเอียดในตารางที่ 

2.8  โดยการจัดโครงการดังกลาว  นอกจากจะเปนการพัฒนาทักษะใหแกอาจารยผูสอนและอาจารยที่ปรึกษา

กลุมกิจกรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป ยังเปนกระบวนการเรียนรูและทบทวนการจัดการเรียนการสอนที่ผานมา 

ทําใหไดแนวทางการแกไขปญหาและขอเสนอแนะตอการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหมอีกดวย



ตารางที่ 2.8  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการถอดบทเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                  ภาคการศึกษาที่ 2/2559-1/2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานเทคนิคการสอนและ

การใหคําปรึกษา (Coaching) สําหรับพัฒนากลุม

กิจกรรมในรายวิชาศึกษาทั่วไป

- ผูเขารวมอบรมสามารถเขาใจภาพรวมของการ

จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป

- ผูเขารวมอบรมมีทักษะของเทคนิคการสอนและการ

ใหคําปรึกษา (Coaching) เพิ่มขึ้นและสามารถนําไป

ประยุกตใชในหองเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ

- ผูเขารวมอบรมเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง

กันเพิ่มขึ้น

- ผูเขารวมอบรมเขาใจเปาหมายของ General 

Education มากขึ้น

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Business Model : 

LEAN CANVAS

- อาจารยประจํากลุมกิจกรรมในรายวิชา GEN 351 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ Business Model : 

LEAN CANVAS โดยสามารถใหคําแนะนําแกผูเรียน

ได

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนารายวิชา GEN 

241 หลักสูตรปกติ ผานกระบวนการสรางการมีสวนรวม

โครงการ ผลการอบรมทีค่าดหวงั

โครงการเตร�ยมความพร้อมอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ที่ปร�กษากลุ�มกิจกรรม

โครงการพัฒนาอาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับ

การจัดการเรียนการสอน เรื่อง Coaching

- อาจารยและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชา GEN351 ไดรับการพัฒนาทักษะ

การโคช

โครงการเตรียมความพรอมอาจารยผูสอนและอาจารยที่

ปรึกษากลุมกิจกรรม รายวิชา GEN 111 มนุษยกับหลัก

จริยศาสตรเพื่อการดําเนินชีวิต ภาคการศึกษาที่ 1/2560

- อาจารยผูเขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจในดาน

เนื้อหา กิจกรรมในชั้นเรียน และเทคนิคการจัดการเรียน

การสอนในรายวิชามากยิ่งขึ้น 

- อาจารยที่เขารวมโครงการมีความรู ความเขาใจใน

ดานการวัดและประเมินผลนักศึกษามากยิ่งขึ้น สามารถ

นําความรูเรื่องการวัดและประเมินนักศึกษาไปใชเพื่อ

พัฒนากระบวนการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ

- ผูเขารวมโครงการฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มมากขึ้น

- ผูเขารวมทํางานรวมกันอยางสรางสรรค

- ผูเขารวมมี Facilitation Skills เพิ่มมากขึ้น

- ผูเขารวมมีความรูความเขาใจในการเรียนการสอนแบบ 

Active Learning ในรายวิชาศึกษาทั่วไปเพิ่มมากขึ้น

- ผูเขารวมโครงการเขาใจเปาหมายของ General Education 

มากยิ่งขึ้น
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3.3	การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม
     คณะศิลปศาสตรมีบทบาทหลักที่มหาวิทยาลัยคาดหวัง ใหเปนหนวยงานที่สนับสนุนการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปญญาทองถิ่นของไทย ซึ่งแผนกลยุทธของคณะยังคงมุงเนนพันธกิจนี้ ดวยการมีกิจกรรมทั้งในระดับคณะ

และสายวิชา โดยสนับสนุนใหบุคลากรทุกระดับ และนักศึกษาไดเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหบุคลากร

และนักศึกษามีจิตสํานึกในการรวมอนุรักษ รูสึกหวงแหน และเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น

ของไทย  

- เพื่อถอดบทเรียนการเรียนรูสําคัญของรายวิชา GEN351 

ในภาคการศึกษาที่ผานมา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการ

เรียนรูและทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน

ของอาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรม รายวิชา GEN111 

และ GEN231

- ผูเขารวมโครงการฯ สามารถนําเนื้อหา เครื่องมือ 

รูปแบบ และวิธีการจัดการเรียนการสอนไปใชจริง

ในหองเรียนและใหคําปรึกษานักศึกษาของตนเองได

อยางมีประสิทธิภาพ

- ผูเขารวมโครงการฯ ไดรับแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนของรายวิชา GEN 111 และ GEN 231 

โดยเรียนรูผานกิจกรรม ซึ่งจะทําใหทีมอาจารยผูสอน

สามารถดําเนินการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา

ดังกลาวไปในทิศทางเดียวกัน

- ขอมูลสารสนเทศที่ไดจากการสังเคราะหบทเรียน 

สามารถใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนานักศึกษาในรายวิชา GEN 111 และ GEN 

231 ในภาคการศึกษาที่ 1/2560

กิจกรรมการถอดบทเรียนวิชา GEN351

โครงการ ผลการอบรมทีค่าดหวงั

โครงการถอดบทเร�ยนการจัดการเร�ยนการสอนในรายว�ชาศึกษาทั่วไป

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการจัดการ

เรียนการสอน และเตรียมความพรอมอาจารยที่ปรึกษา

กลุมกิจกรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

รายวิชา GEN121 ภาคเรียน 1/2560

- อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรม มีความพรอมในดาน

เนื้อหา กิจกรรมและความรูที่จําเปน 

- ในรายวิชา GEN 121 ในการจัดการเรียนการสอน ภาค

การศึกษาที่ 1/2560

- ไดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอน ซึ่งจะนําไปสู

การวางแผนการเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมเสริม

การเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  

- อาจารยที่ปรึกษากลุมกิจกรรม ไดนําความรูและ

ประสบการณจากการอบรมไปถายทอด แกนักศึกษา

ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 2.8  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและโครงการถอดบทเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป 
                  ภาคการศึกษาที่ 2/2559-1/2560 (ตอ)



3.3.1	ถวายเทียนพรรษา	หลอดไฟ	เคร�่องถวายสังฆทาน	และเง�นทำาบุญ

      ถวายเทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องถวายสังฆทาน และเงินทําบุญ 

ณ วัดราษฎรบูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพมหานคร 

 (27 มิถุนายน 2560)

3.3.2		งานพิธ�ไหว้ครู	ประจำาปีการศึกษา	2560

งานพิธีไหวครู ประจําปการศึกษา 2560

(17 สิงหาคม 2560)
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  			3.3.3		งานแสดงมุทิตาจ�ตแด�ผู้เกษียณอายุ
ราชการ	ประจำาปี	2560								
     คณะศิลปศาสตร ไดจัดงานแสดงมุทิตาจิตแดผูเกษียณ

อายุราชการ ประจําป 2560 เพื่อยกยอง ชมเชย เชิดชู

เกียรติ และระลึกถึงบุคลากรที่ไดเกษียณอายุ ซึ่งถือวา

เปนผูที่ไดปฏิบัติหนาที่ใหเปนประโยชนและมีคุณคา อีก

ท้ังยังเปนทรัพยากรบุคคลที่เปนกําลังสําคัญในการพัฒนา

คณะฯ และมหาวิทยาลัยใหมีความกาวหนาตอเนื ่อง

มาจนถึงปจจุบัน โดยมีผูเกษียณอายุราชการของคณะ

ศ ิลปศาสตร ในป น ี ้ รวม ท ั ้ งส ิ ้นจ ํานวน 5 ท าน ค ือ 

รองศาสตราจารย ดร.ริเรืองรอง รัตนวิไลสกุล ดร.กิจจา 

เทพศิริ อาจารยสันติ พรายงาม นางศิริพร ผูภัคดี และนาง

วัลภา วรรณสุริวงษ  



4.1	การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ	(Management	Information	System	:	MIS)
     คณะศิลปศาสตร ไดดําเนินโครงการพัฒนาระบบจัดการฐานขอมูล (Database) ที่ชวยจัดการขอมูลดานตาง ๆ 

ภายในคณะเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System : MIS) ที่สมบูรณ  

เป้าประสงค์ที่	4    คณะมีการจัดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ			และรักษ์
สิ ่งแวดล้อม
        คณะมุงพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพและรักษสิ่งแวดลอม โดยไดนําหลักธรรมาภิบาลมาใชเปน

แนวปฏิบัติในการดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
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ที่มา:	https://d2myx53yhj7u4b.cloudfront.net/sites/default/files/ic-og-ManagementInformationSystems-FacebookLinkedIn.jpg

ที่มา:	https://www.collegechoice.net/rankings/best-bachelors-in-management-information-systems-degrees/



4.2	การฝ�กอบรม	Quality	Concept	ของบุคลากรสายสนับสนุน	
      เมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ หองประชุม 309 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร ไดมีการจัดโครงการฝกอบรม 

Quality Concept SoLA ใหแกบุคลากรสายสนับสนุน โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อภิปตย บุญเหมาะ เปน

วิทยากร เพื่อใหบุคลากรในคณะศิลปศาสตรไดมีความรูในศาสตรคุณภาพ และสามารถนําไปใชในการทํางานและ

พัฒนาการทํางานได

4.3	การส�งเสร�มการรักษาสิ่งแวดล้อม
    คณะศิลปศาสตร ไดจัดโครงการตาง ๆ เพื่อสงเสริมการักษาสิ่งแวดลอม ไดแก โครงการลดการใชพลังงาน

โครงการรณรงคงดใชโฟม เปนตน

ภาพที่ 3.1 การรณรงคการลดการใชพลังงานภายในคณะศิลปศาสตร

6ุ6



บทที่	3
การประกันคุณภาพการศึกษา
	 	 	  คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพการ

ศึกษาใน 2 ระดับ คือ ระดับคณะ โดยไดดําเนินการตาม

เกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ 

(Education Criteria for Performance Excellence 

Program : EdPEx) และระดับหลักสูตร ไดดําเนินการ

โดยการประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดโดยสกอ. (องคประกอบที่ 1) และการ

พัฒนาคุณภาพของหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA 

(ASEAN University Network Quality Assurance) ซึ่ง

ในป 2560 คณะมีผลการดําเนินการประกันคุณภาพใน 2 

ระดับดังนี้ะนคุณภาพการศึ

  1.	การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
กษคณะศิลปศาสตรได ด ําเน ินการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะโดยใชเกณฑคุณภาพการ

ศึกษาเพื่อการดําเนินการที่เปนเลิศ (EdPEx) ดวยเชื่อ

วาการบริหารคุณภาพตามแนวทาง EdPEx  จะชวย

ปรับปรุงและพัฒนาการทํางานของคณะฯ ใหเปนไป

ตามระบบมากข ึ ้น และจะทําใหเก ิดประสิทธ ิภาพ

การทํางาน รวมถึงการยกระดับขีดความสามารถและ

กระบวนการเรียนรูทั้งของบุคลากรของหนวยงานให

สามารถปรับตัวทามกลางการเปลี่ยนแปลงที่เปนไปอยาง

รวดเร็วและสามารถดําเนินงานตามพันธกิจหลักของ

คณะฯ ไดสอดคลองตรงกับความตองการและความคาด

หวังจากผูประกอบการ ผู ใชบัณฑิต ผู ปกครอง และ

สังคม  คณะศิลปศาสตรไดเริ่มนําการบริหารคุณภาพตาม

แนวทาง EdPEx มาใชในตั้งแตป 2559 โดยไดดําเนินการ

ดังนี้

  	 1.1	จัดทำาโครงร�างองค์กร	 OP เพื่อใหทราบ

สถานะของคณะฯ ในปจจุบันและเรื่องที่เปนวิกฤติ ที่อาจ

จะเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดตอการบรรลุวิสัยทัศน 

				1.2	จัดทำาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตามแนวทาง	EdPEx	ในปี	2560 คณะศิลปศาสตร

ไ ด  ด ํ า เ น ิ น ง านตามแผนการพ ัฒนาค ุณภาพ

การศึกษาตามแนวทาง EdPEx ที ่ไดจ ัดทําไวใน

ป 2559 ประกอบดวย โครงการ 2 โครงการสําคัญ คือ    

   1)	โครงการสร้างความเข้าใจบุคลากรเกี่ยว
กับทิศทางการดำาเนินงานของคณะฯ การที่จะ

นําองคกรไปสูความสําเร็จตามเปาหมาย สิ่งที่ควรให

ความสําคัญเปนอันดับแรกคือ การมีสวนรวม และ

การมีความเขาใจในเปาหมายที่ชัดเจนตรงกันของ

บุคลากรในองคกร คณะศิลปศาสตรไดตระหนัก

เห็นถึงความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดทําโครงการให

บุคลากรท้ังคณะไดรวมกันกําหนดทิศทางการทํางาน

ของคณะ พรอมสรางความเขาใจที่ชัดเจนตรงกันและ

รวมกันทํางานเปนทีมอยางมีคุณภาพ โดยไดมีการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ดังนี้

   - การกําหนดทิศทางการทํางานของคณะฯ  วิสัยทัศน 

พันธกิจ คานิยม และประเด็นยุทธศาสตร

   - การถายทอดวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม และประเด็น

ยุทธศาสตร  สรางความเขาใจในทิศทางการดําเนินงาน

ของคณะใหแกบุคลากรทั้งหมดของคณะฯ

   -  การเสริมสรางการทํางานเปนทีม

   -  ผูบริหารคณะฯ  หารือทําความเขาใจกับหนวย

งานภายในคณะฯ

   - การสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณภาพ
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2)	โครงการพัฒนานักศึกษาสู�ความเป�นสากล	
     การพัฒนานักศึกษาสูความเปนสากลหรือมีสมรรถนะ

สากล (Global competency) เปนพันธกิจหนึ่งของ

คณะฯ ที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยฯ 

ซึ ่งสมรรถนะสากลหมายถึง “การมีความรูและความ

เขาใจเก่ียวกับเรื่องราวหรือประเด็นระดับนานาชาติอยาง

ลึกซึ้ง มีความสามารถในการเรียนรูและการทํางานกับ

เพื่อนตางภาษาและตางวัฒนธรรม มีความคลองแคลวใน

การใชภาษาตางประเทศ มีทักษะในการทํางานไดอยางมี

ประสิทธิผลและสรางผลงานใหเกิดขึ้นกับสังคมโลกได” 

ในการพ ัฒนาน ั กศ ึ กษา ให  ม ี สมรรถนะสากลน ี ้ 

มหาวิทยาลัยฯ ได ก ํ าหนดเป าหมายเช ิ งนโยบาย

ใหในป 2563 บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจาก มจธ. ใน

ระดับปริญญาตรี รอยละ 80 ตองมีระดับความสามารถ

ทางภาษาอังกฤษผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดคือ เกณฑ 

TETET  ระดับ 3 หรือ มาตรฐาน CEFR ระดับ B2  

  ในป 2560 คณะฯ จึงได จ ัดทําแผนกลยุทธ การ

พัฒนานักศึกษาสูความเปนสากลและไดดําเนินกิจกรรม

ตาง ๆ ตามแผนดังกลาว อาทิ การจัดกิจกรรมการปรับ

พื้นฐานภาษาอังกฤษใหแกนักศึกษา การจัดกิจกรรม

นอกหลักสูตร การพัฒนาระบบติดตามความสามารถ

ดานภาษาของนักศึกษา และการปรับพื้นที่และสภาพ

แวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาทักษะทางภาษา เปนตน ป

ระกัคุ2.	การประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตรณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

     คณะศิลปศาสตรไดดําเนินการประกันคุณภาพการ

ศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยการตรวจประเมิน

การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานที่

กําหนดโดย สกอ. (องคประกอบที่1) และการประเมิน

ตนเอง (Self – Assessment Report : SAR) เพื่อ

เตรียมความพรอมการขอรับการประเมินคุณภาพการ

ศึกษาตามแนวทางของเกณฑ AUN-QA 

					2.1	การตรวจประเมินการบร�หารจัดการ
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดโดย
สกอ.	(องค์ประกอบที่	1)	
   ในปการศึกษา 2559 คณะศิลปศาสตรไดรับการ

ตรวจประเมินการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดโดย สกอ. (องคประกอบที่ 1) โดย

คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิมาจาก

ภายนอกและภายในคณะจํานวน 5 ทาน เมื่อวันพุธที่ 

2 สิงหาคม 2560 จํานวน 4 หลักสูตร คือ

  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาภาษาศาสตร

ประยุกต  ดานการสอนภาษาอังกฤษ  ( หลักสูตรนานาชาติ)

 - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาภาษาอังกฤษ

เพ่ือการส่ือสารในวิชาชีพและนานาชาติ   (หลักสูตรนานา 

ชาติ)

  - หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร

ส่ิงแวดลอม

  - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต   สาขาภาษาศาสตร

ประยุกต 

ผลการตรวจประเมินการกํากับมาตรฐานพบวา ทั้งสี่

หลักสูตรผานเกณฑมาตรฐานหลักสูตร

					2.2	การประเมินตนเอง	(Self	–	Assessment	
Report	:	SAR)	
      เพื ่อเตรียมความพรอมการขอรับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามแนวทางของเกณฑ AUN-QA  



ข้อ เกณฑ์ ข้อสังเกต

ความพรอมของหลักสูตร
- หลักสูตรยังไมสามารถอธิบายการดําเนินงานของหลักสูตร

ตามแนวทาง OBE ที่ผานการประเมินตนเองตามแนวทาง 

AUN-QA

มี ELO ที่ชัดเจน
- ELO ที่กําหนดสามารถสังเกตหรือประเมินผลได

- ELO ยังไมมีการแบงกลุมเปน Generic Outcomes และ 

Specifi c Outcomes

- ไมพิจารณาเนื่องจากยังไมผานเกณฑขอ 1-3มี Constructive Aliment

มีรายงานขอมูลสําคัญยอนหลัง 
3 ป

1.

2.

3.

4.

5.

6.

มีกระบวนการไดมาซึ่ง ELO

ในป พ.ศ. 2560 คณะศิลปศาสตรไดจัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง (Self – Assessment Report : 

SAR) ประจําปการศึกษา 2559 จํานวน 4 หลักสูตร 

ผลการประเมิน รายงานการประเมินตนเองมีดังนี้ 

	1)	หลักสูตรท่ีขอรับการพิจารณาความพร้อม	
ของหลักสูตร 

  ในการกําหนดรูปแบบการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในระด ับหล ักส ูตรตามแนวทางของเกณฑ 

AUN-QA จํานวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต ดานการสอน

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงผลการพิจารณา

จากสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย มีขอ

สังเกตดังนี้

-หลักสูตรไดเริ่มมีการคนหาความตองการของผูมีสวนไดสวน

เสียเพียง 1 กลุม แตยังไมแสดงใหเห็นถึงระบบการหาความ

ตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม เพื่อ

เปนการกําหนดเปน ELO

มีรายงานขอมูลสําคัญยอนหลัง 
1 ป
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ตารางที่ 3.1  ขอสังเกตจากสํานักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
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เกณฑ์การประเมิน
หลักสูตร	

ปร.ด.ภาษาศาสตร์
ประยุกต์	(นานาชาติ)

ศศ.ม.สังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
ว�ชาช�พและนานาชาติ	

(นานาชาติ)

- หลักสูตรมี Requirements 

จาก Stakeholders บาง

กลุม แตยังไมไดสะทอน

ถึงกระบวนการไดมาของ 

PLO อยางชัดเจน

ข้อสังเกต/ความเห็น

- พบ PLO รายงาน SAR

- มีการแบงกลุม PLO เปน 

Generic Outcomes และ 

Specifi c Outcomes

- มี PLO ในรายงาน SAR 

หลักสูตรยังไมไดแบง  

Generic Outcomes 

และ Specifi c Outcomes 

อยางชัดเจน

- มี PLO ในรายงาน SAR 

หลักสูตรยังไมไดแบง 

Generic Outcomes และ 

Specifi c Outcomes อยาง

ชัดเจน

- ยังไมแสดงใหเห็น

ถึงระบบการหาความ

ตองการและความคาด

หวังของผูมีสวนได

สวนเสียทุกกลุม เพื่อ

เปนการกําหนด PLO

- หลักสูตรไมไดแสดงที่มา

ของ Stakeholders ให

ชัดเจน

- ยังไมแสดงใหเห็นถึงระบบ

การหาความตองการและ

ความคาดหวังของผูมีสวน

ไดสวนเสียเพื่อกําหนดเปน 

PLO

- หลักสูตรควรอธิบายการ

กระบวนการไดมาซึ่ง PLO 

เชน หลักสูตรไดมีการสํารวจ 

Requirements

- ควรมีการสํารวจ 

Requirements จาก 

Stakeholders ให

ครบทุกกลุม และ

แสดงเครื่องมือที่ใชใน

การสํารวจ เชน แบบ

สํารวจ รวมถึงวิธีการ

ในการรวบรวมขอมูล

เพื่อ

-ยังไมสามารถแสดงใหเห็น

ถึงการสํารวจความตองการ

ของ Stakeholders และ

เพื่อนํามาวิเคราะหและ

กําหนด PLO อยางชัดเจน

ได

- หากหลักสูตรมีกิจกรรม

อื่นๆ เชน การ ระดมสมอง 

การทําแบบสํารวจ ประชุม

	2)		หลักสูตรท่ียังไม�ถึงรอบเวลารับการตรวจประเมิน		
              มีจํานวน 3 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาศาสตรประยุกต หลักสูตรศิลป

ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตรสิ่งแวดลอม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสารในวิชาชีพและนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งผลสะทอนกลับจากรายงานการประเมินตนเอง 

(SAR) จากสํานักพัฒนาการศึกษาและบริการของมหาวิทยาลัยมีขอสังเกตและความเห็นดังนี้

ตารางที่ 3.2 ขอสังเกตและความเห็นจากสํานักพัฒนาการศึกษาและบริการของมหาวิทยาลัย

1. หลักสูตรกําหนด 

Program Learning 

Outcome (PLO) ที่มีหลัก

ฐานเชิงประจักษ

2.หลักสูตรอธิบาย

กระบวนการไดมาซึ่ง 

Program Learning 

Outcome (PLO) และ

การรวบรวมขอมูล

จาก Stakeholders 

ทุกฝาย เครื่องมือใน

การรวบรวมขอมูลจาก 

Stakeholders

3.การนําขอมูลที่ไดจาก 

Stakeholders มา

วิเคราะหเพื่อกําหนด 

PLO หรือ ปรับปรุง

การเรียนการสอน



เกณฑ์การประเมิน หลักสูตร	
ปร.ด.ภาษาศาสตร์
ประยุกต์	(นานาชาติ)

ศศ.ม.สังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
ว�ชาช�พและนานาชาติ	

(นานาชาติ)

ข้อสังเกต/ความเห็น

จาก Stakeholders ใน

การนํามากําหนด PLO 

และรายงานถึงเครื่องมือ

ที่ใชในการสํารวจ เชน 

แบบสอบถาม แบบสํารวจ 

และรายงานผลของการ

สํารวจดวย หรือหลักสูตร

มีกิจกรรมอื่น ๆ เชน การ

ระดมสมอง การทําแบบ

สํารวจ ประชุม workshop 

fl agship ฯลฯ ที่หลักสูตร

ไดมาซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการไดมาซึ่ง PLO 

ของรายงานใน SAR ดวย

Workshop fl agship 

ฯลฯ ที่หลักสูตรไดทํา

ซึ่งเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการไดมาซึ่ง 

PLO ขอใหรายงานใน 

SAR ดวย

4. แสดงใหเห็นถึง

ความสัมพันธของ PLO 

วัตถุประสงค ปรัชญา

ของหลักสูตร กับ 

KMUTT Student QF

- แสดงใหเห็นถึงความ

สัมพันธของ PLO กับ 

KMUTT Student QF

- แสดงใหเห็นถึงความ

สัมพันธของ LO กับ 

KMUTT Student QF 

ของมหาวิทยาลัย

- แสดงใหเห็นถึงความ

สัมพันธของ PLO กับ 

KMUTT Student QF 

ของมหาวิทยาลัย

5. การกระจายรายวิชา

ในหลักสูตร 

(Curriculum Mapping) 

ซึ่งสามารถอธิบาย 

หรือมีหลักฐานแสดง

การเชื่อม โยงของ

รายวิชา หรือกิจกรรม

-  มีการแสดงการกระจาย

รายวิชาในหลักสูตร 

(Curriculum Mapping) 

ที่เชื่อมโยงกับ PLO

- มีการแสดงการ

กระจายรายวิชาใน

หลักสูตร (Curriculum 

Mapping) ที่เชื่อมโยง

กับ PLO

- มีการแสดงการ

กระจายรายวิชาใน

หลักสูตร (Curriculum 

Mapping) ที่เชื่อมโยงกับ 

LO แตไมแสดงการเชื่อม

โยงถึง PLO ใหชัดเจน						

นํามาวิเคราะหและ

เปนสวนหนึ่งของ

กระบวนการไดมาซึ่ง 

PLO
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ตารางที่ 3.2 ขอสังเกตและความเห็นจากสํานักพัฒนาการศึกษาและบริการของมหาวิทยาลัย (ตอ)



- ยังไมพบกระบวนการ

ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัดและ

ประเมินผลแสดงใหเห็นใน 

Course Syllabus หรือ

แผนการสอนที่สะทอน

ความสัมพันธกับ PLO

6. กระบวนการ

ออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอน การวัด

และประเมินผล แสดง

ใหเห็นใน Course 

Syllabus หรือแผนการ

สอนที่สะทอนความ

สัมพันธกับ PLO

- ยังไมไดแสดง

กระบวนการออกแบบ

กิจกรรมการเรียน

การสอน การวัดและ

ประเมินผล แสดง

ใหเห็นใน Course 

Syllabus หรือแผนการ

สอนที่สะทอนความ

สัมพันธกับ PLO

- ยังไมแสดงความ

สัมพันธของรายวิชา

กับและกระบวนการ

ออกแบบการเรียนการ

สอนและวัดประเมินผล

ของรายวิชา นักศึกษาที่

สามารถเชื่อมโยง PLO 

ไดอยางชัดเจน

- มีแผนพัฒนาหลักสูตรโดย

ตระหนักถึงปญหาที่พบบาง

สวนของการดําเนินการแต

ยังไมครอบคลุมทุกดาน

7. มีแผนพัฒนา

หลักสูตร

- มีแผนพัฒนา

หลักสูตรโดยอางอิง

จากการสํารวจความ

พึงพอใจของนักศึกษา

ที่กําลังศึกษา เปนตน

- ไมมีแผนพัฒนา

หลักสูตรในอนาคต
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กับ Program Learning 

Outcome (PLO) ได

เกณฑ์การประเมิน หลักสูตร	
ปร.ด.ภาษาศาสตร์
ประยุกต์	(นานาชาติ)

ศศ.ม.สังคมศาสตร์
สิ่งแวดล้อม

ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารใน
ว�ชาช�พและนานาชาติ	

(นานาชาติ)

ข้อสังเกต/ความเห็น
ตารางที่ 3.2 ขอสังเกตและความเห็นจากสํานักพัฒนาการศึกษาและบริการของมหาวิทยาลัย (ตอ)



ที่ปร�กษา
	 •	ผศ.ดร.ศศิธร	สุวรรณเทพ	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
	 •	ผศ.ดร.วรีสิริ	สิงหศิริ	รองคณบดีฝ�ายวิชาการและประกันคุณภาพ
	 •	ดร.พรเลิศ	อาภานุทัต	รองคณบดีฝ�ายวางแผน
	 •	นางสาวกนกรัตน์	นาคหฤทัย	รองคณบดีฝ�ายบริหาร
	 •	คณะทำางานด้านการประชาสัมพันธ์
ผู้จัดทำา/ออกแบบปก/รูปเล�ม
	 •	นางสาวเพชราภรณ์	เฮมกลาง		นักบริการการศึกษา
	 •	นางสาวปาริฉัตร	เมืองประแก้ว		นักประชาสัมพันธ์
ผู้ตรวจอักษร/เนื้อหา
	 •	นางสาวสุพรรษา	ประสงค์สุข				รักษาการเลขานุการสายวิชาภาษา
	 •	นางสาวสุภาพร			จันทรมณี					นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ
	 •	นางสาวบุศรินทร์		จิระกาล							นักบริการการศึกษา
สนับสนุนข้อมูล
	 หน่วยงานต่าง	ๆ	ภายในคณะศิลปศาสตร์	ได้แก่
	 •	สายวิชาภาษา
	 •	สายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
	 •	ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเอง
	 •	ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
	 •	สำานักงานคณบดี
	 •	สำานักงานวิชาศึกษาทั่วไป

Homepage	:	http://sola.pr.kmutt.ac.th/
Facebook	:	School	of	Liberal	Arts,	KMUTT	-	คณะศิลปศาสตร์,	มจธ.
ขอบคุณภาพจาก	:	
•	https://www.freepik.com/free-vector/analytical-and-creative-brain_769352.htm#term=brain&page=1&position=8	
•	https://www.freepik.com/free-vector/fantastic-human-brain-infographic-with-color-details_1024200.htm#ter-
m=brain&page=1&position=3
•	https://www.freepik.com/free-vector/realistic-sketch-hand-with-a-plant-background_865932.htm#term=realistic%20
sketch%20hand%20with%20plant%20background&page=1&position=2

คณะผู้จัดทำารายงานประจำาปี	2560
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