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ข้อมูลทั่วไปของคณะศิลปศาสตร์ 

 

ประวัตคิวามเป็นมา 

 คณะศิลปศาสตร์ปรับโครงสร้างมาจากการเป็นภาควชิาศึกษาท่ัวไป คณะธุรกิจการเกษตร  และได้รับการอนุมัติจัดตั้ง

โดยผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2548 ต่อมามหาวทิยาลัยแม่โจ้ได้มีค าสั่งโอนย้ายบุคลากรใน

สังกัดภาควชิาศกึษาท่ัวไปมาสังกัดคณะศิลปศาสตร์ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2548  โดยคณะศลิปศาสตร์มีภารกิจหลักให้บริการ

ด้านการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้กับมหาวิทยาลัย จ านวน 17 รายวิชา แบ่งเป็นกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 4 รายวิชา 

กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 รายวชิา กลุ่มวชิาภาษา 6 รายวชิา และกลุ่มวิชาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 รายวชิา มีนักศกึษาปี

การศึกษาละประมาณ 18,000-20,000 คน  

ปัจจุบันนอกจากภารกิจดา้นการเรียนการสอนรายวชิาศึกษาทั่วไป คณะฯ มกีารจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี 2 หลักสูตรได้แก่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ เปิดสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2548

และหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาอังกฤษ เปิดสอนในปีการศกึษา 2550 และในปีการศกึษา 2554 คณะฯได้เปิด

สอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  คือหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ นอกจากนี้คณะฯ       

มีแผนท่ีจะเปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา

ภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน ในแผนการรับนักศึกษา 

ปี พ.ศ.2560-2564  

คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดทิศทางการด าเนินงานการจัดการศกึษาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ให้เป็นท่ียอมรับ

ในระดับประเทศ โดยการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตามเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา

และส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ท่ีทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและเน้นการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  การปรับปรุงรายวิชาศึกษาท่ัวไปให้มีเนื้อหาเน้นการเรียนรู้ตลอดชีวิต ส่งเสริมให้นักศึกษามีความ

รับผิดชอบต่อสังคมและมีความสุขในการท างานและทักษะในด้านการใช้ชีวิตผ่านกิจกรรมนักศึกษา  การพัฒนางานวิจัยและ

สร้างเครือข่ายทางวิชาการ การให้บริการวิชาการ  บนแนวคิดความรู้เพื่อการพัฒนาและพึ่งตนเองของชุมชน ตลอดจนการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและการสร้างเครือข่ายการจัดกิจกรรมด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  ท้ังนี้คณะฯ 

ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีเน้นหลักธรรมาภิบาล เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ความโปร่งใส 

การยึดมั่นในคุณงามความดี การปฏิบัติตามกฎระเบียบตลอดจนการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยึดหลักความประหยัด  ให้

ความส าคัญกับปัจจัยความพร้อมทางด้านทรัพยากร อาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอ้ม และส าคัญที่สุดคือทรัพยากรบุคคล โดยคณะฯ 

มีแนวทางส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ และสร้างขวัญก าลังใจในการท างาน การด าเนินงานตามพันธกิจ

ของคณะฯ ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้คณะศิลปศาสตร์เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ท่ีมี

ประสิทธิภาพและพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์สบืตอ่ไป 
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ที่ตั้งคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตราสัญลักษณ์คณะศิลปศาสตร์ 

 
 

พระพิรุณทรงนาค หมายถึง  สัญลักษณ์แห่งน้ าอันเป็นปัจจัยส าคัญท่ีน าความอุดมสมบูรณ์มาให้แกพ่ชืพันธ์ุธัญญาหาร

ท่ีเกี่ยวข้องกับการ เกษตร และเป็นตราสัญลักษณป์ระจ าของมหาวิทยาลัยแมโ่จ้ซึง่เป็น

มหาวทิยาลัยท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร 

  

2548 หมายถงึ ปีท่ีเร่ิมก่อต้ังคณะศลิปศาสตร์ 

สีชมพ ู หมายถงึ สีประจ าคณะศลิปศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

ที่อยู ่: อาคารประเสริฐ ณ นคร 

เลขท่ี 63 หมู่ 4 ต าบลหนองหาร  

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ 50290 

โทรศัพท์  :   053-875200-7   

โทรสาร   :   053-875208 

Website :   http://www.libarts.mju.ac.th 

 

http://www.libarts.mju.ac.th/
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สปีระจ าคณะศิลปศาสตร์ 

 

สี ชมพู     

 

สชีมพตูามลักษณะสีของดอกอนิทนลิ 

 
 

ดอกอินทนลิ เป็นดอกไมป้ระจ ามหาวิทยาลัยแมโ่จ้ มีลกัษณะเป็นช่อดอกเกาะกันเป็นกลุ่ม 

 แนน่ สีสวยสด เหมือนความรัก ความสามัคค ีเป็นน้ าหนึ่งในเดียวกัน มีความ 

 ผูกพันอยูก่ับมหาวิทยาลัย 

สีชมพ ู หมายถงึ พลังแหง่ความคิดสร้างสรรค์ ที่เกิดจากความหลากหลายทางวิชาการ 

 อันเข้มแข็ง จนก่อให้เกิดชีวิตท่ีมีสุนทรียภาพและดุลยภาพ 
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ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ 

ปรัชญา  

      ความรู้ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ น าไปสู่ความเข้าใจสังคม คุณคา่ความเป็นมนุษย ์คุณค่าทาง

ศลิปวัฒนธรรม  การใช้เหตุผลในการสื่อสาร การวเิคราะห์ชีวิตและการพัฒนาสังคมได้อยา่งสร้างสรรค์ 

 

วิสัยทศัน ์  

                เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดับประเทศ 

นโยบายเชิงรุก   

 เป็นสถาบัน หนึ่งในหา้อันดับแรกของมาตรฐานสถาบันอุดมศกึษา มหาวิทยาลัยแมโ่จ้  

 เป็นสถาบันดา้นศลิปศาสตร์ท่ีได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน 

พันธกจิ 

1. จัดการเรียนการสอนและผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะและความรู้ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ท่ีทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและมีลักษณะท่ีพึงประสงค์ เก่ง ดี และมีความสุข 

2.พัฒนาและส่งเสริมงานวจิัยดา้นสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยมกีารบูรณาการกับศาสตร์แขนงอื่นและการ

สร้างเครือข่ายความร่วมมอืทางวิชาการกับองค์กรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

        3.ส่งเสริมการบริการวิชาการด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์โดยเนน้การมีสว่นร่วมของชุมชน 

        4. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเกษตร ตลอดจน

การรักษาสิ่งแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 

       5.การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพโดยเนน้หลักธรรมาภบิาล 
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รายชื่อผู้บริหารคณะศิลปศาสตร์ 
 

                             
 

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นคิม มูลเมอืง 

               คณบดีคณะศลิปศาสตร์ 

          (3 ตุลาคม 2556-2 ตุลาคม 2560) 

 

                                                                                
 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร                         อาจารย์มนฤทัย ไชยวิเศษ          ผู้ชว่ยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาติกุล 

              รองคณบดีฝ่ายวางแผนและตดิตามประเมินผล 

                        

      

          
                                                     

 

 

 

 

 

      

 

 

 

      

 
         นางสาวยุภา วิเศษศร 

      หัวหน้าส านักงานคณบด ี

 

mailto:muang05@yahoo.com
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  คณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ 

 

 
 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นิคม มูลเมือง 

Asst. Prof. Dr. Nikom Moonmuang 

คณบดคีณะศิลปศาสตร ์

ประธานกรรมการ  ( 3 ตุลาคม 2556 -ปัจจุบัน) 

  
 

ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร  

Asst. Prof. Dr. Naraporn Khantabudr 

รองคณบดีฝ่ายบรหิาร 

  
 

อาจารยม์นฤทัย ไชยวิเศษ  

Ms. Monruethai Chaivisate 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

  
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หทยา อนันต์สุชาตกิุล 

Asst. Prof. Hataya Anansuchatkul 

รองคณบดีฝ่ายวางแผนและตดิตามประเมนิผล 

  
 

ผูช้่วยศาสตราจารยก์ติพิงษ์ ขัตยิะ  

Asst. Prof. Kitipong Kattiya 

กรรมการ 

 

mailto:muang05@yahoo.com
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ผูช้่วยศาสตราจารย ์พรทพิย์ ค าด ี

Asst. Prof. Porntip Komdi 

กรรมการ 

 
 

 

ผูช้่วยศาสตราจารยล์ลิดา ภูท่อง  

Asst. Prof. Lalida Puthong 

กรรมการ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ ชายทวีป  

Assoc. Prof. Dr .Saowaluk ChaYtaweep 

กรรมการ 

 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิรัตน์ ค าศรีจันทร ์ 

Assoc. Prof. Dr .Wirat Kamsrichan  

กรรมการ 

 
 

อาจารย์พงษ์ศักดิ์ รวมทรพัย ์

Mr.Pongsak Ruamsap 

กรรมการ 

  

อาจารยช์ยุตภัฎ ค ามูล  

Mr. Chayutpat Kammoon 

กรรมการ 
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โครงสร้างองค์กร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ที่มา :  ตามประกาศการแบ่งส่วนราชการภายในของมหาวทิยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2550 

 

งานบรหิารและธุรการ งานคลังและพสัด ุ งานบริการวิชาการและวิจัย 
งานนโยบายแผน

และประกันคณุภาพ 
งานบริการการศกึษา

และกจิการนักศกึษา 

 

ส านักงานคณบดี 

คณะศลิปศาสตร์ 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

โครงสร้างการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวหน้างานบริหารและ

ธุรการ 

หัวหน้างานคลังและพัสดุ หัวหน้างานบริการ

วชิาการและวิจัย 

หัวหน้างานนโยบายแผนและ

ประกันคุณภาพ 

หัวหน้างานบริการการศกึษาและ

กิจการนักศกึษา 

 

รองคณบดี 

ฝ่ายบริหาร 

รองคณบดีฝ่ายวางแผน

และติดตามประเมินผล 

รองคณบดีฝ่าย

วิชาการ 

หัวหน้าส านักงานคณบดี 

คณบดี 
คณะกรรมการประจ าคณะ 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

      โครงสร้างการบรหิารงานวชิาการ คณะศลิปศาสตร์ 

 

       คณบดี 

รองวิชาการ 

------------------ คณะกรรมการประจ าคณะ 

--------------------------- กรรมการวิชาการ 

ภาษาอังกฤษ 

นเิทศศาสตร์บูรณาการ 

หลักสูตรปริญญาตร ี

ภาษาเพ่ือการพัฒนา 

พัฒนาสังคมและมนุษย ์

หลักสูตรปริญญาโท 

พัฒนาสุขภาพ 

สหวทิยาการสังคมศาสตร์ 

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

ภาษาตะวันตก 

หลักสูตรศกึษาทั่วไป 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

จ านวนบุคลากรคณะศิลปศาสตร์  
 

 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรท้ังสิ้น 105 คน แบ่งเป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 88 คน ประกอบด้วย

ข้าราชการ 28 คน พนักงานมหาวิทยาลัย 54 คน  ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จ านวน 4 คน ลูกจ้างชั่วคราวเงิน

งบประมาณ  2 คน  บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ จ านวน 17 คน ประกอบด้วยข้าราชการ จ านวน 1 คน พนักงาน

มหาวทิยาลัย จ านวน 12 คน และลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ จ านวน 4 คน 
 

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหน่งวิชาการและวุฒิการศกึษา 

       คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการดังนี้ ต าแหน่งอาจารย์ 67 คน     

ต าแหนง่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 18 คน รองศาสตราจารย์ 3 คน 

 
ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามระดับการศึกษา 

 คณะศิลปศาสตร์มีบุคลากรสายวิชาการจบการศึกษาระดับปริญญาเอก 23 คน ปริญญาโท 64 คน และ

ระดับปริญญาตรี 1 คน  

          

67
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อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามต าแหนง่วิชาการ 

ปริญญาเอก, 23, 

26%

ปริญญาโท, 64, 73%

ปริญญาตรี, 1, 1%

ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการแยกตามระดบัการศกึษา
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ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแยกตามประเภทบุคลากร 

 
 

 

 

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแยกตามระดับการศึกษา 

                               
 

 

 

 

 

 

 

1

12

4

0

2

4

6

8

10

12

14

ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้

ข้อมูลบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการแยกตามประเภทบุคลากร

ปริญญาตรี
65%

ปริญญาโท
35%

ข้อมูลสายสนับสนบุวิชาการแยกตามระดบัการศึกษา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

รายช่ือบุคลากรคณะศลิปศาสตร ์

บุคลากรสายวิชาการ 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
เลขท่ี

อัตรา 
ต าแหน่ง วันท่ีบรรจ ุ ประเภทบุคลากร 

1 ผศ. ลลิดา ภู่ทอง 29 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 14-ต.ค.-34 ข้าราชการ 

2 ผศ. ดร.นราภรณ์ ขันธบุตร 36 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 21-ต.ค.-39 ข้าราชการ 

3 รศ. นภาพร เมฆขยาย 139 รองศาสตราจารย์ 27-ส.ค.-22 ข้าราชการ 

4 ผศ. ศิริกาญจน์ จันทรเ์รือง 239 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-มิ.ย.-31 ข้าราชการ 

5 ผศ. ดร.อภิชาติ ไตรแสง 247 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-มิ.ย.-26 ข้าราชการ 

6 อ. วัชรียา บ ารุงคีรี 284 อาจารย์ 13-ม.ค.-41 ข้าราชการ 

7 ผศ. กิตพิงษ์ ขัติยะ 348 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 7-มิ.ย.-26 ข้าราชการ 

8 อ. ดร.ธาตรี รอดช านาญ 418 อาจารย์ 13-มิ.ย.-37 ข้าราชการ 

9 รศ. มธุรส สว่างบ ารุง 420 รองศาสตราจารย์ 21-เม.ย.-37 ข้าราชการ 

10 ผศ. ดร.เสาวลักษณ ์ชายทวีป 421 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 27-พ.ค.-37 ข้าราชการ 

11 ผศ. อดิศร คันธรส 422 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-มิ.ย.-24 ข้าราชการ 

12 ผศ. ศริิพร มณชีูเกตุ 425 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-ก.ย.-36 ข้าราชการ 

13 รศ. ออ้มทิพย์ เมฆรักษาวนิช 

แคมป ์

446 รองศาสตราจารย์ 1-มิ.ย.-24 ข้าราชการ 

14 อ. พรีดา ประจงการ 450 อาจารย์ 4-มิ.ย.-42 ข้าราชการ 

15 ผศ. ดร.ศัณสนี ชุมนุมมณ ี 472 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 15-มี.ค.-36 ข้าราชการ 

16 ผศ. พรทิพย์ ค าด ี 485 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2-มิ.ย.-20 ข้าราชการ 

17 ผศ. ดร.ลัดดา จิตตคุตตานนท ์ 518 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-พ.ค.-38 ข้าราชการ 

18 อ. วาสนา ศรีรักษ์ 520 อาจารย์ 11-พ.ค.-38 ข้าราชการ 

19 อ. สุวรรณ เลียงหิรัญถาวร 521 อาจารย์ 19-พ.ค.-38 ข้าราชการ 

20 ผศ. วัสพล วงษ์ดีไทย 522 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 2-ก.ย.-39 ข้าราชการ 

21 อ. ดาว แสงบญุ 523 อาจารย์ 9-พ.ค.-38 ข้าราชการ 

22 ผศ. ดร.จารุลักษณ ์งามลกัษณ ์ 532 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 5-ส.ค.-39 ข้าราชการ 

23 อ. พสุนิต สารมาศ 533 อาจารย์ 21-เม.ย.-40 ข้าราชการ 

24 ผศ. โสพิน โตธิรกุล 575 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-พ.ค.-40 ข้าราชการ 

25 ผศ. หทยา อนันต์สุชาติกุล 576 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 31-ต.ค.-39 ข้าราชการ 

26 อ. พงษ์ศักดิ์ รวมทรัพย์ 577 อาจารย์ 3-ก.พ.-40 ข้าราชการ 

27 อ. ภาคศิริ ทองเสน 605 อาจารย์ 20-เม.ย.-41 ข้าราชการ 

28 อ. วิไลวรรณ รัตนพันธ์ 609 อาจารย์ 23-มี.ค.-42 ข้าราชการ 

29 อ. ดร.ศิริรัตน์ เขื่อนแก้ว 84 อาจารย์ 10-ส.ค.-53 พนง.มหาวิทยาลัย 

30 อ. ชยุตภัฎ ค ามูล 85 อาจารย์ 1-ต.ค.-50 พนง.มหาวิทยาลัย 

31 อ. ดร.พรรณิดา ขันธพัทธ ์ 86 อาจารย์ 19-ก.ค.-49 พนง.มหาวิทยาลัย 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
เลขท่ี

อัตรา 
ต าแหน่ง วันท่ีบรรจ ุ ประเภทบุคลากร 

32 อ. ชนิตสิรี ศุภพิมล 87 อาจารย์ 12-ธ.ค.-46 พนง.มหาวิทยาลัย 

33 อ. สุนทร ค ายอด 88 อาจารย์ 28-ต.ค.-52 พนง.มหาวิทยาลัย 

34 อ. มารียาดาร์ ธีดาอักษรสกุลส ์ 1010 อาจารย์ 1-พ.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

35 อ. วันวสิา กิตติกรวรเดช 1011 อาจารย์ 1-พ.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

36 อ. ปวันรัตน์ บัวเจรญิ 1012 อาจารย์ 1-พ.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

37 อ. จันทร์จริา เหลาราช 1013 อาจารย์ 15-มิ.ย.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

38 อ. ดร.กิตยุตม์ กิตติธรสกุล 1014 อาจารย์ 21-พ.ย.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

39 อ. ดร.สุภัทรา โยธินศิริกุล 1016 อาจารย์ 1-พ.ค.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

40 อ. ดร.เมธี วงศ์วรีะพันธุ ์ 1017 อาจารย์ 25-พ.ย.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

41 อ. ดร.ปิยะพันธุ์ นันตา 1018 อาจารย์ 25-พ.ย.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

42 ผศ. ดร.วิรัตน์ ค าศรีจันทร์ 1019 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 17-ก.พ.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

43 อ. ดวงหทัย ลือดัง 1020 อาจารย์ 17-ต.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

44 อ. ดร.ปารดา เดชะประทุมวัน 1058 อาจารย์ 30-พ.ย.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

45 อ. กนกวรรณ สัมพันธ ์ 1059 อาจารย์ 4-ม.ค.-59 พนง.มหาวิทยาลัย 

46 อ. เวลิกา มามูล 1060 อาจารย์ 4-ม.ค.-59 พนง.มหาวิทยาลัย 

47 อ. ปิยธิดา ชัยวงค ์ 1061 อาจารย์ 14-ธ.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

48 อ. อาภาลัย สุขส าราญ 1062 อาจารย์ 1-เม.ย.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

49 อ. กฤษฏิ ์สุรนัคครินทร์ 1063 อาจารย์ 1-เม.ย.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

50 อ. ศน ิไทรหอมหวล 1064 อาจารย์ 16-ก.พ.-59 พนง.มหาวิทยาลัย 

51 อ. จริาดร ถิ่นอว่น 1065 อาจารย์ 29-พ.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

  (อัตราว่างมีเงิน) 1066 อาจารย์   พนง.มหาวิทยาลัย 

52 อ. ฐาปกรณ์ เครือระยา 1067 อาจารย์ 1-เม.ย.-59 พนง.มหาวิทยาลัย 

53 อ. จิราภรณ์ ศรีนาค 1068 อาจารย์ 27-มิ.ย.-59 พนง.มหาวิทยาลัย 

54 อ. เสาวรีย์ ชัยวรรณ 1069 อาจารย์ 5-ส.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

55 อ. ปิยาพัทธ์ อารีญาติ 1070 อาจารย์ 1-ส.ค.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

56 อ. จิรวัฒน์ รักชาติ 1071 อาจารย์ 29-พ.ค.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

57 อ. ดร.พิณนภา หมวกยอด 1072 อาจารย์ 26-พ.ค.-59 พนง.มหาวิทยาลัย 

58 อ. สุภาพร มโนวงศ์ 188 อาจารย์ 4-ส.ค.-47 พนง.มหาวิทยาลัย 

59 อ. ศรัณย์ จันทร์ทะเล 189 อาจารย์ 2-พ.ค.-48 พนง.มหาวิทยาลัย 

60 ผศ. ดร.ภัทรธนิษฐ ์ศรีจอมทอง 190 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 15-มิ.ย.-49 พนง.มหาวิทยาลัย 

61 อ. นลิุบล จิตต์มั่น 345 อาจารย์ 1-เม.ย.-48 พนง.มหาวิทยาลัย 

62 อ. มนฤทัย ไชยวิเศษ 346 อาจารย์ 2-พ.ค.-48 พนง.มหาวิทยาลัย 

63 อ. ณัฏฐพงษ์ สายพิณ 397 อาจารย์ 30-พ.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

64 อ. ดร.อานนท์ สีดาเพ็ง 408 อาจารย์ 15-ก.ย.-49 พนง.มหาวิทยาลัย 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

ล าดับ ชื่อ - สกุล 
เลขท่ี

อัตรา 
ต าแหน่ง วันท่ีบรรจ ุ ประเภทบุคลากร 

65 อ. ดร.บังอร ศิริสัญลักษณ์ 409 อาจารย์ 1-ต.ค.-50 พนง.มหาวิทยาลัย 

66 อ. ดาราณี ชุมทอง 491 อาจารย์ 1-ก.พ.-51 พนง.มหาวิทยาลัย 

67 อ. อนงค์กร เทรล 492 อาจารย์ 11-ม.ค.-51 พนง.มหาวิทยาลัย 

68 อ. จริาภา สุภา 537 อาจารย์ 11-มิ.ย.-50 พนง.มหาวิทยาลัย 

69 อ. อุดมวิทย์ นักดนตร ี 538 อาจารย์ 24-ต.ค.-50 พนง.มหาวิทยาลัย 

70 อ. กุลยา ป้องพาล 539 อาจารย์ 1-เม.ย.-51 พนง.มหาวิทยาลัย 

71 อ. ธณัฐชา ปรชีาอมรกุล 540 อาจารย์ 11-มิ.ย.-50 พนง.มหาวิทยาลัย 

72 ผศ. ดร.นิคม มลูเมือง 594 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ 1-พ.ย.-54 พนง.มหาวิทยาลัย 

73 อ. ปิยภัทร ชัยชมพู 650 อาจารย์ 1-ก.ย.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

74 อ. จิตตรัตน์ ตันเสนีย์ 651 อาจารย์ 6-ต.ค.-51 พนง.มหาวิทยาลัย 

75 อ. ดร.กัญจน์ จันทรศ์รีสุคต 652 อาจารย์ 1-ส.ค.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

76 อ. อทิธิพงษ์ ทองศรีเกต ุ 654 อาจารย์ 13-ส.ค.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

77 อ. ดร.อารดี อภิวงค์งาม 948 อาจารย์ 20-ก.พ.-55 พนง.มหาวิทยาลัย 

78 อ. รงรวง ภาษยะวรรณ 949 อาจารย์ 1-ต.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

79 อ. ชุดาภัค ชัยชมพู 950 อาจารย์ 7-ต.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

80 อ. จิราภรณ์ แม็คกลาเดอร์ร่ี 951 อาจารย์ 7-ต.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

  (อัตราว่างมีเงิน) 952 อาจารย์   พนง.มหาวิทยาลัย 

81 อ. ดร.เมธี เมธาสิทธิ สุขส าเร็จ 954 อาจารย์ 1-เม.ย.-57 พนง.มหาวิทยาลัย 

82 อ. ลักขณา ชาปู ่ 956 อาจารย์ 1-ต.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

  (อัตราว่างมีเงิน) 3 ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ   ลจ.ช่ัวคราวเงนิงบประมาณ 

83 Mr.William John Mckenzie 223 ผูเ้ช่ียวชาญภาษาอังกฤษ 1-ต.ค.-56 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

  (อัตราว่าง) 224 ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ   ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

84 อ. ภัทธีรา อนิใจ 225 อาจารย์ 9-มิ.ย.-51 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

85 อ. สุนันทา อนิค าเชื้อ 226 อาจารย์ 4-พ.ย.-53 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

  (อัตราว่าง) 227 อาจารย์   ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

86 อ. เพชรรัตน์ ศรีนุต 228 อาจารย์ 1-พ.ย.-50 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

87 Miss.Li Ying 2 ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 1-พ.ค.-51 ลจ.ช่ัวคราวเงนิงบประมาณ 

88 นางอากิโกะ ซาไก 4 ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างประเทศ 1-ม.ิย.-54 ลจ.ช่ัวคราวเงนิงบประมาณ 
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บุคลากรสายสนับสนุน 

ล าดับ ชื่อ - สกุล เลขท่ี

อัตรา 

ต าแหน่ง ระดับ วันท่ีบรรจ ุ ประเภทบุคลากร 

1 น.ส.ยุภา วเิศษศร      

(หัวหน้าส านักงาน

คณบดี) 

108 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพเิศษ 25-ก.พ.-31 ข้าราชการ 

งานบริหารและธุรการ 5 คน 

2 น.ส.ญาณิศา ไชยศรีหา 1102 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1-ต.ค.-56 พนง.มหาวิทยาลัย 

3 นางพรทิพย ์พมิาสน 347 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ 1-ส.ค.-48 พนง.มหาวิทยาลัย 

4 นายประสทิธิ ์ปวิศิลปศ์ักด์ิ 417 ช่างเทคนิค ปฏิบัติงาน 23-ม.ิย.-49 พนง.มหาวิทยาลัย 

5 นายเบญจศีล นุตตะละ 233 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป   1-ต.ค.-53 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

6 น.ส.พรทิพย ์จันแดง 234 นักวิชาการคอมพวิเตอร ์   18-ธ.ค.-55 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

งานคลังและพัสดุ 3 คน 

7 น.ส.สินีนาฏ เชยชม 406 นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการ 16-ธ.ค.-53 พนง.มหาวิทยาลัย 

8 น.ส.จิตราภรณ์ ปาวนิ 507 นักวิชาการเงนิและบัญชี ปฏิบัติการ 28-ส.ค.-49 พนง.มหาวิทยาลัย 

9 น.ส.พรอนงค ์กันธรรม 542 นักวิชาการเงนิและบัญชี ปฏิบัติการ 8-ส.ค.-54 พนง.มหาวิทยาลัย 

งานนโยบาย แผนและประกันคุณภาพ 2 คน 

10 น.ส.อุษณีย์ อินทะวงค ์ 607 นักวิเคราะหน์โยบายและ

แผน 

ปฏิบัติการ 17-พ.ย.-51 พนง.มหาวิทยาลัย 

11 นางวภิารัตน์ สุวรรณสิงห ์ 751 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 4-ต.ค.-54 พนง.มหาวิทยาลัย 

งานบริการวชิาการและวิจัย 1 คน 

12 น.ส.ศุภลักษณ์ ดีน้อย 502 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1-เม.ย.-52 พนง.มหาวิทยาลัย 

งานบริการการศึกษาและกิจการนกัศกึษา 4 คน 

13 น.ส.พนิดา ประเทือง 407 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1-ส.ค.-49 พนง.มหาวิทยาลัย 

14 นายกติิวัฒน ์ติจินดา 541 นักวิชาการโสต      ทัศน

ศึกษา 

ปฏิบัติการ 9-ก.ย.-58 พนง.มหาวิทยาลัย 

15 นายณัฐดนัย ยงไสว 893 นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ 1-ก.ค.-59 พนง.มหาวทิยาลัย 

16 น.ส.ศิริลักษณ์ ปารม ี 235 นักวิชาการศึกษา   10-ก.ค.-57 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 

17 วา่ท่ี ร.ต.ภัสกร ปัญญา

รักษา 

236 นักวิชาการศึกษา   28-ม.ค.-56 ลจ.ชั่วคราวเงินรายได้ 
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งบประมาณคณะศลิปศาสตร ์

 

 ในปีงบประมาณ 2559  คณะศลิปศาสตร์มีงบประมาณในการด าเนินงาน ดังนี ้

 

 1. งบประมาณเงนิแผ่นดนิ จ านวน 47,913,692 บาท 

 2. งบประมาณเงนิรายได้ จ านวน 18,423,083 บาท 

  รวมจ านวน 66,336775 บาท 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบประมาณเงิน

แผ่นดนิ

72%

งบประมาณเงินรายได้

28%

จ านวนงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรประจ าปี 2559

งบประมาณเงินแผ่นดนิ

งบประมาณเงินรายได้
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ภารกิจของคณะศลิปศาสตร ์

      คณะศิลปศาสตร์มีภารกิจหลักในการจัดบริการการเรียนการสอนรายวิชาศกึษาท่ัวไปให้กับมหาวิทยาลัย

แม่โจ้จ านวน 17 รายวิชา แบ่งเป็นกลุ่มวชิาสังคมศาสตร์ 4 รายวชิา กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์ 6 รายวชิา กลุ่มวชิาภาษา 6 

รายวชิา และกลุ่มวชิาวทิยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 1 รายวชิาและรับผิดชอบสอนวชิาภาษาอังกฤษเอกบังคับ และมกีาร

เปิดสอนหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตจ านวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต 1 หลักสูตรมรีายละเอยีด

ดังนี้  
 

ระดับปริญญาตร ี

หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ (Bachelor of Arts  Program in Integrated 

Communication )  

 

 

 

 

 

      

 ปรัชญา 

 พัฒนาบุคลากรทางด้านนิเทศศาสตร์ให้มคีวามคิดแบบบูรณาการ มคีวามสามารถในการผลิตและใชส้ื่อแบบ

บูรณาการเพื่อสร้างสรรค์สังคม มจีรรยาบรรณในวชิาชีพ และมคีวามรับผิดชอบตอ่สังคม 

 

         วัตถุประสงค์ของหลักสูตร   
 

 1) เพื่อให้บัณฑิตเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถน าไปบูรณาการได้ 

 2) เพื่อให้บัณฑิตมคีวามสามารถในการผลิตและใชส้ื่อแบบบูรณาการ 

 3) เพื่อให้บัณฑิต สามารถพัฒนาตนเองให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมได ้

 4) เพื่อให้บัณฑิต เป็นผู้มจีรยิธรรม จรรยาบรรณในวชิาชีพ และมีจิตส านึกตอ่สังคม   

 

 

 

 

ชื่อเต็มภาษาไทย 

อักษรยอ่ภาษาไทย 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 

ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ) 

Bachelor of Arts (Integrated Communication) 

B.A. (Integrated Communication) 
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2. หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ    (Bachelor of Arts Program in English)    

ชื่อเต็มภาษาไทย 

อักษรยอ่ภาษาไทย 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ  

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ 

ศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ศศ. บ. (ภาษาอังกฤษ) 

Bachelor of Arts (English) 

B.A. (English) 

 

ปรัชญา 

พัฒนาบัณฑติให้มคีวามรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาการและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ มีโลกทัศนก์ว้างไกล 

น าความรู้ความสามารถไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพ พัฒนาตนให้เป็นผู้ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม อุดมด้วยปัญญา

และมีความรับผิดชอบตอ่สังคม 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ความสามารถ ท้ังเนื้อหาวิชาการและทักษะการใชภ้าษา น าไปประกอบ

อาชีพท้ังภาครัฐและเอกชนท้ังในและตา่งประเทศ 

2. เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดวเิคราะห์ และสังเคราะห์อยา่งเป็นระบบ 

3. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้สามารถเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งยั่งยืน 

4. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีจิตส านึกในคุณธรรม จริยธรรมอันด ีรวมท้ังสามารถตดิตอ่สื่อสารกับผู้อื่นและ

ท างานรว่มกับผู้อื่นได ้

5. เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรับผิดชอบตอ่สังคม และด ารงตนอยูใ่นสังคมได้อยา่งมีความสุข 

 

ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ (Master of Arts Program in 

Social and Human Development)    

ชื่อเต็มภาษาไทย ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ 

อักษรยอ่ภาษาไทย ศศ.ม. (พัฒนาสังคมและมนุษย)์ 

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Master of Arts (Social and Human Development) 

ชื่อย่อภาษาอังกฤษ M.A. (Social and Human Development) 

 

ปรัชญา 

ผลิตบัณฑิตให้มคีวามรู้ความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ทางสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาสังคมและ

มนุษยบ์นพืน้ฐานของสังคมเกษตร และมีทักษะเชงิปฏบัิตกิารบนฐานคิดเชงิวพิากษ ์ เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาเชงิสังคม

ของมนุษยอ์ย่างย่ังยนื  
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถบูรณาการความรู้และเทคโนโลยกีารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาสังคมและ

มนุษย ์และน าความรู้ไปประยุกตใ์นการประกอบอาชพี และการท างาน 

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ด้านการวิจัยและสามารถใช้ความรู้ด้านการวิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาสังคมและมนษุยบ์นพืน้ฐานของสังคมเกษตร  

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตท่ีมีความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการทางสังคมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการ

พัฒนาสังคมและมนุษยบ์นพืน้ฐานของสังคมเกษตร  

หลักสูตรที่จะเปดิสอนในภาคการศึกษา 2560 

 1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ  เป็นหลักสูตรท่ีผลิตบัณฑิต

ชาวต่างประเทศท่ีมีความรู้ ความสามารถด้านการสื่อสารด้วยภาษาไทยในศาสตร์ต่างๆ อย่างหลากหลาย อาทิ ด้าน

การเกษตร ด้านการท่องเที่ยว ด้านธุรกิจ ด้านการสอน ซึ่งสามารถน าไปเป็นเครื่องมือการประกอบอาชีพ หรือศกึษาต่อ

ในระดับท่ีสูงขึ้น 

 2.หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน เป็นหลักสูตรท่ีเปิดโอกาสและเป็น

ทางเลือกใหม่ทางการศึกษา ส าหรับผู้น าในสถานบริการสุขภาพ ผู้น าท้องถิ่น ผู้ท่ีเป็นภูมิปัญญาของชุมชน อาสาสมัคร 

นอกจากนี้หลักสูตรยังมุ่งเน้นการสร้างผู้น าด้านการพัฒนาสุขภาพของท้องถิ่น เพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากร

ทางด้านสุขภาพระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ ของงานดา้นการจัดการและการให้บริการสุขภาพ  

          3.หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการพัฒนา หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

หลักสูตรภาษาเพื่อการพัฒนา เป็นหลักสูตรท่ีให้โอกาสคนในสังคมพหุภาษา-พหุวัฒนธรรมท่ีพัฒนามาจากสังคมเกษตร 

ได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับภาษา บทบาทและอิทธิพลของภาษาในสังคม เพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาตนเองและอาชีพ ให้

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ท่ีมุ่งเน้นการเป็น “มหาวิทยาลัยท่ีสร้างความสมดุล 

เคารพ และเป็นมิตรกับธรรมชาติ วัฒนธรรม และความดงีาม เพื่อการอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุขและยั่งยืน ” หลักสูตรนี้ 

จึงเป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทท่ีมุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมคีวามรู้ความสามรถในวิชาการและวิชาชีพ ท่ีมุง่เน้นต่อกระแสการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก โดยน าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาท่ีใช้ในบริบทตา่งๆของสังคม ท้ังภาษาในภูมภิาค

และในระดับโลก ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคมให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชนท้องถิ่น และ

สังคมของประเทศ อีกท้ังยังมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการธ ารงศิลปวัฒนธรรมด้านการเกษตร รวมท้ังวัฒนธรรมท้องถิ่น

ตลอดจนการสร้างส านกึในการร่วมมอืรักษาระบบนิเวศของทรัพยากรธรรมชาติอีกดว้ย 
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จ านวนนักศกึษาปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์ 

หลักสูตร ชั้นป ี รวม 

 1 

(รหสั59) 

2 

(รหัส58) 

3 

(รหัส57) 

4 

(รหัส56) 

1.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 72 78 65 62 277 

2.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 88 84 105 77 354 

3.หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและมนุษย์ - 2 - - 2 
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จ านวนนักศกึษาปัจจุบันคณะศิลปศาสตร์

3.หลกัสตูรศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาพฒันาสงัคมและมนษุย์

2.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บรูณาการ

1.หลกัสตูรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ
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จ านวนนักศกึษาที่ส าเร็จการศกึษา 

 

หลักสูตร ปีการศกึษา 2558 รวม 

 ชาย หญงิ 

1.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 6 19 25 

2.หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ 12 50 62 

รวม 18 69 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ ข้อมูล ณ  วันท่ี 18 พฤศจิกายน 2559 
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จ านวนนักศกึษาคณะศิลปศาสตร์ที่ส าเร็จการศกึษา

1.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

2.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์บูรณาการ
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การด าเนนิโครงการ/กจิกรรม ตามพันธกจิด้านต่างๆของคณะฯ  
 

พันธกจิดา้นงานวิจัยคณะศิลปศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามพันธกิจส่งเสริมการผลิต

และเผยแพร่งานวิจัยทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  ตลอดจนสร้างความร่วมมอืทางด้านงานวจิัยในระดับชาติ 

และระดับนานาชาตแิละมีโครงการท่ีได้รับจัดสรรเพื่อการด าเนินการผลักดันยุทธศาสตร์ได้แก่  

1. โครงการเสวนากับศาสตราจารย์อาคันตุกะ    งบประมาณเงนิรายได้        5,000  บาท 

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดา้นการวจิัย    งบประมาณเงนิรายได้        5,000  บาท 

3. ทุนวจิัยร่วมกับหนว่ยงานภายนอก     งบประมาณเงนิรายได้     150,000  บาท 

4. สนับสนุนทุนวจิัยทางสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง งบประมาณเงนิรายได้     600,000 บาท 

5. การสนับสนุนงานวจิัยในชัน้เรียน     งบประมาณเงนิรายได้     100,000 บาท 

6. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวจิัย    งบประมาณเงนิรายได้      25,000  บาท 

7. โครงการวารสารคณะศิลปศาสตร์     งบประมาณเงนิรายได้      130,000 บาท 

8. โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิเร่ือง “สหวทิยาการ: ความท้าทายทางการวจิัยและวชิาการ” 

        งบประมาณเงนิรายได้     70,000  บาท 

9. โครงการพัฒนาเครือข่ายงานวจิัยภายนอก (สถาบันวจิัยสุขภาพอาเซียน)    

        งบประมาณเงนิรายได้     55,000  บาท 

 ส าหรับในปีงบประมาณ 2559 คณะศิลปศาสตร์มีผลงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์จ านวน  1 ชิ้นงาน

ได้แก่              

1. ผลงานวิจัยเร่ือง การวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งในการจัดการสุขภาพชุมชนขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในอ าเภอสันทราย จังหวัดเชยีงใหม่ ของผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ดศิร คันธรส มีหนังสือรับรองการใช้

ประโยชนเ์ชงิสาธารณะ  จากเทศบาลเมอืงนางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ 
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พันธกจิดา้นงานบริการวิชาการคณะศลิปศาสตร ์

คณะศิลปศาสตร์มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่สังคมตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2559 เพื่อสง่เสริมและสนับสนุนการน าองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ไปให้บรกิารวชิาการแก่ชุมชน

โดยมีการจัดกิจกรรมโครงการการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนได้แก่ 

1.โครงการบริการวิชาการท่ีตรงตามความตอ้งการของชุมชน  : โครงการบริการด้านภาษาสูชุ่มชน 

 (ภาษาไทย พมา่ อังกฤษ)         งบประมาณเงนิรายได้       5,000  บาท 

2.โครงการบริการวิชาการท่ีตรงตามความตอ้งการของชุมชน : อาหารพื้นเมอืง Green Food Good Health 

         งบประมาณเงนิรายได้    20,000  บาท  

3.โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน:พัฒนาศูนย์เด็กเล็กสุขภาพดเีป็นเลิศ งบประมาณเงนิรายได้     13,000  บาท  

4.  โครงการบริการวิชาการแกชุ่มชน:เสริมสร้างภาวะผู้น ากา้วไกลสู่ประชาคมอาเซียน   

งบประมาณเงนิรายได้   10,000   บาท 

5.โครงการบริการวิชาการ : การพัฒนาทุนมนุษยเ์พื่อรับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม                                                         

         งบประมาณเงินรายได้   22,500  บาท 

  

พันธกจิด้านงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 คณะศิลปศาสตร์ได้จัดสรรงบประมาณประจ าป ี2558 เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดย

ได้มอบหมายให้คณะกรรมการฝ่ายท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม วางแผนก าหนดโครงการ/กิจกรรมทางด้านท านุ

ศลิปวัฒนธรรมให้สอดคลอ้งกับแผนปฏิบัตริาชการประจ าปขีองคณะฯ และได้มีการด าเนินกิจกรรมอยา่งต่อเนื่อง ได้แก่ 

1.โครงการสระเกลา้ด าหัวผู้อาวุโส     งบประมาณเงนิรายได้   5,000   บาท 

2.โครงการถวายเทียนพรรษา     งบประมาณเงนิรายได้   5,000   บาท 

3.โครงการประกวดฟ้อนเล็บ     งบประมาณเงนิรายได้   5,000   บาท 

4.โครงการประกวดกระทงยี่เป็ง     งบประมาณเงนิรายได้   25,000 บาท 

5.โครงการศกึษาชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวทิยากรชาวบ้าน  งบประมาณเงนิรายได้   29,200 บาท 

 

พันธกจิดา้นการบรหิารจัดการคณะศลิปศาสตร์ 

         คณะศิลปศาสตร์ ได้จัดสรรงบประมาณโครงการเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อ

การบริหารและพัฒนาองค์กรได้แก่ 

1.โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวชิาการ        งบประมาณเงนิรายได้    20,000    บาท 

2.โครงการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในการศึกษาต่อและการขอก าหนดต าแหนง่ทางวิชาการ  

                งบประมาณเงนิรายได้     5,000    บาท 
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3.โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพ    งบประมาณเงนิรายได้      40,000    บาท  

4. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มวชิาสหวิทยาการสังคมศาสตร์         

           งบประมาณเงนิรายได้    120,000    บาท 

5. โครงการพัฒนาอาจารยใ์นหลักสูตรภาษาอังกฤษ       งบประมาณเงนิรายได้    43,000    บาท 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สอนหลักสูตรภาษาไทย เพื่อชาวตา่งประเทศ         

           งบประมาณเงนิรายได้    49,200    บาท 

7. โครงการพัฒนาสุขภาพบุคลากร             งบประมาณเงนิรายได้       5,000   บาท 

8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านภาษาตา่งประเทศ      งบประมาณเงนิรายได้      90,000  บาท 

9.โครงการประชุมบุคลากรประจ าปี            งบประมาณเงนิรายได้       8,000   บาท 

10.โครงการMeet the Dean         งบประมาณเงนิรายได้       8,000   บาท 

11.โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ระยะ 5ปี (2560-2565)และแผนปฏบัิตริาชการประจ าป2ี560 

                                                                     งบประมาณเงนิรายได้       8,000   บาท 

12.โครงการตรวจรับการประกันคุณภาพการศึกษา     งบประมาณเงนิรายได้       56,000  บาท 

13. โครงการประเมินระบบและกลไกการด าเนนิงานตามระบบประกันคุณภาพ (ADLI)   

          งบประมาณเงนิรายได้     30,000   บาท 

14.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายวชิาการ      งบประมาณเงนิรายได้       5,000   บาท 

15.โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สายสนับสนุนวชิาการ                    งบประมาณเงนิรายได้       5,000   บาท 

16.โครงการKm กลุ่มวิชาพัฒนาสุขภาพฯ      งบประมาณเงนิรายได้       20,000  บาท 

17.โครงการประชาสัมพันธ์คณะและหลักสูตร                            งบประมาณเงนิรายได้       24,000  บาท 

18.โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพ     งบประมาณเงนิรายได้       18,000  บาท 

19.โครงการพัฒนาระบบวเิทศสัมพันธ์      งบประมาณเงนิรายได้       15,000  บาท 

20.โครงการปรับปรุงภูมิทัศนค์ณะศิลปศาสตร์พร้อมรับการก้าวสู ่Organic Green และEco University 

          งบประมาณเงนิรายได้        5,000  บาท 
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ผลการประกันคณุภาพการศกึษาคณะศลิปศาสตร ์
 

 คณะศิลปศาสตร์ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปกีารศึกษา 2558 ระหวา่งวันท่ี 19-20 

กันยายน 2559  โดยคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ได้ด าเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะศลิปศาสตร์ ตามตัวบ่งช้ีของสกอ.  โดยมีผลการประเมินดังนี้ 

สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองคป์ระกอบดังนี ้

องค์ประกอบ คะแนน ผลการประเมนิ 

องคป์ระกอบท่ี 1: การผลิตบัณฑิต 3.00 ระดับพอใช ้

องคป์ระกอบท่ี 2: การวจิัย 3.46 ระดับพอใช ้

องคป์ระกอบท่ี 3 : การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก 

องคป์ระกอบท่ี 5 : การบริหารจัดการ 4.50 ระดับด ี

คะแนนรวม  3.64 ระดับด ี

 

ประมวลภาพกิจกรรมเด่นในรอบปี 

ด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษา 

โครงการปฐมนเิทศนักศกึษาใหม่ คณะศิลปศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2559 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

  โครงการ Liberal Arts camp ครั้งที่ 7 

                       
          

                         
 

โครงการไหว้ครูคณะศิลปศาสตร์  
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

                                                                                                                             

 
        

โครงการส่งเสริมใหน้ักศกึษาเข้าร่วม การประกวดผลงานสร้างสรรค์          
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

ด้านการบริการวิชาการแก่ชมุชน 
           โ 
โครงการบริการวิชาการที่ตรงตามความต้องการของชุมชน : อาหารพื้นเมอืง Green Food Good Health               

                

       
             
โครงการบริการวิชาการแก่ชมุชน:พัฒนาศนูย์เด็กเล็กสุขภาพดีเปน็เลิศ         
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรม 

โครงการประกวดฟ้อนเล็บล้านนาไทย ครั้งที่ 6 

        
 

                                                       
 

โครงการสระเกล้าด าหัวผูสู้งอายุ 
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

ด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

รับการตรวจประเมินคณุภาพภายในประจ าปีการศกึษา  2558 

          
    

ด้านบริหารจัดการ 

โครงการปรบัปรงุและพฒันาหลักสูตรสู่ความเปน็นานาชาต ิ     
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คณะศิลปศาสตร ์มหาวทิยาลัยแม่โจ ้

 

 โครงการจดัท าแผนกลยุทธร์ะยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

        

       

 คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลยัแม่โจ้ เข้าร่วมการแข่งขันกฬีาบุคลากร ประจ าปี 2558 

          

           




