
ส ำนักงำนคณบดี คณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยมหิดล โทร.0 2441 4401-8 

ที่ อว 78.35/ 
วันที่   กรกฎำคม 2564 

เร่ือง แนวทำงกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรจัดกิจกรรมในพ้ืนที่ของคณะศิลปศำสตร์ตำมประกำศ 
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน 

เรียน   บุคลำกรคณะศิลปศำสตร์ 

        ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง แนวทำงกำรใช้ พ้ืนที่มหำวิทยำลัยมหิดลตำมประกำศ
สถำนกำรณ์ฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ 18 กรกฎำคม พ.ศ. 2564 อ้ำงถึงข้อก ำหนด ออกตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำช
ก ำหนดกำรบริหำรรำชกำรในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 27) ในรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ 17 
กรกฎำคม พ.ศ. 2564 คณะศิลปศำสตร์จึงก ำหนดแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรและกำรจัดกิจกรรม
ในพื้นที่ของคณะศิลปศำสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1. งดใช้พ้ืนที่ของคณะศิลปศำสตร์ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎำคม - วันที่ 2 สิงหำคม 2564 จึงขอให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home: WFH) ขั้นสูงสุดเต็มจ ำนวน บุคลำกรและนักศึกษำที่อำศัยอยู่หรือต้อง
เดินทำงผ่ำนพ้ืนที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด โดยเฉพำะในเขตกรุงเทพมหำนครและปริมณฑลที่
ใกล้เคียงกับพ้ืนที่พญำไท บำงกอกน้อย และศำลำยำ ได้แก่ กรุงเทพมหำนคร นนทบุรี ปทุมธำนี นครปฐม 
สมุทรปรำกำร สมุทรสำคร ฉะเชิงเทรำ ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยำ งดกำรเดินทำงข้ำมจังหวัด และให้บุคลำกร
ปฏิบัติงำนที่บ้ำน (Work from Home: WFH) หรือร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรผ่ำนระบบออนไลน์  โดยให้ 
รองคณบดีที่ก ำกับดูแลงำนต่ำง ๆ ควบคุมกำรมอบหมำยงำนที่ต้องปฏิบัติที่บ้ำนตำมควำมเหมำะสม โดยให้
คงไว้ซึ่งประสิทธิภำพและควำมต่อเนื่องในกำรปฏิบัติงำน ซึ่งจะต้องสำมำรถติดต่องำนได้ตลอดเวลำโดยเฉพำะ
ในวันและเวลำรำชกำร หำกมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องเข้ำปฏิบัติงำนที่คณะฯ จะต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
คณบดีคณะศิลปศำสตร์ก่อนเข้ำปฏิบัติงำนเป็นรำยกรณีไป 

2. ให้ด ำเนินกำรด้ำนกำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำ ตำมประกำศมหำวิทยำลัยมหิดล เร่ือง กำรจัด
กำรเรียนกำรสอนส ำหรับนักศึกษำระดับปริญญำตรี ปีกำรศึกษำ 2564 ลงวันที่ 23 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 โดย
เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในรูปแบบออนไลน์เป็นหลัก ทั้งนี้หำกจ ำเป็นต้องจัดกำรฝึกปฏิบัติทำงวิชำชีพ ฯลฯ 
ในพื้นที่มหำวิทยำลัยมหิดล จะต้องท ำบันทึกแจ้งอธิกำรบดีเป็นลำยลักษณ์อักษร 

3. ให้ทุกหลักสูตรฯ และหน่วยงำนด ำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดกิจกรรม กำรประชุมต่ำง ๆ ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ งดเว้นกิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อกำรแพร่โรคในพ้ืนที่และกิจกรรมที่มีกำรรวมตัวกันเกินกว่ำ 
5 คน ยกเว้นพิธีทำงศำสนำและกิจกรรมตำมประเพณี หำกมีควำมประสงค์ในกำรจัดกิจกรรมภำยในพ้ืนที่ใน
กรณีท่ีจ ำเป็น โดยที่มีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมมำกกว่ำ 5 คน ให้ยื่นค ำร้องขออนุญำตพร้อมแผนกำรจัดกิจกรรมล่วงหน้ำ 
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แนวทางการปฏิบัติงานช่วงปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH) งานบริหารและธุรการ 
ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 

 

ประสานงานภาพรวมของงานบริหารและธุรการ 
คุณศศินันท์ มากงลาด ต าแหน่ง หัวหน้างานบริหารและธุรการ 

      อีเมล sasinan.mak@mahidol.edu โทรศัพท์ 083-536-5939 
 

หน่วยทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
1. การประเมินผลการปฏิบัตงิาน เป็นการประเมินแบบออนไลน์ โดยประสานงานกบัผู้รับผิดชอบดังนี้ 

สายสนับสนนุ  คุณเบญจวรรณ ดั่นประดษิฐ์ อีเมล benjawan.dan@mahidol.edu 
สายวชิาการ  ประสานงานกับผู้ประสานงานของแต่ละหลักสูตรฯ และน าส่งคณุสุทธิดา จุลเสน ทางอีเมล 
   suttida.chu@mahidol.edu 
ผู้บริหารทุกระดับ คุณกุณชญา สทิธิสุข อีเมล ramida.sit@mahidol.edu 

2. การรับสมัครงานทุกประเภท 
ประสานงานกับคุณกุณชญา สิทธิสุข อีเมล ramida.sit@mahidol.edu 

3. การขอต าแหน่งทางวชิาการ / การไปอบรม สัมมนา  
ประสานงานคุณสุทธิดา จุลเสน อีเมล suttida.chu@mahidol.edu 

4. การบริหารค่าตอบแทน เงนิเดือน สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแบบยืดหยุ่น  
ประสานงานคุณนิศา แดงสอน อีเมล nisa.khe@mahidol.edu 

5. โครงการ สวัสดิการตา่งๆ ของคณะศิลปศาสตร์  
ประสานงานคุณเบญจวรรณ ดั่นประดิษฐ์ อีเมล benjawan.dan@mahidol.edu 

6. เร่ืองอื่นๆ ด้านทรัพยากรบุคคลและนิติการ 
ประสานงานคุณนิศา แดงสอน โทรศัพท์ 063-929-0929 อีเมล nisa.khe@mahidol.edu 

 

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร 
1. การประชาสัมพนัธ์ผา่นสื่อ Social Media และอ่ืนๆ ด้านการประชาสัมพันธ์  

สามารถประสานงานได้ที่คุณปาณิสรา ร้อยชิน E-mail: lapr@mahidol.ac.th หมายเลขโทรศัพท์ 082-064-8979 
2. การขอใช้บริการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและสื่อสารองค์กร การจัดท าสื่อต่างๆ 

สามารถขอใช้บริการออนไลน์ไดท้ี่ลิงก์ shorturl.asia/0ezYa หรือ QR CODE ด้านชวามือ 
3. การให้บริการด้านคอมพิวเตอร ์และสารสนเทศของคณะฯ 

ประสานงานคุณกิตติศักดิ์ สุขโข อีเมล kittisak.soo@mahidol.edu  
 

หน่วยธุรการ 
1. เลขานุการผูบ้ริหาร ประสานงานคุณสายพิณ หมอนวดดี  

อีเมล saipin.mor@mahidol.edu  
2. การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะศิลปศาสตร์ วาระปกติและวาระพิเศษ 

ประสานงานคุณพิณรัฎ ไชยปาล อีเมล pincp@hotmail.com  
3. การบริหารงานเอกสาร 

- การไปรับเอกสารทางราชการทีส่ านักงานอธิการบดี และสแกนส่งคุณพรจิตร ศรีมนตรี เพื่อลงเลขที่รับเอกสาร 
คุณศศินันท์ มากงลาด ไปรบัเอกสารที่ส านักงานอธิการบดีในวนัที่ 20, 22, 30 กรกฎาคม และ 2 สิงหาคม 64 
อีเมล sasinan.mak@mahidol.edu  

mailto:lapr@mahidol.ac.th
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- การออกเลขที่เอกสาร โดยต้นเร่ืองสแกนเอกสารที่จะออกเลขที่แล้วส่งเอกสารไปทางอีเมล 
ประสานงานคุณพรพรรณ เกิดอรุณ อีเมล pornpan.ker@mahidol.edu 

- การลงเลขที่รับเอกสารเข้า 
ประสานงานคุณพรจิตร ศรีมนตรี อีเมล pornjit.sri@mahidol.edu 

- สารบรรณของคณะศิลปศาสตรจ์ะด าเนนิการส่งเอกสารออกทางระบบ MUSIS ไปยงัหน่วยงานต่างๆ ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น 

4. แม่บ้านของบริษทัและของคณะศิลปศาสตร์ 
- แม่บ้านของคณะศลิปศาสตรส์แตนบายรับงานและแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานทางโทรศัพท ์
- แม่บ้านของบริษทัเข้าปฏิบตัิงานตามปกติตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป และวันที่ 7 สิงหาคม 2564 

แมบ่้านบริษัทท าความสะอาดใหญ่ทุกพื้นที่ที่รับผดิชอบ 
- ประสานงานคุณพิณรัฎ ไชยปาล อีเมล pincp@hotmail.com  

 

หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ 
1. ด้านการขอใช้ห้องประชุมออนไลน์ ไดท้ี่ลิงก์ shorturl.asia/OJUb7 หรือ QR CODE ด้านขวามือ 

- ประสานงานคุณสายสุณีย์ โสมทอง อีเมล saisunee.som@mahidol.edu  
2. ด้านการขอใช้ห้องเรียน 

- การขอใช้ห้องเพื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ติดต่องานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อระบุใน
ตารางสอน 

- งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ จะแจ้งตารางการใช้ห้องเรียนมาที่หน่วยอาคารสถานทีฯ่ เพื่อจัดเตรียม
อุปกรณ์โสตฯตามที่ระบุต่อไป 

- ประสานงานคุณสายสุณีย์ โสมทอง อีเมล saisunee.som@mahidol.edu และ คุณมานพ เลศิภัทรวรชาติ 
อีเมล manop.lea@mahidol.edu  

3. ด้านการขอใช้ยานพาหนะ 
- การขอใช้ยานพาหนะแบบออนไลน์ ไดท้ี่ลิงก์ shorturl.asia/2dJv3 หรือ QR CODE ด้านขวามอื  
- ประสานงานการใช้รถได้ที่คุณฐากร ฉ่ าตาก้อง อีเมล thakorn.chu@mahidol.edu โทรศัพท์ 083-835-4335 

4. ด้านการใช้ห้องสตูดโิอ 
- ประสานงานคุณอรรถพล แห่งหน อีเมล auttapon.hen@mahidol.edu 

5. ประสานงานดา้นอาคารสถานทีแ่ละยานพาหนะ ไดท้ี่ 
- คุณพีระยุทธ ส่ าประเสริฐ อีเมล peerayut.sum@mahidol.edu  
- คุณฐากร ฉ่ าตาก้อง อีเมล thakorn.chu@mahidol.edu  
- คุณอรรถพล แห่งหน อีเมล auttapon.hen@mahidol.edu  
- คุณมานพ เลิศภัทรวรชาติ อีเมล manop.lea@mahidol.edu  
- คุณสายสุณยี์ โสมทอง อีเมล saisunee.som@mahidol.edu  
- คุณพงษ์เทพ กองชัย  
- คุณสมาน พนัธุ์ทอง  
- คุณโสภณ แช่มลือนาม  



แนวทางการปฏิบัติงานช่วง wfh ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2564 ของงานคลังและพัสดุ 

หน่วยการเงิน 

1. งดการยืมเงินทุกชนิดในช่วง WFH (เงินทดรองจ่าย และเงินสดย่อย) 

2. การตรวจอนุมัติค่าใช้จ่ายของโครงการ ส่งไฟล์เอกสารมาที่ อีเมล์ nattha.bua@mahidol.edu  

3. การตรวจค่าตอบแทนบุคลากรภายใน ส่งไฟล์เอกสารมาที่ อีเมล์ nichapa.pin@mahidol.edu  

4. การจ่ายช าระหนี้ประจ าเดือนที่ต้องส่งเช็คทุกวันหลังวันเงินเดือนออก ติดต่อประสานกับหน่วย

ยานพาหนะเพ่ือปฏิบัติงานเรียบร้อย (การจ่ายเช็คท่ีธนาคารต่างๆ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 

ธนาคารอิสลาม ฯ)  

5. การออกใบเสร็จรับเงิน ส่งหลักฐานการโอนเงินที่อีเมล์ thitiworada.wat@mahidol.edu  

โดยเจ้าหน้าที่การเงินจะด าเนินการออกใบเสร็จรับเงินแล้วถ่ายรูปใบเสร็จส่งกลับไปทางอีเมล์ที่ติดต่อ 

6. การจัดท าเงินเดือนบุคลากรในรอบเดือนกรกฎาคม 64 จะด าเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 19 

กรกฎาคม 64 (เงินเดือนเดือนกรกฎาคมออกตามปกติ) 

7. หยุดการเบิกจ่ายฎีกาค่าใช้จ่ายทั้งหมดในช่วง WFH 

8. ค่าตอบแทนบุคลากรภายใน ประจ าเดือน กรกฎาคม 64 รับเอกสารถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 64 

(ค่าตอบแทนจะเข้าบัญชีเงินเดือน ในเดือนสิงหาคม 64)  

หน่วยพัสดุ 

1. งดการเบิกจ่ายวัสดุ  

2. การจัดซื้อจัดจ้างสามารถส่งเอกสารขออนุมัติหลักการและใบจองงบประมาณ ส่งมาที่ อีเมล์ 

dechophol.bun@mahidol.ac.th 

ผลกระทบ 

1. ค่ารักษาพยาบาลที่ส่งเรื่องขอเบิกภายในเดือนกรกฎาคม อาจไม่ทันรอบเงินเดือน เดือนสิงหาคม  

(จะด าเนินการแจ้งผู้ขอเบิกค่ารักษาพยาบาลเพ่ือทราบต่อไป) 

2. กรณีเงินค่าสอนอาจารย์พิเศษ อาจได้เงินล่าช้ากว่าปกติ  

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ นายเดโชพล  บุนนาค รักษาการแทนหัวหน้างานคลังและพัสดุ  

โทรศัพท์ 0851003795 อีเมล์ dechophol.bun@mahidol.edu 
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แนวทางการปฏิบัติงานช่วง WFH ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564  

ของงานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

 

งานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

1. เรื่องการจองงบประมาณทุกประเภท 

ผู้ประสานงาน นางสาวอรกานต์  เปรมเจริญ   e-mail  orakarn.pre@mahidol.edu 

2. การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์ ต้องส่งไฟล์เอกสารที่เกี่ยวข้องไม่เกินวันที่        

5 สิงหาคม 2564  (เนื่องจากมีข้ันตอนของการโอนเปลี่ยนแปลงรายการ กองแผนและกองคลัง wfh 

100% ท าให้การท างานอาจจะล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งใกล้ปิดปีงบประมาณ จะท าให้จัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน)  

ผู้ประสานงาน นางสาวอรกานต์  เปรมเจริญ   e-mail  orakarn.pre@mahidol.edu 

3. การจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ ระยะ 4 ปี  

ผู้ประสานงาน นางสาวอรกานต์  เปรมเจริญ   e-mail  orakarn.pre@mahidol.edu 

4. แผนปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์   

ผู้ประสานงาน นางสาวอรกานต์  เปรมเจริญ   e-mail  orakarn.pre@mahidol.edu 

ผู้ประสานงาน นางสาวสิริมาส  สัมพันธ์อ านวย  e-mail  sirimat.sam@mahidol.edu 

5. การตรวจสอบโครงการ 

ผู้ประสานงาน นางสาวสิริมาส  สัมพันธ์อ านวย  e-mail  sirimat.sam@mahidol.edu 

6. เรื่องการจัดการความรู้ KM 

ผู้ประสานงาน นางสาวสิริมาส  สัมพันธ์อ านวย  e-mail  sirimat.sam@mahidol.edu   

7. เรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยง  

ผู้ประสานงาน นางสาวสิริมาส  สัมพันธ์อ านวย  e-mail  sirimat.sam@mahidol.edu   

8. EdPEx  และ AUN-QA    

    ผู้ประสานงาน  นางสาวสดุารัตน์  ศักดี  e-mail sudarat.sak@mahidol.edu 

9. ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานแผนและพัฒนาคุณภาพ 

      ผู้ประสานงาน นางสาวอรกานต์  เปรมเจริญ   e-mail  orakarn.pre@mahidol.edu 
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แนวทางการปฏิบัติงานของงานวิจัยและวชิาการ 
ระหว่างวันที่ 20 กรกฏาคม – 2 สิงหาคม 2564  

จำนวนรวม 8 วัน 
******************************* 

 
1. ช่องทางการติดต่องานของงานวิจัยและวิชาการ ในช่วง WFH สำหรับผู้ใช้บริการติดต่องานทาง online 

1.1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานของหนว่ย/ศูนย ์ต่างๆ  
ลำดับ

ท่ี 
ชื่อ-สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ Social Media  

ของหน่วย/ศูนย์ 
1 น.ส.ประภาศรี ดำสอาด 

(คุณหมู) 
หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ 

• งานประชุมวิชาการปี 2564 
ของคณะฯ 

• คณะกรรมการผลิตและ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
สำหรับบุคลากรสายวิชาการ 

• โครงการ CSR ของคณะฯ 
 

prapasri.dum@mahidol.
edu 
โทร. 081-8138523 
 

 

ห้องสมุด 
2 น.ส.รัชนีกร นันทิกาญจนะ 

(คุณมิ้ม) 
• ให้บริการยืม-คืนทรัพยากร

สารสนเทศ 

• ให้บริการยืมระหว่างห้องสมุด
มหาวิทยาลัยมหิดล (Book 
Delivery) 

• จัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ
เข้าห้องสมุด 

• จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล (Liberal 
Arts) 

ratchaneekorn.nan@ 
mahidol.edu 

Facebook: MULA Library 

3 น.ส.สิริลาภ วิศาล  
(คุณกล้วย) 

• ให้บริการยืม-คืนทรัพยากร
สารสนเทศ 

• ออกแบบสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์และ
ประสานงานประชาสัมพันธ์
ของห้องสมุด 

• การจองหนังสือใหม่ 

sirilab.vis@mahidol.edu Facebook: MULA Library 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ Social Media  
ของหน่วย/ศูนย์ 

หน่วยบริหารงานวิจัย 
4 น.ส.ณัฐธิดา เดชมิตร 

(คุณเอฟ) 
• การขอทุนวิจัย 

• การขอรับรองจริยธรรมการ
วิจัยในคน (IRB) 

• การขอเบิกเงินรางวัลผลงาน
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

• ประชาสัมพันธ์ข่าววิจัยและ
การจัดโครงการ ตามช่องทาง
ต่างๆ 

• ทำฐานข้อมูลงานวิจัย
เผยแพร่บนเว็บไซต์คณะฯ 

• งานประชุมวิชาการปี 2564 
ของคณะฯ  
 
 

nutthida.dac@mahidol.
edu 

- 

หน่วยวิเทศสัมพันธ์ 
5 นายสยาม สภานุชาต 

(คุณฟิล์ม) 
• ดูแลอาจารย์และนักศึกษา

ชาวต่างประเทศ ที่มา
ปฏิบัติงาน ณ คณะฯ 

• ดูแลอาจารย์และนักศึกษา
ของคณะฯ ท่ีไปปฏิบัติงาน ณ 
ต่างประเทศ 

• โครงการความร่วมมือทาง
วิชาการในประเทศและ
ต่างประเทศ (MOU) 

• โครงการสนับสนุนการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา
ต่างชาต ิ

• ประชาสัมพันธ์โครงการ
แลกเปลี่ยน แหล่งทุน การ
อบรม ตามช่องทางต่าง ๆ  
 
 
 

sayam.spa@mahidol. 
edu 

Facebook: MULA 
International Relations 
Club 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ Social Media  
ของหน่วย/ศูนย์ 

ศูนย์ทดสอบภาษาและพัฒนาทักษะทางวิชาการ (CAAS) 
6 น.ส.ณัฏฐ์ชญา แห่งหน 

(คุณอ้อม) 
• โครงการอบรมภาษาอังกฤษ

เข้มข้นสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (Intensive 
English Courses) 

• โครงการบริการจัดสอบ 
TOEIC  

• โครงการอบรมเพื่อหารายได้
อื่นๆ 

caas.lamu@gmail.com  
(Attn: คุณอ้อม) 
Mobile phone: 064-
4382250 

Facebook: CAAS ศูนย์
ทดสอบภาษาและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
Line Official: @574cnrgk 
 

7 น.ส.ฤทัย ชุมเปีย 
(คุณนิก) 

• โครงการจัดสอบ MU-ELT 

• การติดต่อขอรับใบรายงานผล
สอบ MU-ELT 

• โครงการ In-House 
Training ต่างๆ 

caas.lamu@gmail.com 
(Attn: คุณนิก) 
Mobile phone: 064-
4382250 

Facebook: CAAS ศูนย์
ทดสอบภาษาและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
Line Official: @574cnrgk 
 

8 น.ส.ปัฐมาภรณ์ เชาวนเมธา 
(คุณแอม) 

• โครงการพัฒนาและควบคุม
คุณภาพคลังข้อสอบ MU-
ELT 

• การจัดทำข้อมูลผลสอบ MU-
ELT และจัดส่งข้อมูลให้ส่วน
งานต่างๆ 

• โครงการอบรมเพื่อหารายได้
อื่นๆ 

caas.lamu@gmail.com 
(Attn: คุณแอม) 
Mobile phone: 064-
4382250 

Facebook: CAAS ศูนย์
ทดสอบภาษาและพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ 
Line Official: @574cnrgk 
 

ศูนย์การแปลและการล่าม 
9 น.ส.สุภิดา สมานมิตร 

(คุณดา) 
• การให้บริการงานแปล 

• การจัดสอบนักแปลตาม
มาตรฐานอาชีพ 

ticlamu2015@gmail. 
com 

- 

ศูนย์สยามทรรศน์ศึกษา 
10 น.ส.อนัญญา ธรรมเกษร 

(คุณตอง) 
• การจัดกิจกรรมและให้บริการ

ของศูนย์ฯ 

• งานประชุมวิชาการปี 2564 
ของคณะฯ 

ananya.tha@mahidol. 
edu 

Facebook: ศูนย์สยาม
ทรรศน์ศึกษา คณะศิลป
ศาสตร์ มหิดล 
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ลำดับ
ท่ี 

ชื่อ-สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ ช่องทางการติดต่อ Social Media  
ของหน่วย/ศูนย์ 

ศูนย์การเรียนรู้ภาษา (LLC) 
11 นายสุรศักดิ์ สุโอสถ 

(คุณแบงค์) 
• การจัดโครงการและกิจกรรม

ของศูนย์ฯ  

• ให้บริการสื่อการเรียนรู้ของ
ศูนย์ฯ 

llc.lamahidol@gmail. 
com 

Facebook: ศูนย์การเรียนรู้
ภาษา (LLC) คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
1.2 หากไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงานงานได้ ขอให้ติดตอ่หัวหน้างาน หรือรองคณบด/ีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

ตามลำดับชั้น 
ตำแหน่ง E-mail มือถือ 

หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ prapasri.dum@mahidol.edu 081-8138523 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการเพื่อสงัคม predee.phi@mahidol.ac.th  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ vannapron.pho@mahidol.edu  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเครือข่ายความร่วมมือ tanporn.tra@mahidol.edu  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ thapanee.mus@mahidol.edu  

 
1.3 กรณีมีเหตดุ่วนหรือฉุกเฉิน ต้องการให้มีเจา้หน้าที่ของงานวิจัยและวิชาการมาประจำที่คณะฯ กรุณาติดต่อคุณอนัญญา  
ธรรมเกษร (ตอง) โทร. 084-9198286 
 
 

2. รายการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่คงเหลือในไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - 
กันยายน 2564) จะปรับเป็นการจัดในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด 
 
 

3. ข้อจำกัด/ อื่นๆ ในการปฏิบัติงาน 
- หน่วยบริหารงานวิจัย: เนื่องจากกองบริหารงานวิจัยและกองคลัง มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งรูปแบบการปฏิบัติงานในช่วง

สถานการณ์ฉุกเฉิน แบบ WFH 100% จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์คณะฯ ผู้รับทุนโครงการวิจัยทุกท่าน หากมีงานต้องผ่าน
หน่วยบริหารงานวิจัย ขอให้ช่วยวางแผนดำเนินการ เนื่องจากจะต้องใช้ระยะเวลาการติดต่องานนานกว่าเดิม ซึ่งหน่วยบริหาร
งานวิจัยได้ทำจดหมายแจ้งให้คณาจารย์ผู้รับทุนวิจัยทราบแล้ว 

- ห้องสมุด: แจ้งขยายเวลาคืนหนังสือ สำหรับผูใ้ช้บรกิารที่มีกำหนดส่งคืนในเดอืนเมษายน - มถิุนายน 2564 ให้นำมาคืนไดห้ลัง
วันที่ 2 สงิหาคม 2564 โดยไมต่้องเสียค่าปรับ สำหรับผู้ใช้บรกิารท่านใดที่ต้องการคืนหนังสือ สามารถส่งคืนได้ที่ตู้ Library 
Book Return บริเวณหน้าทางเข้าหอสมุดกลาง หรอืส่งคืนทางพัสดุไปรษณีย์ มาที่ห้องสมุดคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล  

 
 

*************************************** 



แนวทางการปฏิบัติงานชว่ง WFH ระหว่างวันที่ 20 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2564 

ของ งานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบหลัก ภาระงาน ช่องทางอีเมล 

ด้านบริการการศึกษา 

นางสาวสมฤทยั  ยิ้มแฉ่ง • กำกับดูแลงานดา้นการศึกษาและ
นวัตกรรมการเรียนรู้ 

• ด้านความพึงพอใจและแบบประเมิน
การจดัการเรยีนการสอน   

• การตดิตามผู้ใช้บัณฑิต 
• โครงการด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

somrutai.yim@mahidol.edu 

นายสงบสุข  นาสวนสุวรรณ 
 

• ด้านการลงทะเบียนเรียน 
• รายชื่อนักศึกษา 

 

sangobsook@hotmail.com 

นางสาวอุทยัวรรณ  เพชรด ี • ด้านการใช้ห้องเรียนในการจัดการเรียน
การสอน  ตารางสอน ตารางเรยีน  
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

 

uthaiwan_petchdee@hotmail.com 

นางสาวดุจหทัย  มาสุข • ค่าตอบแทนอาจารย์พเิศษ  ค่าสอนเกิน 
• จดหมายเชิญสอน 

 

dujhathai.mas@mahidol.edu 

นางสาวสนธยา สินลือนาม   • ด้านการขอเปิดรายวิชาใหม่/ หลักสูตร
ใหม่  

• หลักสูตรฯ การท่องเที่ยว 

sontaya.sin@mahidol.edu 

นางสาวภารดี เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา • ด้านการประชุมของหลักสูตรฯ ต่างๆ 
และโครงการด้านการศึกษาฯที่
เกี่ยวข้อง 

kelly_nun@windowslive.com 

นางสาวพรทิพย ์ ตันติวุฒิปกรณ์ • ด้าน AUNQA  การศึกษา 
และโครงการด้านการศึกษา 

pornthip.tun@mahidol.edu 

ด้านกิจการนักศึกษา 
นางสาวกัณฐรัตน์ ตะเพียนทอง   • ด้านสวัสดิการนักศึกษา  ทุนการศึกษา 

อาจารยท์ี่ปรกึษา และสโมสรนักศึกษา 
• ด้านโครงการฯ ต่างๆ ของหน่วยกิจการ

นักศึกษา และสโมสรนักศึกษา 

benjarut.tap@mahidol.edu 
 

นางสาวสิริรตัน ์ เดชรเพชร sirirad.mu@gmail.com 



 

2.ช่องทางการตดิต่องานการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้  

 

 

 

 

 

  

ผู้รับผิดชอบหลัก ภาระงาน ช่องทางอีเมล 
ด้านนวัตกรรมการเรียนรู ้ การผลิตสื่อออนไลน์ 

นางสาวพนิดา หนูทวี • ด้านการสร้างหอ้งเรียนออนไลน์   การ
ตัดต่อวิดีโอ การออกแบบสื่อการเรยีน
การสอน 

 

panida.noo@mahidol.edu 
นายบุญฤทธิ์  พุม่ช้าง boonyarit.pum@mahidol.edu 
นางสาวกรรณกิาร์  ปิ่นปาน kannika.pin@mahidol.edu 

ด้านการไปบริการวิชา  และ PA  สายวชิาการ 
นางสาวสมใจ สงัขจาย • การขอไปบริการวิชาการ /การรวบรวม 

PA สายวิชาการ หลักสูตร ปริญญาตร ี
somjai_2519@hotmail.com 

ด้านหลักสูตรฯ บัณฑิตศึกษา 

นางสาวโสภา  สีทอง • หลักสูตรฯ ภาษาศาสตร์ประยุกต์  
ระดับ ป.โท  ป.เอก 

sopha.see@mahidol.edu 

ด้านสารบรรณ งานการศึกษาฯ 
นายนที การะเวก • ดูแลเอกสารรับเข้าของงานการศึกษา natee.kar@mahidol.edu 

mailto:panida.noo@mahidol.edu
mailto:boonyarit.pum@mahidol.edu



