
หมายเลขโทรศัพท/โทรสาร   

สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล   ศาลายา  
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สํานักงานอธิการบด ีมหาวิทยาลัยมหิดล  พญาไท  ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท 02-201-5099 
 

ผูบริหาร 

อธิการบด ี               

เลขานุการ (ณัจนา)               6302 

รองอธิการบดี              

เลขานุการ (พัทยา)               6327 

รองอธิการบดีฝายบริหาร   

เลขานุการ (สนุิดา)              6328 

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน  

เลขานุการ (นกิขนิธิ)              6303 

รองอธิการบดีฝายการคลัง  

เลขานุการ (วรรณษา)  6311 

รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน                      

เลขานุการ (ตรีเพ็ชร)              6316 

รองอธิการบดีฝายวิเทศสัมพันธและสื่อสารองคกร  

เลขานุการ (พัทยา)                         6327 

รองอธิการบดีฝายการศึกษา 

เลขานุการ (โสภาพรรณ)             6334 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและศิษยเกา

สัมพันธ                                       

เลขานุการ (ไพรินทร)  6308 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาคุณภาพ  

เลขานุการ (วิภาวี)              6318 

รองอธิการบดีฝายสารสนเทศและวิทยาเขต

กาญจนบุรี 

เลขานุการ (สภุาพร)                         6319 

รองอธิการบดีฝายโครงการจัดต้ังวิทยาเขต

อํานาจเจริญ                       

เลขานุการ (สภุาพร)               6319 

รองอธิการบดีฝายโครงการจัดต้ังวิทยาเขต

นครสวรรค 

เลขานุการ (สภุาพร)               6319 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและวิชาการ 

เลขานุการ (วรกัญญา)   6301 

 

กองกฎหมาย                      

โทรสาร 02-849-6265 

ผูอํานวยการ                                   6264 

รองผูอํานวยการ                              6261 

งานวินัยและคดี         6261,6441-2,6270

งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา  6272-3,6260

งานบริหารและธรรมาภิบาล   6267,6266,6265 

 

 

 

กองกายภาพและส่ิงแวดลอม          

โทรสาร 02-441-9720 

  โทรศัพท 02-441-4400 , 02–441-9020 

  ผูอํานวยการ             ตอ 1111 

งานบริหารและพัฒนาระบบ      

หัวหนางาน            ตอ 1110

ผูปฏิบัติงาน                   ตอ 1113-8, 1205

งานออกแบบและผังแมบท        

หัวหนางาน                 ตอ 1140

ผูปฏิบัติงาน            ตอ 1132,1134-9,1142

งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร 

หัวหนางาน            ตอ 1228

หนวยไฟฟาและสื่อสาร          ตอ 1205,1230

หนวยระบบน้ําและเคร่ืองกล    ตอ1205,1232

หนวยระบบซอมบํารุง        ตอ 1205,1247-8

หนวยบริหารจัดการพลังงานและอาคาร 

สิริวิทยา                02-441-4404 ตอ 1213 

งานภูมิทัศนและสิ่งแวดลอม       

หัวหนางาน            ตอ 1210

หนวยจัดการขยะและความสะอาด    ตอ1211

หนวยสวนและภูมิทัศน                 ตอ 1216

งานจราจรและความปลอดภัย 

หัวหนางาน            ตอ 1250

หนวยพัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัย                                                              

          ตอ 1253-4 

หนวยดูแลรักษาความปลอดภัยในพ้ืนท่ี    

มหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา           ตอ 1253 

งานพัฒนาอยางย่ังยืน  

หัวหนางาน                              ตอ 1245 

ผูปฏิบัติงาน                           ตอ 1121-3 

 

กองกิจการนักศึกษา   

โทรสาร 02-849-4510 

ผูอํานวยการ      4520 

งานพัฒนานักศึกษา 

หนวยองคกร/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา    

(งานพัฒนานักศึกษา)        4513,4515,4519 

หนวยบํารุงศิลปวัฒนธรรม          4657,4518 

หนวยกีฬา                             4524,4525 

หนวยนักศึกษาวิชาทหาร                   4509 

งานสวัสดิการนักศึกษา                   

หนวยบริการดานสุขภาพนกัศึกษา         4529 

หนวยทุนการศึกษา                   4656,4512 

หนวยแนะแนวการศึกษา  

และจัดหางาน                  4502,4514,4538 

หนวยวินัยนักศึกษา                          4504 

หนวยบริการสนับสนุน 

สําหรับนักศึกษาพิการ                        4214 

งานหอพักนักศึกษา                 02-441-9116 

หนวยบริหารงานท่ัวไป 

หนวยการเงิน                         4507,4508 

หนวยการคลัง-พัสดุ                         4511 

หนวยทรัพยากรบุคคล              4508, 4526 

หนวยประกันคุณภาพการศึกษา            4539 

หนวยบริหารและธุรการ                     4501 

หนวยศิษยสัมพันธ                           4651 

หนวยสื่อสารองคกร                  4527,4236 

 กองคลัง                    

 โทรสาร 02-849-6181 

 ผูอํานวยการ                                 6180 

 งานบริหารงบประมาณ 

 หัวหนางาน                           6174 

 ผูปฏิบัติงาน      6173-6,6198,6511-2 

 งานบริหารพัสดุ 

 หัวหนางาน                          6164 

 ผูปฏิบัติงาน             6449,6392-3,6550-1 

งานการเงิน 

หัวหนางาน                          6500 

การเงินรับ                         6504-7,6193 

การเงินจาย            6189-90,6192-3,6195 

ฎีกาเบิกจายและเงินเดือน               6501-4 

ฎีกาเบิกจาย                       6503,6505-6 

บําเหน็จ-บํานาญ                         6191-2 

งานบัญช ี

หัวหนางาน                                  6188 

ผูปฏิบัติงาน              6186-7,6169,6171-2 

งานบัญชีบริหารและพัฒนาระบบ 

หัวหนางาน                                  6170 

ผูปฏิบัติงาน              6170-1,6185,6384-6 

 
กองทรัพยากรบุคคล            

โทรสาร 02-849-6288 

ผูอํานวยการ                                  6290 

งานบริหารทรัพยากรบุคคล  

หัวหนางาน                           6390 

ผูปฏิบัติงาน          6279,6283,6295-6,6389      
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งานบริหารสวัสดิการและสิทธิประโยชน 

หัวหนางาน                                    6280 

ผูปฏิบัติงาน             6281,6392, 6387,6286 

งานยุทธศาสตรและพัฒนาระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล 

หัวหนางาน                                     6297 

ผูปฏิบัติงาน              6298,6239,6285,6294 

งานเสริมสรางศักยภาพและพัฒนาทรัพยากร

บุคคล 

หัวหนางาน                                    6278

ผูปฏิบัติงาน                                 6275-9 

งานความกาวหนาในสายวิชาชพีและสนับสนนุ 

หัวหนางาน                                    6293

ผูปฏิบัติงาน                     6388,6281,6293 

 

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ   

โทรสาร 02-849-6039 

ผูอํานวยการ                                 6028 

งานระบบคอมพิวเตอรและเครือขายสื่อสาร 

หัวหนางาน                                  6028 

ผูปฏิบัติงาน    6087,6089,6090,6101-6105 

งานพัฒนาและบริหารระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

หัวหนางาน                                  6080 

ผูปฏิบัติงาน       6081-5,6226-7,6107,6109 

งานพัฒนาสื่อผสม 

หัวหนางาน                                   6026 

ผูปฏิบัติงาน                        6026-7 

งานยุทธศาสตรและบริการสารสนเทศ 

หัวหนางาน                            6571 

ผูปฏิบัติงาน   6079,6088,6570,6038,6022-5 

เคานเตอร MLC                           4609-10 

 
กองบริหารการศึกษา            

โทรสาร 02-849-4558 

ผูอํานวยการ                                 4599 

งานพัฒนาการศึกษา 

หัวหนางาน                                  4575 

ผูปฏิบัติงาน                      4576-85,4598 

งานบริการการศึกษา 

หัวหนางาน                                 4595 

ผูปฏิบัติงาน        4590-3,4596-7,4587-90 

งานทะเบียนและประมวลผล 

 หัวหนางาน                                 4570 

 ผูปฏิบัติงาน          4561-8, 4572-3, 4655 

 

 งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 หัวหนางาน                                4552 

 ผูปฏิบัติงาน                  4104,4600,4553 

 
 กองบริหารงานท่ัวไป  

 โทรสาร 02-849-6211, 6222 

 ผูอํานวยการ                               6200 

 งานบริหารเอกสาร  

 หัวหนางาน                          6010 

 หนวยบริหารเอกสาร   6011-3, 6015, 6009 

 หนวยธุรการ             6206-7 

 หนวยจัดเก็บและรักษาเอกสาร   6202 

 ไปรษณียและคัดแยกเอกสาร             6015 

 งานบริการกลางและยานพาหนะ 

 โทรสาร  02-849-6042 

 หัวหนางาน     6040 

 หนวยบริหารจัดการขอมูลและธรุการ 6041-2 

 หนวยบริการกลาง            6044 - 9 

 หนวยบริการรถยนต     6041,6047-8 

 หนวยบริการรถโดยสาร            6018,6041 

 หนวยบริการพ้ืนท่ีหองประชุมและจัดเลี้ยง  

                                    6042-3,6047-8 

 หนวยอาคารและซอมบํารุง            6047-8 

 งานเลขานุการกจิและสภาคณาจารย   

 หัวหนางาน      6201 

 หนวยประชุมและพิธกีาร 6203-5,6329,6271 

 หนวยสภาคณาจารย           6951 - 2 

 หนวยเลขานุการผูบริหาร                 6316  

 งานสื่อสารองคกร    

 หัวหนางาน      6215 

 ผูปฏิบัติงาน        6208–10,6213-4,6374-5 

 

 กองบริหารงานวิจัย        

 โทรสาร 02-849-6247 

 ผูอํานวยการ      6240 

 งานบริหารและสงเสริมการวิจัย  

 หัวหนางาน      6243 

 ผูปฏิบัติงาน           6244,6246,6252,6254 

 งานบริหารเงินทุนวิจัย   

 หัวหนางาน      6157 

 ผูปฏิบัติงาน         6251,6156-9,6248 

 งานบริหารขอมูลและเผยแพรงานวิจัย  

 หัวหนางาน      6241 

 ผูปฏิบัติงาน           6245,6379,6242,6255 

ศูนยเคร่ืองมือศาลายา            02-441-9522 

 

งานสนับสนนุศูนยประสานงานโครงการอพ.สธ 

หัวหนางาน                                 6242 

ผูปฏิบัติงาน                         6158,6245 

 

กองแผนงาน          

โทรสาร 02-849-6131 

ผูอํานวยการ                                6130 

งานยุทธศาสตรและวิจัยสถาบัน 

หัวหนางาน                                 6137

ผูปฏิบัติงาน           6138-42,6144-5,6129 

งานวิเคราะหและติดตามงบประมาณ 

หัวหนางาน                                 6132

ผูปฏิบัติงาน    6133-6, 6121-4,6034,6146

พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

ผูปฏิบัติงาน          02-849-4500 ตอ 4228 

กลุมภารกิจศูนยปฏิบัติการดานชวีวิทยาศาสตร

คอมพิวเตอร                                6346

กลุมภารกิจสขุภาพโลกมหิดล 

                         02-441-9040-3 ตอ 58 

 

กองพัฒนาคุณภาพ        

โทรสาร 02-849-6061 

ผูอํานวยการ                    6060

ผูปฏิบัติงาน              6062-5, 6059 

กองวิเทศสัมพันธ               

โทรสาร 02-849-6237 

ผูอํานวยการ                                6230 

งานการศึกษาและเครือขายตางประเทศ  

                                  6231-3,6235-6 

งานการวิเคราะห-จัดการขอมูล                         

                                  6231-3,6235-6 

งานพัฒนานักศึกษาและบุคลากร             

                                    6233,6235-6 

งานบริการ (IT Services)              

                             6231,6233,6235-6 

 

ศูนยบริหารจัดการความเส่ียง   

ผูอํานวยการ                                6150 

ผูปฏิบัติงาน                     6152-55 

 

ศูนยบริหารสินทรัพย    

โทรสาร 02-849-6067 

ผูอํานวยการ               6078 

สํานักงาน                             6066,6095 
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หนวยจัดหาประโยชนจากเงินรายได      

                                           6066,6095 

หนวยพัฒนาธุรกิจและอสังหาริมทรัพย   

                                           6095,6068        

อาคารชุดพักอาศัย                  02-441-9205 

อาคารมิว                             02-644-8996 

 

ศูนยตรวจสอบภายใน  

โทรสาร 02-849-6098          

ผูอํานวยการ                   6536 

ผูปฏิบัติงาน       6535,  6097-8 

 

ศูนยสงเสริมจริยธรรมการวิจัย 

โทรสาร 02-849-6223 

ผูอํานวยการ                          6220 

ผูปฏิบัติงาน           6224-5,6220,6223 

 

ศูนยบริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัย

และส่ิงแวดลอม (COSHEM) 

โทรสาร 02-441-9720 

ผูปฏิบัติงาน          02-441-4400 ตอ 1170-4 

 

ศูนยจิตตปญญาศึกษา  

โทรสาร 02-441-5024 

ผูจัดการ        02-441-5022 – 3  ตอ 18 

ฝายทรัพยากรบุคคล                  ตอ 10 

ฝายสารบรรณ                         ตอ 11 

ฝายการเงินและบัญชี                 ตอ 12,13 

ฝายการศึกษา                          ตอ 15,16 

ฝายพัสดุและหองสมุด                ตอ 17 

ฝายฝกอบรม                           ตอ 20,28 

ฝายโสตทัศนศึกษา                    ตอ 20 

ฝายสารสนเทศ                         ตอ 28 

ศูนยประสานงานมหาวิทยาลัยมหิดล 

 วิทยาเขตกาญจนบุรี                        6126 

 วิทยาเขตนครสวรรค                       6125 

 วิทยาเขตอํานาจเจริญ             6253, 6556 

 

ศูนยการเรียนรู 

ผูจัดการศูนยการเรียนรู           02-849-4201 

หนวยบริหารอาคารศูนยการเรียนรูมหิดล       

                                4547,4601-2,4101 

หนวยโสตทัศนูปกรณ                        4143 

วิศวกรรมอาคาร                  4549-50,4540 

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา                

                                   02-441-0813-5  

ผูอํานวยการ            ตอ 2145 

ผูปฏิบัติงาน                           ตอ 1101-4 

ฝายการศึกษา                         ตอ 1110-6  

 

โครงการจัดตั้งศูนยเสริมสรางอุตสาหกรรม 

ชีวภาพจากนวัตกรรม (PILOT PLANT)  

                                       02-441-0917 

 หองประชุม 

 หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.นที  

     095-252-3948 

 เคาเตอรหนาหองประชุม                  6364 

 จุด control หองประชุม                  6362 

 หองบรรยาย ศ.นพ. กษาน  จาติกวนิช 

 หองควบคุมระบบเสียง                      6021 

 หองบรรยาย ศ.นพ. ชัชวาล โอสถานนท 

 หองควบคุมระบบเสียง                      6046 

 หองประชุม 308, 415          089-120-1254 

 หองประชุม 515                             6306 

 หองประชุม 516                             6304 

 หองประชุม OSM               086-177-9597 

 หองปฐมพยาบาล                            6220 

 ชางซอมบํารุงรถราชการ                 6018 

 พนักงานรักษาความปลอดภัย              6016 

 สมาคมศิษยเกา ม. มหิดล                4534-5 

  

 มหิดลสิทธาคาร                              6565 

 อุทยานธรรมชาติสิรีรุขชาติ   02-441-5272-4 

 มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล        6359,6111 

 

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ  

มหาวิทยาลัยมหิดล (MUIDS)    02-408-8555 

 

สํานักบริหารกิจการสภามหาวิทยาลัย 

ผูปฏิบัติงาน                         6343-4,6365 

งานนโยบายและยุทธศาสตร      6394-5,6368 

 

สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล       

สาขาศิริราช 02-444-7741-3, 02-419-7543-5   

สาขารามาธิบดี                     02-201-1283 

สาขาคณะเวชศาสตรเขตรอน    02-354-9147  

สาขาศาลายา                    02-441-0300-2 

  

ธนาคารไทยพาณิชย สาขามหาวิทยาลัยมหิดล 

                                    02-441-9134-5 

 

 

 

*หมายเหตุ: หมายเลขโทรศัพทเปนหมายเลข  

 ภายใน หากโทรจากภายนอกตองกด i + รหัส  

 Intraphone(49) + หมายเลขภายใน  

 

 

 

 

 

 

 

 


