
มหาวิทยาลัยมหิดล

ประจำปี 2563

จัดทำโดย งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย

กองบริหารงานวิจัย

ทำเนียบ
รายชื่อผู้ประสานงาน

ด้านการวิจัย



ค ำน ำ 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีพันธกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ และการประยุกต์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม การบริหารและประสานงานวิจัยเป็นปัจจัยส าคัญ
ประการหนึ่งที่เอ้ืออ านวยให้นักวิจัยสามารถท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดล มีหน่วยงานที่มีพ้ืนที่ตั้งอยู่หลายเขต และมีการบริหารงานวิจัย
อยู่ในส่วนของส านักงานคณบดี/ สถาบัน/ ส านัก/ วิทยาลัย/ ศูนย์ มหาวิทยาลัยได้เห็นความจ าเป็นในการสร้าง
เครือข่ายผู้ประสานงานข้อมูลสารสนเทศการวิจัย จึงได้จัดท า “ท าเนียบรายชื่อผู้ประสานงานด้านการวิจัย” 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล เ ล่ ม นี้ ขึ้ น พ ร้ อ ม ทั้ ง ไ ด้ เ ผ ย แ พ ร่ ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์  (https://op.mahidol.ac.th/ 
ra/contents/research_partnership/RESEARCH-COORDINATORS_2563.pdf) เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ
ในการรวบรวม และบริหารจัดการข้อมูลงานวิจัยที่ครบถ้วน สมบูรณ์ และทันการณ์ เพ่ือได้รับข้อมูลข่าวสาร
งานวิจัยที่รวดเร็วจากผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยและทุกหน่วยงานในก ากับมี
ข้อมูลในการบริหารงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น และพัฒนางานวิจัยให้ก้าวหน้ามุ่งสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยอันดับ 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยต่อไป 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ) 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 



สารบัญ 

หน้า 
ส านักงานอธิการบดี 

 กองบริหารงานวิจัย         1 

 งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย        1-2 

 งานบริหารเงินทุนวิจัย         2 

 งานบริหารข้อมูลและเผยแพร่งานวิจัย       2-3 

 งานเครื่องมือกลาง (Central Instrumental Facility : CIF)     3 

 งานสนับสนุนศูนย์ประสานงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 4 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยมหิดล) 

 ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน (MU CERif)      5 

 ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (COSHEM)    5 

 สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Institute for Technology and -  6 

Innovation Management: INT) 

โครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม (Pilot Plant)   7 

 

เขตพญาไท 

 คณะทันตแพทยศาสตร์         8 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์         9 

 คณะเภสัชศาสตร์          10 

 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี       11-12 

 โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี    13 

 คณะวิทยาศาสตร์         14 

 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน         15 

 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา     16 

 

เขตบางกอกน้อย 

 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล        17 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
เขตจตุจักร 

วิทยาลัยการจัดการ         18 

 

เขตศาลายา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์         19 

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์       20 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร       21 

คณะศิลปศาสตร์          22 

คณะเทคนิคการแพทย์         23 

คณะพยาบาลศาสตร์         24 

คณะกายภาพบ าบัด         25 

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์       26 

คณะสัตวแพทยศาสตร์         27 

วิทยาลัยศาสนศึกษา         28 

วิทยาลัยนานาชาติ         29 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์         30 

วิทยาลัยราชสุดา          31 

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา      32 

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน        33 

สถาบันแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว      34 

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้        35 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม        36 

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย       37 

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล        38 

สถาบันโภชนาการ         39 



สารบัญ (ต่อ) 

หน้า 
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี       40 

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์     41 

โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ     42 

ศูนย์ทดลองสัตว์แห่งชาติ         43 

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก        44 

โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา      45 

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา         46 

บัณฑิตวิทยาลัย          47 

   



 

- 1 - 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

ส ำนักงำนอธิกำรบดี  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  
จ.นครปฐม 73170 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
E-mail : vachira.koc@mahidol.ac.th 
เลขาฯ : คุณวรกัญญา โทร. 02-849-6317 

 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ 
E-mail : narattaphol.cha@mahidol.ac.th 

กองบริหำรงำนวิจัย  
ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี  
โทรสาร 02-849-6247 

 นางสาวมณีรัตน์ จอมพุก 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานวิจัย 

 โทร. 02-849-6240 
E-mail : maneerat.cho@mahidol.edu 

งำนบริหำรและส่งเสริมกำรวิจัย 
มือถืองานฯ 091-5755113 

 นางศิราวัลย์ อัศวเมฆิน                      หัวหน้างานฯ 
โทร.02-849-6243   
E-mail : sirawan.cha@mahidol.ac.th 
นายวรินทร์พิภพ ชยทัตภูมิรัตน์            โทร.02-849-6252 
E-mail : varinpiphob.cha@mahidol.ac.th 
นางสาวถวิลวงศ์ คูหาก้องเกียรติ           โทร.02-849-6254 
E-mail : tavinvong.kuh@mahidol.ac.th 
นางสาวจิตติพร นวลละออง                โทร.02-849-6252 
E-mail : chittiporn.nua@mahidol.ac.th 
นางสาวชนินาถ สุริยะลังกา                โทร.02-849-6254 
E-mail : chaninart.sur@mahidol.ac.th 
นางอุชุตา บุญมีวัฒนะ                       โทร.02-849-6244 
E-mail : uchuta.boo@mahidol.ac.th 
นางสาวอมรรัตน์ ยินดี                       โทร.02-849-6244 
E-mail : amornrat.yin@mahidol.ac.th 
นายเชิดศักด์ิ งามศักด์ิ                        โทร.02-849-6244 
E-mail : chedsak.kgm@mahidol.ac.th 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

งำนบริหำรเงินทุนวิจัย 
มือถืองานฯ 088-8090582-83 
                     

 นางสาววรพรรณ ชินฉลองพร            หัวหน้างานฯ 
โทร.02-849-6157  
E-mail : vorapan.chi@mahidol.ac.th 
นางลักขณา ศิริพละ                        โทร.02-849-6159 
E-mail : lakhana.pra@mahidol.ac.th 
นางสาววัฒนา บัวภูมิ                      โทร.02-849-6156 
E-mail : wattana.bua@mahidol.ac.th 
นางสาววิทยาภรณ์ เคียงศิริ               โทร.02-849-6156 
E-mail : wittayaporn.kei@mahidol.ac.th 
นางสาวพรทิพย์ ตรงชื่น                   โทร.02-849-6157 
E-mail : pornthip.tro@mahidol.ac.th 
นางสาวกนกวรรณ ภู่ศรี                   โทร.02-849-6248 
E-mail : kanokwan.phs@mahidol.ac.th 
นายสิทธิพร ตัณฑวิรุฬห์                   โทร.02-849-6248 
E-mail : sittiporn.tun@mahidol.ac.th 
นางสาววศินี รัตนสิริรัตน์                  โทร.02-849-6248 
E-mail : wasinee.rat@mahidol.ac.th 
นางสาวมาณวิกา บุญคงแก้ว              โทร.02-849-6251 
E-mail : marnviga.boo@mahidol.ac.th 

งำนบริหำรข้อมูลและเผยแพร่งำนวิจัย 
มือถืองานฯ  091-5755112 

 นางสาวนริศรา โกมลวรรธนะ            หัวหน้างานฯ 
โทร.02-849-6241 
E-mail : narisra.kom@mahidol.edu 
นางสาวตรีระกา กิจเนตร                  โทร.02-849-6242 
E-mail : threeraga.kit@mahidol.ac.th 
นางมณฑิชา พินิจผดุงธรรม               โทร.02-849-6241 
E-mail : monticha.phi@mahidol.ac.th 
นางสาวชนิดา กรณ์สิงห์                   โทร.02-849-6258 
E-mail : chanida.kor@mahidol.ac.th 
นางสาวปณิธี เปรมสัตย์ธรรม             โทร.02-849-6245 
E-mail : panitee.pre@mahidol.edu 

 

mailto:wasinee.rat@mahidol.ac.th
mailto:chanida.kor@mahidol.ac.th
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

งำนบริหำรข้อมูลและเผยแพร่งำนวิจัย 
มือถืองานฯ  091-5755112 

นางสาวรัชชุดา ชัยสุทธานนท ์            โทร.02-849-6255 
E-mail : ratchuda.ann@mahidol.ac.th 
นายรัชชานนท์ โสภาพันธุ์                  โทร.02-849-6255 
E-mail : ratchanon.sop@mahidol.ac.th 
นายจารุพล อยุทธ์ยานนท์                  โทร.02-849-6379 
E-mail : jarupol.ayu@mahidol.ac.th 
นางสาวนันทิชา พลมั่น                      โทร.02-849-6379 
E-mail : nanticha.pon@mahidol.ac.th 
นางสาวฬสธัณพัฏฐ์ ลี้เจริญ                 โทร.02-849-6379 
E-mail : rosttunnaput.lee@mahidol.edu 

งำนเครื่องมือกลำง  
(Central Instrumental Facility : CIF)  
ชั้น 1 อาคารสถาบันชีววิทยาศาสตร์ โมเลกุล    
โทร. 02-441-9522 
โทรสาร 02-441-9582 

 นายนวพล อุดพ้วย                            หัวหน้างานฯ 
E-mail : nawapol.udp@mahidol.ac.th  
นายจรัล นับเนืองทรัพย์                 
E-mail : jaran.nab@mahidol.ac.th 
นางกัญญาภรณ์ จันละคร         
E-mail : kanyaporn.nok@mahidol.ac.th 
นางสาวพีชานิกา ปิ่นเวหา    
E-mail : peechanika.pin@mahidol.ac.th 
นางสาวธนัญญา ศูนย์คุ้ม          
E-mail : thananya.soo@mahidol.ac.th 
นายชวลิต ทาคูณ 
E-mail : chawalit.tak@mahidol.ac.th 
นางดารณี ชาญวิทย์การ    
E-mail : daranee.trk@mahidol.ac.th 
นางสาวจิรัฏฐ์ ลัดดาวัลย์ 
E-mail : jirat.lad@mahidol.ac.th 
นายกิติพงษ์ ชวนบุญ 
E-mail : kitipong.chu@mahidol.ac.th 
นางสาวนิตยา แซ่ต้ัง                           พนักงานสถานที ่
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

งำนสนับสนุนศูนย์ประสำนงำนโครงกำร 
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ 
สยำมบรมรำชกุมำรี (อพ.สธ. – ม.มหิดล) 
โทร. 02-849-6242 
มือถืองานฯ 063-373-0364 
 

 นางสาวสุปรานี ลิ้มพวงแก้ว               หัวหน้างาน 
E-mail : supranee.lim@mahidol.edu 
นายธนวัฒน์ แก่นศักดิ์ศิริ                  โทร.02-849-6158 
E-mail : tanavat.kae@mahidol.ac.th 
นางสาวสุรนัชชา ลาภพูลธนะอนันต์      โทร.02-849-6245 
E-mail : suranutcha.lar@mahidol.edu 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมกำรวิจัยในคน  
(MU CERif) 
ชั้น 4 ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

 ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร 
 นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการ 
ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน 
โทร. 02-849-6130 
โทรสาร 02-849-6312 
E-mail : paveena.lav@mahidol.ac.th 

 ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร 
 นางสาวศิริภา เคลื่อนคล้อย 

นักวิชาการศึกษา 
โทร. : 02-849-6220 
โทรสาร 02-849-6274 
E-mail : siripa.kla@mahidol.ac.th 

ศูนย์บริหำรควำมปลอดภัย  
อำชีวอนำมยัและสิ่งแวดลอ้มในกำร
ท ำงำน (COSHEM) 
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา 
อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย
  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

 ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร 
 รองศาสตราจารย์ ดร.เอกราช เกตวัลห์ 

รองผู้อ านวยการศูนย์ฯ 
โทร. 02-441-4400 ต่อ 1170 
โทรสาร  02-441-9714 
E-mail : aikkarach.ket@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร 
 นายพัฒนา เอ่ียมกระสินธุ์  

หัวหน้างานงานส่งเสริมมาตรฐานความปลอดภัยฯ 
โทร. 02-441-4400 ต่อ 1173  
โทรสาร  02-441-9714 
E-mail : patthana.iak@mahidol.ac.th 

 นางสาวจุฑามาศ  โชติพาณิช 
หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบข้อมูล 
โทร. 02-441-4400 ต่อ 1171 
โทรสาร  02-441-9714 
E-mail : jutamart.cho@mahidol.ac.th 

mailto:aikkarach.ket@mahidol.ac.th
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันบริหำรจดักำรเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (Institute for 
Technology and Innovation 
Management : INNOTECH) 
 
 
 
 

-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย
  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร 
 ดร.วนรักษ์ ชัยมาโย 

รองผู้อ านวยการ 
โทร. 02-849-6056-7 
โทรสาร 02-849-6054 
E-mail : wanarak.cha@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร 
 นางสาวสุทิศา นาคเรืองศรี 

เจ้าหน้าที่บริหารสินทรัพย์ทางความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
โทร. : 02-849-6051 
โทรสาร 02-849-6054 
E-mail : sutisa.nak@mahidol.ac.th 

 นางสาวพวงชมพู ท าทอง 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. : 02-849-6052 
โทรสาร 02-849-6054 
E-mail : phoungchomphu.tho@mahidol.ac.th 

 นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง 
เจ้าหน้าที่ทรพัย์สินทางปัญญา 
โทร. : 02-849-6056-7 
โทรสาร 02-849-6054 
E-mail : ploypann.chi@mahidol.edu 
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ส ำนักงำนอธิกำรบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

โครงกำรจัดตั้งศูนย์เสริมสรำ้ง
อุตสำหกรรมชีวภำพจำกนวัตกรรม 
(Pilot Plant) 
โทรสาร 02-441-0918 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย
  
 
 
 
 
 
 
 

-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร 
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ 

รักษาการแทนผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์เสริมสร้าง
อุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกร 
โทร. 02-441-0917 
โทรสาร 02-441-0918 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร 
 ดร.ระวิวรรณ พรประสิทธิ์ 

นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) 
โทร. : 02-441-0917 ต่อ 304 หรือ 081-859-8909 
E-mail : rawiwan.por@mahidol.ac.th 

 ดร.วันวิสาข์ ทองค าวิฑูรย์ 
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานด้านกระบวนการ
ชีวภาพอุตสาหกรรมในการผลิตสารชีววัตถุ) 
โทร. : 02-441-0917 ต่อ 303 หรือ 061-645-6354 
E-mail : wanwisa.tho@mahidol.ac.th 

 นางสาวชุติมา อบนวล 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. : 02-441-0917 ต่อ 305 หรือ 089-450-4177 
โทรสาร 02-849-6054 
E-mail : chutima.obn@mahidol.ac.th 

 ดร.ระวิวรรณ พรประสิทธิ์ 
นักวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าห้องปฏิบัติการ) 
โทร. : 02-441-0917 ต่อ 304 หรือ 081-859-8909 
โทรสาร 02-849-6054 
E-mail : rawiwan.por@mahidol.ac.th 
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คณะทันตแพทยศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะทันตแพทยศำสตร์ 
6 ถนนโยธี เขตราชเทวี   
กรุงเทพฯ 10400  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤดี สุราฤทธิ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
โทร. 02-200-7993  
โทรสาร 02-200-7988 
E-mail : rudee.sur@mahidol.ac.th  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสุวรรณา ก่อสุวรรณวงศ์  

หัวหน้างานส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย  
โทร. 02-200-7620, 081-340-5694  
โทรสาร 02-200-7698  
E-mail : skorsuwannawong@gmail.com,  
suwanna.aut@mahidol.ac.th 

 นางสาวพัชรนินท์ ธนทรัพย์บุรโชติ 
หัวหน้าหน่วยบริหารจัดการการวิจัย  
โทร. 02-200-7621 
โทรสาร 02-200-7698 
E-mail : patcharanin.tha@mahidol.edu 

 นางสาวไพรินทร์ ต้นพุฒ  
นักวิชาการสถิติ  
โทร. 02-200-7623 
โทรสาร 02-200-7698 
E-mail : pairin.ton@mahidol.edu 
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คณะสำธำรณสุขศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะสำธำรณสุขศำสตร์  
เลขที่ 420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 02-354-8543-9 ต่อ 1727 
โทรสาร 02-640-9854  
E-mail : chakrit.hir@mahidol.ac.th 
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ  

หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ 
โทร. 02-354-8543-9 ต่อ 1127 
โทรสาร 02-640-9854  
E-mail : sasiluck.boo@mahidol.ac.th 

 นางสาวกฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัยและวิชาการ  
โทร. 02-354-8543 ต่อ 1127 
โทรสาร 02-640-9854  
E-mail : krittiya.tra@mahidol.ac.th 

 นางสาวพิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์  
นักวิชาการสารสนเทศ งานวิจัยและวิชาการ  
โทร. 02-354-8543 ต่อ 7404   
โทรสาร 02-640-9854  
E-mail : pimprapa.suk@mahidol.ac.th 
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คณะเภสัชศำสตร ์

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะเภสัชศำสตร์  
เลขที่ 447 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
มือถืองานฯ 096-812-1041 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา ชมนาวัง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
โทร. 02-644-8679 ต่อ 1121, 5509 
โทรสาร 02-644-8692  
E-mail : mullika.tra@mahidol.edu, 
mullika.tra@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวนารถอนงค์ ไทยพิทักษ์  

หัวหน้างานบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม  
E-mail : nardanong.tha@mahidol.edu, 
nardanong.tha@mahidol.ac.th  

 นางสาวพุชิตา พึ่งฉิม  
นักวิชาการศึกษา  
E-mail : puchita.pun@mahidol.ac.th  

 นางสาวสวรส ผลอาจ 
นักวิชาการศึกษา  

 นางอ้อมใจ คงศักดิ์ไพบูลย์  
นักวิชาการศึกษา  
E-mail : aomjai.kon@mahidol.edu, 
aomjai.kon@mahidol.ac.th  

 นางสาวภารีนุช ไทยปรีชา 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 02-644-8679 ต่อ 5720 
E-mail : phareenuch.tha@mahidol.ac.th 
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คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำล
รำมำธิบดี 
270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน 
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 

 
 

 ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ศาสตราจารย์ นพ.บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
โทร. 02-201-2416 
โทรสาร 02-201-1701 
E-mail : boonsong.ong@mahidol.ac.th 
 

 ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร (ภำครัฐ) 
 นางมุกดาลักษณ์ บุญทรง 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช านาญการพิเศษ) หัวหน้างาน
บริหารทั่วไปสนับสนุนการวิจัย 
โทร. 02-201-2416 
โทรสาร 02-201-1701 
E-mail : mookdaluk.par@mahidol.ac.th 

 นางธนารีย์ บัวเผื่อน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ช านาญการพิเศษ)  
โทร. 02-201-2416 
โทรสาร 02-201-1701 
E-mail : tanaree8@gmail.com  

 นางสาวภวรัญชน์ กัญญาค า 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร. 02-201-2504 
โทรสาร 02-201-1701 
E-mail : phawaran.kan@mahidol.ac.th 

 นางสาวดวงกมล พรหมดวง 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร./โทรสาร  02-201-1701 
E-mail : duangkamol.pro@mahidol.ac.th 
โทรสาร 02-201-1701 
E-mail : malinee.run@mahidol.ac.th 
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คณะแพทยศำสตรโ์รงพยำบำลรำมำธิบดี (ต่อ) 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

 -งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

 นางสาวมาลินี รุ่งสว่าง 
เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ 
โทร. 02-201-2504 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร (ภำคเอกชน) 
 นางถิรดา กันยายน 

หัวหน้างานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก 
โทร. 02-201-0292, 093-4975544 
โทรสาร 02-201-1638 
E-mail : lee_rama@hotmail.com 

 นางสาวเกศราภรณ์ ศรีทุมมา 
นักวิชาการการเงินและบัญชี 
โทร. 02-201-1638 
โทรสาร 02-201-1638 
E-mail : s_dit38@hotmail.com 
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โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี คณะแพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบด ี

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

โรงเรียนพยำบำลรำมำธิบดี คณะ
แพทยศำสตร์โรงพยำบำลรำมำธิบดี 
270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทรสาร 02-201-1673 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน 
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

 
 

 ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพ  อารีเอื้อ 

รองผู้อ านวยการโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหาร วิจัย
และนวัตกรรม 
โทร. 081-752-3148 หรือ 02-201-0615 
E-mail : superb.are@mahidol.ac.th 

 อาจารย์ ดร.อินทิรา รูปสว่าง 
กรรมการและเลขานุการ ด้านวิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 083-045-6220 หรือ 02-201-0615 
E-mail : inthira.ros@mahidol.ac.th 
 

 ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร (ภำครัฐ) 
 นางสาวจริยา สว่างชม 

ผู้ช่วยวิจัย 
โทร. 085-575-9785 หรือ 02-201-2342 
E-mail : jariya.saw@mahidol.ac.th 

 นางกานต์พิชชา คชประภา 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร. 080-895-5339 หรือ 02-201-2342 
E-mail : kanpitcha.koc@mahidol.ac.th 
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คณะวิทยำศำสตร ์

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะวิทยำศำสตร์  
เลขที่ 272 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.พสิษฐ์ ภควัชร์ภาณุรัตน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-201-5004 
โทรสาร 02-201-5042 
E-mail : pasit.pak@mahidol.ac.th, pasit.pk@gmail.com 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวรุ่งระวี แทนวันชัย  

นักวิทยาศาสตร์ (หัวหน้างานวิจัยฯ) 
โทร. 02-201-5044 
โทรสาร 02-201-5042 
E-mail : rungrawee.tan@mahidol.ac.th 

 นางสาววิชชุดา พลสาย  
นักวิชาการศึกษา  
โทร. 02-201-5043 
โทรสาร 02-201-5042 
E-mail : witchuda.pon@mahidol.edu 

 นางสาวอรวรรณ ไวทยะสิน  
นักวิชาการศึกษา  
โทร. 02-201-5049  
โทรสาร 02-201-5042 
E-mail : orawan.wai@mahidol.edu 

 นางสาวเฉิดฉันทร์ ราชบูรณะ  
นักเอกสารสนเทศ  
โทร. 02-201-5890 
โทรสาร 02-354-7144 
E-mail : cherdchan.rat@mahidol.ac.th 
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คณะเวชศำสตรเ์ขตร้อน 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะเวชศำสตร์เขตร้อน  
เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี  
กรุงเทพฯ 10400  
 
 
 
 
  
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ ฯ  
 

 
 
 

-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ดร. เจตสุมน  ประจ าศรี 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย 
โทร. 02-354-9100-4 ต่อ 2020 
โทรสาร 02-306-9125  
E-mail : jetsumon.pra@mahidol.edu  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายสุเมธ สืบตระกูล  

นักเอกสารสนเทศ ส านักงานบริการการวิจัย 
โทร. 02-354-9100-4 ต่อ 1524 กด 13 
โทรสาร 02-306-9125  
E-mail : sumeth.sue@mahidol.ac.th  

 นางสาวพิชชาภา วุฒิเกษ  
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ส านักงานบริการการวิจัย 
โทร. 02-354-9100-4 ต่อ 1524 กด 14  
โทรสาร 02-306-9125  
E-mail : pitchapa.vut@mahidol.ac.th 
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สถำบันวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์และตรวจสำรในกำรกฬีำ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันวิทยำศำสตร์กำรวิเครำะห์
และตรวจสำรในกำรกีฬำ 
272 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
 
 
 
 

-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพงษ์ ฐิตะมาดี  

รักษาการแทนรองผู้อ านวยการศูนย์ฯ  
โทร. 02-354-7147-9  
โทรสาร 02-354-7150  
E-mail : siripong.thi@mahidol.ac.th  

 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางมรกต แก้วกล่ า  

นักวิจัยช านาญการ  
โทร. 02-354-7147-9  
โทรสาร 02-354-7150  
E-mail : morakot.kae@mahidol.ac.th 

 นางอุษา กิตติวรปรีดา  
เจ้าหน้าที่วิจัยช านาญการ  
โทร. 02-354-7147-9  
โทรสาร 02-354-7150  
E-mail : usa.kit@mahidol.ac.th  

 นางสาวสุนิษา ยังอยู่ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทร. 02-354-7147-9  
โทรสาร 02-354-7150  
E-mail : sunisa.yan@mahidol.ac.th  

 นางสาวนวรัตน์ วิริยะเขษม 
นักวิจัย 
โทร. 02-354-7147-9  
โทรสาร 02-354-7150  
E-mail : nawarat.vir@mahidol.ac.th  
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คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะแพทยศำสตร์ศิริรำชพยำบำล  
เลขที่ 2 ถ.พรานนก แขวงศิริราช  
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  
โทรสาร 02-418-3307  
 
 
 
 
 

-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประเสริฐ เอ้ือวรากุล  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย  
โทร. 02-419-2999 
E-mail : prasert.aue@mahidol.ac.th, 
prasert.au@gmail.com  
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางศุภัคชญา ก้อนสูงเนิน 

หัวหน้างานบริหารโครงการวิจัย 
โทร. 02-419-2650 
E-mail : supakchaya.pln@mahidol.edu  

 นายเกียรติชัย แซ่ไต่  
หัวหน้างานสนับสนุนและบริการกลางเพ่ือการวิจัย 
โทร. 02-419-2813 
E-mail : kiattichaisaetai@gmail.com 

 นางสาวสุธีรา ศรีสมัย 
นักวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-419-2657 
E-mail : suteera.aon@gmail.com 

 นางสาวทานตะวัน โพธิรัชน์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร. 02-419-2804 
E-mail :  tantawan.por@mahidol.edu 

 นางสาวนุชรีย์ ถาปันแก้ว  
หัวหน้างานพัฒนางานวิจัย 
โทร. 02-419-2654  
E-mail : nutcharee.tha@mahidol.edu 

 นางสาวพรนภา ชื่นชม 
นักวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-419-2830 
E-mail :  n bei_haha@hotmail.com 

mailto:prasert.aue@mahidol.ac.th
mailto:nutcharee.tha@mahidol.edu
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วิทยำลัยกำรจัดกำร 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

วิทยำลัยกำรจัดกำร  
69 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน 
เขตพญาไท กรุงเทพ ประเทศไทย 
10400 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.สุขสรรค์ กันตะบุตร  

รองคณบดีงานวิจัย  
โทร. 02-206-2000 ต่อ 2015  
โทรสาร 02-206-2090  
E-mail : sooksan.kan@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวศยามล ล าลองรัตน์  

เจ้าหน้าที่วิจัย หน่วยบริหารงานวิจัย 
โทร. 02-206-2000 ต่อ 2041  
โทรสาร 02-206-2090  
E-mail : syamol.lum@mahidol.ac.th  
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คณะวิศวกรรมศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะวิศวกรรมศำสตร์  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-งำนด้ำนบริหำรจัดกำรเงิน 
งบประมำณฯ / เงินรำยได้ฯ 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 

-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงินจำก
แหล่งทุนภำยนอก/ กำรขอจริยธรรม
กำรวิจัยในคน  
 
- งำนด้ำนบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำง
ปัญญำ 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร. ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6008 
โทรสาร 02-441-9731  
E-mail : yodchanan.won@mahidol.ac.th  

 
ผู้ประสำนงำนระดับหัวหน้ำงำน 
 นางสาวสุพัตรา ภู่ซ้อน  

รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6054 
โทรสาร 02-441-9731 
E-mail : supatra.poo@mahidol.ac.th 

 นางสาวกุลธิดา ครุฑ 
รักษาการแทนหัวหน้างานบริการวิชาการและธุรกิจสัมพันธ์ 
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6054 
โทรสาร 02-441-9731 
E-mail : kulthida.kru@mahidol.ac.th 
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวอมรรัตน์ สังข์ธูป  

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
โทร. 02 -889-2138 ต่อ 6053  
E-mail : bowling1112@gmail.com  

 นางสาวบุญจิรา ศรีหะรัญ  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
โทร. 02 -889-2138 ต่อ 6053 
E-mail : boonjira.sri@mahidol.ac.th  

 นายวัชรพงศ์ หมีสมุทร 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
โทร. 02-889-2138 ต่อ 6008 
E-mail : watcharaphong.mee@mahidol.edu 
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คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยำกรศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะสิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยำกรศำสตร์  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ ฯ  
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร. สุวลักษณ์ สาธุมนัสพันธุ์ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นโยบายและแผน 
โทร. 02-441-5000 ต่อ 2219  
โทรสาร 02-441-9509-10  
E-mail : suvaluck.nat@mahidol.ac.th  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายยุทธพล ผ่องพลีศาล  

หัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 
โทร. 02-441-5000 ต่อ 2109  
โทรสาร 02-441-9510  
E-mail : yutthapol.pon@mahidol.ac.th  

 นางสวัสดิรักษ์ ใสงาม 
เจ้าหน้าที่วิจัย 
โทร. 02-441-5000 ต่อ 2116 
โทรสาร 02-441-9510  
E-mail : sawatdirak.sai@mahidol.ac.th  
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คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำร 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
และกำรสื่อสำร  
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 Professor Dr. Peter Haddawy 

รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย 
โทร. 02-441-0909 ต่อ 226 
โทรสาร 02-441-0808 
E-mail : peter.had@mahidol.ac.th 

 รองศาสตราจารย์ ดร.วรพันธ์ คู่สกุลนิรันดร์ 
ผู้ช่วยคณบดี 
โทร. 02-441-0909 ต่อ 276 
โทรสาร 02-441-0808 
E-mail : worapan.kus@mahidol.ac.th, 
worapan.kun@mahidol.ac.th, 
worapan.kun@mahidol.edu 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวสุวิมล เวหากิจ  

หัวหน้างานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย  
โทร. 02-441-0909 ต่อ 153 
โทรสาร 02-441-0808 
E-mail : suwimol.wah@mahidol.ac.th  

 นายณัฐพล บุญสม 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัย 
02-441-0909 ต่อ 153 
โทรสาร 02-441-0808 
E-mail : nuttapol.boo@mahidol.ac.th 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:worapan.kus@mahidol.ac.th
mailto:worapan.kun@mahidol.ac.th
mailto:worapan.kun@mahidol.edu
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คณะศิลปศำสตร ์

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะศิลปศำสตร์ 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร 
 อาจารย์ ดร.วิชญา บวรวิวรรธน์ 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 
โทร. 02-441-4401 ต่อ 1741 
โทรสาร 02-441-4410  
E-mail : wichaya.bov@mahidol.ac.th 

 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวประภาศรี ด าสอาด  

หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ 
โทร. 02-441-4401 ต่อ 1724 
โทรสาร 02-441-4410  
E-mail : prapasri.dum@mahidol.ac.th 

 นางสาวณัฐธิดา เดชมิตร  
เจ้าหน้าที่วิจัย งานวิจัยและวิชาการ 
โทร. 02-441-4401 ต่อ 1722 
E-mail : nutthida.dac@mahidol.edu 

 นางสาวอรกานต์ เปรมเจริญ 
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ 
โทร. 02-441-4401 ต่อ 1746 
E-mail : orakarn.pre@mahidol.ac.th 

 นายเดโชพล บุนนาค 
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
โทร. 02-441-4401 ต่อ 1719 
E-mail : dechophol.bun@mahidol.ac.th 
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คณะเทคนิคกำรแพทย์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะเทคนิคกำรแพทย์ 
อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแพทย์ 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
โทรสาร 02-441-4380 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรเฉลิม อิศรางกูร ณ อยุธยา  

คณบดี 
โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2800 
E-mail : chartchalerm.isa@mahidol.ac.th 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรลดา นุชน้อย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการทางวิชาการ 
โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2724 
Email : pornlada.nuc@mahidol.ac.th 

 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลชาติ จังภัทรพงศา 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ 
โทร. 0-2441-4371-5 ต่อ 2801 
Email : kulachart.jan@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวเสวิกุล ชูสังข์ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย 
โทร. 0-2441-4371-5 ต่อ 2804 
E-mail : sewikun.cho@mahidol.edu 

 นางสาววารุณี พันธ์วงค์ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยบริหารจัดการงานวิจัย 
โทร. 0-2441-4371-5 ต่อ 2804 
E-mail : varunee.pan@mahidol.ac.th 

 นางสาวศิวพร เจียเจริญ 
นักวิชาการเงินและบัญชี หน่วยการเงินและบัญชี 
โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2830 
E-mail : siwaporn.jia@mahidol.ac.th 

 นายรัชตพงศ์ วาสนาพาสุข 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หน่วยการเงินและบัญชี 
โทร. 02-441-4371-5 ต่อ 2830 
E-mail : ratchataphong.was@mahidol.ac.th 
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คณะพยำบำลศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะพยำบำลศำสตร์  
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 
10700  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2473 
โทรสาร 02-441-5395  
E-mail : tassanee.pra@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายสุทธิศักดิ์ ศรีสวัสดิ์ 

นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ช านาญการพิเศษ) 
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2470-1  
โทรสาร 02-441-5395  
E-mail : sutthisak.sir@mahidol.edu  

 นางสาวศิริรัตน์ ตันศิริรัตน์ 
นักปฏิบัติการวิจัย 
โทร. 02-441-5333 ต่อ 2470-1  
โทรสาร 02-441-5395  
E-mail : sirirut.tun@mahidol.ac.th 

 นางสาวอัมพร วนเศรษฐ  
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพัสดุ 
โทร. 02-419-7466-80 ต่อ 1310-11  
โทรสาร 02-412-8415  
E-mail : amporn.wan@mahidol.ac.th  
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คณะกำยภำพบ ำบัด 
หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะกำยภำพบ ำบัด  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผศ. ดร. กภ.คมศักดิ์ สินสุรินทร์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิตอล 
โทร. 02-441-5450 
โทรสาร 02-441-5454  
E-mail : komsak.sin@mahidol.ac.th 
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาววนิดา แก้วชะอุ่ม  

เจ้าหน้าที่วิจัย  
โทร. 02-441-5450 ต่อ 20220  
โทรสาร 02-441-5454  
E-mail : wanida.kae@mahidol.ac.th  

 นางสาวภัทรวดี ผู้มีสัตย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทร. 02-441-5450 ต่อ 20217  
โทรสาร 02-441-5454  
E-mail : phattaravadee.phm@mahidol.ac.th 

 นายนัฐพร อินทวชิรารัตน์  
นักวิทยาศาสตร์  
โทร. 02-441-5450 ต่อ 20227  
โทรสาร 02-441-5454  
E-mail : nattaporn.int@mahidol.ac.th 
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คณะสังคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะสังคมศำสตร์และ
มนุษยศำสตร์ 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ 
 
 
  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
โทร. 086-084-4154 
โทรสาร 02-441-9738 
E-mail : tguadamu@hotmail.com 
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวกิตติวรรณ นิ่มดิษฐ์ 

นักวิชาการศึกษา งานบริหารและส่งเสริมการวิจัย ส านักงานวิจัย
และวิชาการ  
โทร. 02-800-2840-60 ต่อ 1008 
โทรสาร 02-441-9738 
E-mail : kittiwan.nim@mahidol.edu 

 นางสาวธัญญารัตน์ พุ่มผกา 
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและสินทรัพย์ 
โทร. 02-800-2840-60 ต่อ 1117 
โทรสาร 02-441-9738  
E-mail : tanyarat.pum@mahidol.ac.th 
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คณะสัตวแพทยศำสตร์ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.วิทวัช วิริยะรัตน์  

รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และสร้างเครือข่าย  
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1506 
มือถือ  089-143-1928  
โทรสาร 02-441-0937  
E-mail : witthawat.wir@mahidol.edu  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น.สพ.อนุวัตน์ วิรัชสุดากุล 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายขับเคลื่อนการวิจัย 
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 2207 
มือถือ  085-841-1605  
โทรสาร 02-441-0937  
E-mail : anuwat.wir@mahidol.edu  

 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายธนวัฒน์ มั่นคง  

นักวิชาการศึกษา  
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1423 
มือถือ  087-539-9915 
โทรสาร 02-441-0937  
E-mail : tanawat.mun@mahidol.edu 

 นางสาวณัฐรันทร์ ไชยศิลป์  
นักวิทยาศาสตร์ 
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1308 
มือถือ 081-166-9907 
โทรสาร 02-441-0937  
E-mail : natnapat.cha@mahidol.edu 

 นางอัญชลินทร์ กรมาทิตย์สุข 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทร. 02-441-5242-4 ต่อ 1437  
โทรสาร 02-441-0937  
E-mail : unchalin.tho@mahidol.ac.th 
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วิทยำลัยศำสนศึกษำ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

วิทยำลัยศำสนศึกษำ  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation (02-800-2632) 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 อาจารย์ ดร.พิบูลย์ ชุมพลไพศาล 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ 
โทร. 097-151-7151 
โทรสาร 02-800-2659  
E-mail : phibul.cho@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายจ าเนียร พรมวิชัย 

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน 
โทร. 086-161-9401  
E-mail : jamnian.pro@mahidol.ac.th 

 นางสาวฑิตฐิญดา เขื่อนเมือง 
เจ้าหน้าที่การเงิน-บัญชี 
โทร. 091-497-7915  
E-mail : dittiyada.kha@mahidol.ac.th 

 นางสาวอรณี เพ็งดิษฐ์ 
เจ้าหน้าที่งานวิจัย 
โทร. 089-816-4312 
E-mail : oranee.pen@mahidol.ac.th 

 นางสุจิรารัตน์ รัชตพงศ์ 
เจ้าหน้าที่งานวิจัย 
โทร. 087-109-8507 
E-mail : sujirarut.rut@mahidol.ac.th 
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วิทยำลัยนำนำชำต ิ

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

วิทยำลัยนำนำชำติ 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
  
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์ ดร.ชนิดา หันสวาสดิ์ 

รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย  
โทร. 02-700-5000 ต่อ 1721  
โทรสาร -  
E-mail : chanida.han@mahidol.edu 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวจีรวรรณ ทองสกล 

นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างาน) 
งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย 
โทร. 02-700-5000 ต่อ 1423 
E-mail : jeerawan.tho@mahidol.ac.th 

 นางสาวศศิธร ปัญญานาค 
นักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย  
(หน่วยประเมินผลการวิจัย) 
โทร. 02-700-5000 ต่อ 1425 
E-mail : sasithon.pan@mahidol.ac.th 

 นายวชิรวิทย์ เปรุณาวิน 
นักวิชาการศึกษา งานส่งเสริมและบริหารการวิจัย  
(หน่วยส่งเสริมการวิจัย) 
โทร. 02-700-5000 ต่อ 1423 
E-mail : wachirawit.par@mahidol.edu 
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วิทยำลัยดุริยำงคศิลป ์

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

วิทยำลัยดุริยำงคศิลป์  
อาคารภูมิพลสังคีต  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 อาจารย์ ดร.กานต์ยุพา จิตติวัฒนา 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย 
โทร. 02-800-2525 ต่อ 1134 
โทรสาร 02-800-2530 
E-mail : karnyupha.jit@mahidol.ac.th 

  
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวอรวี วุฒิไทย 

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย 
โทร. 02-800-2525 ต่อ 1107  
โทรสาร 02-800-2530  
E-mail : orawee.wut@mahidol.ac.th  
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วิทยำลัยรำชสุดำ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

วิทยำลัยรำชสุดำ  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 

-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 อาจารย์ ดร.สุนันทา ขลิบทอง 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 7202, 098-689-8979  
โทรสาร  02-889-5308  
E-mail : sunantak21@gmail.com 

 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวปิยนุช นุชบุญช่วย  

เจ้าหน้าที่บริหารงานวิจัย/ หัวหน้างานบริหารงานวิจัย 
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1118, 089-217-4839 
โทรสาร 02-889-5308  
E-mail : piyanuch.nuc@mahidol.ac.th,  
piyanuch.ntk@gmail.com 

 นางสาวผกาวดี นิลมณี 
ผูป้ระสานงานโครงการวิจัย 
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1119, 094-425-9936 
โทรสาร 02-889-5308  
E-mail : phakawadi.nin@mahidol.ac.th, 
phaka.rsmu@gmail.com 

 นางอ้อมเดือน ชาติวิทยา  
หัวหน้างานคลังและพัสดุ 
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1224 
โทรสาร 02-889-5308  
E-mail : ormduan.san@mahidol.ac.th  

 นางสาวณัฐวดี ลิ้มทอง  
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 02-889-5315-9 ต่อ 1106, 098-257-8960  
โทรสาร 02-889-5308  
E-mail : nutthawadee.lem@mahidol.ac.th 
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วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรกีฬำ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

วิทยำลัยวิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีกำรกีฬำ  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เมตตา ปิ่นทอง  

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ  
โทร. 086-508-0337  
โทรสาร 02-889-3693  
E-mail : metta.pin@mahidol.edu  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวรจนา หนูเจียม  

หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ  
โทร. 081-735-1370  
โทรสาร 02-889-3693  
E-mail : noojeam@hotmail.com  

 นางสาวนิภาวรรณ วงษ์ใหญ่  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร. 093-451-9244 
โทรสาร 02-889-3693  
E-mail : tongnoon_naja@hotmail.com  
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สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันพัฒนำสุขภำพอำเซียน  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 อาจารย์ ดร.นพ.วิชช์ เกษมทรัพย์ 

รองผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 
โทร. 02-441-9040-3 ต่อ 28, 085-813-2783 
โทรสาร 02-441-9044  
E-mail : vijj.kas@mahidol.ac.th, vijj9@hotmail.com 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายเกรียงศักดิ ์ธรรมอภิพล  

นักปฏิบัติการวิจัย (ผู้ช านาญการพิเศษ) หัวหน้างานวิจัย  
โทร. 02-441-9040-3 ต่อ 39, 081-6968039 
โทรสาร 02-441-9044  
E-mail : kriengsak.sue@mahidol.edu 

 นางสาวกวินารัตน์ สุทธิสุคนธ์ 
นักปฏิบัติงานวิจัย (ผู้ช านาญการพิเศษ) งานวิจัย 
โทร. 02-441-9040-3 ต่อ 39, 081-556-3397 
โทรสาร 02-441-9044  
E-mail : kawinarat.sut@mahidol.edu 

 นางเกณิกา จันชะนะกิจ 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัย 
โทร. 02-441-9040-3 ต่อ 45, 081-943-3825 
โทรสาร 02-441-9044  
E-mail : srisamorn.poo@mahidol.ac.th  

 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:vijj.kas@mahidol.ac.th
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สถำบันแห่งชำติเพือ่กำรพัฒนำเด็กและครอบครวั 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันแห่งชำติเพ่ือกำรพัฒนำเด็ก  
และครอบครัว  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ดร.นุชนาฎ รักษี  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัย 
โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1406 
โทรสาร 02-441-0167  
E-mail : nootchanart.ruk@mahidol.edu  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาววินันดา ดีสวัสดิ ์

เจ้าหน้าที่วิจัย  
โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1423 
โทรสาร 02-441-0167 
E-mail : winanda.dee@mahidol.edu 

 นางสาวสัณห์จุฑา ศรีสุพรรณ  
หัวหน้างานแผนและพัฒนาคุณภาพ  
โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1314  
โทรสาร 02-441-0167 
E-mail : sunjutha.sri@mahidol.edu 

 นางสาวนันทนัช สงศิริ 
ผู้ช่วยวิจัย  
โทร. 02-441-0601-10 ต่อ 1411 
โทรสาร 02-441-0167 
E-mail : nanthanat.son@mahidol.edu  
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สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู ้

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันนวัตกรรมกำรเรียนรู้  
999  ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี เกษพิชัยณรงค์ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 02-441-9723 ต่อ 2088, 081-986-0901  
โทรสาร 02-441-0479  
E-mail : watcharee.ket@mahidol.edu    

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวอัจฉราพรรณ โพธิ์ทอง  

เจ้าหน้าที่วิจัย  
โทร. 02-441-9729, 089-002-8916  
โทรสาร 02-441-0479  
E-mail : atcharaphan.pho@mahidol.ac.th, 
apt.toey@gmail.com 

 นางสาวอนงค์ ตังสุหน  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทร. 02-441-9734 ต่อ 1308, 081-742-8542  
โทรสาร 02-441-0479  
E-mail : anongt9@hotmail.com 
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สถำบันวิจัยประชำกรและสังคม 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันวิจัยประชำกรและสงัคม 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงนิบ
ประมำณ/ เงินรำยไดฯ้  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผูบ้ริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูเบศร์ สมุทรจักร  

รองผู้อ านวยการฝา่ยวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 404  
โทรสาร 02-441-9333 
E-mail : bhubate.sam@mahidol.ac.th  
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสมปรารถนา นามขาน 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป (ผูช้ านาญการพิเศษ) หน่วยบริหาร
งานวิจยั 
โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 228 
โทรสาร 02-441-9333  
E-mail : sompratthana.nam@mahidol.ac.th  

 นางสาวจารุวรรณ จารุภูมิ  
นักวิชาการเงินและบัญชี งานคลังและพสัดุ/ นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผน (ช านาญการพิเศษ) งานนโยบายและประกันคุณภาพ 
โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 225, 234  
โทรสาร 02-441-9333  
E-mail : charuwan.chr@mahidol.ac.th  

 นายภาสกร บุญคุ้ม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ผู้ช านาญการพิเศษ) งานนโยบายและ
ประกันคุณภาพ 
โทร. 02-441-0201-4 ต่อ 234  
โทรสาร 02-441-9333  
E-mail : pasakorn.boo@mahidol.edu  

 

  



 

- 37 - 

สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรมเอเชยี 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันวิจัยภำษำและวัฒนธรรม  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต ไมยเออร์  

รองผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ  
โทร. 02-800-2308-14 ต่อ 3204 081-712-8992  
โทรสาร 02-800-2332  
E-mail : morakot.mey@mahidol.edu 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวณัฐญามล เส้งเสน 

นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 02-800-2308-14 ต่อ 3208 หรือ 093-669-5294  
โทรสาร 02-800-2332 
E-mail : natthayamon.sen@mahidol.edu  

 นางเบญจวรรณ เตชะเสน  
หัวหน้างานสนับสนุนวิชาการ 
โทร. 02-800-2308-14 ต่อ 3208 หรือ 081-553-8998  
โทรสาร 02-800-2332 
E-mail : benjawan.tej@mahidol.edu  

 นางสาวภัทราภรณ์ ภูบาล  
ผู้ช่วยวิจัย งานสนับสนุนวิชาการ 
โทร. 0-2800-2308 ต่อ 3208 หรือ 081-553-8998 
โทรสาร 02-800-2332 
E-mail : papattaraporn.pub@mahidol.edu 
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สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล 
หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันชีววิทยำศำสตร์โมเลกุล  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์นรัตถพล เจริญพันธุ์ 

ผู้อ านวยการสถาบันฯ  
โทร. 02-441-9003-7 ต่อ 1447  
โทรสาร 02-441-1013  
E-mail : narattaphol.cha@mahidol.ac.th  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวใกล้รุ่ง ศรีก๊กเจริญ  

นักวิชาการการศึกษา หน่วยบริหารงานวิจัย  
งานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โทร. 02-441-9003-7 ต่อ 1208  
โทรสาร 02-441-9003-7 ต่อ 1215  
E-mail : klairung.sri@mahidol.ac.th  

 นางอัญชลี นิรชานนท์  
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
หน่วยบริหารงานวิจัย งานวิจยัและพัฒนานวัตกรรม 
โทร. 02-441-9003-7 ต่อ 1212  
โทรสาร 02-441-9003-7 ต่อ 1212  
E-mail : anchalee.nir@mahidol.edu 

 นางสาวสุกลณี สุภาพ  
นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ  
หน่วยแผนและพัฒนาคุณภาพ งานบริหารจัดการ 
โทร. 02-441-9003-7 ต่อ 1159 
โทรสาร 02-441-1013  
E-mail : sukolnee.sup@mahidol.ac.th  
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สถำบันโภชนำกำร 
หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันโภชนำกำร  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร   
 อาจารย์ ดร.ธัญญ์นลิน วิญญูประสิทธิ์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม 
โทร. 02-800-2380 ต่อ 123 
โทรสาร 02-441-9344  
E-mail : thunnalin.win@mahidol.ac.th  
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวณิชาภา กรศักยา  

นักวิชาการศึกษา  
โทร. 02-800-2380 ต่อ 148  
โทรสาร  02-441-9344 
E-mail : nichapha.kor@mahidol.ac.th  

 นางสาวศันสนีย์ มะลิอ่อง 
นักวิชาการศึกษา  
โทร. 02-800-2380 ต่อ 417  
โทรสาร 02-441-9344  
E-mail : sunsanee.mal@mahidol.ac.th 
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มหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตกำญจนบุร ี

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

มหำวิทยำลัยมหดิล  
วิทยำเขตกำญจนบุรี  
199 ม.9 ต.ลุ่มสุ่ม อ.ไทรโยค  
จ.กาญจนบุรี 71150  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 อาจารย์ ดร.วราภรณ์ ตรีพรหม 

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี ด้านวิจัยและ
นวัตกรรม 
มือถือ 083-778-4445 
E-mail : wthreeprom@yahoo.com 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายธีรศักดิ์ ศรีสันต์ 

นักวิชาการศึกษา งานวิจัย นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
โทร. intra 870 ต่อ 1319 
มือถือ 087-165-0388 
โทรสาร 034-585-069 
E-mail : teerasuk.sri@mahidol.edu 

 นางสาวสุดารัตน์ ปานดอนลาน 
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป งานวิจัย นวัตกรรม และบริการ
วิชาการ 
โทร. intra 870 ต่อ 1301 
มือถือ 089-745-5898 
โทรสาร 034-585-069 
E-mail : sudarat.pal@mahidol.edu 
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โครงกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตนครสวรรค ์

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

โครงกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยมหิดล  
วิทยำเขตนครสวรรค์  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 รองศาสตราจารย์วีระเดช มีอินเกิด 

อาจารย์ 
โทร. 091-024-0808  
E-mail : phytoplanktonfile@gmail.com  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวณัชชา ปิ่นเขียน 

นักวิทยาศาสตร์ 
โทร. 083-630-6010 
E-mail : natcha.pin@mahidol.ac.th, 
np.natcha@gmail.com 

 นางยุวดี อนุตตรังกูร  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร. 089-046-6288  
E-mail : yuwadee_71@hotmail.com  
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โครงกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยมหิดล วิทยำเขตอ ำนำจเจรญิ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

โครงกำรจัดตั้งมหำวิทยำลัยมหิดล  
วิทยำเขตอ ำนำจเจริญ 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผศ.วิทยา แก้วศรี 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มภารกิจวิจัย 
โทร. intra 890 ต่อ 1303 
E-mail : wittaya.kae@mahidol.ac.th 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาววันวิสาข์ แสนคมคาย 

ผู้ช่วยวิจัย  
โทร. 087-160-4240, 045-523-211 
โทรสาร -  
E-mail : wanwisa.sak@mahidol.edu 

 นางสาวญาอาภา บุปผาดารัตน์  
นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทร. 095-652-3742, 045-523-211 
โทรสาร - 
E-mail : suriporn.bup@mahidol.ac.th  
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ศูนย์ทดลองสัตว์แห่งชำต ิ

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชำต ิ 
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 นายสัตวแพทย์สุรชัย จันทร์ทิพย์ 

รักษาการแทนรองผู้อ านวยการฝ่ายควบคุมคุณภาพ  
โทร. 02-441-9342 ต่อ 149-150  
โทรสาร -  
E-mail : surachai.cha@mahidol.edu 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวจิราภรณ์ แตงทอง  

นักปฏิบัติการวิจัย  
โทร. 02-441-9342 ต่อ 149-150  
โทรสาร -  
E-mail : jiraporn.tat@mahidol.edu 

 นางกมลเนตร กุมพล 
นักวิชาการเงินและบัญชี 
โทร. 02-441-9342 ต่อ 107 
โทรสาร -  
E-mail : khamolnate.khu@mahidol.edu 
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ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

ศูนย์กำรแพทย์กำญจนำภิเษก  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม  

หัวหน้างานการศึกษา วิจัย และวิชาการ  
โทร. 02-849-6600 ต่อ 7018  
โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 4241  
E-mail : masmolee.jit@mahidol.edu 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวกัญญาภัค เงินอินต๊ะ  

เจ้าหน้าที่วิจัย งานการศึกษา วิจัย และวิชาการ 
โทร. 02-849-6600  ต่อ 2201 
โทรสาร 02-849-6600 ต่อ 4241  
E-mail : kanyaphak.nge@mahidol.edu 
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โครงกำรจัดตั้งสถำบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษำ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

สถำบันสิทธมินุษยชนและ 
สันติศึกษำ  
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
 
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ดร.เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช  

ผู้อ านวยการ 
โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 2142 
089-188-6665  
โทรสาร  02-441-0872-3  
E-mail : eak.peace@gmail.com  

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นายวัลลภ ภุมรา  

นักประชาสัมพันธ์  
โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1118 
061-628-5299 
โทรสาร 02-441-0872-3  
E-mail : wawun@hotmail.com  

 นายบดินทร์ สายแสง  
นักปฏิบัติการวิจัย  
โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1119 
097-010-5719 
โทรสาร 02-441-0872-3  
E-mail : bordin_bain@hotmail.com  

 นายรัฐวิศว์  เอื้อประชานนท์  
นักวิชาการศึกษา  
โทร. 02-441-0813-5 ต่อ 1119 
081-560-4587 
โทรสาร 02-441-0872-3  
E-mail : ratawito@gmail.com  
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ศูนย์จิตตปัญญำศกึษำ 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

ศูนย์จิตตปัญญำศึกษำ 
999 ชั้น 4 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์  
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
 
 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  
 
 
 

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 อาจารย์ ดร.หิมพรรณ รักแต่งาม 

ประธานคณะท างานวิจัยและบริการวิชาการ 
โทร. 02-441-5022-3 ต่อ 22 
โทรสาร  02-441-5024 
E-mail : impermanentme@gmail.com 

 
ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางสาวดวงรัตน์ ชิ้นฮะง้อ 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
โทร. 02-441-5022-3 ต่อ 17  
โทรสาร 02-441-5024 
E-mail : doungrut.chi@mahidol.ac.th 

 นางสาวดารกาไร สระสมทรัพย์ 
นักวิชาการเงินและบัญชี  
โทร. 02-441-5022-3 ต่อ 12  
โทรสาร 02-441-5024  
E-mail : darakarai.sar@mahidol.ac.th  
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บัณฑิตวิทยำลัย 

หน่วยงำน/ที่อยู่           ชื่อ/โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก/E-mail 

บัณฑิตวิทยำลัย 
25/25 หมู่ 5 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  
ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170  
 
 
 
 
-งำนด้ำนกำรเก็บ/ให้ข้อมูลกำรวิจัย  
-งำนด้ำนกำรสืบค้นข้อมูลผลงำนวิจัย/
citation 
-งำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเงิน
งบประมำณฯ/ เงินรำยได้ฯ  

ผู้ประสำนงำนระดับผู้บริหำร  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา 
โทร. 02-441-4125 ต่อ 512 
โทรสาร -  
E-mail : suthep.wiy@mahidol.ac.th  
 

ผู้ประสำนงำนระดับปฏิบัติกำร  
 นางอ าภา ศรีปัญญาวุฒิคุณ 

นักวิชาการศึกษา งานวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา 
โทร. 02-441-4125 ต่อ 512 
โทรสาร - 
E-mail : ampha.sre@mahidol.edu 

 




