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๐๒ 

 

โครงการกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา  
จากต่างประเทศ – Inbound 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการกิจกรรมแลก-
เปลี่ยนนักศึกษา จากต่างประเทศ – Inbound เพื่อ
ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ        ระหว่างบัณฑิต 
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล และ Universitas 
Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย  เมื่อวันท่ี ๒๕ - ๒๖  
มิถุนายน  ๒๕๖๒  
 วันท่ี ๒๕ มิถุนายน ช่วงเช้า มีการบรรยายให้
ความรู้หัวข้อ Creative Design Thinking ณ ห้อง
ประชุม ๔๐๘ ชั้น ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา 
น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ 
รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธาน
กล่าวต้อนรับและเปิดการบรรยาย ซ่ึงวิทยากรได้รับ
เกียรติจาก อาจารย์ ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ 
อยุธยา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังนี้ผู้เข้าร่วมฟังบรรยายประกอบ 
ด้วยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยมหิดล   
และนักศึกษา อาจารย์ จาก Universitas Airlangga 
ประเทศอินโดนีเซีย ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรม Workshop 
and Discussion-Creative Design Thinking ส าหรับ 
นักศึกษาอาสาสมัคร ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย 
มหิดล  และนักศึกษาจาก  Universitas   Airlangga 
 วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ช่วงเช้า มีการจัดกิจกรรม
Cultural Exchange แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
ผ่านการท าอาหารไทยและอาหารอินโดนีเซีย ณ ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย  ศาลายา จากนั้นช่วงบ่าย มี
กิจกรรม Culture Trip เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต และ
ประเพณีไทย ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย  จ. นครปฐม 
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  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นมหาวิทยาลัย
วิจัย มีเป้าหมายส าคัญในการสนับสนุน ส่งเสริม 
อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาในการท าวิจัย 
ตลอดจนการสร้างสรรค์งานวิจัยนวัตกรรมเพื่อตอบ
โจทย์การพัฒนาประเทศ และการก้าวเป็นผู้น าใน
การพัฒนางานวิจัยไปสู่ผู้ประกอบการ  โดยในแต่ละ
ปีการศึกษา จะมีผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพของ
นักศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาจ านวนหลายเรื่อง ซ่ึง
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   มีนโยบาย
ผลักดันส่งเสริมให้งานวิจัยของนักศึกษา ได้รับการ
ยอมรับและถูกน าไปใช้งานจริง  จึงได้จัดเวทีการ
น าเสนอผลงานให้กับนักศึกษามาอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
เป็นเวทีให้นักศึกษา ได้สร้างเสริมและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังได้สร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาผลิตผลงานวิจัยท่ีเป็นนวัตกรรมน าไปสู่การ
ใช้ในเชิงพาณิชย์ ภายใต้การเปล่ียนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม การปรับโครงสร้างทางเศรษฐ- 
กิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
(Value–Based Economy)  ซ่ึงในปีน้ีได้เพิ่มให้มี 
รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ส าหรับนักศึกษา  
เพื่อผลักดัน และยกระดับงานวิจัยนวัตกรรมของ
นักศึกษา ไปสู่ผู้ประกอบการ และเครือข่ายในภาค 
อุตสาหกรรมของประเทศ  
 การจัดงานในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์  
 ๑ .  เ พื่ อ เ ป็ น เ ว ที เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยท่ีมีคุณค่าของนักศึกษา 
ให้เกิดเป็นรูปธรรม ได้รับการพัฒนาหรือน ามาต่อ
ยอดความคิด สู่การประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยเพื่อให้
เกิดคุณค่าสูงสุดต่อส่วนรวม  

 ๒. เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรมของนักศึกษาท่ีมี
คุณภาพสู่ สาธารณชน   อันน าไปสู่ การสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ  การพัฒนา
งานวิจัยให้เกิดขึ้นจริง  การน าไปใช้จริง และมีการ
ต่อยอดในเชิ งพาณิชย์  ระหว่า ง นัก ศึกษากับ
ผู้ประกอบการ และภาคอุตสาหกรรม  
 ๓.  เพื่ อ เสริ มสร้ า งบรรยากาศทาง
วิชาการ การสร้างนวัตกรรมใหม่  การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในงานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี  วิทยาศาสตร์
สุขภาพ  และวิทยาศาสตร์สุขภาพประยุกต์  รวมท้ัง
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ และ
ศิลปศาสตร์   
 ๔. เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณแก่
นักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษา ท่ีผลิตผลงานมี
คุณค่าและเป็น “ต้นแบบ” ของการท างานวิจัยท่ี
เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ 
  ส าหรับปีน้ีมีผลงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาส่งเข้าขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดี เด่น 
จ านวน ๗๐ เรื่อง ผ่านการคัดเลือก และน าเสนอ
แบบปากเปล่าเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  
จ านวน ๒๙ เรื่อง  แบ่งเป็นผลงานวิจัยทางด้านกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ ชี วภาพ จ านวน ๘ เรื่ อง   กลุ่ ม
วิทยาศาสตร์กายภาพและเทคโนโลยี จ านวน ๔ 
เรื่อง  กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ  และวิทยาศาสตร์
สุขภาพประยุกต์ จ านวน  ๙ เรื่อง  และ กลุ่ม
มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์  ศึกษาศาสตร์ และศิลป
ศาสตร์ จ านวน ๘ เรื่อง  และ ผลงานวิจัยนวัตกรรม
ดีเด่น   จ านวน  ๑๑  เรื่อง  ผ่านการคัดเลือก  และ 

น าเสนอแบบปากเปล่าเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์
นวัตกรรมดีเด่น จ านวน ๗ เรื่อง  และบัณฑิต
วิทยาลัยจะจัดพิธีมอบรางวัลในงานปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่  ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒  
 ภายใต้ เวทีการน า เสนอผลงานวิจั ย 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หวังเป็นอย่าง
ยิ่ ง ว่ า  การจัด งานครั้ ง น้ี  จะสามารถผลักดั น
ผลงานวิจัย ผลงานวิจัยนวัตกรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดลท่ีดี  ไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ใน
สังคม  ได้การยอมรับ พัฒนาต่อยอดงานวิจัย
นวั ต ก ร ร มสู่ ก า ร ผ ลิ ต เ ชิ ง พ าณิ ชย์   ร่ ว มกั บ
ผู้ประกอบการ หรือภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ไทย  และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ   

 

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเวทีแสดงผลงานวจัิย – ผลงานนวัตกรรมนกัศึกษา ตอบโจทย์การก้าว
เป็นผู้น าด้านการวิจัยระดับประเทศ ยกระดับ ผลักดันสู่ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม 
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๐๔ 

โครงการน าเสนอรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น และ รางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
Thesis Awards and Innovative Thesis Award, Fiscal Year 2019  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

  มหาวิทยาลัยมหิดล  โดย  บัณฑิตวิทยาลัย  ได้จัดเวทีการน าเสนอ 
ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันท่ี 
๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้  มหาวิทยาลัยมหิดล  
ศาลายา เพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นและรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรม 
ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๘๐๐,๐๐๐  
บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่าย 
พัฒนาศักยภาพนักศึกษา กล่าวรายงานโครงการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธาน 
กล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธ์ิ ปัญญาภิญโญผล 
รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ   กล่าวถึงรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น  

และรางวัลวิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น รวมถึงข้อมูลของทุนและรางวัลอื่นๆ 
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล  หลังจากนั้นต่อด้วยการน าเสนอ 
ผลงานแบบปากเปล่าโดยนักศึกษาเจ้าของผลงาน  โดยการน าเสนอในครั้งน้ี 
มีผลงานเพื่อขอรับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น จ านวน ๒๙ เรื่อง และรางวัล 
วิทยานิพนธ์นวัตกรรมดีเด่น จ านวน ๗ เรื่อง ท้ังนี้บัณฑิตวิทยาลัย 
จะจัดพิธีมอบรางวัลฯ ในงาน ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  วันท่ี ๘ สิงหาคม 
๒๕๖๒ 



ข้อมูลโดย  งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล 
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๐๕ 

แหล่งข้อมูล  http://itnews4u.com/fix-wifi-connect-internet-

 หากผู้อ่านก าลังประสบปัญหา โทรศัพท์มือถือหา แท็บเล็ต
WIFI ไม่เจอ หรือเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไม่ได้ วันน้ีเรามีวิธีการง่ายๆ ท่ี
สามารถแก้ปัญหาเหล่าน้ีได้ ซ่ึงวิธีท่ีว่าน้ีได้รวบรวมมาจากประสบการณ์
ปัญหาท่ีมักพบบ่อย  ซ่ึงบางครั้งปัญหาเหล่าน้ีอาจจะเกิดได้จากหลาย
สาเหตุ  สามารถแบ่งออกเป็น ๓ สาเหตุหลักๆ ดังน้ี 
 
 ๑. เกิดจากระบบซอร์ฟแวร์ (Software) ของเครื่องนั้น
เกิดบัคหรือค้าง หรือไปเผลอตั้งค่าผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ  วิธีแก้ปัญหากรณี
ดังกล่าวมีหลายข้อดังนี้ 
  ๑.๑ ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือก่อนว่า เรานั้นได้เผลอเปิด 
"โหมดเครื่องบิน" ไว้หรือไม่ ซ่ึงถ้าเปิดโหมดน้ีไว้โทรศัพท์ของเราจะไม่
สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายได้น่ันเอง ซ่ึงถ้าหากเปิดไว้ก็ไปท าการปิดมัน 
อินเตอร์เน็ตก็จะไช้งานได้ตามปกติ 
 ๑.๒ ลองรีสตาร์ทอุปกรณ์ (ปิด-เปิด เครื่องใหม่) ซ่ึงอาจฟังดู
เป็นวิธีง่ายๆ แต่บางครั้งก็ช่วยแก้ปัญหาท้ังหมดของการเชื่อมต่อได้ 
 ๑.๓ เปิดเมนูไปท่ี "การตั้งค่า" จากน้ัน ไปท่ี ระบบไร้สายและ
เครือข่าย หรือ "การเชื่อมต่อ" จากน้ันไปท่ีเมนู อินเตอร์เน็ตหรือข้อมูล
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือบนอุปกรณ์บางรุ่น คุณอาจต้องเลือก "ปริมาณ
การใช้อินเทอร์เน็ต" ก่อนจึงจะเห็นเมนู เปิดอินเตอร์เน็ต หากเปิดอยู่
แล้วให้ลองปิดแล้วเปิดอีกครั้ง 
 ๑.๔ ลองท าการ Hard Reset โทรศัพท์มือถือโดยการกดปุ่ม 
ลดเสียงค้างไว้ + ปุ่ม Power จากนั้นเครื่องจะท าการรีสตาร์ทใหม่อีก
ครั้ง 
 ๑.๕ กดคืนค่าอุปกรณ์จากโรงงาน      เมื่อใช้วิธีน้ีโทรศัพท์จะ  
รีเซ็ตการตั้งค่าทุกอย่างที่เราตั้งเอง กลับไปสู่การตั้งค่าท่ีมาจากโรงงาน 
(เหมือนกับตอนซ้ือเครื่องมาใหม่ๆ) กรณีน้ีแนะน าให้ส ารองข้อมูลเครื่อง
ไว้ก่อน  เพราะข้อมูลบางอย่างจะถูกลบไปด้วยนั่นเอง 
 ๑.๖ Role Back กลับไปสู่ OS เวอร์ชั่นก่อนหน้าจากการ
อัพเดทซอร์แวร์รุ่นล่าสุดของเรา กรณีน้ีเกิดจากการอัพเดทซอร์ฟแวร์
ใหม่ แล้วตัวซอร์ฟแวร์น้ันมีปัญหาน่ันเอง 

วิธีแกป้ัญหามอืถอืหา WIFI ไมเ่จอ  
อนิเตอรเ์น็ตหลุดบอ่ย เข้าอนิเตอรเ์นต็ไมไ่ด ้แบบง่ายๆ 

 ๒. เกิดจากตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตเอง เช่น Router  
วิธีแก้ปัญหากรณีดังกล่าวมีหลายข้อดังนี้ 
 ๒.๑ ลองตรวจสอบว่าเครื่องอื่นๆ สามารถเชื่อมต่อกับ WIFI 
น้ันได้หรือเปล่า หากมีเพียงเราท่ีไม่สามารถเชื่อมต่อได้ ก็แสดงว่ามี
โอกาสสูงที่ปัญหาจะเกิดจากโทรศัพท์มือถือของเราเอง แต่หากคนอื่นๆ 
ก็ไม่สามารถเชื่อมต่อได้แสดงว่า อาจจะเป็นท่ีตัว Router เองท่ีเสีย หรือ 
เครือข่ายอินเตอร์เน็ตน้ันๆ ขัดข้องอยู่ 
 ๒.๒ ลองรีสตาร์ท (ปิด - เปิด) ตัว Router โดยให้เราไปกด
ปิดไว้ซัก ๒๐ วินาที แล้วท าการกดเปิดใหม่ จากน้ันให้ลองเชื่อมต่อ WIFI 
ดูอีกครั้ง 
 ๒.๓ ตรวจสอบสายเชื่อมต่อท่ีเข้าสู่ Router ของเรา เช่น สาย
แลน หรือ สาย Fiber Optic ว่าได้หลวม หลุด หรือช ารุดหรือไม่ 
 
 ๓. เกิดจากฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์เสียหายหรือช ารุด 
  กรณีน้ีเกิดจากตัวเครื่องของเราเอง ซ่ึงให้เราทดสอบง่ายๆ 
โดยหา WIFI ตัวอื่นๆ แล้วลองเชื่อมต่อดู ซ่ึงถ้าหากเชื่อมไม่ได้เหมือนกัน 
หรือหา WIFI อื่นๆ ไม่เจอ  น่ันหมายถึงเครื่องของเรานั้นอาจจะช ารุด
แล้ว  ซ่ึงกรณีน้ีแนะน าให้ น ามือถือเข้าศูนย์บริการ หรือร้านซ่อมท่ี
น่าเชื่อถือตรวจสอบให้จะดีท่ีสุด 
 



๐๖ 

ทุนวิจัย ทุนการศึกษา 

รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยน
นักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - 

อินเดีย ประจ าปี ๒๕๖๒ 

๒๗ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
โครงการอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การจัดการข้อมูลบรรณานุกรม 
ครั้งท่ี ๑  
ติดต่อ :  งานกิจการนักศึกษา ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕ 
บณัฑติวทิยาลยั 

ปฏิทินกิจกรรม 

๑ - ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
รับการตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการ
ท่ีเป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปี ๒๕๖๒  
ติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๑ 

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
โครงการท าบุญถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ าฝน ประจ าปี ๒๕๖๒ 
ติดต่อ : งานบริหารและทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๔๐ - ๒๔๒ 

๒๖ กรกฎาคม  ๒๕๖๒  
โครงการให้ความรู้ ส าหรับประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา   
ด้านการจัดท างบประมาณ/การจ้างบุคลากรของหลักสูตร และด้านพัสดุและ
การคลัง 
ติดต่อ :  หน่วยทรัพยากรบุคคล  ต่อ ๒๕๐ - ๒๕๒ 

 ด้วยส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
และ Indian Council of Social Science 
Research (ICSSR) ได้ตกลงให้มีการแลกเปลี่ยน
นักวิจัยตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย - อินเดีย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยไทยและ
นักวิจัยอินเดียได้มีโอกาสท าการวิจัยร่วมกัน 
ตลอดจนแลกเปล่ียนความรู้และประสบการณ์ 
การวิจัยในสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องด้าน
สังคมศาสตร์ โดย วช. และ ICSSR จะร่วมกัน
จัดสรรงบประมาณส าหรับค่าใช้จ่ายให้นักวิจัยไทย
เดินทางไปท าวิจัยในประเทศอินเดียและให้
นักวิจัยอินเดียเดินทางเข้ามาท าวิจัยในประเทศ
ไทย 
 ลักษณะทุน  
   ๑. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปท า
วิจัยระยะสั้นในประเทศอินเดีย จ านวนไม่เกิน ๖ 
ทุน 
 ๒. เป็นทุนท่ีมีก าหนดระยะเวลา ทุนละ 
๒๐ วัน โดยผู้ที่ได้รับทุนจะต้องจัดท าแผนการ
เดินทางไปท าวิจัย ณ ประเทศอินเดีย โดย 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๗  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ 

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒  
บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ ๒๓ ปี  วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา  ๒๕๖๒ 
ติดต่อ :  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ ต่อ ๑๓๐ - ๑๓๕ 

๓๐ กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
ตรวจประเมินคุณภาพ ISO: Surveillance Visit 2  
ติดต่อ : หน่วยประกันคุณภาพและบริหารความเสี่ยง ต่อ ๒๖๐ - ๒๖๑ 

รายละเอียด ไม่เกิน ๒ เมือง รวมเดลี และต้องอยู่
ท าวิจัยในประเทศอินเดียให้ครบ ๒๐ วัน 
 ๓. เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการ
วิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูลวิจัยของโครงการวิจัยท่ี
ก าลังด าเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความ
จ าเป็นท่ีจะต้องเดินทางไปเก็บ/ศึกษาข้อมูล
เพิ่มเติม ณ ต่างประเทศและไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน หรือเป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายกาวิจัย
ร่วมกันระหว่างนักวิจัยไทยและอินเดีย โดยเป็น
จุดเริ่มต้นอันจะน าไปสู่การท าวิจัยร่วมกันใน
อนาคต 
 ๔. เป็นทุนท่ีนักวิจัยจะต้องติดต่อสถานท่ี
ท่ีประสงค์จะเก็บข้อมูลวิจัยด้วยตนเองหลังจาก
ได้รับการอนุมัติทุน  สาขาวิชาการท่ีรับสมัคร 
(ต้องอยู่ในบริบทความสัมพันธ์ไทย - อินเดีย
เท่าน้ัน)  
 การสมัครขอรับทุน  
 ๑. ดาวน์โหลดเอกสาร 
 ๒. จัดท าเอกสารขอรับทุน โดยส่งตัวจริง 
จ านวน ๑ ชุด และส าเนา ๙  ชุด รวมเป็น ๑๐ 
ชุด 
 ๓.  จัดเรียงเอกสารตามล าดับ 
 ๔. จัดส่งเอกสารขอรับทุนให้ครบถ้วน   
 รายละเอียดติดต่อและสถานที่ส่ง
เอกสารสมัครขอรับทุน 
 

 ฝ่ายส่งเสริมการวิจัยกับต่างประเทศ  
กองการต่างประเทศ  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ  
๑๙๖  ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
๑๐๙๐๐   
โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๒๔๔๕  หรือ ๐ ๒๕๗๙ - ๑๓๗๐  
ต่อ ๒๐๓, ๒๑๐ และ  ๐ ๒๕๗๙ ๒๖๙๐  
(ทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยไปอินเดีย ๒๕๖๒ , NRCT-
ICSSR) 
 ก าหนดการ ระยะเวลารับสมัคร  
 ตั้งแต่ วันที่ ๑ กรกฎาคม -  ๓๐  
สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
     - ระยะเวลาแจ้งผลการพิจารณา ปลายเดือน
กันยายน ๒๕๖๒ 
     - ระยะเวลาท าวิจัย ณ ประเทศอินเดีย  
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๖๒ 
 
ดาวโหลดเอกสารได้ที่: https://
www.nrct.go.th/jobs/รับสมัครนักวิจัยไทยเข้า
รับทุนแลกเปล่ียนนักวิจัยตามโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทย-
อินเดีย-ประจ าปี-๒๕๖๒ 



๐๗ 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่  https://graduate.mahidol.ac.th/thai/alumni/?g=0 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๗  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ 

ก าหนดการฝึกซ้อมและการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

สอบถาม: งานกิจการนักศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 
โทร. ๐ ๒๔๔๑  ๔๑๒๕  ต่อ ๖๐๐ - ๖๐๕ 

 

 

 

 

ซ้อมย่อย ครั้งที่ ๑ :  
วันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๒ 
ห้อง ๒๑๗, ๒๑๘ และ ๒๑๙  อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
ซ้อมย่อย ครั้งที่ ๒ :  
วันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ 
ห้อง ๒๑๗, ๒๑๘ และ ๒๑๙ อาคารสิริวิทยา คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
ซ้อมใหญ่ :  
วันจันทร์ที่ ๓๐  กันยายน ๒๕๖๒ 
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 
วันพระราชทานปริญญาบัตร :  
วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fgraduate.mahidol.ac.th%2Fthai%2Falumni%2F%3Fg%3D0%26fbclid%3DIwAR3XyqwsA8PFJIxNmLTUYuKHlqlrLEtEECt9ANR3GaclLm3yeuUf5FE3dDg&h=AT2d-QK13mbo4BkBArUKOxUOGbNMd7DYiyKpp8SFZFhslZgB8Y0BIBxWh64jIbvCQJlTKVvyKtmFxxagodazyZ0k9


 Student Activities  
 

Live & Learn 

๐๘ 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๗  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรม เรื่อง Design Thinking: Everyone can be an Innovative Leader ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะ
ด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and Innovative Skills)  เมื่อวันท่ี ๑  มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SIMR) ชั้น ๑๒  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
วิทยากรได้รับเกียรติจาก แพทย์หญิง ขวัญกมล เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา และคณะ  ท้ังน้ีเพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ และ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ สร้างสรรค์นวัตกรรมในกิจกรรมท่ีรับผิดชอบ  โดยมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 โครงการอบรม  Design Thinking: Everyone can be an Innovative Leader 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาผู้น านักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันท่ี ๗ - ๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรม ภูริมาศ บีช แอนด์ สปา จังหวัดระยอง น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีการพัฒนาด้านบุคลิกภาพ มีมนุษยสัมพันธ์ของการ
ท างานเป็นทีม พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้น าและผู้ตามท่ีมีประสิทธิภาพ สร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น านักศึกษา อาจารย์ท่ีปรึกษาและ
บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในครั้งน้ีนักศึกษาได้ร่วมวางแผน โครงการ กิจกรรมนักศึกษาประจ าปี ๒๕๖๒ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมมุ่งให้บัณฑิตมีคุณสมบัติตาม Core 
value ขององค์กร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ด ารงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ อาจารย์ท่ีปรึกษากิจกรรมนักศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจ านวนมาก 

 โครงการ สัมมนาผู้น านักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจ าปี ๒๕๖๒ 



๐๙ 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับ
ทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  เมื่อวันท่ี ๒๒ 
- ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ บ้านทิพย์สวนทอง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เป็น
ประธานกล่าวเปิดงาน และให้เกียรติเป็นวิทยากร ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน 
แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์ 
รุ่งเรือง จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล การสัมมนาครั้งน้ีจัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูล
เทคนิคแนวทางการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากส านัก 
งานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้สามารถน าความรู้มาเขียนบทความตีพิมพ์ได้อย่าง
ครบถ้วนและถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 

 

 องค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรมโครงการค่ายบัณฑิต
อาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน  เมื่อวันท่ี ๑๔ - ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ อ าเภอสวนผึ้ง จ.ราชบุรี 
ภายใต้กิจกรรมพัฒนา Soft Skills ทักษะด้านการเป็นผู้น า และการบริหารจัดการ (Leaderships 
and management skills) น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฯ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมศรี ดาวฉาย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ด ารงเกียรติ อาจหาญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วัจนันท์ มัตติทานนท์ และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. ธนาภรณ์ รุ่งเรือง อาจารย์ท่ีปรึกษาด้านกิจกรรมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึง
การจัดโครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาครั้งน้ี จัดขึ้น ณ โรงเรียนท่ามะขามและชุมชนโดยรอบ โดย
นักศึกษาได้เข้าร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา เช่น การให้ความรู้เรื่องพยาธิ อนาโตมี่ (Anatomy) การท า
เครื่องกรองน้ า การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้ความรู้ด้านสุขอนามัยเบื้องต้น กิจกรรมสันทนาการ 
กีฬา การเรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ท้ังน้ี เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา 
นักเรียนและคนในชุมชน 

สัมมนาเชิงปฏิบัติการส าหรับนักศึกษาผู้ได้รับทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจ าปีการศึกษา  ๒๕๖๒ 

 โครงการ Creative Design Thinking 

 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ Creative Design Thinking ภายใต้กิจกรรม
พัฒนา Soft Skills ทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creative and 
Innovative Skills) แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  เมื่อวันท่ี ๒๕  
มิถุนายน  ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘ ชั้น  ๔ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา น า
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ต่อด้วย การบรรยาย Creative Design 
Thinking วิทยากรได้รับเกียรติจาก ดร. ศรีสุภา ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา จากคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล จากนั้นช่วงบ่าย เป็นการท า
Workshop และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมอบรม ท้ังน้ีภายในการจัดกิจกรรม 
ได้จัดให้นักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก Universitas Airlangga เข้าร่วมการอบรมในครั้งน้ี
ด้วย 

โครงการค่ายบัณฑิตอาสาพัฒนาโรงเรียนและชุมชน จังหวัดราชบุรี 

สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๗  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๒ 



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๗  ประจ าเดือนมิถุนายน  ๒๕๖๒ 

 

 

 

บัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  บัณฑติวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล   วัตถุประสงค์ :  เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับเผยแพร่ข่าวสารการด าเนินงานและกจิกรรมของ 
บัณฑิตวิทยาลัย ผลงานวจิัยและผลงานวชิาการของคณาจารย์และนักศึกษา ข่าวสารส าหรับ  คณาจารย ์ นักศกึษา  ศิษย์เกา่ และผู้สนใจ โดยเฉพาะท่ีเกี่ยวกับการอุดมศึกษา
และบัณฑิตศึกษาอื่นๆ  

ท่ีปรึกษา : คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย :  พัชรีย์  เลิศฤทธิ์   รองคณบดีบัณฑิตวทิยาลัย :  วราภรณ ์ อัครปทุมวงศ์  ชูศกัดิ์  โอกาสเจรญิ   นภดล  วรณิชรวนันท์  ธนดล  ปริตรานันท์  
สมชัย   ตระการรุ่ง   สุเทพ   ไวยครุฑธา   บุณยฤทธิ์   ปัญญาภญิโญผล   วิชิต   สธุรรมารกัษ์   สรชัย   ศรีสมุะ   Aung Win Tun  กองบรรณาธิการ  : วิชิต   สธุรรมารกัษ์   
วรรณา  ช่วยรักษา    ปาณิสรา รอ้ยชิน  พลยุทธ์  ปานจันทร์   ปราณ ี หนูสมัฤทธิ์  กราฟิก : งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองคก์าร    
ติดตามอ่านบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ   รูปแบบออนไลน์ท่ี   https://graduate.mahidol.ac.th/thai/?p=news&t=8 

๑๐ 

รอบรั้วบัณฑิตวิทยาลัย

 บัณฑิตวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ คณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย ร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. วริยา ชินวรรโณ ผู้อ านวยการ 
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา
โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒  เมื่อวันท่ี ๑๑  
มิถุนายน ๒๕๖๒  ณ หอประชุม Auditorium ชั้น ๔ โรงเรียนสาธิตนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยมหิดล และในโอกาสน้ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบเงินสมทบทุนเพื่อพัฒนา
ด้านการศึกษาของโรงเรียน 

 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

โครงการอบรมเชิงปฏบิัติการ เทคนิคการใหบ้ริการอย่างมืออาชีพ 

 บัณฑิตวิทยาลัย  จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการ
ให้บริการอย่างมืออาชีพ ให้กับบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้ผู้เข้า
อบรมได้ทราบหลักการยุทธวิธี และเทคนิคด้านการให้บริการอย่างมือ
อาชีพ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ท่ีได้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร วิทยากรได้รับเกียรติจาก อาจารย์ อมรมาลย์ 
ภัทรยานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมการให้บริการ โดยแบ่งการอบรม
ออกเป็น ๓  ครั้ง ได้แก่วันท่ี ๖, ๑๓ และ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยจัด
ให้มีการบรรยายและ Workshop ในหัวข้อ การใช้โทรศัพท์อย่างมือ
อาชีพ การให้บริการท่ีเหนือชั้นสร้างความประทับใจ ศิลปะการฟัง การ

ใช้ค าพูดการตอบแบบประทับใจ และเทคนิคการควบคุมอารมณ์ขณะ
ให้บริการลูกค้า ท้ังน้ีเพื่อมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา และพัฒนา
บัณฑิตวิทยาลัย เป็นองค์การบริหารจัดการคุณภาพบัณฑิตศึกษาเพื่อ
ความพึงพอใจสูงสุดของผู้รับบริการ 

วิทยากรโดย:   อาจารย์ อมรมาลย์ ภัทรยานนท์  



สารบัณฑิตศึกษาสารสนเทศ  ปีที่  ๓๐  ฉบับที่  ๒๗๗  ประจ าเดือนมิถุนายน   ๒๕๖๒ 

๑๑ 

 

 

 บัณฑิตวิทยลัย จัดโครงการให้ความรู้ส าหรับ
ประธานและเจ้าหน้าท่ีหลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งท่ี ๕  
เมื่อวันท่ี ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุม ๔๐๘  ชั้น ๔ 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา โดยมี อาจารย์ ดร. นภดล 
วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ให้
เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และบรรยายให้ความรู้ ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศของ
บัณฑิตวิทยาลัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีงานระบบสารสนเทศและ
การจัดการฐานข้อมูล กิจกรรมในครั้งน้ีมีประธาน อาจารย์ 
และเจ้าหน้าท่ีหลักสูตรเข้าร่วมเป็นจ านวนมาก  

 บัณฑิตวิทยาลัย  โดย ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมพิธีแสดงความยินดีแก่นักศึกษาผู้ส าเร็จการศกึษา 
จากหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรไทย - หลักสูตรนานาชาติ) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๑  
เมื่อวันท่ี ๒๕  มิถุนายน  ๒๕๖๒  ณ ห้องประชุม Theater  ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสน้ี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ได้กล่าวชื่นชมและร่วมแสดงความยินดี พร้อมมอบของท่ีระลึก แก่ผู้ส าเร็จการศึกษา  

 โครงการให้ความรู้ส าหรับประธานและเจ้าหน้าที่หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ ๕ 
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โครงการ  Tribute to Prof Sangkot Marzuki: Science Knows No Boundaries   
ณ  Universitas Hasanuddin  

 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย น าโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
ภารกิจพิเศษ และ Dr. Aung Win Tun ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เดินทางเข้าร่วม
โครงการ “Tribute to Prof Sangkot Marzuki: Science Knows No Boundaries” เมื่อ
วันท่ี ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ Universitas Hasanuddin ประเทศอินโดนีเซีย โดย 
ศาสตราจารย์ ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธ์ิ ได้รับเกียรติร่วมเป็นวิทยากรพิเศษในนาม บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล หลังจากนั้นได้ร่วมลงนามความร่วมมือ MoA ระหว่าง บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บัณฑิตวิทยาลัย Universitas Hasanuddin ประเทศ
อินโดนีเซีย  



บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล  ถนนพุทธมณฑลสาย ๔  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  www.grad.mahidol.ac.th 
หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ  ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบริการการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานวิจัยและบริการวิชาการ  ๓๑๙-๓๒๐  งานพัฒนาหลักสูตร  ๓๐๙-๓๑๐  ศูนย์ภาษาต่างประเทศ  ๒๒๑-๒๒๒  
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาศาลายา  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  ๓๑๑-๓๑๓ บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะวิทยาศาสตร์  ๐ ๒๒๐๑ ๕๒๐๖-๗   
บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์  ๐ ๒๒๐๐ ๗๖๖๑-๒         บัณฑิตวิทยาลัย  สาขาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ๐ ๒๔๑๑ ๒๐๐๒ 
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หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   ๑๑๒-๑๑๓  งานรับนักศึกษา  ๒๐๙-๒๑๐ งานบริการการศึกษา   ๑๐๙-
๑๑๑  งานกิจการนักศึกษา  ๒๑๑-๒๑๓   งานพัฒนาหลักสูตร  ๓๐๙-๓๑๐  งานศูนย์ภาษา  ๒๒๑-๒๒๒   
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หมายเลขโทรศัพท์  ๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕  ต่อ  งานวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์การ   ๑๓๐ - ๑๓๗  งานรับนักศึกษา  ๑๑๐ - ๑๑๕  งานบริการการศึกษา   
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