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ข�อมูลทั่วไป

ประวัติ

2550
มหาว�ทยาลัยในกำกับของรัฐ 

มหาว�ทยาลัยมหิดลเปล่ียนสถานภาพเป�น 
มหาว�ทยาลัยท่ีมีฐานะเป�นหน�วยงานในกำกับของรัฐ 

ตามพระราชบัญญัติมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

2512
ยุคมหาว�ทยาลัยมหิดล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานนาม “มหิดล” ให�เป�นนามของมหาว�ทยาลัย

2486-2511
ยุคมหาว�ทยาลัยแพทยศาสตร� 

คณะแพทยศาสตร�และศิร�ราชพยาบาลได�รับการ
สถาปนาเป�น มหาว�ทยาลัยแพทยศาสตร� 

สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข

2443-2485

พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัวพระราชทานนามใหม�
ว�า “โรงเร�ยนราชแพทยาลัย” และต�อมาเปล่ียนช่ือเป�น 

“คณะแพทยศาสตร�และศิร�ราชพยาบาล”

ยุคโรงเร�ยนราชแพทยาลัย

2432-2442
ยุคโรงเร�ยนแพทยากร

พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว
มีพระบรมราชานุญาตให�จัดต้ังโรงเร�ยนแพทย�ข�น้และ
กระทรวงธรรมการต้ังช่ือว�า “โรงเร�ยนแพทยากร”

2431
ยุคโรงศิร�ราชพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกล�าเจ�าอยู�หัว
เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป�ดโรงพยาบาลและ

พระราชทานนามว�า “โรงศิร�ราชพยาบาล”

สถานที่ตั้ง

จ.นครปฐม

จ.กาญจนบุร�

จ.นครสวรรค�

จ.อำนาจเจร�ญ

1,032 ไร�

427 ไร�

6,792 ไร�

1,262 ไร�
กรุงเทพฯ 
319 ไร�

สัญลักษณ�

คำขวัญ

ตรามหาว�ทยาลัย สีน้ำเง�นแก� ต�นกันภัยมหิดล

อตฺตานํ อุปมํ กเร 
พ�งปฏิบัติต�อผู�อ่ืน เหมือนดังปฏิบัติต�อตนเอง

สถานที่/พ�้นที่หลัก  

ถนนพ�ทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พ�ทธมณฑล จ. นครปฐม 

เขตบางพลัด เขตบางกอกน�อย เขตตลิ�งชัน เขตราชเทว� เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร

ว�ทยาเขต 1. อ.ไทรโยค จ. กาญจนบุร� 

    2. อ.เมือง และ อ.พยุหะคีร�  จ. นครสวรรค� 

              3. อ.เมือง  จ. อำนาจเจร�ญ
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การบร�หาร

Mastery    รู�แจ�ง รู�จร�ง สมเหตุ สมผล

ปรัชญา
ความสําเร็จที่แท�จร�งอยู�ที่การนําความรู�ไปประยุกต�ใช� 

เพ�่อประโยชน�สุขแก�มวลมนุษยชาติ

คณะ

พันธกิจ 
สร�างความเป�นเลิศทางด�านสุขภาพ ศาสตร� ศิลป� และนวัตกรรม 

บนพ�้นฐานของคุณธรรมเพ�่อสังคมไทย และประโยชน�สุขแก�

มวลมนุษยชาติ

ว�สัยทัศน�
มหาว�ทยาลัยมหิดลมุ�งมั่นที่จะเป�นมหาว�ทยาลัยระดับโลก

วัฒนธรรมองค�กร

M
A
H
I
D
O
L

Altruism   มุ�งผลเพ�่อผู�อื่น

Harmony  กลมกลืนกับสรรพสิ�ง

Integrity   มั่นคงยิ�งในคุณธรรม

Determination  แน�วแน�ทํา กล�าตัดสินใจ

Originality   สร�างสรรค�สิ�งใหม�

Leadership   ใฝ�ใจเป�นผู�นํา

โครงสร�างองค�กร 
มหาว�ทยาลัยมหิดล

สถาบัน ศูนย� ว�ทยาลัย ว�ทยาเขต

16 9 4 6 3

กลุ�มว�ทยาศาสตร�
สุขภาพ

1. คณะกายภาพบำบัด    2. คณะทันตแพทยศาสตร�   3. คณะเทคนิคการแพทย�   4. คณะพยาบาลศาสตร� 

5. คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี   6. คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล   7. คณะเวชศาสตร�เขตร�อน  

8. คณะสัตวแพทยศาสตร�   9. คณะสาธารณสุขศาสตร�   10. คณะเภสัชศาสตร� 11. ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร� 

และเทคโนโลยีการกีฬา 12. สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน   13. สถาบันแห�งชาติเพ�่อการพัฒนาเด็ก 

และครอบครัว 14. โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ  15. โครงการจัดตั้งว�ทยาเขตนครสวรรค�

กลุ�มว�ทยาศาสตร�
และเทคโนโลยี

1. คณะว�ทยาศาสตร�   2. คณะว�ศวกรรมศาสตร�   3. คณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร�   

4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร    5. ว�ทยาเขตกาญจนบุร�    6. สถาบันชีวว�ทยาศาสตร�โมเลกุล 

7. สถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู�   8. สถาบันโภชนาการ

กลุ�มสังคมศาสตร�
และมนุษยศาสตร�

1. คณะศิลปศาสตร�   2. คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�   3. ว�ทยาลัยการจัดการ   4. ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป�

5. ว�ทยาลัยนานาชาติ   6. ว�ทยาลัยราชสุดา   7. ว�ทยาลัยศาสนศึกษา   8. สถาบันว�จัยประชากรและสังคม

9. สถาบันว�จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย   10. โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

11. ศูนย�จ�ตตป�ญญาศึกษา 

ปณิธาน
ป�ญญาของแผ�นดิน

กลุ�มสนับสนุน
1. บัณฑิตว�ิทยาลัย  2. หอสมุดและคลังความรู�มหาว�ทยาลัยมหิดล  3. ศูนย�ตรวจสอบสารต�องห�ามในนักกีฬา 

4. ศูนย�สัตว�ทดลองแห�งชาติ  5. ศูนย�การแพทย�กาญจนาภิเษก  6. สถาบันบร�ิหารจัดการเทคโนโลยีและ

นวัฒกรรม 7. สำนักงานอธิการบดี  8. สำนักงานสภามหาว�ทยาลัย 

อื่นๆ

4

Mahidol University Profile   2



กลุ�มสาขาว�ชา

Mahidol

การรับนักศึกษาปร�ญญาตร� 

รับตรง 67.5 %*

Admission 24%

กลุ�มสถาบัน
แพทยศาสตร�ฯ 8.5% 

* หมายเหตุ ป�การศึกษา 2560 ระบบการรับเข�าจะเน�น Admission มากข�้น

จำนวนนักศึกษา
ทั้งหมด

จำนวนนักศึกษา
ชาวต�างชาติ

32,995 คน 1,143 คน

นักศึกษา

ต่ำกว�าปร�ญญาตร�ี 6

การศึกษา
หลักสูตร

648
จำนวนหลักสูตร

ทั้งหมด

ว�ทยาศาสตร�สุขภาพ 

ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

สังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร�

158

124

81

หลักสูตรที่เป�ดสอน

628 หลักสูตรมหาว�ทยาลัย หลักสูตรในกำกับว�ชาชีพ 

หลักสูตร 

343 285
(54.6%) (45.4%)

ปร�ญญาโท

20 40 60 80 100 120 140 160

ปร�ญญาตร� 84

166

ปร�ญญาเอก 80

แพทย�ประจำบ�าน 64

แพทย�ต�อยอดเฉพาะทาง 125

ทันตแพทย�เฉพาะทาง 10

แพทย�เฟลโลว� 69

พยาบาลเฉพาะทาง 17

หลักสูตร
ในกำกับว�ชาชีพ 285

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 5

ค�าธรรมเนียมเฉลี่ยต�อภาคการศึกษา

ค�าธรรมเนียมเฉลี่ยต�อหลักสูตร

หลักสูตรไทย

คณะว�ทยาศาสตร� คณะสังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร��

ระดับปร�ญญาตร� 

15,000 - 20,000

13,000 - 17,000

10,000 - 12,000

 8,000 - 10,000

คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล  คณะเภสัชศาสตร�   
คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี   คณะทันตแพทยศาสตร�
คณะสัตวแพทยศาสตร��   ว�ทยาลัยศาสนศึกษา

คณะกายภาพบำบัด   คณะพยาบาลศาสตร�   คณะว�ศวกรรมศาสตร� 
ว�ทยาลัยราชสุดา

คณะสิ�งแวดล�อมและทรัพยากรศาสตร�   คณะเทคนิคการแพทย�
ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยีการกีฬา คณะสาธารณสุขศาสตร�
คณะศิลปศาสตร�  

หลักสูตรนานาชาติ

650,000 - 700,000

80,000 - 160,000

50,000 - 75,000

คณะทันตแพทยศาสตร�  

ว�ทยาลัยนานาชาติ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระดับปร�ญญาโท ระดับปร�ญญาเอก 

110,000 - 333,000 บาท

หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติิ*

210,000 - 550,000 บาท 260,000 - 660,000 บาท

หลักสูตรไทย หลักสูตรนานาชาติ

410,000 - 800,000 บาท
* ยกเว�นคณะทันตแพทยศาสตร�  400,000-1,500,000 บาท

หน�วย : บาท

หน�วย  บาท

ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป�70,000

 หลักสูตรไทย  (ว�ทยาเขต) 

10,000 - 15,000

 7,500 - 13,000
หน�วย : บาท

อำนาจเจร�ญ   นครสวรรค�

กาญจนบุร�

Mahidol University Profile   3



1. ทุนการศึกษา 2. กิจกรรม

กิจกรรมส�วนกลางของมหาว�ทยาลัย

กิจกรรมเลือกเสร�

3. ชมรม 4. หอพัก

5. ห�องสมุด 6. การขนส�ง

การศึกษา
สิ�งสนับสนุนการศึกษา

cholarships

ทุนภายใน ทุนภูมิพล/ทุนมหาว�ทยาลัย/
ทุนจากดอกผลผู�บร�จาค 

ทุนภายนอก หน�วยงานของรัฐ/บร�ษัท/
มูลนิธิ/องค�กรการกุศล    

ทุนฉุกเฉิน สำหรับนักศึกษาที่ครอบครัว
ประสบเหตุร�ายแรง

เง�นยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน 
กรณีที่นักศึกษามีความจำเป�นฉุกเฉิน 

ทุนกู�ยืมเพ�่อการศึกษา เป�นเง�นทุนกู�ยืม
จากกองทุนเง�นให�กู�ยืมเพ�่อการศึกษา

ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม�

งานเบิกฟ�า
กิจกรรม

กิจกรรม
เดินสู�ความดี

คุณธรรม ทักษะทางสังคม ศิลปวัฒนธรรม สร�างเสร�มสุขภาพ

แบ�งออกเป�น 4 ด�าน

ชมรมด�านบำเพ็ญประโยชน� (6) ชมรมด�านศิลปวัฒนธรรม (10)

ชมรมด�านกีฬา (22) ชมรมด�านว�ชาการ (2)

แบ�งออกเป�น  4  ประเภท จำนวน 10 อาคาร รองรับนักศึกษาได� 3,672 คน 

หญิง 2,456 คน

อัตราค�าธรรมเนียมในการเข�าพัก  3,000 - 8,000  บาท/ภาคการศึกษา

ชาย 1,216 คน

สิ�งอำนวยความสะดวกและสิทธิเฉพาะนักศึกษาที่พักอาศัยในบ�านมหิดล

ระบบรักษา
ความปลอดภัย

Wifi สนามกีฬา ห�องนันทนาการ

37
แห�ง

หอสมุดกลาง และห�องสมุดคณะ/สถาบัน/ว�ทยาลัย

รถรางว��งให�บร�การรับส�ง ภายในพ�้นที่ศาลายา 
จำนวน 16 คัน แบ�งเป�น 4 สาย เข�ยว น้ำเง�น แดง เหลือง

เส�นทางจักรยานรอบมหาว�ทยาลัยและบร�การยืมจักรยาน

ระบบรถโดยสารรับ-ส�ง ระหว�างว�ทยาเขต (Shuttle Bus) 
9 คัน 4 เส�นทาง (ศาลายา คณะว�ทยาศาสตร�� 
คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล และ
คณะสาธารณสุขศาสตร�)

เร�อนกิจกรรม
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ว�ทยาศาสตร�สุขภาพ 

ว�ทยาศาสตร�และเทคโนโลยี  

สังคมศาสตร�และมนุษยศาสตร��

การศึกษา

การสำเร็จการศึกษาและการมีงานทำ (ระดับปร�ญญาตร� ป�การศึกษา 2557)

ร�อยละของการสำเร็จการศึกษา

93.97 %

ร�อยละของการมีงานทำ*

87.39 %
*สูตรคำนวณ QS Ranking 

ลักษณะงานที่ทำ

ตรงสาขาว�ชาที่
สำเร็จการศึกษา

ไม�ตรงสาขาว�ชาที่
สำเร็จการศึกษา

80%

20%

ประเภทงานที่ทำ

ข�าราชการ/เจ�าหน�าที่
หน�วยงานของรัฐ

รัฐว�สาหกิจ/
องค�กรมหาชน

พนักงานบร�ษัท/
องค�กรธุรกิจเอกชน

ธุรกิจอิสระ/
เจ�าของกิจการ 

องค�กร
ระหว�างประเทศ อื่นๆ

43% 32% 8% 7% 7%3%

รายได�เฉลี่ยต�อเดือน 

26,700 บาท

20,300 บาท

20,100 บาท

ค�าเฉลี่ยความพ�งพอใจของ
ผู�ใช�บัณฑิต

4.3 จาก 5

คุณลักษณะของบัณฑิตที่
ได�รับความพ�งพอใจมากที่สุดคือ
คุณธรรม/จร�ยธรรม
 4.42 จาก 5

ความพ�งพอใจของผู�ใช�บัณฑิต
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Mahidol

การว�จัย

ผลการดำเนินงานด�านการว�จัย
ผลการดำเนินงานโดยรวม (2554-2559, ข�อมูลจากฐาน Scopus ณ 23 ธันวาคม 2016)

ศูนย�ความเป�นเลิศ

ด�านอนามัยสิ�งแวดล�อม
และพ�ษว�ทยา

Publications Citations Authors
Field-weighted 
Citation Impact

Citations Per
Publication

12,178 74,330 9,535 1.10 6.1

Medicine
(37.6%)

Pharmacology, Toxicology 
and Pharmaceutics

 (4.5%)

Social Sciences
 (2.4%)

Other

 (16.2%)

Computer Science (2.9%)

Biochemistry, Genetics 
and Molecular Biology 

(12.4%)

Chemistry (4.1%)
Materials Science (2.4%)

Engineering (4.0%)

Agricultural and Biological 

Sciences (6.1%)

Immunology and Microbiology 

(7.5%)

ด�านคณิตศาสตร�ด�านนวัตกรรมทางเคมีด�านเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการแพทย�
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LOGO
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การว�จัย

ผลการดำเนินงานด�านการว�จัย (ข�อมูล ณ 30 กันยายน 2559)

จำนวนรางวัลที่นักว�จัยได�รับ

145จำนวน
ผู�ได�รับรางวัล

จำนวนรางวัล 109

ระดับชาติระดับนานาชาติ ระดับองค�กรทั้งหมด

14

12

85

63

46

34

ประเภท/ระดับ

ผลงานว�จัยที่ได�รับการจดทะเบียนทรัพย�สินทางป�ญญา

งานว�จัยทั้งหมด

63
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เคร�่องหมายการค�า

4 16 34 9
การนำงานว�จัยไปใช�ประโยชน�

จำนวนสัญญาโครงการว�จัย

ถ�ายทอดเทคโนโลยีหร�อ 
องค�ความรู�ต�อภาครัฐ

ถ�ายทอดเทคโนโลยีหร�อ
องค�ความรู�ต�อภาคเอกชน 

ทำให�มหาว�ทยาลัยมีรายได� 

167  ฉบับ

220  ฉบับ

263  ฉบับ

การใช�งานว�จัยในเชิงพาณิชย�

รายได�จากการอนุญาตให�ใช�สิทธิในทรัพย�สินทางป�ญญา

รายได�จากการจำหน�ายทรัพย�สินทางป�ญญา

 18,807,915 (85%)

รายได�จากการนำผลงานว�จัย�ไปใช�ประโยชน�เชิงพาณิชย�

 22,233,171 บาท

 3,425,256 (15%)
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คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคนิคการแพทย� 

คณะเภสัชศาสตร�

คณะแพทยศาสตร�โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะแพทยศาสตร�ศิร�ราชพยาบาล

คณะทันตแพทยศาสตร� 

คณะพยาบาลศาสตร�

คณะสัตวแพทยศาสตร�

ผลงานมหาว�ทยาลัย

ผลการจัดลำดับมหาว�ทยาลัย (2016-2017)

ผลการสอบใบประกอบว�ชาชีพ (ครั้งที่ 1 ป�การศึกษา 2558)

MD 94.43 %

92.72 %

100 %

OT 95.24 %, PT 96.1 %   

MT 80 %, RT 94.55 %

81.40 % 

ความร�วมมือกับต�างประเทศ

North America

65 Institutions

South America

3 Institutions

Asia

176 Institutions

Europe

87 Institutions

Oceania
15 Institutions

อันดับ  2  ของประเทศไทย

อันดับ  61 ของเอเชีย, อันดับ  283  ของโลก

อันดับ 101-150 ของโลก ในสาขา 

Medicine และ Pharmacy & Pharmacology 

อันดับ  1  ของประเทศไทย

อันดับ  90 ของเอเชีย

อันดับ  501-600  ของโลก

อันดับ  1  ของประเทศไทย

อันดับ  16 ของเอเชีย

อันดับ  70  ของโลก

อันดับ  1  ของประเทศไทย

อันดับ  89 ของเอเชีย 

อันดับ  516  ของโลก

อันดับ  1  ของประเทศไทย

อันดับ  16 ของเอเชีย, อันดับ  70  ของโลก

อันดับ 9 ของโลก ในด�านการสัญจร (Transportation)

MD 100 % 63.57 %
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กองแผนงาน 

ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาว�ทยาลัยมหิดล

999 ถนนพ�ทธมณฑล สาย 4 ต.ศาลายา  อ.พ�ทธมณฑล จ. นครปฐม 73170

โทรศัพท� 0 2849 6130-47 โทรสาร 0 2849 6131

Infographic material: Design by FreePik   


