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ลักษณะองคกร
ประวัติมหาว�ทยาลัย

ทิศทางการบร�หาร
ปณิธาน: ปญญาของแผนดิน

2550

เปลี่ยนสถานภาพมหาว�ทยาลัยมหิดลเปน
มหาว�ทยาลัยที่มีฐานะเปนหนวยงานในกำกับของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติมหาว�ทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2550

2512

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
ทรงพระราชทานนาม “มหิดล” ใหเปนนามของ
มหาว�ทยาลัย

ว�สัยทัศน: มหาว�ทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปน
มหาว�ทยาลัยระดับโลก

พันธกิจ: สรางความเปนเลิศทางดานสุขภาพ

ศาสตร ศิลป และนวัตกรรม บนพ�้นฐานของ
คุณธรรมเพ�่อสังคมไทยและประโยชนสุข
แกมวลมนุษยชาติ

พ�้นที่และสวนงานของมหาว�ทยาลัย
1,032 ไร

จ.นครสวรรค

427 ไร

ยุคมหาว�ทยาลัยมหิดล

2486-2511

สถาปนาเปนมหาว�ทยาลัยแพทยศาสตร
สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข

2443-2485

ยุคโรงเร�ยนราชแพทยาลัย

พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทาน
นามใหมวา“โรงเร�ยนราชแพทยาลัย” และตอมาเปลี่ยน
ชื่อเปน “คณะแพทยศาสตรและศิร�ราชพยาบาล”

2432-2442

พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาตใหจัดตั้งโรงเร�ยนแพทยข�้นและกระทรวง
ธรรมการตั้งวา “โรงเร�ยนแพทยากร”

ยุคมหาว�ทยาลัย
แพทยศาสตร

จ.อำนาจเจร�ญ

จ.กาญจนบุร�

6,792 ไร

กรุงเทพฯ, จ.นครปฐม

1,582 ไร

กรุงเทพฯ และปร�มณฑล ประกอบดวย

ยุคโรงเร�ยนแพทยากร

2431

ยุคโรงศิร�ราชพยาบาล

พระบาทสมเด็จพระจ�ลจอมเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราช
ดำเนินมาทรงเปดโรงพยาบาลและพระราชทานนามวา
“โรงศิร�ราชพยาบาล”

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะเภสัชศาสตร ว�ทยาลัยการจัดการ
คณะว�ทยาศาสตร คณะเทคนิคการแพทย ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะสิ�งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร คณะว�ศวกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันว�จัยประชากรและสังคม สถาบันว�จัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย สถาบันโภชนาการ สถาบันนวัตกรรมการเร�ยนรู
สถาบันชีวว�ทยาศาสตรโมเลกุล สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน สถาบันแหงชาติเพ�่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว หอสมุดและคลังความรูมหาว�ทยาลัยมหิดล
บัณฑิตว�ทยาลัย ศูนยสัตวทดลองแหงชาติ สถาบันบร�หารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ว�ทยาลัยราชสุดา ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
ว�ทยาลัยนานาชาติ ว�ทยาลัยดุร�ยางคศิลป ว�ทยาลัยศาสนศึกษา

ว�ทยาเขต ว�ทยาเขตกาญจนบุร� ว�ทยาเขตนครสวรรค และว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ

Mahidol Good University Report

1

การขับเคลื่อนและพัฒนามหาว�ทยาลัย

ดวยว�สัยทัศน “มหาว�ทยาลัยมหิดลมุงมั่นที่จะเปนมหาว�ทยาลัยระดับโลก” มหาว�ทยาลัยไดจัดทำแผนยุทธศาสตร
กำหนดกลยุทธและตัวชี้วัด (Coperate KPI) และถายทอดสูสวนงานผานการจัดทำ Performance Agreement
เพ�่อใหเกิดการประสานงานเชื่อมโยงทั่วทั้งองคกร
กำหนดวัฒนธรรมองคกร “M A H I D O L” เปนรากฐานในการปฏิบัติงาน
จั ด สรรทรั พ ยากรและออกแบบกระบวนการทำงานที ่ เ หมาะสมและสร า งความยื ด หยุ  น ของกระบวนการ
ทำงานตางๆใหตอบสนองตอยุทรศาสตร และสนับสนุนเปาหมายการเปนมหาว�ทยาลัยระดับโลก
มุงเนนการทำงานที่เปนเลิศ “Culture of Excellence” โดยนำเกณฑคุณภาพการศึกษาเพ�่อการดำเนินการ
ที่เปนเลิศ (EdPEx) มาใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของมหาว�ทยาลัย
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การดำเนินภารกิจของมหาว�ทยาลัย
คาธรรมเนียมเฉลี่ยตอภาคการศึกษา

การศึกษา

ระดับปร�ญญาตร�

รูปแบบการศึกษา: มหาว�ทยาลัยนำรูปแบบ Triple T Model ซึ่งประกอบ
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หลักสูตรไทย
15,000 - 20,000 บาท

คณะเภสัชศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
คณะทันตแพทยศาสตร

13,000 - 17,000 บาท

คณะกายภาพบำบัด คณะพยาบาลศาสตร
คณะว�ศวกรรมศาสตร ว�ทยาลัยราชสุดา

10,000 -12,000 บาท
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MU Graduate

คณะศิลปศาสตร ว�ทยาลัยศาสนศึกษา
คณะว�ทยาศาสตร
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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ไปดวย Teacher Transform, Technology Transform และ Teaching
Transform มาใชจัดการเร�ยนการสอน เพ�่อใหมหาว�ทยาลัยเปนแหลงเร�ยนรู
แบบเปด (Global Open Access Learning – University) พรอมทั้งนำ
เทคโนโลยีการศึกษาและ e-Learning ไดแก Distance Learning, Online
Curriculum, Mobile Learning, Online Learning และ Online Course
มาพัฒนาการเร�ยนการสอน และ กิจกรรมการเร�ยนรู

8,000 - 10,000 บาท

8,000 - 15,000 บาท
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ว�ทยาเขตกาญจนบุร� ว�ทยาเขตนครสวรรค
ว�ทยาเขตอำนาจเจร�ญ
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คณะสิ�งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร
ว�ทยาลัยว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา
คณะเทคนิคการแพทย คณะสาธารณสุขศาสตร
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หลักสูตรนานาชาติ

650,000 - 700,000 บาท

คณะทันตแพทยศาสตร

80,000 - 160,000 บาท

เกณฑคุณภาพที่นำมาพัฒนาหลักสูตรการเร�ยนการสอน

WFME

Association to Advance Asian University Network
World Federation
for Medical Education Collegiate Schools of Business Quality Assurance

International Society
for Prosthetics and Orthotics

Accreditation Board for
Engineering and Technology

Admission

24%

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
คณะว�ทยาศาสตร

คาธรรมเนียมเฉลี่ยตอหลักสูตร

ระดับปร�ญญาโท

ABET

การรับนักศึกษา
67.5% รับตรง

50,000 - 75,000 บาท

AUN
QA

AACSB

ISPO

ว�ทยาลัยนานาชาติ

8.5 %

กลุมสถาบันแพทยศาสตรฯ

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

110,000 - 333,000 บาท

210,000 - 550,000 บาท*

ระดับปร�ญญาเอก

* ยกเวนคณะทันตแพทยศาสตร
400,000-1,500,00 บาท

หลักสูตรไทย

หลักสูตรนานาชาติ

260,000 - 660,000 บาท

410,000 - 800,000 บาท
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การดำเนินภารกิจของมหาว�ทยาลัย
สิ�งสนับสนุนการศึกษา

ศูนยการเร�ยนรู

ทุนการศึกษา
แหลงทุนภายในและภายนอกมหาว�ทยาลัย

ศูนยคอมพ�วเตอร Mini Theatre
400 ที่นั่ง

ทุนฉุกเฉินมหาว�ทยาลัย

ชมรมตางๆ

One Stop Service หองฟ�ตเนส
& Information Center

MU
Hamony

ทุนกูยืมเพ�่อการศึกษา

ศูนยหนังสือ

เง�นยืมสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

รานจำหนายสินคา
ตรามหาว�ทยาลัย

ศูนยอาหาร

รานสะดวกซื้อ ศูนยจอดรถราง
และ MU Plaza และบร�การจักรยาน

สถานที่ออกกำลังกาย

การใหบร�การดานสุขภาพ
กิจกรรมสราง
เสร�มสุขภาพ

การบร�การ
ดานทันตกรรม

สนามกร�ฑา

สนามฟ�ตบอล

สนามเซปกตะกรอ

สระวายน้ำ

สนามฟ�ตซอล สนามบาสเกตบอล สนามวอลเลยบอล

การบร�การดาน
การรักษาพยาบาล

หอพักนักศึกษา

สระกระโดด

ลานแอโรบิค สนามกีฬาอเนกประสงค

จำนวน 10 อาคาร รองรับนักศึกษาได 3,672 คน
สนามเปตอง

ชาย 1,216 คน
อัตราคาธรรมเนียมในการเขาพัก

หญิง 2,456 คน

สนามเทนนิส

สนามแบดมินตัน หองออกกำลังกาย

หอประชุม

3,000 - 8,000 บาท/ภาคการศึกษา

สิ�งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
กิจกรรมเสร�มหลักสูตร
หองสมุด 21 แหง

โรงอาหารและรานอาหาร

เสร�มสรางคุณธรรม
และจร�ยธรรม
กีฬา/การสงเสร�มคุณภาพ

กลองวงจรปด CCTV

Core
Value

สงเสร�มคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พ�งประสงค
สงเสร�มศิลปะและวัฒนธรรม

สัญญาณ Wifi
บำเพ็ญประโยชน/รักษาสิ�งแวดลอม
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การดำเนินภารกิจของมหาว�ทยาลัย
การว�จัย

S
S

นโยบายการว�จัย

S

การใหบร�การทางการแพทย

หนวยงานที่ใหบร�การดานการแพทย มี 6 แหง

Research Policy

1

สงเสร�มการสรรหา สรางและรักษานักว�จัยที่มีคุณภาพสูง

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล
โรงพยาบาลศิร�ราช

โรงพยาบาลศิร�ราช ปยมหาราชการุณย

คณะเวชศาสตรเขตรอน

โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน

ศูนยการแพทย
กาญจนาภิเษก

สรางสิ�งเอื้ออำนวยความสะดวกและทรัพยากรตางๆ
เพ�่อสนับสนุนงานว�จัยคุณภาพ
สนับสนุนใหเกิดงาน
ว�จัยแบบบูรณาการ

2

3

4

สนับสนุนทุนว�จัยใหเกิดประโยชนสูงสุด

5

สนับสนุนการว�จัยที่สอดคลองกับนโยบายการว�จัยของชาติ
และความตองการของแหลงทุน

คณะสัตวแพทยศาสตร

โรงพยาบาลสัตวประศุอาทร
โรงพยาบาลปศุสัตวและสัตวปา ปศุปาลัน

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี

6

สงเสร�มการสราง Ecosystem
ใหเกิดระบบบร�หารจัดการ
ทรัพยสินทางปญญา

7

สงเสร�มการเผยแพรผลงานและ
นวัตกรรมการว�จัยสูสาธารณชน

Research

ศูนยการแพทยสิร�กิติ์

ศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตน

การบร�หารคุณภาพ
มหาว�ทยาลัยกำหนดยุทธศาสตรการบร�หารจัดการเพ�่อความยั่งยืน
เพ�่อสรางระบบบร�หารจัดการการใชทรัพยากรทุกประเภทอยางมีประสิทธิภาพ
โดยนำระบบคุณภาพเขามากำกับการบร�หารจัดการ

Excellence
มหาว�ทยาลัยมหิดลเปน 1 ใน 7 มหาว�ทยาลัยว�จัยของประเทศไทยและ
เปนแกนนำในกลุมคลัสเตอรว�จัยดานสุขภาพ และมีการสรางเคร�อขาย
งานว�จัยความรวมมือกันในระดับนานาชาติทั่วโลกเกือบรอยละ 50 ของ
ผลงานว�จัยทั้งหมดของมหาว�ทยาลัย

คณะทันตแพทยศาสตร

โรงพยาบาลทันตกรรม
โรงพยาบาลทันตกรรม
มหาจักร�สิร�นธร

Education Criteria for
Performance Excellence
(EdPEx)
Mahidol University
Quality Development
(MUQD)

พ.ศ. 2553 - ปจจ�บัน

พ.ศ. 2548
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ผลลัพธของมหาว�ิทยาลัย
การศึกษา

ผลสำรวจความพ�งพอใจของผู ใชบัณฑิต 2556
คาเฉลี่ย
ผลการประเมิน

การผลิตบัณฑิต
4,693

20,138

5.0

3,981

7,319 คน
750

2,551

1,876

613

6,848

นักศึกษาเขาใหม
ปการศึกษา 2558

1,554

นักศึกษาทั้งหมด
ปการศึกษา 2558

ปร�ญญาตร�

ผูสำเร็จการศึกษา
ปการศึกษา 2557

ปร�ญญาโท

ปร�ญญาเอก

สัดสวนการผลิตบัณฑิต
3,981

กลุมว�ทยาศาสตรสุขภาพ
3,129 คน
(50.9 %)

(64.75%)

กลุมว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี
1,619 คน
(26.3 %)

ว�ทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

มนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร

ผลการสอบใบประกอบว�ชาชีพ 2557

หนวย : %

คณะแพทยศาสตรศิร�ราชพยาบาล

96.02

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี

97.40

คณะทันตแพทยศาสตร

95.65

คณะเภสัชศาสตร

96.97

คณะเทคนิคการแพทย

MT 97.18, RT 96.36
กิจกรรมบำบัด 93.33, กายภาพบำบัด 89.0

คณะว�ศวกรรมศาสตร CHE 87.5, IE 80.0, EC 70.0, EE 60.87, ME 56.67, CE 52.63

2,167
(35.25)

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
1,400 คน
(22.8 %)

บัณฑิตศึกษา

ว�ทยาศาสตร
สุขภาพ

คณะกายภาพบำบัด

จำนวนทั้งหมด
6,148 คน

ปร�ญญาตร�

กลุมสาขาว�ชา

3.0

6,148 คน

29,537 คน

4.34

4.27

4.10

4.0

คณะพยาบาลศาสตร

69.29

คณะสัตวแพทยศาสตร

82.92

ภาวะการหางานทำ 2557
สถานภาพการทำงาน

หลักสูตรมหาว�ทยาลัย

จำนวนทั้งหมด 343 หลักสูตร แบงเปน

กลุมว�ทยาศาสตรสุขภาพ 145 หลักสูตร (42%)
32

84

ทำงานแลว

29

65.27 %

กลุมว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี 122 หลักสูตร (36%)
31

56

37

รัฐว�สาหกิจ/องคกรมหาชน

ปร�ญญาโท

1.22 %

ปร�ญญาเอก

ธุรกิจสวนตัว
ไมระบุ

17.81%
หนวย : %

ขาราชการ/เจาหนาที่หนวยงานของรัฐ
พนักงานบร�ษัท/องคกรธุรกิจเอกชน

16

ปร�ญญาตร�

15.69%

ประเภทการไดงานทำ

35

กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 76 หลักสูตร (22%)
23

กำลังศึกษาตอ ทำงานและศึกษาตอ ยังไมไดทำงาน

47
37.62

4.55

3.38
7.45
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ผลลัพธของมหาว�ิทยาลัย
บุคลากร

ผลงานว�จัย

จำนวนบุคลากร

จำนวนโครงการและงบประมาณ

บุคลากรทั้งหมด 34,330 คน แบงเปน

จำนวน 2,170 โครงการ คิดเปนเง�นที่ไดรับ 1,932,266,595 บาท

ว�ทยาศาสตรสุขภาพ (53%)
- 1,201 โครงการ
- 1,025,143,334 บาท
ว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี (28%)
- 654 โครงการ
- 540,232,755 บาท

ขาราชการ
1,348 คน
พนักงาน
24,316 คน
ลูกจาง
8,666 คน

สัดสวนบุคลากร
สายสนับสนุน (30,424)

ว�ชาการ : สนับสนุน

สายว�ชาการ (3,906)

11% : 89%

วุฒิการศึกษาของบุคลากรสายว�ชาการ

ผลงานว�จัยและสิทธิบัตร
6 คน (0.15%)

3,244 คน
(83%)

16 คน (0.40)
61 คน (1.56%)
579 คน
(14.89%)

ปร�ญญาเอก

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง

ปร�ญญาโท

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ปร�ญญาตร�

160 763
รองศาสตราจารย
(19.8%)

ความรวมมือ
ในระดับนานาชาติ
เกือบรอยละ
ของผลงานว�จัย

3,000

มากกวา
บทความ
ในป 2557-2558

50

จำนวนการอางอิง
ฐานขอมูล

Scopus 32,721
ISI 27,759

1,003 1,927
ผูชวยศาสตราจารย
(26.03%)

ผลงานว�จัยตีพ�มพ
ในระดับนานาชาติ

สูงสุดของประเทศใน
ทุกสาขา

Research

Field-Weighted
Citation Impact
2553-2558

1.12

แจงขอรับสิทธิบัตร

21 เร�่อง อนุสิทธิบัตร
25 เร�่อง

ตำแหนงทางว�ชาการของอาจารย

ศาสตราจารย
(4.15%)

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (19%)
- 315 โครงการ
- 366,890,506 บาท

นำทรัพยสินทางปญญา
ไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
รายการ มีมูลคาทั้งสิ�น
ลานบาท

19
4.894

ไดรับการรับรอง
การจดแจงลิขสิทธิ์
เร�่อง

141

อาจารย
(50.02%)
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ผลลัพธของมหาว�ิทยาลัย
งบประมาณ

การใหบร�การทางการแพทย

งบประมาณที่ไดรับ

การรักษาพยาบาล

50,377.22 ลานบาท
CITY

ใหบร�การรักษาผูปวยทั้งหมด

6,097,698 ราย

HALL

14,059.94 ลานบาท (28%)
งบประมาณแผนดิน

งบประมาณเง�นรายได

ผูปวยนอก

36,317.28 ลานบาท (72%)

5,951,797 (97.6%)

จำแนกตามงบรายจาย
งบดำเนินการ

21,962.86 ลบ.

งบบุคลากร
14,576.48 ลบ.

งบลงทุน

145,901 (2.4%)

ใหบร�การทันตกรรม

724,684 ราย

ใหบร�การทางดานทันตกรรม
โดยไมคิดมูลคา
จำนวน

175,280 ราย

งบอุดหนุน

7,371.77 ลบ.

งบอื่นๆ

5,323.19 ลบ.
1,142.92 ลบ.

มีนักศึกษารับบร�การ 27,141 คน
คิดเปนรายจาย 11,083,780 บาท

การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ
17,444.96 ลบ.
(34.64%)

ใหบร�การตรวจสอบทางหองปฏิบัติการ ทั้งสิ�น

20,417,327 รายทดสอบ

จดั

78,528 ราย/วัน

ศกึ ษา
การ

าร
วร ช� าก

บรก�
า

จำแนกตามผลผลิต
31,701.81 ลบ.
(62.93%)

ผูปวยใน

การรักษาพยาบาลสัตว

อื่น ๆ
97.46 ลบ.
(0.19 %)

ว� จั ย

จำนวนสัตวที่เขารับการรักษาทั้งหมด

1,132.97 ลบ.
(2.24%)

77,535 ตัว
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การจัดอันดับมหาว�ทยาลัย
QS World/Asian University Rankings

# 295

QS World University
Rankings

101-150

QS WU Rankings
by subject

Medicine

147

QS WU Rankings
by Faculty
Life Sciences & Medicine

# 61

Asian University
Rankings

THE World University Ranking

501-600

91

No.
in Asian

World University
Rankings

1

No.
in Thailand

UI Green University Ranking

71

No.

World

No. 20

Asia
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