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ผูบริหาร  หมายถึง ผูที่ถูกแตงตั้งโดยสภามหาวิทยาลัย คือ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี 
รองคณบดี ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ หัวหนาภาควิชา รองหัวหนาภาควิชา 

คณะ/สถาบัน  หมายถึงคณะ  สถาบัน  วิทยาลัย  หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในมหาวิทยาลัย 
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หนวยงาน สวนใหญจะมีการเรียนการสอน ทั้งในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 
และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะ/สถาบัน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  หมายถึง   คณะ/สถาบัน  ที่จัดการเรียนการสอนและวิจัย
ทางดานแพทยศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ 13   คณะ/สถาบัน ไดแก  คณะแพทยศาสตร-     
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ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 8 คณะ/สถาบัน ไดแก คณะวิทยาศาสตร คณะสิ่งแวดลอม-
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มนุษยศาสตร สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา 
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  สวนที่ 1 
  รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล 

 
 

1. ช่ือ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  (Mahidol University) 

2.  สถานที่ตั้ง 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนวยงานตั้งอยูในพ้ืนที่ตางๆ  ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร  และจังหวัด
นครปฐม จํานวน 3 แหง คือ 

1) พื้นที่บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือที่ 72 ไร  เปนที่ตั้งของคณะแพทยศาสตร    
ศิริราชพยาบาล  คณะเทคนิคการแพทย  คณะพยาบาลศาสตร   และคณะกายภาพบําบัด
และวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 

2) พื้นที่พญาไท กรุงเทพมหานคร มีเน้ือที่ประมาณ 198 ไร แบงพ้ืนที่เปน 3 บริเวณ  คือ  
• บริเวณถนนศรีอยุธยา เปนที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร 
• บริเวณถนนพระรามหก  เปนที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร  คณะแพทยศาสตร-

โรงพยาบาลรามาธิบดี   สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู   สํานัก-
คอมพิวเตอร  และศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  

• บริเวณถนนราชวิถี เปนที่ตั้งของคณะสาธารณสุขศาสตร   คณะเวชศาสตรเขตรอน 
และคณะทันตแพทยศาสตร 

3) พื้นที่ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเน้ือที่ 1,239 ไร  1 งาน 61 
ตารางวา เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร (เฉพาะสวนที่ดําเนินการสอน
นักศึกษาปที่ 1 และปที่ 2)  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและ-
ทรัพยากรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย  สถาบัน 
วิจัยประชากรและสังคม  สถาบันวิจัยโภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา-
ชนบท  สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข-
อาเซียน สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุ-
ศาสตร  วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการ-
กีฬา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยศาสนศึกษา สํานักหอสมุด สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  
ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ และศูนยศาลายา  
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มหาวิทยาลัย ยังมีหนวยงานที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่ตามที่กลาวขางตน คือ วิทยาลัยการจัดการ 
ตั้งอยูที่อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
และที่อาคารรัตนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ไดขยายวิทยาเขตไปตางจังหวัด เพ่ือสนองตอบนโยบายการขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับสูงไปสูสวนภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย อีกจํานวน  3 แหง คือ  

1) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี  เปดรับนักศึกษาครั้งแรกในป 2544 ปจจุบัน
มีนักศึกษาจํานวน ทั้งสิ้น  443  คน ศึกษาใน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการจัดการบัณฑิต  
(มี 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การบัญชี การจัดการเทคโนโลยี         
สารสนเทศ และการเปนผูประกอบการ)  และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  (มี 3 สาขาวิชา 
ไดแก  ชีววิทยาเชิงอนุรักษ  เทคโนโลยีการอาหาร  และวิทยาศาสตรการเกษตร)  ซ่ึงจะ
เปดสาขาวิชาเพิ่มเติมอีก 1 สาขาวิชา  คือ  สาขาวิชาธรณีศาสตร  ในปการศึกษา  2547 

2) โครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค  ขณะนี้กําลังดําเนินการกอสรางอาคาร
เรียนรวม มีกําหนดแลวเสร็จ ในวันที ่ 8  สิงหาคม  2547  ในสวนของการจัดการเรียน  
การสอน มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวิทยาลัยการจัดการ ไดเป ดรับนักศึกษาหลักสูตร      
การจัดการมหาบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไป สาขาการจัดการของผูประกอบการ และสาขา
การจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  ตั้งแตปการศึกษา 2545  โดยใชสถานที่ของวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษ เปนสถานที่จัดการเรียนการสอน และในปการ
ศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค จะทําการเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หลักสูตรการจัดการบัณฑิต เปนรุนแรก โดยมีแผนการรับนักศึกษา จํานวน 80 คน 

3) โครงการจัดตั ้งมหาวิทยาลัยมหิดล  อํานาจเจริญ  ขณะนี้ทางจังหวัดอํานาจเจริญ  
โดยคณะกรรมการฝายจัดเตรียมการสถานที่ ไดคัดเลือกพื้นที่บริเวณภูตู ตําบลสรางนกทา 
อําเภอเมือง  จังหวัดอํานาจเจริญ   ซ่ึงมีพ้ืนที่ประมาณ 700  ไร เพื ่อเปนพื้นที ่กอสราง
มหาวิทยาลัยมหิดล  อํานาจเจริญ  โดยขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการขอใชพ้ืนที่ตอ     
กรมปาไม  และสํานักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตอไป  พรอมกันน้ีไดมีการจัดตั้ง   
คณะกรรมการฝายจัดหาทุนสนับสนุนการจัดตั้งมหาวิทยาลัยอํานาจเจริญดวย  

3. ประวัติความเปนมา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิวัฒนาการมาหลายยุคหลายสมัยยาวนานกวา 100 ป กวาจะมาเปน
มหาวิทยาลัยมหิดล เริ่มที่โรงศิริราชพยาบาล โรงเรียนแพทยากร โรงเรียนราชแพทยาลัย  คณะ  
แพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล ซ่ึงไดรวมเปนคณะหนึ่งของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจึง
สถาปนาเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนกระทั่ งป 2512 จึงได รับพระราชทานนามใหมวา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  ดังมีรายละเอียดโดยสังเขป ดังน้ี 
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เม่ือวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2429  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ พระจุลจอม    
เกลาเจ าอยู ห ัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล าฯ   ให ตั ้งคณะคอมม ิตต ีจ ัดสรางโรงพยาบาล  และ          
พระราชทานพระราชทรัพยส วนพระองค  200  ชั ่ง (16,000 บาท )  ให เป นท ุนคณะคอมมิตตี         
ขอพระราชทานที่ดินสวนหนึ ่งของวังหลัง ซึ่งรางอยูตั ้งแตรัชกาลที ่ 3 มาเปนที ่สรางโรงพยาบาล     
แหงแรก และไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงประกอบพิธีเปดและพระราชทานนามโรงพยาบาลวา 
“โรงศิริราชพยาบาล”  เม่ือวันที่ 26 เมษายน  พ.ศ. 2431 

ตอมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีพระบรมราชานุญาต  ใหจัดตั้งโรงเรียน 
แพทยขึ้น ณ  โรงศิริราชพยาบาล  และเริ่มเปดสอนตั้งแตวันที่  5  กันยายน  2433  เปนตนมา         
รับนักเรียนซึ่งมีพ้ืนความรูอานออกเขียนได ใชเวลาเรียน  3  ป  จบแลวไดรับประกาศนียบัตรแพทย  
นักเรียนแพทยรุนแรก มี 15 คน ตอมาไดเปลี่ยนชื ่อเปน “โรงเรียนแพทยากร” และ “โรงเรียน   
ราชแพทยาลัย”  ตามลําดับ  

จนเมื่อป พ.ศ. 2459  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว โปรดเกลาฯ ใหสถาปนา 
"โรงเรียนขาราชการพลเรือนในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู หัว" เปน "จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย" และโปรดเกลาฯ ใหรวมโรงเรียนราชแพทยาลัย เปน "คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย"  ซ่ึงตอมาเปลี่ยนชื่อเปน "คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล" พรอมทั้งขยายหลักสูตร
แพทยประกาศนียบัตรเปน 6 ป โดย 4 ปแรกเรียนวิชาเตรียมแพทยและปรีคลินิก ที่คณะอักษรศาสตร
และวิทยาศาสตร  และ 2 ปหลัง เรียนวิชาคลินิกที่ศิริราช 

พ.ศ. 2464 กระทรวงธรรมการไดกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจานองยาเธอเจาฟามหิดลอดุลยเดช 
กรมขุนสงขลานครินทรเปนผูแทนฝายไทย รวมกับ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร โดยนายแพทยริชารด  
เอม เพียรส ชวยปรับปรุงการศึกษาแพทยศาสตรของไทยใหเปนไปตามแบบแผนสากล โดยขยาย
หลักสูตรแพทยเปนระดับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต ยายการเรียนการสอนระดับปรีคลินิก    
กลับมาที่ศิริราช สงศาสตราจารยเขามาชวยวางหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน พรอมทั้งใหทุน 
แกอาจารยไทยไปศึกษาตอตางประเทศ  นอกจากนั้นยังจัดสรางอาคารโรงพยาบาลศิริราช      
โดยออกเงินฝายละครึ่ง   สมเด็จเจาฟาฯ กรมขุนสงขลานครินทรไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค
ใหสรางตึก 2 หลัง พระราชทานทุนใหแพทยไทยไปศึกษาตอตางประเทศอีกจํานวนมาก  และ           
ในบางระยะยังทรงเปนพระอาจารยสอนนิสิตแพทยดวย 

พ.ศ. 2486 พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ไดสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  
โดยแยกคณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  มาตั้งเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร อยูใน
สังกัดกระทรวงการสาธารณสุข 

พ.ศ. 2512 (21 กุมภาพันธ 2512) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ม ีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ  ใหตราพระราชบัญ ญัติมหาวิทยาลัยมหิดล  พ .ศ . 2512               
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม "มหิดล" อันเปนพระนามของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 
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อดุลยเดชวิกรม  พระบรมราชชนก  เปนชื่อมหาวิทยาลัยแทนชื่อมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเดิม  เพ่ือ
เปนการปรับปรุงมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรใหเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ  มีขอบเขตดําเนินงาน      
กวางขวางยิ่งขึ้น  (จากราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 มีนาคม 2512 เลมที่ 89 ตอนที่ 17) 

พ.ศ. 2513 (14 กรกฎาคม 2513) คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการจัดซื้อที่ดินที่ตําบล
ศาลายา อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  (จากหนังสือรายงานการกอสรางมหาวิทยาลัยมหิดล      
ศาลายา ระยะที่ 1 พ.ศ. 2518-2525, งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยมหิดล) 
สําหรับโครงการขยายการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีแผนสมบูรณระยะ 20 ป และโครงการ  
ที่ควรดําเนินการในขั้นตน  คือ ใหจัดการศึกษาป 1-2 ของทุกคณะใหศึกษาที่ศาลายาใหมากที่สุด     
เพ่ิมการรับนักศึกษา โดยมีนโยบายเนนหนักไปในทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การบริหารจัดการ 
การศึกษาและอื่นๆ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยมหิดลเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณแบบ  

โดยสรุปในชวงเวลาที่มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรดําเนินการอยูน้ัน ไดมีการจัดตั้งคณะใหมและ
โอนยายคณะดังน้ี   

มีการจัดตั้งคณะใหม รวม 10 คณะ คือ  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ พ.ศ. 2491 
คณะสาธารณสุขศาสตร พ.ศ. 2491 
คณะเทคนิคการแพทย พ.ศ. 2500 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2502 
คณะอายุรศาสตรเขตรอน (คณะเวชศาสตรเขตรอนในปจจุบัน) พ.ศ. 2503 
คณะวิทยาศาสตรการแพทย พ.ศ. 2503 
บัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. 2507 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ. 2508 
คณะทันตแพทยศาสตร พญาไท พ.ศ. 2511 
คณะเภสัชศาสตร พญาไท พ.ศ. 2511 

มีการโอนคณะ 5 คณะดังน้ี 
คณะสัตวแพทยศาสตร โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พ.ศ. 2497 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. 2508 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2501 
คณะทันตแพทยศาสตร โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515 
คณะเภสัชศาสตร โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2515 

ตอมาเม่ือเปนมหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการพัฒนาและจัดตั้งหนวยงานในระดับ คณะ สถาบัน 
วิทยาลัย สํานัก ศูนย ขึ้นอีกหลายแหง ดังตอไปน้ี 
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คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร พ.ศ. 2512 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม พ.ศ. 2514 
คณะพยาบาลศาสตร พ.ศ. 2515 
สถาบันวิจัยโภชนาการ พ.ศ. 2520 
คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร พ.ศ. 2521 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท พ.ศ. 2524 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2524 
ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ** พ.ศ. 2528 
สํานักหอสมุด พ.ศ. 2529 
สํานักคอมพิวเตอร พ.ศ. 2529 
สํานักสัตวทดลองแหงชาติ พ.ศ. 2530 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน พ.ศ. 2531 
ศูนยศาลายา พ.ศ. 2532 
คณะวิศวกรรมศาสตร พ.ศ. 2533 
วิทยาลัยราชสุดา พ.ศ. 2536 
ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา พ.ศ. 2538 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป* พ.ศ. 2538 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา พ.ศ. 2539 
วิทยาลัยนานาชาติ* พ.ศ. 2539 
วิทยาลัยการจัดการ* พ.ศ. 2539 
คณะสัตวแพทยศาสตร พ.ศ. 2540 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว พ.ศ. 2540 
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร พ.ศ. 2540 
ศูนยศาสนศึกษา* (เปลี่ยนจาก ”ศูนย” เปน “วิทยาลัย” เม่ือ 18 สิงหาคม 2542) พ.ศ. 2541 
คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต** พ.ศ. 2542 
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู** พ.ศ. 2545 

  
 

 

*     หนวยงานระดับคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย 
**   หนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
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ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการมหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
ศาสตราจารยพระอัพภันตราพาธพิศาล 12 มี.ค. 2485 - 16 เม.ย. 2488 
ศาสตราจารยหลวงเฉลิมคัมภีรเวชช 17 เม.ย. 2488 - 15 ก.ย. 2500 
ศาสตราจารยหลวงพิณพากยพิทยาเภท 16 ก.ย. 2500 - 15 ส.ค. 2501 
ศาสตราจารยสวัสดิ์ แดงสวาง 16 ส.ค. 2501 - 2 มิ.ย. 2507 
ศาสตราจารยชัชวาล โอสถานนท 3 มิ.ย. 2507 - 8 ธ.ค. 2512 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
ศาสตราจารยชัชวาล โอสถานนท 9 ธ.ค. 2512 - 30 พ.ย. 2514 
ศาสตราจารยกษาน จาติกวนิช 1 ธ.ค. 2514 - 8 ธ.ค. 2522 
ศาสตราจารยเกียรติคุณณัฐ ภมรประวัติ 9 ธ.ค. 2522 - 8 ธ.ค. 2534 
ศาสตราจารยเกียรติคุณประดิษฐ เจริญไทยทวี 9 ธ.ค. 2534 - 8 ธ.ค. 2538 
ศาสตราจารยเกียรติคุณอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ 9 ธ.ค. 2538 - 8 ธ.ค. 2542 
ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ 9 ธ.ค. 2542 - ปจจุบัน 

4. ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ  
  

ปณิธาน มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มุงความรู คูคุณธรรม 
  

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา   มีมาตรฐานสากล   เนนการวิจัย 
การศึกษา บริการวิชาการ และเปนศูนยเครือขายการเรียนรู เพ่ือคุณภาพแหงชีวิตและ
สังคม 

  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพ่ือสรางองคความรูใหม   และ
การประยุกต 

2. จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ  
วิชาชีพในระดับสากล 

3. พัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม 
4. ชี้นําสังคมไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชนและสรางสังคม

เรียนรูเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม คุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตในแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
6. บริหารอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งใชเทคโนโลยี  

สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และระบบบริหาร 

พันธกิจ 

7. ทําหนาที่เปนศูนยเครือขายการเรียนรู และเครือขายการประยุกตผลงานวิจัย  เพ่ือ
การพัฒนาคนและสังคม 
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5. ขอมูลปจจุบัน 

     5.1 หนวยงานในสังกัด 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี  คณะ  สถาบัน  
วิทยาลัย  สํานัก  ศูนย  โครงการ  และงานตรวจสอบภายใน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2546)  ดังน้ี 

สํานักงานอธิการบดี มี 10 กอง 1 งาน และ 1 โครงการ 
คณะ มี 15 คณะ  
สถาบัน มี 8 สถาบัน 
วิทยาลัย มี  6 วิทยาลัย 
สํานัก มี 3 สํานัก 
ศูนย มี 3 ศูนย 
วิทยาเขตในสวนภูมิภาค มี  3  วิทยาเขต 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล  ยังมีสถาบันสมทบอีก 20 แหง คือ 
(1) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  
(2) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  
(3) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
(4) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี  
(5) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  
(6) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
(7) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(8) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
(9) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
(10) วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  
(11) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
(12) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
(13) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
(14) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  
(15) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
(16) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
(17) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
(18) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี 
(19) วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา เพชรบุรี 
(20) วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ชลบุรี  
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- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
- สถาบันวิจัยโภชนาการ 
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน 

- สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว 

- สถาบันอณูชีววิทยาและ 
พันธุศาสตร 

- สถาบันนวัตกรรมและ  
พัฒนากระบวนการเรียนรู ** 

- ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ** 
- ศูนยศาลายา 
- ศูนยตรวจสอบสารตองหามใน 
   นักกีฬา 

5.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รองอธิการบดีฝายกีฬาและ    
กิจกรรมพิเศษ 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

อธิการบดี 
ที่ประชุมคณบดี 

อ.ก.ม.มหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวหนาผูตรวจสอบ (งานตรวจสอบภายใน) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนา 
วิชาการและวิชาชีพ 

รองอธิการบดีฝายนโยบาย      
แผนงาน และงบประมาณ 

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต 

รองอธิการบดีฝาย 
กิจการนักศึกษา 

รองอธิการบดีฝายเรงรัดกระบวนการ 

ผูชวยอธิการบดีฝายสรางเครือขายภายในและระหวางตางประเทศ ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาวิชาการ  วิชาชีพ และวิจัย 

- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
- คณะสาธารณสุขศาสตร 
- คณะเทคนิคการแพทย 
- คณะเวชศาสตรเขตรอน 
- คณะวิทยาศาสตร 
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล 
รามาธิบดี 

- คณะทันตแพทยศาสตร 
- คณะเภสัชศาสตร 
- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
- คณะพยาบาลศาสตร 
- คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
- คณะวิศวกรรมศาสตร 
- คณะสัตวแพทยศาสตร 
- คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร 
การเคลื่อนไหวประยุกต ** 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
 - สํานักหอสมุด 

- สํานักคอมพิวเตอร 
- สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองการเจาหนาที่ 
- กองกิจการนักศึกษา 
- กองบริการการศึกษา 
- กองบริหารงานวิจัย 
- กองแผนงาน 
- กองวิเทศสัมพันธ 
- กองกฎหมาย** 
- กองทะเบียนและประมวลผล** 
- โครงการจัดตั้งสํานักพัฒนา  
คุณภาพ** 

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

ศูนย (ผูอํานวยการ) 

สถาบัน (ผูอํานวยการ) 

สํานัก (ผูอํานวยการ) 

คณะ (คณบดี) 

สํานักงานอธิการบดี 
(ผูอํานวยการ) 

สภาคณาจารย สภาวิชาการ 

รองอธิการบดีฝายสราง 
เครือขายภายในและระหวางประเทศ 

 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

- วิทยาลัยราชสุดา 
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป* 
- วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยีการกีฬา 

- วิทยาลัยนานาชาติ * 
- วิทยาลัยการจัดการ* 
- วิทยาลัยศาสนศึกษา* 

วิทยาลัย (ผูอํานวยการ) 

 *  หนวยงานระดับคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย 
** หนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
   
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2546 

รองอธิการบดีฝายการคลัง  
การเงิน และพัสดุ 

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี 

รองอธิการบดีฝายพัฒนา 
สิ่งเอ้ืออํานวยทางวิชาการ 

รองอธิการบดีฝายบริหารและ 
พัฒนาระบบบริหาร 
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5.3  ผูบริหาร  (ปงบประมาณ  2546  ณ วันที่ 1 ตุลาคม  2545 - 30  กันยายน  2546  )  

        5.3.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 นายกสภามหาวิทยาลัย 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณนที  รักษพลเมือง 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ 

 ประธานสภาคณาจารย 
 ผูชวยศาสตราจารยสิงหพันธุ  ทองสวัสดิ์  

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

        รองศาสตราจารยสุทิน  อยูสุข 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ผูทรงคุณวุฒิ 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณนาวาตรีกําจร  มนุญปจุ 
 ศาสตราจารยกิตติคุณเกษม  สุวรรณกุล 
 นายแกวขวัญ  วัชโรทัย 
 ศาสตราจารยชัยอนันต  สมุทวณิช 
 ศาสตราจารยบุญสม  มารติน 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณประเวศ  วะสี 
 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท 
 นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
 ศาสตราจารยภักดี  โพธิศิริ 
 รองศาสตราจารยวรากรณ  สามโกเศศ 
 พลเรือตรีวิทุร  แสงสิงแกว 
 ศาสตราจารยกิตติคุณสิปปนนท  เกตุทัต 
 นายสืบตระกูล  สุนทรธรรม 
 ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ 
 นายโอฬาร  ไชยประวัติ 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  ประเภทผูบริหาร  
 รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
 ศาสตราจารยประกิต  วาทีสาธกกิจ 
 ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล  สกลสัตยาทร 
 รองศาสตราจารยสุรีย  กาญจนวงศ 
 รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําลี 
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 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน 
 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล 
 รองศาสตราจารยรัศมีดารา  หุนสวัสดิ์  

 กรรมการสภามหาวิทยาลัย  จากคณาจารยประจํา 
 ศาสตราจารยชุมพล  ผลประมูล 
 รองศาสตราจารยนิวัติ  พลนิกร 
 รองศาสตราจารยสมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ 
 ศาสตราจารยสมอาจ  วงษขมทอง 
 รองศาสตราจารยสิวลี  ศิริไล 
 ศาสตราจารยคลินิกอํานาจ  กุสลานันท 
 ศาสตราจารยอําพล  ไมตรีเวช 

 5.3.2  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

 อธิการบดี 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ  

 รองอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนาระบบบริหาร 
 รองศาสตราจารยสุทิน  อยูสุข 

 รองอธิการบดีฝายวิจัย 
 ศาสตราจารยศรีสิน  คูสมิทธ  

 รองอธิการบดีฝายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 
 ศาสตราจารยสมหวัง  ดานชัยวิจิตร 

 รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต 
 ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  สุวรรณสุทธิ 

 รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบุรี 
 รองศาสตราจารยนภดล  ไชยคํา 

 รองอธิการบดีฝายการคลัง การเงินและพัสดุ 
 รองศาสตราจารยนารถธิดา  ตุมราศวิน 

 รองอธิการบดีฝายเรงรัดกระบวนการ 
 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล 

 รองอธิการบดีฝายนโยบาย แผนงาน และงบประมาณ 
 รองศาสตราจารยสมพร  เรืองผกา 
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 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 รองศาสตราจารยศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ 

 รองอธิการบดีฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 
 รองศาสตราจารยประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน 

 รองอธิการบดีฝายพัฒนาสิ่งเอ้ืออํานวยทางวิชาการ 
 รองศาสตราจารยศุภชัย  ตั้งวงศศานต 

 รองอธิการบดีฝายสรางเครือขายภายในและระหวางประเทศ 
 ศาสตราจารยคุณหญิงสุริยา  รัตนกุล  
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และวิจัย 
 รองศาสตราจารยชูโชติ  ธนะภูมิ 
 รองศาสตราจารยฤดี  สุราฤทธิ์ 
ผูชวยอธิการบดีฝายสรางเครือขายภายในและระหวางประเทศ 
    อาจารยภัททิยา  ยิมเรวัต 

 5.3.3  คณบดี 

 คณบดีคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล  สกลสัตยาทร  

 คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร 
 รองศาสตราจารยเฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ 

 คณบดีคณะเทคนิคการแพทย 
 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล   

 (ครบวาระการดํารงตําแหนง 30 กรกฎาคม 2546) 
 รองศาสตราจารยฉัตรชัย  ศรไชย 

 คณบดีคณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ศาสตราจารยศรชัย  หลูอารียสุวรรณ 

 คณบดีคณะวิทยาศาสตร 
 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน 

 คณบดีคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ศาสตราจารยประกิต  วาทีสาธกกิจ 

 คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
 รองศาสตราจารยสุขุม  ธีรดิลก 
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 คณบดีคณะเภสัชศาสตร 
 ศาสตราจารยสมพล  ประคองพันธ 

 คณบดีคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 รองศาสตราจารยสุรีย  กาญจนวงศ 

 คณบดีคณะพยาบาลศาสตร 
 รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 

 คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําลี 

 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยธนากร  อวนออน  

 (ครบวาระการดํารงตําแหนง 26 กรกฎาคม 2546) 
 ผูชวยศาสตราจารยปยะ  รัตนสุวรรณ 

 คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร 
 ผูชวยศาสตราจารยปานเทพ  รัตนากร 

 คณบดีคณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต   
 รองศาสตราจารยกานดา   ใจภักดี 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 รองศาสตราจารยรัศมีดารา  หุนสวัสดิ์ 

  5.3.4  ผูอํานวยการสถาบัน 

 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
 รองศาสตราจารยเบญจา ยอดดําเนิน แอตติกจ 

 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยโภชนาการ 
 รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต  

 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
 รองศาสตราจารยสุวิไล  เปรมศรีรัตน   

  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ศาสตราจารยกนก  ภาวสุทธิไพศิฐ 

 ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
 รองศาสตราจารยบุญยง  เกี่ยวการคา  
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 ผูอํานวยการสถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 รองศาสตราจารยนิตยา  คชภักดี 

 ผูอํานวยการสถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 
 ศาสตราจารยสกล  พันธุยิ้ม 

 ผูอํานวยการสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
 รองศาสตราจารยภิญโญ  พานิชพันธ  

 5.3.5  ผูอํานวยการวิทยาลัย/สํานัก/ศูนย 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยราชสุดา 
 นางสาวจิตประภา  ศรีออน 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยดุริยางคศิลป  
 รองศาสตราจารยสุกรี  เจริญสุข 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
 รองศาสตราจารยปญญา  ไขมุก 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยนานาชาติ  
 ศาสตราจารยเกียรติคุณจริยา  บรอคเคลแมน 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยการจัดการ  
 ผูชวยศาสตราจารยโอม  หุวะนันท    
  (ลาออกจากตําแหนง 8 สิงหาคม 2546) 
 ศาสตราจารยเลียงชัย  ลิ้มลอมวงศ 

 ผูอํานวยการวิทยาลัยศาสนศึกษา  
 รองศาสตราจารยพินิจ  รัตนกุล 

 ผูอํานวยการสํานักหอสมุด 
 ศาสตราจารยธีรชัย  ฉันทโรจนศิริ   

 ผูอํานวยการสํานักคอมพิวเตอร 
 รองศาสตราจารยดํารัส   วงศสวาง    
  (ครบวาระการดํารงตําแหนง 12 กุมภาพันธ 2546) 
 รองศาสตราจารยเจริญศรี   มิตรภานนท 

 ผูอํานวยการสํานักสัตวทดลองแหงชาติ 
 นางสาววันทนีย  รัตนศักดิ์   
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 ผูอํานวยการศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  
 รองศาสตราจารยนารถธิดา  ตุมราศวิน  

 ผูอํานวยการศูนยศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารยศุภชัย  ศุกรวรรณ   
  (ครบวาระการดํารงตําแหนง 21 ธันวาคม 2545) 
 รองศาสตราจารยประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน 
  (รักษาราชการแทน 22 ธันวาคม 2545 – 30 กรกฎาคม 2546) 
 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล  

 ผูอํานวยการศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
 รองศาสตราจารยธงธวัช  อนุคระหานนท   
 

5.4  บุคลากร  

ในป 2546  มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากรทั้งหมด 21,185  คน  จําแนกตามสายงานได ดังน้ี  

สายงาน จํานวน (คน) 
 ป 2545 ป 2546 

ขาราชการ 9,629 9,354 
• ขาราชการสาย ก. 2,513 2,452 
• ขาราชการสาย ข. 3,591 3,474 
• ขาราชการสาย ค 3,525 3,428 
ลูกจาง 8,568 7,907 
• ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 3,147 3,030 
• ลูกจางประจําเงินรายได 2,722 2,755 
• ลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ         143 
• ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 2,556 2,080 

• ลูกจางชาวตางชาติ            - 42 
พนักงานมหาวิทยาลัย 3,318 3,924 
• พนักงานเงินอุดหนุนและเงินรายได 3,318 3,483 
• พนักงานของหนวยงาน/วิทยาลัยในกํากับ - 441 
รวมทั้งหมด      21,515  21,185 

แหลงขอมูล   กองการเจาหนาที่  มหาวิทยาลัยมหิดล 
  ขอมูล  ป 2545  ณ วันที่ 30  กันยายน 2545  

 ขอมูล  ป 2546  ณ วันที่ 30  กันยายน 2546 
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ในป 2546 จําแนกขาราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลตามวุฒิการศึกษา  ไดตามตารางตอไปน้ี 
 

วุฒิการศึกษา  
ประเภท 

ขาราชการ 
ปริญญา
เอก 

ป.บัณฑิต
ชั้นสูง 

ปริญญาโท ป.บัณฑิต ปริญญาตรี ต่ํากวา
ปริญญาตรี 

สาย ก. 1,356 77 876 31 106 6 
สาย ข. 28 17 510 84 2,798 37 
สาย ค. - 1 72 1,694 1,001 660 

รวม 1,384 95 1,458 1,809 3,905 703 
แหลงขอมูล:  กองการเจาหนาที่   มหาวิทยาลัยมหิดล 

 บุคลากรสายอาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดล  (ขาราชการสาย ก. จํานวน  2,452 คน  และ
พนักงานมหาวิทยาลัยตําแหนงอาจารย  จํานวน  377 คน)  รวม 2,829 คน  มีวุฒิการศึกษาปริญญาเอก : 
ปริญญาโท : ปริญญาตรี  เทากับ  10.42 : 14.21  : 1  และมีตําแหนงทางวิชาการ ศาสตราจารย :       
รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย  เทากับ 1 : 6.23 : 6.37 : 5.40 

5.5 งบประมาณ 

ในปงบประมาณ 2546 มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 12,204,086,400
บาท โดยไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน  4,626,424,500 บาท และจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย  
เปนเงิน  7,559,661,900 บาท  (รวม 4 หนวยงานในกํากับ ไดแก  วิทยาลัยดุริยางคศิลป  วิทยาลัย
นานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ และวิทยาลัยศาสนาศึกษา ซ่ึงไดรับจัดสรรเฉพาะงบประมาณเงินรายได 
เปนเงิน  624,600,200 บาท)  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  แผนงาน 
• แผนงานจัดการศึกษา  เป น เงินงบประมาณ  2,998,915,857 บาท  เงินรายได  

3,070,332,000 บาท  (รวม 4 หนวยงานในกํากับ เปนเงิน 624,600,200 บาท)    รวม 
6,069,247,857 บาท 

• แผนงานบริการวิชาการแกสังคม เปนเงินงบประมาณ  52,384,400 บาท  เงินรายได 
126,731,500 บาท รวม 179,115,900 บาท 

• แผนงานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม  เปน เงินงบประมาณ   1,104,200 บาท          
เงินรายได  1,535,300 บาท  รวม  2,639,500 บาท  

• แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ เปนเงินงบประมาณ  9,975,377  บาท   
เงินรายได 4,534,600 บาท รวม 14,509,977 บาท 

• แผนงานบริการสุขภาพ  เปนเงินงบประมาณ  1,547,209,666  บาท  เงินรายได  
4,060,800,300  บาท รวม  5,608,009,966 บาท 
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• แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนเงินงบประมาณ  16,835,000 บาท เงินรายได  
0  บาท รวม 16,835,000 บาท 

• แผนงานวิจัย  เปนเงินงบประมาณ 300,745,400 บาท เงินรายได  295,728,200  บาท 
รวม  596,473,600 บาท 

2. ดานพัฒนาประชากร และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
•  ดานพัฒนาประชากร เปนเงินงบประมาณ  4,325,679,100  บาท เงินรายได 
    7,263,933,700  บาท (รวม 4 หนวยงานในกํากับ เปนเงิน 624,600,200 บาท)       

รวม 11,589,612,800  บาท 
•  ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนเงินงบประมาณ  300,745,400  บาท           

เงินรายได  295,728,200  บาท รวม  596,473,600  บาท 

3.  งบดําเนินการ และงบลงทุน 
•  งบ ดํ า เนิ น ก า ร  เป น เ งิ น งบ ป ร ะม าณ   4,113,828,699  บ าท    เ งิ น ร า ย ได  

5,568,956,500  บาท  (รวม  4 หน วยงานในกํ ากับ  เปน เงิน  545,563,000 บาท )      
รวม  9,682,785,199 บาท 

•  งบลงทุน เปนเงินงบประมาณ 512,595,801 บาท  เงินรายได 1,993,575,400 บาท 
(รวม 4 หนวยงานในกํากับ เปนเงิน 79,037,200 บาท) รวม 2,506,171,201 บาท 

แหลงขอมูล :  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล   

5.6  นักศึกษา  

ในปการศึกษา 2546 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักศึกษารวมทั ้งสิ ้น 20,402 คน เพิ่มจาก    
ปการศึกษา 2545 จํานวน 300 คน   ดังน้ี 

จํานวนนักศึกษาใหม นักศึกษาทั้งหมด และผูสําเร็จการศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา นักศึกษาเขาใหม  
ปการศึกษา 2546 

นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2546 

ผูสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2545 

หลักสูตรมหาวิทยาลัย    
ต่ํากวาปริญญาตรี 597 854 580 
ปริญญาตรี 3,298 11,406 2,351 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 447 463 421 
ปริญญาโท  2,486 5,578 2,184 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง  - 6 2 
ปริญญาเอก 187 1,013 88 
รวม 7,015 19,320 5,626 
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ระดับการศึกษา นักศึกษาเขาใหม  
ปการศึกษา 2546 

นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2546 

ผูสําเร็จการศึกษา  
ปการศึกษา 2545 

หลักสูตรในกํากับสภาวิชาชีพ  (เทียบเทาปริญญาเอก)  
แพทยประจําบาน (อนุสาขา) 85 138 215 
แพทยตอยอดเฉพาะทาง - - 30 
แพทยเฟลโลว 308 883 60 
ทันตแพทย / เฉพาะทาง 27 61 10 
รวม 420 1,082 315 
รวมทั้งหมด 7,435 20,402 5,941 

  
 นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีนักศึกษาในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  6,303  คน  
จําแนกเปน นักศึกษาระดับปริญญาตรี จํานวน 6,183   คน  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จํานวน 120  คน 
แหลงขอมูล :   สถิตินักศึกษา  ประจําปการศึกษา  2546  กองทะเบียนและประมวลผล  มหาวิทยาลัยมหิดล หนา 1  

5.7 หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรที่เปดสอนในปการศึกษา 2546  ทั้งสิ้นรวม  554  หลักสูตร โดยเปน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 365  หลักสูตร  (เปนหลักสูตรนานาชาติ  130 หลักสูตร)  และหลักสูตรใน
กํากับสภาวิชาชีพ 189  หลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษาได  ดังน้ี   

  

ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร 

หลักสูตรมหาวิทยาลัย  

  ระดับประกาศนียบัตร (ต่ํากวาปริญญาตรี) 18   หลักสูตร 

   ระดับปริญญาตรี 81  หลักสูตร 

   ระดับปริญญาบัตรบัณฑิต 54  หลักสูตร 

   ระดับปริญญาโท   155  หลักสูตร 

   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   1  หลักสูตร 

   ระดับปริญญาเอก   56  หลักสูตร 

    รวม 365  หลักสูตร 
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ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร 

หลักสูตรในกํากับสภาวิชาชีพ  

   หลักสูตรแพทยประจําบาน (อนุสาขา) 53  หลักสูตร 

   หลักสูตรแพทยตอยอดเฉพาะทาง 25  หลักสูตร 

   หลักสูตรทันตแพทยเฉพาะทาง 6  หลักสูตร 

   หลักสูตรแพทยเฟลโลว 80  หลักสูตร 

   หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง   25  หลักสูตร 

     รวม 189  หลักสูตร 

 ในปการศึกษา 2546  มหาวิทยาลัยไดปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเปดหลักสูตรใหมที่เสนอผาน
โดยสภามหาวิทยาลัย ทั้งสิ้น 27 หลักสูตร  ประกอบดวยหลักสูตรระดับต่ํากวาปริญญาตรี 1 หลักสูตร 
ระดับปริญญาตรี 9 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท  11 หลักสูตร  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตเฉพาะทาง 1 หลักสูตร  และระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร  และเห็นชอบ
ใหมหาวิทยาลัยเปดหลักสูตรใหม 13 หลักสูตร  
 แหลงขอมูล  :  กองบริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล 

5.8 การวิจัย  

ในปงบประมาณ  2546 มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการโครงการวิจัย  526  โครงการ  ไดรับทุน
สนับสนุนทั้งสิ้น  793,077,211 บาท  ดังน้ี 

กลุมโครงการวิจัย/แหลงทุนสนับสนุน จํานวนโครงการ 

วิจัย (โครงการ) 

จํานวนเงินทุน
สนับสนุน (บาท) 

 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 211 277,038,762 

1) ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย 96 71,193,492 

2) ทุนสนับสนุนภายในประเทศ 98 119,163,655 

3) ทุนสนับสนุนจากตางประเทศ 17 86,681,615 

 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   254 451,852,341 

1) ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย 71 126,472,476 

2) ทุนสนับสนุนภายในประเทศ 179 319,661,800 

3) ทุนสนับสนุนจากตางประเทศ 4 5,718,065 
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 กลุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 61 64,186,108 

1) ทุนสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัย 25 7,925,800 

2) ทุนสนับสนุนภายในประเทศ 30 32,114,674 

3) ทุนสนับสนุนจากตางประเทศ 6 24,145,634 

รวม 526 793,077,211 
แหลงขอมูล :  กองบริหารงานวิจัย    มหาวิทยาลัยมหิดล 

 
5.9 การใหบริการรักษาพยาบาล   
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงพยาบาลในสังกัด 3 แหง  คือ โรงพยาบาลศิริราช     โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   ในปงบประมาณ 2546 โรงพยาบาลทั้ง 3 แหง        
ใหบริการตรวจรักษาผูปวย จํานวนทั้งสิ้น 3,823,653  คน (เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2545  คิดเปน
รอยละ 9.33)  จําแนกเปนผูปวยใน 134,985  คน และผูปวยนอก 3,688,668 คน 
 มหาวิทยาลัย มีหนวยงานที่ใหบริการดานทันตกรรม คือ คณะทันตแพทยศาสตร ใหบริการ
ตรวจรักษาผู ป วยด านทันตกรรมที่ โรงพยาบาลศิ ริราช  โรงพยาบาลรามาธิบ ดี  และคณะ                
ทันตแพทยศาสตร  โดยมีผูมารับบริการ จํานวนทั้งสิ้น  383,813 คน (เพ่ิมขึ้นจากปงบประมาณ 2545 
คิดเปนรอยละ 3.52)  นอกจากนี้  คณะทันตแพทยศาสตรยังไดจัดใหบริการดานทันตกรรมแกผูปวย   
ที่ดอยโอกาสโดยไมคิดมูลคา ทั้งในโครงการทันตกรรมพระราชทาน งานทันตกรรมโรงเรือน ในโอกาส
พิเศษ และวันสําคัญตางๆ  จํานวนทั้งสิ้น 34,570 ราย 

 
 แหลงขอมูล :   รายงานประจําป 2546  กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล  หนา  81 

---------------------------------- 

 
 
 





 

 
 

  สวนที่ 2  

  ผลการประเมินและสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

 
 

2.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) 

มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี ้ของ   
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการประเมินฯ ดังน้ี 

 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
1.1  รอยละการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระ และ   

รอยละของการเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 

ก. ของบัณฑิตระดับปริญญาตรี (สํารวจจากบัณฑิตปการศึกษา  2545 
จํานวน 2,256 คน) 

74.5 

ข.ของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา (สํารวจจากบัณฑิตปการศึกษา  2545 
จํานวน 344 คน) 

90.1 

1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต ระดับดี 
1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพใน

วารสารตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
  1.45 : 1 

1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

0.21 : 1 

 
การไดงาน 

ก.  การไดงานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล (ระดับปริญญาตรี) มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําการสํารวจ
การหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ซ่ึงบัณฑิตไดกรอกแบบสํารวจจํานวน 2,256 คน พบวา
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บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลไดงานทําภายใน 1 ปแรก รอยละ 74.5 เม่ือจําแนกเปนสาขาวิชา ปรากฏวา
สาขาทางดานวิทยาศาสตรสุขภาพไดงานเกินกวารอยละ 90 สวนสาขาวิชาวิทยาศาสตรมีอัตรา  
การไดงานรอยละ 25.8 ทั้งน้ีเพราะจะศึกษาตอหรือกําลังศึกษาตอเปนจํานวนมากคือรอยละ 50.0         
[เอกสารอางอิงหมายเลข 60]   

ประเภทของงาน ในจํานวนผูไดงานทําทั้งหมดจําแนกเปนผูไดงานทําตามประเภทของงาน
ไดดังนี้ 

• รับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของรัฐ  รอยละ  64.3 
• พนักงาน/ลูกจางเอกชน  รอยละ  29.3 
• อ่ืนๆ (พนักงาน ลูกจางรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการตางประเทศ ประกอบอาชีพ

อิสระหรือไมระบุ) รอยละ  1.2 

การประกอบอาชีพอิสระ  บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 67 คน  คิดเปนรอยละ 3.9 ของ
ผูไดงานทําทั้งหมด (หรือรอยละ 3.0 ของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด)  โดยประกอบกิจการของตัวเอง 36 
คน (รอยละ 2.1.) และประกอบกิจการของครอบครัว 31 คน (รอยละ 1.8) 

ข.  การไดงานทําของบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 

สําหรับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลไดติดตามบัณฑิตโดยสงแบบ
สํารวจใหบัณฑิตกรอก 1,244 ชุด (จากจํานวนบัณฑิตทั้งหมด1,244 คน) ไดแบบสํารวจคืนมา 344 
ชุด (รอยละ 27.7) พบวาบัณฑิตที่ไดทํางานแลวจํานวน 310 คน คิดเปนรอยละ 90.1  โดยที่บัณฑิต
มีงานทํากอนเขาศึกษารอยละ 58.7  ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษารอยละ 22.1 และทํางานพรอมกับ
ศึกษาตอรอยละ 13.1 

อาชีพสวนใหญของบัณฑิตทั้งกอนและหลังสําเร็จการศึกษา คือ รับราชการรอยละ 58.7
ประกอบอาชีพอิสระเพียงรอยละ 1.5 

การเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษากรอกแบบสํารวจจํานวน 2,256 คน ใหขอมูลวา
จะศึกษาตอหรือกําลังศึกษาตอจํานวน 313 คน  คิดเปนรอยละ 13.9 

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กรอกแบบสํารวจไมมีผูใหขอมูลวาเปนผูศึกษาตอเลย 

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
   ระดับบัณฑิตศึกษา 

งานกิจการนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดสํารวจความพึงพอใจของ   
ผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปการศึกษา  2545 โดยจัดสงแบบสอบถามจํานวน 
796 ชุด เปนระดับปริญญาเอก 56 และปริญญาโท 740 ชุด และไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 619 
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ชุด เปนระดับปริญญาเอก 51 ชุด และระดับปริญญาโท 568 ชุด สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
ไดดังน้ี [เอกสารอางอิงหมายเลข 64] 

-  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ   

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจ ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่จบการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับเฉลี่ย 3.43 (ระดับมาก) (ระดับปริญญาเอก      
อยูในระดับเฉลี่ย 3.47 และระดับปริญญาโทอยูในระดับเฉลี่ย 3.38) จากการใชเกณฑแบบ Likert scale       
แบงออกเปน 4 ระดับ และพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลโดยเฉพาะระดับปริญญาเอกมีความ   
รอบรูในสาขาวิชาของตนเองอยางถูกตอง และมีความสามารถในการใชวิชาความรูในการทํางานไดอยางดี     
ในระดับมากที่สุด  และระดับปริญญาโทในระดับมาก โดยความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตในเรื่องที่บัณฑิต 
มีความคิดสรางสรรคสามารถคิดแผนงานใหมที่เปนประโยชนตอหนวยงานอยูในระดับเฉลี่ย 3.39     
(ระดับมาก) ในระดับปริญญาเอก และระดับเฉลี่ย 3.17 (ระดับมาก) ในระดับปริญญาโท 

-  ดานวุฒิภาวะ/คุณธรรม/จริยธรรม  

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต ดานวุฒิภาวะ/คุณธรรม/จริยธรรม  
อยูในระดับเฉลี่ย 3.47 (ระดับมาก) (ระดับปริญญาเอกอยูในระดับเฉลี่ย 3.48 และระดับปริญญาโทอยูใน
ระดับเฉลี่ย 3.47) และพบวาบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน    
อยูในระดับเฉลี่ย 3.64 (ระดับมากที่สุด) และ 3.54 (ระดับมากที่สุด) ตามลําดับและทั้งระดับปริญญาเอก
และปริญญาโทก็พบวาบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีนํ้าใจ ชวยเหลือผูอ่ืนในระดับ
มากที่สุดเชนกัน 

   ระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  ปการศึกษา 2545  พบวาผูใชบัณฑิตมีความพอใจตอบัณฑิตฯ ในระดับมาก (ระดับเฉลี่ย 
3.75) สรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังน้ี  [เอกสารอางอิงหมายเลข  64] 

-  ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน อยูใน
ระดับมาก (ระดับเฉลี ่ย 3.65) จากการใชเกณฑแบงออกเปน 5 ระดับ และพบวา บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี  และสามารถทํางานเปนกลุมได ในระดับ
มาก  (ระดับเฉลี่ย 3.95)  สวนบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการทํางานและการ  
ติดตอสื่อสารไดระดับปานกลาง (ระดับเฉลี่ยนอยสุดในดานนี้ คือ 2.67) 
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-  ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพ 

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย
มหิดล ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพ อยูในระดับมาก (ระดับเฉลี่ย 3.54)  และพบวา  บัณฑิตมี
ความรอบรูในสาขาวิชาของตนเองอยางถูกตอง และสามารถใชวิชาความรูในการทํางานไดอยางดี     
ในระดับมาก  และพบวา บัณฑิตมีความรอบรูในสาขาวิชาของตนเองอยางถูกตอง และสามารถใชวิชา
ความรูในการทํางานไดอยางดี ในระดับมาก  

-  ดานคุณธรรม/จริยธรรม 

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล ดาน   
คุณธรรม/จริยธรรม ในระดับมาก (ระดับเฉลี่ย 4.07) และพบวาบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
อยูในระดับมาก (ระดับเฉลี่ยมากที่สุดในดานนี้คือ 4.15) 

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 

ในป 2546 มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกไดรับการตีพิมพในวารสาร 
187 เรื่อง เปนเรื่องที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 141 เรื่อง และระดับชาติ 46 เรื่อง จากจํานวน
วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกทั้งหมด 129 เรื่อง เฉลี่ย 1.45 เรื่องตอวิทยานิพนธ 1 เรื่อง นอกจากนี้ 
บทความจากวิทยานิพนธไดรับการเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 26 เร่ือง และระดับชาติ  
34 เร่ือง  และยังมีวิทยานิพนธที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรือเทียบเทา 3 เร่ือง  [เอกสารอางอิงหมายเลข  64] 

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโท 

ในป 2546 มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธระดับปริญญาโทไดรับการตีพิมพในวารสาร 
256 เรื่อง เปนเรื่องที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 110 เรื่อง และระดับชาติ 146 เรื่อง  จากจํานวน  
วิทยานิพนธระดับปริญญาโททั้งหมด 1,240 เรื่อง เฉลี่ย 0.21 เรื่องตอวิทยานิพนธ 1 เรื่อง นอกจากนี้       
บทความจากวิทยานิพนธไดรับการเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ 45 เร่ือง และระดับชาติ  
160  เร่ือง  [เอกสารอางอิงหมายเลข 64] 
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มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และสงเสริม

การสรางประสบการณจริง 
 

2.2  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย ระดับดี 
2.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 

ทั้งหมด 
748 : 20,545 

2.4  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู 59  เร่ือง 

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ   และสงเสริมการ
สรางประสบการณจริง ดังน้ี 

ทุกคณะ/สถาบัน มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด  
โดยมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ฯลฯ และมีกิจกรรมที่จัดใหนักศึกษามีสวนรวมแบบ 
active participation เชน นักศึกษาไดคิด วิเคราะห สังเคราะหความรู ไดแสดงความคิดเห็น ไดทํางานและ
ชวยเหลือกันเปนกลุม  มีโอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากสื่อและแหลงความรูที่หลากหลาย  รวมทั้ง
ไดฝกปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง ตัวอยางเชน 

• คณะ/สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสุขภาพ และวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนที่นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและเรียนรู
จากประสบการณจริง เชน คณะแพทยศาสตร 2 คณะ คณะทันตแพทยศาสตร 
คณ ะสัตวแพทยศาสตร  คณ ะพยาบาลศาสตร  คณ ะเภสัชศาสตร  และ            
คณะวิทยาศาสตร เปนตน  

• ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร หลายคณะ/สถาบันมีการจัดการเรียนการสอน
ที่นักศึกษาไดเรียนรูจากประสบการณจริงเชนกัน เชน สถาบันวิจัยภาษาและ  
วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มีรายวิชาที่เปด
โอกาสใหนักศึกษาออกไปเก็บขอมูลและวิเคราะหโครงสรางภาษา รวมทั้ง        
ไดออกไปศึกษาชีวิตความเปนอยูของชนกลุมตางๆ ในพ้ืนที่จริง  มีหลายรายวิชา
ไดเปดโอกาสใหนักศึกษาออกไปเก็บขอมูลภาคสนาม  และเรียนรูวิถีชีวิตชุมชน 

• วิทยาลัยดุริยางคศิลป เนนการปฏิบัติเปนหลักในการจัดการเรียนการสอน ไดแก 
การบรรเลงดนตรี การฟง การอาน และการเขียนโนตดนตรี ผูเรียนตองเรียนรูและ
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พัฒนาการดานดนตรีปฏิบัติดวยตนเอง ผานการแนะนําจากครูผูสอน  นอกจากนี้
ยังมีขอกําหนดใหผูเรียนทุกคนตองแสวงหาประสบการณจริงจากการชมการแสดง
หรือเปนผูรวมแสดงดนตรี 

• วิทยาลัยราชสุดา จัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มตามศักยภาพของตน  มีการจัดหองเรียนเปนรูปตัว U เพ่ือใหสะดวก    
ตอการทํากิจกรรมและสื่อสารในชั้นเรียน  และมีการใชเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความ
สะดวกที่ตอบสนองความตองการ  และสอดคลองกับวิถีชีวิตคนหูหนวก  มีการจัด
ผูชวยจดคําบรรยายทุกรายวิชาที่มีการใชลามภาษามือ  มีการจัดลามภาษามือ  
ในหองเรียนคาบเรียนละ 2 คน  และในกรณีที่มีอาจารยชาวตางประเทศมาทํา    
การสอน จะเพ่ิมลามแปลภาษาพูดอีก จํานวน 1-2 คน 

• วิทยาลัยการจัดการใชวิธีการสอนแบบบูรณาการ มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
ใชปญหาเปนฐาน (Problem-based learning) การจัดการเรียนการสอนแบบใช 
กิจกรรมเปนฐาน (Activity-based learning) และการจัดการเรียนการสอนแบบใช
กรณีศึกษาเปนฐาน (Case-based learning)  และการเรียนเปนทีม (Team 
learning)  โดยใชรูปแบบตาง ๆ ที่เหมาะสมกับการเรียนแตละสาขา 

• วิทยาลัยนานาชาติมีการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริม
การสรางประสบการณจริง  มีการออกไปดูงานนอกสถานที่  มีศูนยฝกงานของ 
นักศึกษา  ไดแก  โรงแรมศาลายาพาวิลเลียน สําหรับนักศึกษาสาขาการบริหาร
การทองเที่ยว  รานอาหาร Cup-pa สําหรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
และหองปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาวิทยาศาสตรที่ทํางาน
วิจัยในรายวิชา Research Project 

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวของกับมาตรฐานดานการเรียนรู สรุปไดดังน้ี [เอกสาร  
อางอิงหมายเลข 59] 

• จํานวนกระบวนวิชาที่เปดสอนทั้งหมด  6,046  กระบวนวิชา 

• จํานวนกระบวนวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  รวมทั้งหมด 4,534  กระบวนวิชา     
คิดเปนรอยละ 74.99  ของกระบวนวิชาทีเปดสอน 

• จํานวนหนวยกิตภาคปฏิบัติปริญญาตรี รวมทั้งหมด 7,423  หนวยกิต    
• จํานวนหนวยกิตภาคสนาม  รวมทั้งหมด 4,913 หนวยกิต  สวนการฝกปฏิบัติใน

สถานการณจริง โดยเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและแพทยเฉพาะทางจะมี
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณจริงเปนจํานวนมาก  

• จํานวนรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี รวมทั้งหมด 1,197 รายวิชา ทั้งน้ีไมรวมรายวิชา
หมวดศึกษาทั่วไป ซ่ึงหลายหลักสูตรอนุญาตใหนักศึกษาเลือกเปนวิชาเลือกเสรีได 
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• จํานวนหลักสูตรแบบสหวิทยาการ  รวมทั้งสิ้น 165  หลักสูตร 
• จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร  ระดับบัณฑิต

ศึกษามี 2 รายวิชา คือ GRID 617 BIOINFORMATICS 2 หนวยกิต (1-1) และ
วิชา GRID 618 CYBERTOOL IN RESEARCH 1 หนวยกิต (1-0) สําหรับระดับ
ปริญญาตรี คณะ/สถาบัน ไมมีการจัดการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร
ทั้งรายวิชา แตมีบางสวนของหลายรายวิชาจัดไวในรูปแบบ multimedia courseware 
ในอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยใน 5 สาขาตางๆ ดังน้ี Computer&Internet, 
Engineering, Health&Medicine, Science และSocial Science [http://intranet.mahidol/ 
courseware] 

• จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการหองสมุดและคอมพิวเตอร คณะ/สถาบัน ที่เปด
บริการต่ําสุด จํานวน 6 ชั่วโมงตอวัน  สูงสุดเปดใหบริการทั้งวัน 

ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอน 

คณะ/สถาบัน สวนใหญในมหาวิทยาลัย จัดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนทุก
รายวิชา เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือปการศึกษา ผลการประเมินโดย      
นักศึกษามีพิสัยตั้งแตปานกลาง ถึงดีเลิศ เฉลี่ยอยูในระดับดี 

นอกจากนี้ คณะ/สถาบัน บางแหงไดจัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย
เพ่ือนอาจารยดวย [เอกสารอางอิงหมายเลข  1หนา 17] 

กิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษา 

• ระดับมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยไดใหการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
มาตรฐานอุดมศึกษาครบถวนทุกดาน ไดแก เงินกิจกรรมนักศึกษาและเงินสนับสนุนกีฬา    จากเงิน 
รายไดมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรนักศึกษาดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน ดานพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม ดานการประชุมสัมมนา ดานวิชาการ   และดานบริหารสวนกลาง (สโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล : ส .มม ., สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล : ส.น .ม .)  รวม 152 โครงการ         
เงินสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน    เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาดานดานทํานุบํารุง           
ศิลปวัฒนธรรม 30 โครงการ เงินงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน 
29 โครงการ และอ่ืนๆ รวมเปนกิจกรรมจํานวนทั้งสิ้น 211 โครงการ [เอกสารอางอิงหมายเลข 44, 45]   

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดแก โครงการปฐมนิเทศ      
นักศึกษาใหม รวมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมตอนรับนองใหม/เพื่อนใหม  
นิทรรศการแนะนําการเรียนการสอนของคณะตางๆ   วันแรกพบตอน  ”รวมพลคนสีนํ้าเงิน ”     
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โครงการบรรพชา-อุปสมบทหมูนักศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2546 กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนาและเทศกาลประเพณีตาง ๆ เปนตน [เอกสารอางอิงหมายเลข 44,45] 

• ระดับคณะ/สถาบัน  

กิจกรรมนักศึกษาแบงออกเปนดานตางๆ ไดแก ดานสุขภาพ ดานสงเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม  ดานบําเพ็ญประโยชน  ดานสงเสริมวิชาการ ดานอนุ รักษสิ่ งแวดลอม ดานสงเสริม             
ศิลปวัฒนธรรม  และดานกีฬานันทนาการ  รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนมากกวา 748  โครงการ   โดยมี     
งบประมาณสนับสนุนในสถาบัน 12,283,033 บาท  และงบประมาณนอกสถาบัน  9,076,901 บาท  
และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย 27.5  คนตอ 1 โครงการ 

นอกจากนั้นคณะตางๆ ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานตางๆ กิจกรรม    
สงเสริมวิชาการ  กิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธภายใน
และภายนอกสถาบัน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมสงเสริมทักษะความสามารถในดานตาง ๆ 
กิจกรรมตาง ๆ เหลานี้ไดแก กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  นิทรรศการความรูสูชุมชน       
กิจกรรมรับนองขาฝาก-สงนองขามฝง ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กีฬาวิด-แวดสัมพันธ ของ
คณะวิทยาศาสตรและคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  กีฬาสัตวแพทยสัมพันธ ของคณะ      
สัตวแพทยศาสตร  การแขงขันกีฬาบัณฑิตศึกษาสัมพันธแหงประเทศครั้งที่ 11 ของบัณฑิตวิทยาลัย  
กีฬาหูหนวกสัมพันธ  ราชสุดา-สวนดุสิต ครั้งที่ 4 ของวิทยาลัยราชสุดา [เอกสารอางอิงหมายเลข 59] 

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูจํานวน 59 เร่ือง โดย
จําแนกเปนของคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  21 เรื่อง คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
10 เรื่อง  คณะวิทยาศาสตร 5 เร่ือง คณะพยาบาลศาสตร  5  เร่ือง คณะทันตแพทยศาสตร 4 เร่ือง 
คณะวิศวกรรมศาสตร  3  เร่ือง  วิทยาลัยศาสนศึกษา 3  เร่ือง  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล      
2 เรื่อง  คณะเทคนิคการแพทย 2 เรื่อง   วิทยาลัยนานาชาติ 2 เร่ือง  วิทยาลัยราชสุดา 1 เรื่อง  และ
คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 1 เรื่อง  [เอกสารอางอิงหมายเลข 59] 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 1 :  8.95 
3.2 คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 236,301 บาท 
3.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 55.25 
3.4 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา 
1 เครื่อง : 6.25 

 
3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ       

ตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
2,459.63 บาท 

อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวนบุคลากรสายอาจารยทั้งสิ้น 2,829 คน (ขอมูล ณ 30 
กันยายน 2546)  เปนขาราชการสาย ก 2,452 คน และพนักงานมหาวิทยาลัย 377 คน [เอกสารอางอิง
หมายเลข 56] นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา = 21,531 คิดเปนอาจารยประจําทุกระดับตอจํานวน       
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา ไดเทากับ  2,829 : 21,531  = 1 : 7.61 

งบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

งบประมาณดําเนินการจริงเปนเงิน 5,087.80 ลานบาท นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา     
เทากับ 21,531  ดังนั้นงบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 5,087.80 / 
21,531 = 236,301.15 บาท ทั้งน้ี  แตละคณะ/สถาบัน จะมีวิธีการคิดคาใชจายตอหนวย  (unit cost) 
ดวยรูปแบบที่ตางๆ กัน [เอกสารอางอิงหมายเลข 55] 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาของมหาวิทยาลัยมหิดล
คิดเปนรอยละ  55.25  โดยเปนอาจารยวุฒิปริญญาเอกทั ้งสิ ้น 1,563  คน  จากจํานวนอาจารย     
ทั ้งหมด   2,829  คน   ซึ ่งเมื ่อ เท ียบกับ เกณฑมาตรฐานอุดมศึกษาของทบวงมหาวิทยาลัย          
ป 2542 ปรากฏวา หลักสูตรสวนใหญของมหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกสูงกวา
เกณฑมาตรฐาน คือ คิดเปนรอยละ 55.25 ของอาจารยประจําทั้งหมด และคิดเปนสัดสวน ปริญญาเอก 
: ปริญญาโท : ปริญญาตรี เทากับ 10.42 : 14.21 : 1  (หรือ รอยละ  55.25 : 39.24 : 5.30) [เอกสาร
อางอิงหมายเลข 56]   
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จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักคอมพิวเตอรใชเงินรายไดสนับสนุนการจัดทําระบบคลังขอมูล
โดยมีโครงการการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารงานการศึกษาและวิชาการ ดังน้ัน 
ทุกคณะ/สถาบันมีระบบสารสนเทศเพื่ อการศึกษาจัดใหแก นักศึกษา อาจารย และบ ุคลากร             
ในมหาวิทยาลัยใชในการศึกษาและวิจัยอยางเพียงพอ เพื่อพัฒนาการหาความรูไดดวยตนเองอยาง    
ตอเน่ือง   

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียน
การสอนตอนักศึกษา เทากับ 1 : 6.25  [เอกสารอางอิงหมายเลข 59]  และมหาวิทยาลัยมีคาใชจายที่ใช
ในระบบคอมพิวเตอรตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ 1,885.07 บาท 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทา  เทากับ  2,459.63  บาท [เอกสารอางอิงหมายเลข 59] 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
4.1 จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวน

อาจารยประจําทุกระดับ 
0.89 เร่ือง/คน/ป 

4.2 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําทุกระดับ 2,331 เร่ือง 
 

4.3 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจํา    
ทุกระดับ 

219,740  บาท/คน 

4.4 จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจํา   
ทุกระดับ 

72,389.30 บาท/คน 

จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพร 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพเต็มฉบับในวารสาร  ระดับนานาชาติ 
ระดับชาติ  และรวมทั้งที่ลงพิมพในรูปบทคัดยอเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติหรือ
ระดับชาติและผลงานรูปแบบอ่ืนๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น  2,510 เรื่อง (รวบรวมขอมูลจากรายงานฯ ของ
คณะและหนวยงานที่มีการจัดการเรียนการสอนรวม 29 แหง) ตอบุคลากรสายวิชาการ 2,829 คน   

ผลงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลในป  2546 ที่ปรากฏในฐานขอมูล   Science 
Citation Index, Social Science Index และ Medline มีจํานวนรวม  ทั้งสิ้น 796 เร่ือง จําแนกตามสาขา
วิชา 3 ดาน ไดแก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 320 เรื่อง วิทยาศาสตรสุขภาพ 466 เรื ่อง และสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร 10 เรื ่อง [เอกสารอางอิงหมายเลข 39]  สวนนี ้เมื ่อเทียบคาน้ําหนัก      
ผลงานกับการตีพิมพในวารสารนานาชาติแลว จะมีคาน้ําหนัก  ผลงาน =  796x1 = 796  หนวย   
ผลงานอื่นๆ ในสวนที่เหลือจํานวน 716  เร่ือง เม่ือนํามาวิเคราะห/จําแนกโดยใชขอมูลผลงานวิจัยที่
รายงานโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2546 และนํามาตีพิมพเผยแพรใน Mahidol 
University Annual Research Abstracts Vol. 31  [เอกสารอางอิงหมายเลข 39] สรุปไดดังน้ี 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ ไมปรากฏในฐานขอมูลสากล 261 เรื่อง จะมี         
คาน้ําหนักผลงาน  ( 261x 0.75) =  195.75  หนวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ 87 เรื่อง จะมีคาน้ําหนักผลงาน (87 x 0.5) =  43.5
หนวย 

• บทคัดยอที่เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 228 เร่ือง จะมีคาน้ําหนักผลงาน 
(228 x 0.33) = 75.24  หนวย 
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• บทคัดยอที่เสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ 140 เรื่อง จะมีคาน้ําหนักผลงาน 
(140 x 0.25) =  35 หนวย 

ดังน้ันขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล  เม่ือเทียบกับวารสาร
นานาชาติมีรวมกันไมนอยกวา 796 + 195.75 + 43.5 + 75.24 + 35  = 1,145.49  หนวย คิดเปน    
คาเฉลี่ย ผลงาน = 1,145.49 / 2,829 = 0.40 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป   

คณะ/สถาบัน จํานวน  29 แหง  มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติหรือเทียบเทา
ดังกลาว โดยไดคาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 0.5 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป  เรียงตามลําดับจาก   
สูงไปหาต่ํา ดังน้ี  

• สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร (2.04) 
• คณะเวชศาสตรเขตรอน (1.49) 
• สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(1.15) 
• สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (0.97) 
• สถาบันวิจัยโภชนาการ (0.86) 
• คณะเภสัชศาสตร (0.69.) 
• คณะวิทยาศาสตร (0.67) 
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (0.59) 
 

นอกจากนี้ ในป 2546 มีนักวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับรางวัลใน
ระดับชาติ/นานาชาติ รวม  18  รางวัล  ดังน้ี 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวัล 

1 ศ.ม.ร.ว. ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน คณะวิทยาศาสตร ร า งวั ล นั ก วิ จั ย ดี เด น ส าข า  
วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช 

2 รศ. แสงชัย พฤทธิพันธุ   
และคณะ 

คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาล   
รามาธิบดี 

รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย  ผลงาน
เร่ือง “การเตรียมปากมดลูกให
นุมและถางขยายดวยการใชยา 
Misopostal  ทางชองคลอดกอน
การตรวจผาตัดดวยกลองสอง
โพรงมดลูก:ทําการศึกษาแบบ
วิธี”randomizedcontrolled trail” 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวัล 
3 ศ.ภาวิณี  ปยะจตุรวัฒน   

และคณะ 
คณะวิทยาศาสตร รางวัลผลงานวิจัย รางวัลชมเชย 

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  
เร่ือง”วานชักมดลูกกับแนวทาง
การพัฒนายาใหมเพ่ือลดไขมัน
ในเลือดและลดการคั่งของน้ําดี
ในตับ” 

4 รศ.อังคณา  ฉายประเสริฐ 
และคณะ 

คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  
ร า ง วั ล ดี เ ยี่ ย ม        ส า ข า  
วิทยาศาสตรการแพทย ผลงาน
เร่ือง “ชุดจําแนกชนิดเชื้อกลุม
กอวัณโรคโดยวิธีมัลติเพล็กซ  
ซีพีอาร” 

5 รศ.สารเนตร  ไวคกุล 
และคณะ 

คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  
ร า ง วั ล ช ม เช ย         ส า ข า  
วิทยาศาสตรการแพทย  ผลงาน
เรื่อง “หุนจําลองขอเขาเพื่อการ  
ฝกเจาะและฉีดยาเขาขอ” 

6 รศ.ยุวดี  เชี่ยววัฒนา 
และคณะ 

คณะวิทยาศาสตร รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  
รางวัลชมเชย  สาขาเคมีและ
เภสัช  ผลงานเรื่อง “อุปกรณ 
ดักจับกาซเพื่อการวิเคราะหสาร
และชุดทดสอบสารภาคสนาม
สําหรับสารหนูและแอมโมเนีย” 

        มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวัล  

1 ผศ.พลังพล  คงเสรี  คณะวิทยาศาสตร รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม 
2 ผศ.ศราวุฒิ  จิตรภักดี คณะวิทยาศาสตร รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม 
3 ศ.สิริฤกษ  ทรงศิวิไล  คณะแพทยศาสตร 

ศิริราชพยาบาล 
รางวั ล นั ก เท ค โน โลยี ดี เด น  
ผ ล ง า น เรื่ อ ง  “ก า ร พั ฒ น า  
อุตสาหกรรมชุดตรวจวินิจฉัย
จ าก น วั ต ก ร รม เท ค โน โล ยี  
ชีวภาพของไทย” 

4 ดร.จิรันดร  ยูวะนอย คณะวิทยาศาสตร รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวัล  
5 ศ.วิชัย  บุญแสง 

ศ.สกล  พันธุยิ้ม  และ 
ศ.บุญเสริม  วิทยชํานาญกุล 

คณะวิทยาศาสตร รางวั ล นั ก เท ค โน โลยี ดี เด น  
ผลงานวิจัยเกี่ยวกับโรคไวรัสตับ
อักเสบและโรคเมลิออยโดซิส  
กลุ ม พัฒ นาเทค โน โลยี เ พ่ื อ  
อุตสาหกรรมการผลิตกุงกุลาดํา 

 
รางวัลอ่ืน ๆ 
ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวัล / สถาบันที่ใหรางวัล 

1 ศ.วิทยา  มีวุฒิสม คณะวิทยาศาสตร ร า ง วั ล วิ ท ย า ศ า ส ต ร แ ล ะ
เทคโนโลยี  ประเภทบุคคล  จาก
มู ล นิ ธิ โท เร เพื่ อ ก ารส ง เส ริ ม  
วิทยาศาสตรประเทศไทย 

2 ศ.ปกิต  วิชยานนท คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

รางวัล   International 
Distinguished Fellow Award  
ของสถาบัน ACAAI (American 
College of Allergy, Asthma 
and Immunology)    ประจําป 
2003 

3 รศ.วณิชา  ชื่นกองแกว  คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

รางวัล Tsutsui scholarship ของ
สมาคมประสาทจักษุแหงประเทศ
ญ่ีปุน 

4 รศ.ศันสนีย  ไชยโรจน  คณะวิทยาศาสตร รางวั ลลอ รี อัล เพ่ื อสตรี ดี เด น  
ผลงาน  “โครงการวิจัยเพ่ือศึกษา
วิทยาภู มิคุ มกัน เกี่ ยวกับการ  
ติดเชื้อราในผูปวยโรคเอดส”  ใน
งานวิทยาศาสตร  สํ านั ก งาน
เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
และบริษัทลอรีอัล  ประเทศไทย 

5 ผศ.พิมพใจ  ใจเย็น  คณะวิทยาศาสตร รางวั ลลอ รี อัล เพ่ื อสตรี ดี เด น  
ผลงาน  “โครงการวิจัยเพ่ือกลไก
การทํางานของเอนไซมเพ่ือกําจัด
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวัล / สถาบันที่ใหรางวัล 
สารพิษตกคางในสิ่งแวดลอม”  
ในงานวิทยาศาสตร สํานักงาน
เลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติ
วาดวยการศึกษาวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 
และบริษัทลอรีอัล ประเทศไทย 

6 ศ.ภานุพันธุ  ทรงเจริญ คณะแพทยศาสตร 
ศิริราชพยาบาล 

รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขา
การวิจัยผลงาน  “Hemi – 
Contralateral C 7 Transfer to 
Median Nerve in the treatment 
of Root Avulsion Brachial 
Plexus Injury” 

7 รศ.ปลื้มจิตต  โรจนพันธุ  
และคณะ 

คณะเภสัชศาสตร ร า ง วั ล ช น ะ เลิ ศ  Asian Moot 
Corp 2003 ใ น ง า น  Business 
Plan  Competition  และรางวัล
ชนะเลิศอันดับ 3  ในงาน Global 
Moot Corp Competi t ion  
ผลงาน “เจลฟาทะลายโจรเพื่อใช
เส ริ ม ก ารรั กษ าโรคป ริทั น ต
อักเสบ” 

จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน 

ในป 2546 ผลงานวิจัยโดยรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถูกนําไปใชประโยชน
มากกวารอยละ 15  [เอกสารอางอิงหมายเลข 39]   ดังน้ี   

1. มหาวิทยาลัยมหิดลจะดําเนินการสืบคนขอมูลผลงานวิจัยตีพิมพของบุคลากรที่ถูก
นําไปใชอางอิงในแวดวงวิชาการทุกๆ 5 ป  ซ่ึงจะสืบคนในครั้งตอไปในป 2550   

2. มีผลงานวิจัยที่ นําไปใชประโยชนในภาครัฐและเอกชนจํานวน 53 โครงการ         
ในดานการกําหนดนโยบายสาธารณสุข  อุตสาหกรรมและสิ่งแวดลอม  การวิเคราะหผลกระทบ        
สิ่งแวดลอมที่เกิดจากของเสียจากโรงงาน / โครงการกอสรางขนาดใหญ   การพัฒนาสายพันธกุงกุลาดํา
เพ่ือเพาะเลี้ยงพอพันธุ - แมพันธุกุง การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑอาหาร การพัฒนา   
ยาวัคซีนชุดตรวจสอบ เพ่ือการวินิจฉัยโรคและผลิตภัณฑสุขภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูล เศรษฐกิจและ
สังคม  โครงการเครือขายการวิจัยบูรณาการลุมนํ้าทาจีน – แมกลอง [เอกสารอางอิงหมายเลข 39 ] 
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3. มีโครงการวิจัยพ้ืนฐานและโครงการวิจัยประยุกตที่นําองคความรูไปใชประโยชน    
ในการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาในเชิงพาณิชย [เอกสารอางอิงหมายเลข 39]  ไดแก   

- ดานวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข  23  โครงการ   ตัวอยางเชน    
การพัฒนาผลิตภัณฑชุดการตรวจวินิจฉัยโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี 

-   ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 22 โครงการ ตัวอยางเชน ชุดคลุมหนาทองเพ่ือ
การผาตัดคลอดและชุดรองซับเก็บนํ้าคร่ําและเลือดทางปากชองคลอด   ระหวาง
การผาตัดคลอด 

- ดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตรและสิ่งแวดลอม  8 โครงการ  ตัวอยางเชน  การ
จัดการทรัพยากรเพื่อสันติภาพและความมั่นคง 

4. มีผลงานที่ไดรับสิทธิบัตร  2 เรื่อง ผลงานที่ไดรับอนุสิทธิบัตร 3 เรื่อง ผลงานที่อยู
ระหวางการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ 2 เรื่อง  ผลงานที่อยูระหวางการตรวจสอบเบื้องตนสิทธิบัตร/       
อนุสิทธิบัตร 15 เรื่อง (สิทธิบัตร 11 เรื่อง อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)  [เอกสารอางอิงหมายเลข 39]  (ขอมูล
จากรายงานประจําป 2546 หนา 83-86) 

นอกจากนี้มีรายไดที่เกิดจากการบริการวิชาการจัดสรรผลประโยชนจากผลงานวิจัยจาก
ทรัพยสินทางปญญา และการนําผลงานวิจัยไปประยุกตใชประโยชนในการใหบริการทางการแพทยและ
สังคม ในปงบประมาณ 2546 มีโครงการภายใตศูนยประยุกตและบริการวิชาการจํานวน 61 โครงการ 
เปนโครงการที่ทํารายไดจํานวน 46 โครงการ เปนเงิน 185,377,724 บาท  [เอกสารอางอิงหมายเลข 
39]  และยังมีงานวิจัยหลายสวนสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนหรือประยุกตใชในทางคลินิก     
แตสวนนี้วัดเปนปริมาณไดยาก 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 
แหลงทุนภายนอกที่สนับสนุนโครงการวิจัยเฉพาะที่ผานมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุน

การวิจัยของบุคลากรมีจํานวนไมนอยกวา 621,644,670 บาท  โดยมาจากแหลงทุนภายนอกทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ยังมีเงินทุนที่ผานไปที่คณะและหนวยงานตางๆ  โดยตรงอีก
จํานวนหนึ่ง  

สรุปเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอกคือ 621,644,670/ 2,829  คือ เฉลี่ยจํานวน
เงินสนับสนุนงานวิจัยภายนอกคิดเปน 219,740 บาท/คน  

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 

มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนวิจัย (เงินงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย และเงินรายไดของคณะ) ในป 2546 จึงไดมีการจัดสรรเงินเพ่ืองานวิจัย
โครงการตางๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น 204,644,552 บาท  [เอกสารอางอิงหมายเลข 39] เม่ือคิดตออาจารย 
2,829 คน  จึงไดคาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 72,389.30 บาท/คน 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป  2546 
 

 37

 
 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน 3,330 

5.2 จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด 

1,207คน  
(รอยละ 42.66 ของอาจารย
ประจําทั้งหมด 2,829 คน) 

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม 
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญของการบริการวิชาการสูสังคม โดยไดกําหนดไวในพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม มหาวิทยาลัย
ไดจัดใหมีการดําเนินการดานบริการวิชาการโดยใชกลไก 4 ระดับ คือ 

•ระดับมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหิดลมีรากฐานอันเขมแข็งม่ันคงดานการแพทยและวิทยาศาสตร    
สุขภาพ มีผลงานการบริการสุขภาพอยูในระดับแนวหนาของประเทศ   มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนา   
มาตรฐานการบริการทางการแพทยใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย 
มุงมั่นที่จะพัฒนางานบริการดานสุขภาพสูการเปน ศูนยการแพทยชั้นเลิศ (Center of Excellence 
in Medical Care) ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยหรือในทวีปเอเชีย    

มีศูนยประยุกตและบริการวิชาการรับผิดชอบการประยุกตและบริการวิชาการ  โดยมี
พันธกิจในการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ เพ่ือนําผลประโยชนสูการพัฒนา
มหาวิทยาลัยโดยการดําเนินงานการบริการวิชาการของศูนยประยุกตและบริการวิชาการมี  2  สวน  คือ  
1)  โครงการภายใตศูนยฯ มีคณะ/สถาบันที่พัฒนางานบริการวิชาการนั้นๆ  เปนผูดําเนินงาน  โดยมี
ศูนยฯ ทําหนาที่ชวยเหลือดานประชาสัมพันธและการตลาด  การจัดทําบัญชีการติดตอประสานงาน 
การทําส ัญญาวาจา ง  การสงงาน  การเรียก เก ็บคาบริก าร   และการพิท ักษ ปกปองส ิทธิ         
ผลประโยชน   และ 2) โครงการที่ศูนยฯ รับผิดชอบเอง  ซ่ึงไดแก งานทางดานทรัพยสินทางปญญา  
งานฝกอบรมที่เกี่ยวของกับทรัพยสินทางปญญา และการบริหารจัดการบริการวิชาการใหแกบุคลากร       
ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก การดําเนินงานของศูนยฯ  มีคณะกรรมการอํานวยการศูนยฯ 
และคณะกรรมการบริหารศูนยฯ ทําหนาที่กําหนดแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานของศูนย และพิจารณา
อนุมัติในดานตางๆ ที่สอดคลองกับการดําเนินงาน  
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นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังไดจัดกิจกรรมการใหบริการวิชาการ ไดแก  
1. รายการวิทยุ  : รายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยมหิดล  รายการที่ น่ี 

มหาวิทยาลัยมหิดล รายการโดมแหงสุขภาพและชีวิต รายการของฝากจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล รวม 52 ครั้ง 

2. ห นั งสื อและวารสาร  ป  2546 ได แก  Spectrum Mahidol  ห นั งสื อ  Mahidol 
University Annual Research Abstracts Vol.31 หนั งสื อการบริการวิช าการ
มหาวิทยาลัยมหิดล  เอกสารทําเนียบโครงการภายใตศูนยบริการวิชาการ  รวมทั้ง
การเผยแพรบทความทางหนังสือพิมพ 

•  ระดับคณะ/สถาบัน  

ทุกคณะมีคณบดี/รองคณบดี หรือคณะทํางาน เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการ
วิชาการ  โดยบางคณะ/สถาบัน  มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นโดยเฉพาะ บางแหงเปนลักษณะการประสาน
งานกับระดับภาควิชา/หนวยงาน   หรือบางหนวยงานไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือภารกิจการบริการวิชาการ
โดยเฉพาะ เชน สํานักหอสมุด สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  สํานักคอมพิวเตอร  ศูนยตรวจสอบสาร-  
ตองหามในนักกีฬา  เน้ือหาของงานบริการวิชาการของแตละคณะ/สถาบัน มีหลากหลาย และมีหลาย  
รูปแบบตามภารกิจของคณะ/สถาบัน และความถนัดของบุคลากร  ซ่ึงจําแนกออกเปน 6 ลักษณะ คือ     
1) การบริการดานการรักษาพยาบาล 2) การบริการดานการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม ความรูในดาน
ตางๆ ในระดับชาติและนานาชาติ 3) การบริการดานการใหคําแนะนํา/ปรึกษา 4) การบริการทางงาน
วิจัย 5) การบริการดานการวิเคราะห /  ตรวจสอบ/วินิจฉัย  6) การบริการดานอ่ืนๆ เชน การบริการ
ตรวจสุขภาพนอกสถานที่  การเปนศูนยประสานความรวมมือระหวางประเทศดานการศึกษาและวิจัย 
การบริการแหลงขอมูล  การใหความรูแกสังคมโดยผานสื่อตางๆ การใหคําปรึกษาดานการผลิตผลิต
ภัณฑ การขายสิ่งประดิษฐและบริการตางๆ  เปนตน  

การใหบริการวิชาการทางดานการรักษาพยาบาล ซ่ึงเปนจุดเดนของมหาวิทยาลัยน้ัน  
มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลที่ใหบริการ 3 แหง คือ โรงพยาบาลศิริราช  โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ในปงบประมาณ 2546 มีการใหบริการผูปวยนอก จํานวน 3,686,668 
ราย และผูปวยในจํานวน 134,985 ราย  ในการบริการดานทันตกรรม ที่โรงพยาบาลศิริราชมีการให
บริการ จํานวน 27,162 ราย  โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการใหบริการ จํานวน 35,861 ราย   และคลินิก
ทันตกรรมที่คณะทันตแพทยศาสตร มีการใหบริการแกประชาชนทั่วไป จํานวน 320,790 ราย  และ
บริการแกผูดอยโอกาส จํานวน 34,570 ราย  ซ่ึงในจํานวนนี้รวมผูรับบริการจากหนวยทันตกรรม     
พระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  หนวยทันตกรรมเคลื่อนที่  การให
บริการทันตกรรมในวันเด็กแหงชาติ การใหบริการทันตสาธารณสุข และการใหบริการทันตกรรมแก   
นักเรียนในโรงเรียนตาง ๆ 
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การใหบริการทางหองปฏิบัติการ  ไดแก  การ  X-Rays  การตรวจเลือด  ปสสาวะ  
อุจจาระ  มีการใหบริการที่คณะเทคนิคการแพทย จํานวน 1,344,405 ครั้ง  คณะแพทยศาสตร        
โรงพยาบาลรามาธิบดี จํานวน 1,039,115 ครั้ง  และคณะเวชศาสตรเขตรอน จํานวน  284,437  ครั้ง  
รวมมีผูมารับบริการ จํานวน 3,009,315  ครั้ง 

สําหรับการบริการวิชาการทางดานอ่ืนๆ  มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะบูรณาการความรู
ความเชี่ยวชาญและศักยภาพอันหลากหลายของคณาจารยและบุคลากรสาขาวิชาตางๆ  ของ
มหาวิทยาลัย เพื่อใหบริการวิชาการในรูปแบบตาง ๆ  ไดแก การจัดประชุมวิชาการ  การสัมมนา
ทางวิชาการ  การใหความรวมมือทางวิชาการรวมกันระหวางองคกรระหวางประเทศ  หรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นๆ ในประเทศ   การเปนวิทยากรบรรยายพิเศษ   การใหบริการตรวจวิเคราะหทางหอง
ปฏิบัติการ  ตรวจวิเคราะหผลกระทบจากโรงงาน  การใหบริการรับเลี้ยงและพัฒนาศักยภาพของ
เด ็กเล ็กผ านโครงการอน ุบาลสาธ ิต   การเผยแพรความรู ผ านสื ่อประเภทตางๆ  การบริการ            
ใหคําปรึกษา และบริการตอบปญหาสุขภาพ การแกปญหา และใหบริการทํางานวิจัย ที่สงผลตอการ
พัฒนางานและกิจการตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  โดยจํานวนกิจกรรม/โครงการที่คณะ/สถาบัน        
ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน  (ไมรวมบริการรักษาพยาบาลและการบริการทางการแพทยอ่ืนๆ)   
ในป 2546  มีไมต่ํากวา  3,330 กิจกรรม/โครงการ  อาทิ การบริการตรวจหาสารตองหามในนักกีฬา   
โดยศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  การบริการสัตวทดลองของสํานักสัตวทดลองแหงชาติ    
การบริการวิชาการตอหนวยงานภาครัฐและเอกชนของศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  การใหบริการ
ของสํานักหอสมุด  การใหบริการตรวจวิเคราะหผลกระทบที่เกิดจากโรงงาน  ของคณะสาธารณสุข-
ศาสตร  การใหบริการดานวิทยาศาสตรการกีฬาเพื่อสุขภาพ  ของวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี-
การกีฬา  เปนตน 

การสรางงานบริการวิชาการโดยระดมศักยภาพความเปนเลิศทางดานวิชาการ         
ในลักษณะเชนนี้  คือ รูปแบบการพัฒนางานบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยจะสนับสนุนใหเกิดขึ้นอยาง
กวางขวาง  รวมทั้งสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนอยางครบวงจร   ใหมีการนําผลงาน
วิจัยและพัฒนาขั้นสุดทาย ไปใชประโยชนทั้งในเชิงพาณิชยและในดานอ่ืนๆ เพ่ือการพึ่งพาตนเองและ
การพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีระบบงานสนับสนุนใหนักศึกษา  บุคลากร
ทุกสายงาน  และประชาชนทั่วไปเขาถึงแหลงขอมูลไดโดยสะดวกขึ้น  โดยผานระบบเทคโนโลยีสาร
สนเทศที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในโครงการพัฒนาในดานตางๆ เชน การขยายเครือขาย MUC-Net  
ระยะที่ 2 โดยการปรับปรุงอุปกรณใหรองรับการใชงานสงผานขอมูล ทั้งรูปแบบของ Data/Voice 
/Image Video  การเพิ่มความเร็วในการใชงาน  Internet  การจัดให มีบริการขอมูลสารสนเทศ 
(Information Service Provider)  ทั้งแบบ Academic Information  และ Administration Information  
เปนตน  ทั้งน้ี  ระบบสนับสนุนดังกลาว  จะชวยใหการเผยแพร /ถายทอดความรูเพ่ือการบริการวิชาการ
แกผูรับบริการกลุมตางๆ  เปนไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว กวางขวาง  และเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น  สําหรับแหลงขอมูลการบริการทางวิชาการที่ผูใชบริการสามารถเขาถึง  ไดแก 
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1)  เว็บไซตของคณะตางๆ และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีระบบการ   
สืบคนขอมูลทั้งที่เปนรูปเลมสิ่งตีพิมพโดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต 
(URL:http://www.mahidol.ac.th) ที่สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือการบริการวิชาการได   
ทั่วโลก และ Digital Library ที่มีการเชื่อมโยงการสืบคนขอมูลขามคณะ และ    
ขามมหาวิทยาลัยภายในประเทศ (URL:http://www.li.mahidol.ac.th) โดย
มหาวิทยาลัยไดวางระบบเชื่อมตอเครือขายเขากับคอมพิวเตอรของหนวยงานยอย
และบุคลากร 

2) พิพิธภัณฑในหลายคณะ/สถาบัน  เชน 
2.1 พิพิธภัณฑที่เกี่ยวของกับการแพทย 7 แหง  ของคณะแพทยศาสตรศิริราช-

พยาบาล 
2.2 พิพิธภัณฑโรคเขตรอน พิพิธภัณฑแมลงและสัตวขาขอ พิพิธภัณฑหอยของ

คณะเวชศาสตรเขตรอน 
2.3 พิพิธภัณฑดนตรี ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
2.4 พิพิธภัณฑและศูนยขอมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย ของสถาบันวิจัยภาษาและ

วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 
2.5 โครงการปลูกสวนสมุนไพรสิริรุขชาติ  ดําเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร 

3) นิทรรศการ/โครงการบริการวิชาการประชาชนในโอกาสตางๆ เชน  
3.1   งาน Open House จัดโดยคณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ครู 

อาจารย และผูสนใจไดมีโอกาสไดเห็นบรรยากาศการทดลองวิจัยในหอง
ปฏิบัติการ ตลอดจนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล  เปนประจําทุกป 

3.2  นิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย  สําหรับเสริมการเรียนการสอนอยางมีนวัตกรรมในระดับชาติ    
ในลักษณะสื่อ online /CD หรือแบบจําลองเสริมการเรียนรู  หรือเสริมสราง
การเรียนรูตลอดชีวิต ของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.3   นิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู / วิทยาการทางดานการแพทย  และการ
พัฒนาการใหบริการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในโครงการ 
Quality Fair 

3.4   นิทรรศการใหความรูแกประชาชนในวันมหิดล จัดโดยคณะตางๆ 
3.5   จัดแสดงผลงานทางวิชาการ  เพ่ือเผยแพรผลงานของโครงการภายใตของ 

ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ และผลงานดานทรัพยสินทางปญญาใหแก
หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป จํานวน 4 
ครั้ง ไดแก 1) การประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 4 เน่ืองในวโรกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 75 พรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เรื่อง “การ
บริบาลสุขภาพปฐมภูมิ”  2) คลินิกเทคโนโลยี 3) งาน “วันนักประดิษฐ    
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ประจําป 2546”  และ 4) การจัดแสดงผลงานในวันพระราชทานนาม
มหาวิทยาลัยมหิดลและวันคลายวันจัดตั้งศูนยประยุกตฯ 

4) รายการวิทยุ – โทรทัศนที่ จัดโดยคณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล  คณะ    
แพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบ ดี  คณะเวชศาสตร เขตรอน  สถาบัน           
วิจัยประชากรและสังคม  สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  

5) เอกสารทางวิชาการตางๆ แผนพับและหนังสือพิมพ  เชน 
5.1 สารศิริราชจัดทําโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
5.2 จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา วารสารประชากรและสังคม Mahidol 

Population Gazette จัดทําโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
5.3 วารสารเพลงดนตรี จัดทําโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
5.4 วารสารภาษาและวัฒนธรรม วารสาร Mon-Khmer Studies และสาร     

เวียดนาม จัดทําโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 
5.5 วารสารของคณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงเผยแพรเปนรายไตรมาส 
5.6 คอลัมนของศูนยประยุกตและการบริการวิชาการ  เผยแพรผลงานบริการ  

วิชาการของหนวยงาน ลงในสารมหาวิทยาลัยมหิดล ในป  2546 เพ่ือ      
เผยแพรผลงานของโครงการภายใตศูนยศูนยประยุกตและการบริการวิชาการ  
และผลงานดานทรัพยสินทางปญญา อันเปนภูมิปญญาของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยใหแกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไป ไดแก   
- อุปกรณเติมอาหารเพาะเลี้ยง (Culture media dispenser)   
- หุนจําลองขอเขาเพื่อใชฝกเจาะและฉีดยาเขาขอเขา   
- เครื่องใหความอบอุนโดยการแผรังสี-ศิริราช   
- ชุดตรวจสอบสารไอโอดีน I-Reagent และ UI-Kit   
- สื่อการเรียนการสอนเด็กกอนวัยเรียนและเด็กวัยเรียน เพลง “หนูจะโต” 
- เครื่องสองไฟสําหรับภาวะตัวเหลือง-ศิริราช (Siriraj Photo-therapy Lamp) 
- โครงการตรวจหาปริมาณโลหะหนัก   
- ลิขสิทธิ์หนังสือการพยาบาลทางศัลยศาสตร เลม 1- 3   
- ผลการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เครื่องมือแพทยในหอผูปวยวิกฤติ

สําหรับพยาบาล” 
- โครงการศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดําแหงประเทศไทย (ศวพท.) 

ตอนที่ 2 “(Nucleus Breeding Center  of Black Tiger Shrimp in 
Thailand (Centex Shrimp NBC)”   

- โครงการวิจัยเครื่องสําอาง Cosmetic Research Center Project 
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• ระดับภาควิชา/หนวยงาน   

มีหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน หรือคณะทํางาน  เปนผูรับผิดชอบและดําเนินงานในนาม
ภาควิชา/หนวยงาน โดยตรง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี หรือประสานงานการทํางานกับระดับคณะ 

• ระดับบุคคล  

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรเปนจํานวนมากที่ใหบริการวิชาการสูสังคมในรูปแบบตาง ๆ 
โดยไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา และคณบดี เชน เปนอาจารยพิเศษ  เปนผูทรงคุณวุฒิ เปน
กรรมการควบคุมและสอบวิทยานิพนธ  เปนวิทยากรใหความรูทางวิชาการแกกลุมบุคคลตางๆ เปน    
ตัวแทนรวมทํางานในองคการวิชาชีพตางๆ เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ  ในระดับประเทศและ
นานาชาติ เปนตน 

การเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
มหาวิทยาลัย มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญหลายดาน เชน แพทย พยาบาล อาจารย  

นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในสาขาวิชาตางๆ ตลอดจนเจาหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ/
หนวยงานตางๆ   

ในสวนของอาจารยน้ัน อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ไดรับเชิญเปนกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน จํานวน 1,613 คน  (คิดเปนรอยละ 57.02) หรือ 1,921 
เรื่อง  ในหลายรูปแบบ เชน กรรมการองคกรวิชาชีพทางดานแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ    
ที่ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมศาสตร  รวมทั้งอาจารยบางทานไดรับเชิญเปนกรรมการ
หรือที่ปรึกษาขององคกรระหวางประเทศ  

นอกจากนี้บุคลากรและหนวยงานของมหาวิทยาลัย ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหทํากิจกรรมตางๆ  เชน การเปนศูนยประสานงานความรวมมือของ
องคกรระหวางประเทศในระดับภูมิภาค   การบริการดานการจัดประชุม/สัมมนา/ฝกอบรม  การบริการ
ดานการวิเคราะหตรวจสอบ/วินิจฉัยและอ่ืนๆ  

 
 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
6.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 353 โครงการ/กิจกรรม 

6.2  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม  69 กิจกรรม 
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จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบัน สวนใหญกําหนดใหวันพุธที่ 1 หรือ พุธที่ 4  ของทุก
เดือน เปนวันนันทนาการ และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมตาง ๆ ไดแก 1) กิจกรรมในวันสําคัญ
ทางศาสนา  และกิจกรรมในเทศกาลสําคัญตางๆ  ไดแก ประเพณีทําบุญขึ้นปใหม     วันมาฆบูชา       
วันวิสาขาบูชา วันเขาพรรษา วันสงกรานต วันแม วันไหวครู จัดประกวดเพลง กลอมลูก งานประเพณี 
ลอยกระทง การจัดคายวัฒนธรรม  เปนตน 2) กิจกรรมทางดนตรี ไดแก กิจกรรมคายวงดุริยางคศิลป 
เยาวชนแหงชาติภาคพื้นอุษาคเนย การประกวดดุริยางคเครื่องเปานานาชาติ  และการจัดคอนเสิรต/    
การแสดงดนตรี  3) กิจกรรมกีฬา ไดแก โครงการเปดสนามกีฬาชุมชน โครงการกีฬาบําบัดสัญจร        
กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ การแขงขันวิ่งเพ่ือสุขภาพ มหิดล-ศาลายา มินิฮารฟมาราธอน  รวมทั้ง
การสงเสริมใหนักศึกษาและบุคลากรของหนวยงานเขารวมแขงขันกีฬาทั้งในระดับหนวยงานและประเทศ  
[เอกสารอางอิงหมายเลข 44] 

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ ในป  2546  มหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวนกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จํานวน 353 โครงการ/กิจกรรม [เอกสารอางอิงหมายเลข 45] 

การพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสงเสริมใหประชาคมและสังคม  ตระหนักถึงคุณคาของ        
ศิลปวัฒนธรรมโดยมี คณะ/สถาบันที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ  ที่มี
ความเชื่อมโยงกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง   และมีหลายหนวยงานที่มีการสงเสริมและ 
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนคลายกัน ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ  
เชน  การนวดแผนโบราณ  การฝกโยคะ  การใหความเคารพ  ผูอาวุโส การจัดงานแสดงมุทิตาจิต และ   
การนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณ  พระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ 
เปนตน 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลมีนโยบายชัดเจน ที่จะอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา
การแพทยแผนไทย  ไดรับโอนโรงเรียนอายุรเวทมาเปนหนวยงานในสังกัดของคณะโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 มีนาคม  2546 โดยจัดตั้งเปน “สถานการแพทย 
แผนไทยประยุกต” ไดปรับปรุงหลักสูตรเดิมซ่ึงเปนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เปน
ระดับปริญญาตรี ชื่อหลักสูตร “การแพทยแผนไทยประยุกตบัณฑิต”  และทางดานการวิจัยและพัฒนา 
จะมีการศึกษาวิจัยรวมกับแพทยแผนปจจุบันเกี่ยวกับการบริการสุขภาพ  เพ่ือผลิตและวิจัยพัฒนายา
และผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหไดมาตรฐาน โดยรวมมือกับคณะเภสัชศาสตร คณะวิทยาศาสตร และ
หนวยงานอ่ืนๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล  เพ่ือการใหบริการและการวิจัยทางการแพทยแผนไทยใหมี  
มาตรฐานเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ  
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คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มีการสงเสริมภูมิปญญาไทยประยุกต ไดแก 
การนวดแผนโบราณ การออกกําลังกายโดยใชรําวงมาตรฐานและโยคะ การสงเสริมการพัฒนาตน   
โดยผสมผสานหลักศาสนาและศิลปวัฒนธรรม ไดแก จัดบรรยายและฝกจิตภาวนา   

คณะพยาบาลศาสตรมีพิพิธภัณฑประวัติการพยาบาล ที่แสดงถึงวิวัฒนาการของการ
พยาบาลไทย  และการดูแลผูปวยตามวิถีชีวิตและภูมิปญญาไทยในอดีต มีแผนที่จะจัดทําหอจดหมาย
เหตุทางการพยาบาล  เพ่ือเปนแหลงสืบคนขอทางวิชาการแกนักศึกษาและผูสนใจ และมีการจัด        
กิจกรรมการออกกําลังกายโดยใชทารําดอกบัว   

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท ไดดําเนินงานดานวัฒนธรรมทั้งใน
สวนของวัฒนธรรมที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ในสวนที่เปนรูปธรรม คือ ไดจัดใหมีโครงการรองรํา   
ทําเพลงที่เรือนไทย การจัดประกวดเพลงกลอมลูก คายวัฒนธรรมภาคฤดูรอน และกิจกรรมเผยแพร
ภาษาและวัฒนธรรมไทยประเทศเพื่อนบาน ฯลฯ  ในสวนที่เปนนามธรรมไดมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
วัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิปญญาในดานตางๆ ของกลุมชาติพันธุในประเทศไทย 

วิทยาลัยศาสนศึกษา   นอกจากจะมีหลักสูตรการศึกษาศาสนาดวยวิธีการทาง      
วิทยาศาสตร ดวยการนําความรูในศาสตรสมัยใหมตางๆ มาใชเปนสถาบันแรกในประเทศไทยแลว  
วิทยาลัยฯ ไดจัดโครงการทัศนศึกษาชุมชนและศาสนสถาน  ซ่ึงเปนโครงการที่พานักศึกษาไปเยี่ยมชม
ศาสนาตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาตระหนักถึงวิถีชีวิตของชุมชนตางๆ  และเห็นคุณคาของวัฒนธรรม    
ชุมชน 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป  นอกจากมีหลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี เพ่ือพัฒนาการศึกษา
ดนตรีใหเปนรากฐานของชาติแลว   วิทยาลัยฯ มีการจัดกิจกรรมนอกเหนือไปจากการแสดงดนตรีอ่ืนๆ 
คือ การจัดประกวดแตรวงชาวบาน เพ่ือสรางกิจกรรมของชาวบานใหเผยแพร   โดยนําวัฒนธรรม   
แตรวงชาวบานออกสูสายตาสาธารณชนใหไดรูจัก รวมทั้งชวยฟนฟู สืบทอด สนับสนุน พัฒนา สงเสริม 
สรางโอกาสไมใหศิลปวัฒนธรรมของไทยสูญหาย และสรางมาตรฐานการประกวดเพื่อยึดเปนแบบแผน
การจัดแตรวง 

คณะเทคนิคการแพทย  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรมอยางตอเน่ือง 
อาทิ เชน  กิจกรรมกลองยาวปะเทิ่ง ซ่ึงเปนกิจกรรมที่สงเสริมใหบุคลากรของคณะและ  นักศึกษารุนพ่ี
ที่มีประสบการณ  ไดถายทอดความรูและฝกทักษะใหนักศึกษารุนนองอยางตอเน่ือง  จนเปนที่ปรากฏ
และไดรับการยกยองจากหนวยงานอ่ืนๆ และยังไดรับเชิญใหบุคลากรของคณะ ไดมีโอกาสเขารวม
แสดงกลองยาวในงานสําคัญตางๆ  จํานวนมาก 

วิทยาลัยราชสุดา  มีการพัฒนาคุณคาทางวัฒนธรรมของคนหูหนวก  โดยมีการพัฒนา
เพลงชาติไทยในโครงการแสดงศิลปวัฒนธรรมของคนหูหนวก และบทสวดมนตทําวัตรเชา-เย็น เปน
ภาษามือไทย  ในโครงการผลิตสื่อวีดิทัศนสําหรับคนหูหนวก  เพ่ือเผยแพรใหนักศึกษา บุคลากรใน
วิทยาลัย และคนหูหนวกทั่วไปไดเรียนรูและปฏิบัติสืบทอดกันตอไป 
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วิทยาลัยนานาชาติ จัดใหมีหลักสูตรที่สอดแทรกความรูดานภาษาไทย ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี เพ่ือใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนรูศิลปวัฒนธรรมไทย มีการจัดตั้งชมรมมวยไทย ถือวา
เปนกีฬาประจําชาติ ซ่ึงแสดงถึงศิลปะการตอสูแบบไทย 

นอกจากนี้ คณะ/สถาบัน สวนใหญมีกระบวนการสงเสริมใหประชาคมในหนวยงาน
ตระหนักในคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  โดยการจัดใหมีกิจกรรมตามแผนงาน ตลอดจนจัดใหประชาคม
ไดมีสวนรวมในการดําเนินการอยางตอเน่ือง เชน มีการจัดงานตามเทศกาลและประเพณีของไทย มีการ
สอดแทรกความรูดานภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนรู  มีการจัดงานยกยอง
เชิดชูเกียรติศิลปน นักดนตรีไทย มีการประกวดเพลงกลอมลูกเนื่องในวันแม  มีการอนุรักษการทํานาบัว  
มีโครงการนวดแผนไทย ฯลฯ 

 
 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
7.1  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด   

(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก    
โรงพยาบาล  ฯลฯ) 

16.03 

7.2 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ 
คาใชจายทั้งหมด หรือจํานวนบุคลากรในการบริหารจัดการ 
(Non-academic) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา     
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

4.40 

7.3  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอ
คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

6.61 

7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 140,131.10 
7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด 22.11 

รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด   
ก)  เงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก

โรงพยาบาล) เปนเงิน 1,547,253,988  บาท 

ข) คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล)   
เปนเงิน 9,652,211,589  บาท 
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รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากร
ในการบริห ารจัดการหอพั กโรงพยาบาลฯ ) = 1,547,253,988 /9,652,211,589 X 100              
= 16.03% 

รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมด 
ก)   เงินเดือนของบุคลากรในการบริหารจัดการ (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในงานบริการรักษา

พยาบาลและการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล) เปนเงิน 425,095,033  บาท 
ข) คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล)   

เปนเงิน 9,652,211,589  บาท 

รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน
บุคลากรในงานบริการรักษาพยาบาล และการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาลฯ)      
=  425,095,033 / 9,652,211,589 X 100 = 4.40 % 

รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด 
ก) คาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลาง (ไมรวมเงินในงานบริการรักษาพยาบาล และ

การบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล) เปนเงิน  637.697,615  บาท 
ข) คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล)   

เปนเงิน 9,652,211,589  บาท 

รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด         
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในงานบริการรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการหอพัก
โรงพยาบาลฯ)  = 637.697,615 / 9,652,211,589  X 100  =  6.61 % 

คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา    
ก) คาเสื่อมราคา (ป 2546) 3,017,162,769 บาท  
ข) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 21,531 

คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  3,017,162,769 / 21,531 = 140,131.10 บาท 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด   
ก)  เงินเหลือจายสุทธิ (เหลือเฉพาะเงินรายได) 2,555.708,954  บาท 
ข)  รายรับจริงทั้งหมด เปนเงิน  11,561,486,200  บาท 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด = 2,555.708,954 /11,561,486,200 x 100 
= 22.11%  
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หมายเหตุ 1. ขอมูลการเงินในมาตรฐานที่ 7 นี้  เปนงบประมาณจายจริงของมหาวิทยาลัยมหิดล  ไมรวม  
 งบประมาณของ 4  หนวยงานในกํากับ  ไดแก   วิทยาลัยดุริยางคศิลป  วิทยาลัยนานาชาติ  
 วิทยาลัยการจัดการ  และวิทยาลัยศาสนศึกษา 
 2. คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล) ไดแก   
 ผลรวมของเงินงบประมาณและเงินรายได   งบหมวดเงินเดือน (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการ 
 บริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล)  คาตอบแทน  คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค  เงินอุดหนุน 
 และคาเส่ือมราคา  ไมรวมงบลงทุน  ครุภัณฑ  ที่ดิน  และส่ิงกอสราง 
 

 

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 

8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
 

8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  
 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัย ไดวางระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  เพ่ือให
สนองตอบและเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกัน  
คุณภาพการศึกษา  ลงวันที่  23  สิงหาคม  2543  ที่กําหนดใหระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยประสานงานกับคณะ/สถาบัน  ในการเตรียมการสําหรับการประเมินคุณภาพการ
ศึกษา จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องคการมหาชน) หรือ สมศ.  
เพ่ือใหมีความพรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพ ภายในป พ.ศ. 2546  [เอกสารอางอิงหมายเลข 46] 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดใหมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใชกลไก 2 ระดับ  คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับคณะ/สถาบัน  ดังน้ี 

 ระดับมหาวิทยาลัย 

ในปงบประมาณ  2546  มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีหนวยงานที่จะรับผิดชอบประสาน
ภารกิจดานการประกันคุณภาพทั้งระบบของมหาวิทยาลัยโดยตรง  ซ่ึงสอดรับกับมติจากที่ประชุม  
คณะทํางานกลุมดานประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมคณะกรรมการเตรียมการดานบริหาร   
วิชาการ เพ่ือการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ  ซ่ึงเห็นชอบที่จะใหมหาวิทยาลัยจัดตั้งองคกรขึ้น 
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รองรับงานประกันคุณภาพทั้ งระบบ   ฉะน้ัน  เม่ือวันที่  18  พฤศจิกายน  2545 ที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความเห็นชอบจัดตั้งหนวยงานใหมคือ “โครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ” 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการพัฒนาระบบและกลไกในการพัฒนาคุณภาพ
ทั้งดานวิชาการและดานอ่ืนๆ  เปนแหลงในการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพเปนศูนยขอมูลและ 
จัดทํารายงานประจําปดานประกันคุณภาพเพื่อการคนควาและอางอิง และเปนหนวยงานที่สงเสริม 
ประสานงานและเผยแพรการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  โดยมีโครงสรางการ
แบงสวนราชการภายในเปน 4 ฝาย คือ 1) ฝายอํานวยการและประสานงาน  2) ฝายประกันคุณภาพ  
3) ฝายวิจัยและพัฒนา   และ 4) ฝายฝกอบรมและประชาสัมพันธ  และมหาวิทยาลัยไดปรับเปลี่ยน
โครงสราง  โดยโอนหนวยงานและโอนยายบุคลากรในสังกัด  คือ งานประกันคุณภาพการศึกษา     
กองบริการการศึกษา ไปสังกัดโครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ  เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม  2545 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 46] 

นอกจากนี้ เพ่ือใหเกิดการการจัดวางระบบคุณภาพใหเปนไปตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัยที่ตองการจะใหมีการพัฒนาคุณภาพตามภารกิจหลักทั้ง 5  ดานของมหาวิทยาลัย คือ  
ดานการบริหาร ดานการศึกษา ดานการวิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุง         
ศิลปวัฒนธรรมใหครบถวนอยางเปนองครวม  มหาวิทยาลัยจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 2 ชุด คือ   
1) คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และ 2) คณะกรรมการดําเนินงานโครงการ
จัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ  [เอกสารอางอิงหมายเลข 40,41]  เพ่ือดําเนินการในเรื่องนี้ 

สําหรับในสวนของการกํากับดูแลของแผนการดําเนินงานที่จะใหทุกหนวยงานมีความ
พรอมที่จะรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ใหแลวเสร็จภายในป 2546  มหาวิทยาลัยไดจัดระบบ    
กลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพิ่มเติม  ในลักษณะคณะกรรมการชุดตางๆ   
ประกอบดวย  

1. คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ซ่ึงปรับ
เปลี่ยนชื่อจากเดิม “คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา”  และเพิ่มบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการ  ใหรองรับขอบขายการดําเนินการประกันคุณภาพไดกวางขวางสมบูรณขึ้น   
[เอกสารอางอิงหมายเลข 42]  โดยคณะกรรมการฯ มีหนาที่ในการวิเคราะห สังเคราะหขอมูลเพ่ือการ
จัดทํารายงานการประเมินตนเอง  การพัฒนาผูตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา  การพัฒนา 
ตัวบงชี้และเกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย กําหนดแนวทางในการดําเนินการ   
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหนวยงาน  ที่ประสงคจะรับการตรวจสอบคุณภาพภายใน  การจัดทํา
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ในขณะเดียวกันก็ไดกําหนดชวงเวลาในการจัดเก็บขอมูลในการ 
จัดทํา (Self Assessment Report : SAR) ป 2546  ใหม  คือ 

1. ขอมูลจํานวนนักศึกษา  ใช Input และ Output ของป พ.ศ. 2546 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม  2546) ดังนี้ 
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-  จํานวนนักศึกษาใหม ใชขอมูลนักศึกษาใหมที่รับเขาศึกษาในชวงป พ.ศ.      
2546 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546) (แตละหนวยงานอาจจะเปดเรียน            
ไมพรอมกัน) 

-  จํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา ใชขอมูลนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษา 
ในชวงป พ.ศ. 2546  (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2546)  

2. ขอมูลกิจกรรมนักศึกษา ใชชวงเวลาในปปฏิทิน พ .ศ. 2546 (1 มกราคม – 31 
ธันวาคม  2546) 

3. ขอมูลบุคลากร  ใชขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 
4. ขอมูลการเงิน  ใชขอมูลตามปงบประมาณ 2546 (1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 

2546) 
5. ขอมูลการวิจัย   

-  จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพร  ใชชวงเวลาในปปฏิทิน พ.ศ. 2546 
(1 มกราคม 2546 – 31 ธันวาคม 2546) 

-  งบประมาณสนับสนุนการวิจัย  ใชขอมูลตามปงบประมาณ 2546        
(1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน  2546) 

ดังน้ัน  ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ป 2546  ของทุกคณะ/สถาบัน  จึงตอง
มีการปรับเปลี่ยนชวงเวลาการเก็บรวบรวมขอมูลใหม และเปนผลใหการประมวล สังเคราะหขอมูลเพ่ือ
จัดทํารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตองจัดทําในชวงตนป 2547 

2. คณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย [เอกสารอางอิงหมายเลข  43] เพ่ือทําหนาที่ดําเนินการวิเคราะห สังเคราะหขอมูล
จากรายงานการประเมิ นตน เอง   (SAR : Self Assessment Report) ป การศึ กษ า  2545 ของ         
คณะ/สถาบัน จัดทําเปนรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2545  ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยใหแลวเสร็จ   และนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกัน   
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยไดพิจารณาเบื้องตน  กอนนําเสนอตอที่ประชุมคณบดีและ         
สภามหาวิทยาลัย พิจารณาใหความเห็นชอบตามลําดับกอนจัดสงใหแก สมศ.  

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการสนับสนุน   และสงเสริมการประกันคุณภาพการ
ศึกษาใหพรอมรับการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยจัดประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการ
ศึกษาชุดตางๆ   เพ่ือกําหนดแนวทางในการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก           
จัดประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาจาก สมศ.  ใหผูแทน
จากทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย  การเตรียมจัดทําเอกสารเผยแพรตางๆ ที่เปนประโยชนใหแก   
คณะ/สถาบัน อยางตอเน่ือง 
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 ระดับคณะ/สถาบัน 
ทุกคณะ/สถาบัน ไดจัดระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาใหสนองตอนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีการกําหนดหนวยงานและ        
ผูรับผิดชอบอยางชัดเจนในรูปแบบคณะกรรมการ/คณะทํางาน ซ่ึงมีชื่อเรียกตางๆ กัน เพ่ือใหมีการ
ดําเนินการดานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ/สถาบัน ไดอยางตอเน่ือง เชน กําหนดใหมีคณะ
กรรมการของคณะ/สถาบัน  เพ่ือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR : Self Assessment Report)  
ป 2546  ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการติดตาม ประสานงานทั้ง
หนวยงานภายในระดับภาควิชา และระดับมหาวิทยาลัย  หลายคณะ /สถาบัน  มีการแตงตั้ ง           
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน  เพ่ือดําเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน เพ่ือนําผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพัฒนาภายในหนวยงาน    
อยางตอเน่ือง ซ่ึงคณะกรรมการชุดตางๆ จะมีผูบริหารของหนวยงาน  ไดแก  รองคณบดี/ผูชวยคณบดี
ฝายประกันคุณภาพการศึกษา หรือฝายวิชาการทําหนาที่รับผิดชอบกํากับดูแล และเปนประธาน
กรรมการ โดยมีผูแทนจากทุกภาควิชา หรือผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนคณะกรรมการ 

นอกจากนี้   ทุกคณะ/สถาบัน  ไดมีการกําหนดผูที่รับผิดชอบดานประกันคุณภาพการ
ศึกษา  ทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัย  เพ่ือเตรียมการที่จะรับการประเมินคุณภาพจาก  
สมศ.  [เอกสารอางอิงหมายเลข  65] 
 
ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดจัดวางระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยกําหนดให
คณะ/สถาบัน   ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)      
ประจําป 2546  โดยใชรูปแบบการดําเนินการตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) และสนับสนุนใหคณะ/สถาบัน มีระบบการตรวจประเมิน      
คุณภาพการศึกษาภายในอยางสม่ําเสมอ  ซ่ึงหลายคณะ/สถาบัน   ไดมีการดําเนินการดําเนินการ      
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  และมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในมาปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเน่ือง  นอกจากนั้น   ไดมีการดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพอ่ืนๆ ควบคูไปดวย       โดย
หลายหนวยงานไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานภายนอก เชน ดานมาตรฐานวิชาชีพ
จากสภาการพยาบาล, โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยไดรับการรับรองการพัฒนาคุณภาพจาก
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ดวยระบบ  Hospital Accreditation (HA),   
ดานบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ดวยระบบ  ISO 9001: 2000,    และดานหองปฏิบัติการมาตรฐาน
สากล  ด วย ระบบ  ISO/IEC 17025 จาก  National Association of Testing Authorities, Australia 
(NATA),  ดานมาตรฐานตามหลักเกณฑวิธีการผลิตยาที่ดี ดวยระบบ Good Laboratory Practice 
(GMP) เปนตน  [เอกสารอางอิงหมายเลข 59] 

 
 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป  2546 
 

 51

สําหรับหนวยงานระดับคณะอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดมีภาระรับผิดชอบการจัดการศึกษา ก็ไดมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหเหมาะสมกับพันธกิจของหนวยงาน โดยมีสํานักงานอธิการบดี
เปนตนแบบในแนวทางและวิธีการจัดทําการประกันคุณภาพการบริหารและการบริการ  ซ่ึงอิงตาม  
แนวคิดเรื่องหลักการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองคกร ( Total Quality Management) อยางตอเน่ือง       
มาผสมผสานกับแนวคิดในการพัฒนาคุณภาพงานตามระบบ HA (Hospital Accreditation) [เอกสาร
อางอิงหมายเลข 37] 

------------------------------- 
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2.2  สรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

จากการวิเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี ้ของ สมศ. มหาวิทยาลัย 
มหิดล  มีขอสรุปเกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการประเมินและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ   
ในป 2546  ดังตอไปน้ี 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

การไดงานของบัณฑิตในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดลอยูในอัตราคอนขางสูง 
(ประมาณรอยละ 74.5) โดยเฉพาะกลุมสาขาวิชาชีพดานวิทยาศาสตรสุขภาพ ซ่ึงสวนใหญเปนสาขา
ขาดแคลนและมีความตองการสูง  (ไดงานเกินกวารอยละ 90)  สําหรับสาขาสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  เปนที่นาสังเกตวาอัตราการไดงานของบัณฑิตอยูในระดับคอนขางสูงเชนกัน (ประมาณ
รอยละ 90.1) เน่ืองจากสวนใหญ เปนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาและมีความจําเพาะสูง เชน            
ศาสนศึกษา  วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท ประชากรศาสตร  ดุริยางคศิลป  เปนตน  

สวนกลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีอัตราการไดงานอยูในระดับคอนขางต่ํา      
แตบัณฑิตกลุมน้ีสามารถศึกษาตอ หรือตั้งใจจะศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษาเปนอัตราสวนคอนขางมาก
กวากลุมอ่ืน ๆ  

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมอยูในระดับมาก   สวนความ
สามารถดานอ่ืนนอกเหนือจากดานวิชาชีพแลว  ผูใชบัณฑิตพึงพอใจบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล     
ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน  และดานคุณธรรม  จริยธรรมและจรรยาบรรณ  
เฉลี่ยในระดับมากเชนกัน  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยเห็นวา การติดตามบัณฑิตรวมทั้งความพึงพอใจของ
ผูใชบัณฑิตเปนเรื่องสําคัญ และจะเปนประโยชนอยางมากตอการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและกระบวน
การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยไดเริ่มปรับปรุงระบบการติดตามบัณฑิต ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี
การนําขอมูลที่ไดมาใชอยางครบวงจร และไดดําเนินการกําหนดคุณสมบัติบัณฑิตที่พึงประสงคของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยใหมีความชัดเจนจนสามารถประเมินไดอยางนาเชื่อถือ   เพ่ือประโยชนในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรมและตอเน่ือง 

สําหรับจํานวนผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล  
ปรากฏวา มีจํานวนสูงเปนที่นาพอใจ (0.90 เร่ือง : 1 วิทยานิพนธ)  และวิทยานิพนธสวนใหญไดรับการ
ตีพิมพในวารสารระดับชาติ 7 เรื่อง ระดับนานาชาติ 11 เรื่อง  ทั้งนี้เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําหนดเปน
ขอบังคับชัดเจนวา ผูที่จะสําเร็จการศึกษาไดจะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือ  นานาชาติ   
สวนจํานวนผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธนักศึกษาระดับปริญญาโทยังอยูในระดับไมสูงนัก  (0.02 
เรื่อง : 1 วิทยานิพนธ)  โดยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 22 เร่ือง ระดับชาติ  4 เร่ือง 
เพราะไมมีขอบังคับดังกลาว  นอกจากนี้บทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอก     
ไดรับการเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ และระดับชาติ และยังมีวิทยานิพนธที่    
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ได รับการจดสิทธิบัตร  และบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทไดรับการเสนอ            
ในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการ อยางตอเน่ือง ซ่ึงมหาวิทยาลัยมองเห็นความสําคัญของการนําผลงานจาก
วิทยานิพนธลงตีพิมพในวารสารนานาชาติ  และจัดหามาตรการกระตุนและสนับสนุนสงเสริมใหมีการ
ดําเนินการในเรื่องนี้อยางจริงจังตอไป  

มาตรฐานที่  2   มาตรฐานดานการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหิดลใหความสําคัญตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุด  
มาอยางตอเน่ือง นับตั้งแตมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 
22 ที่กําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา   
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด”  ซ่ึงจากการสังเคราะหขอมูลจากทุกคณะ/สถาบัน พบวา 
หลายคณะ/สถาบันฯ  มีการพัฒนารูปแบบการมีกิจกรรมที่จัดใหนักศึกษามีสวนรวมแบบ Active 
participation   ทําใหนักศึกษาไดคิด วิเคราะห สังเคราะหความรู ไดแสดงความคิดเห็น ไดทํางาน   
และชวยเหลือกันเปนกลุม  ไดมีโอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากสื่อและแหลงความรูที่หลากหลาย  
นอกจากนี้ ยั งมีวิธีการสอนที่ หลากหลาย  เชน   ใชปญหาเปนฐาน  (Problem-based learning)           
ใช กิ จกรรม เป นฐาน  (Activity-based learning) ใช กรณี ศึ กษาเป นฐาน  (Case-based learning)       
การเรียนเปนทีม (Team learning) สําหรับการเปดรายวิชาเลือกเสรี  สวนใหญมีการจัดกิจกรรมการฝก
ภาคปฏิบัติในสถานการณจริงกับผูรับบริการ มีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ ภาคสนาม ประสบการณ 
วิชาเลือกเสรี ฯลฯ เพ่ือสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และนักศึกษาคนควาดวยตนเอง
โดยผานสารสนเทศตางๆ  เพ่ือใหนักศึกษาเรียนอยางมีวิวัฒนาการ  ซ่ึงภายหลังจากที่มหาวิทยาลัย  
ไดจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรูขึ้น สถาบันฯ ไดมีดําเนินการที่เปนรูปธรรม
เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรูขึ้นในมหาวิทยาลัย  โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรม สื่อและรูปแบบ    
การเรียนรูเพ่ือบริการสังคม  เชน  ไดผลิตสื่อทั้งแบบ Online และ CD  และผลิตแบบจําลองเสริมการ
เรียนรู  ไดสรางตนแบบของการเรียนรูโดยใช learning  take และนําไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีอยางไดผล มีการฝกอบรมอาจารยและบุคลากรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสาขาอื่น
ที่มิใชวิทยาศาสตรโดยตรง  เพ่ือใหผูสอนมีความสามารถและทัศนคติที่ดีตอการเรียนการสอน  มีการ
เผยแพรสื่อมัลติมีเดียผานการจัดอบรมครูใน 4 ภูมิภาค และการจัดทําคูมือการฝกอบรมแบบเนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง  เปนตน  

คณะ / สถาบัน สวนใหญ จัดใหมีการประเมินและแสดงความเห็นของนักศึกษาตอ        
ประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย  เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือสิ้นภาคการศึกษา    นอกจากนี้  
ยังมีคณะ/สถาบันจํานวนหนึ่ง  ไดจัดใหมีการประเมินการเรียนการสอนโดยเพื่อนอาจารยดวย   ซ่ึง
มหาวิทยาลัยจะหามาตรการสงเสริมใหมีการสุมประเมินการเรียนการสอนของคณาจารย    โดย   
เพ่ือนอาจารย/ผูบังคับบัญชา และมีการจัดการประเมินการเรียนการสอนใหครบถวนยิ่งขึ้น 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป  2546 
 

 54

มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักศึกษาอยาง      
ตอเน่ือง แมวาผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูของคณะ/สถาบัน ซ่ึงยังมีนอย  แตมีหลาย
หนวยงานไดมีการดําเนินการที่เปนรูปธรรมมากขึ้น เชน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลเริ่มมี   
แผนการที่จะกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหชัดเจนวา  ผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูเปน      
ภาระงานที่สําคัญประการหนึ่งของอาจารย และมีแผนการที่จะจัดตั้งหนวยวิจัยดานการศึกษาเพื่อ
สนับสนุนและประสานงานการทํางานวิจัยทางดานนี้ทั้งในระดับคณะและภาควิชา มีการสงอาจารย     
ไปศึกษาฝกอบรมดานการวิจัยและการประเมินผลการศึกษา เพ่ือกลับมาดําเนินการใหเกิดผลงานวิจัย
เพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู  ดังนั้น มหาวิทยาลัยจะสงเสริมใหมีการดําเนินการพัฒนากระบวนการ
เรียนรูอยางตอเน่ืองใหทั่วถึงทุกคณะ/สถาบัน  พรอมทั้งสนับสนุนใหมีการรวบรวมเปนงานวิจัย        
ใหมากขึ้น   

มาตรฐานที่  3   มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 

เพ่ือการสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ือง มหาวิทยาลัย และคณะ/สถาบัน  มีการระดม
ทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร  งบประมาณ อาคาร สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก   รวมทั้งแสวงหา
ความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ในการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด   

คณะ/สถาบัน สวนใหญใหความสําคัญตอคุณวุฒิของอาจารย มีการสงเสริมและสนับสนุน
ใหอาจารยใหมไปศึกษาตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ โดยจัดสรรทุนไวเพ่ือการนี้โดยเฉพาะ   
นอกจากนี้ บางคณะ/สถาบัน ไดมีโครงการรวมกับมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมอาจารยที่มีคุณวุฒิ PhD.- 
MD.  ซ่ึงขณะนี้มีนักศึกษาแพทยที่ศึกษาสําเร็จตามโครงการนี้หลายคน  และคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาลรับเขาเปนอาจารยแลวจํานวนหนึ่ง 

สําหรับปจจัยเกื้อหนุนประสิทธิภาพการเรียนการสอนนั้น มหาวิทยาลัย และคณะ/สถาบัน  
ไดมีการวางแผนในดานอัตรากําลังของคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนทางวิชาการใหมีความ 
เขมแข็งยิ่งขึ้น มีการจัดสรรงบประมาณ ทั้งจากงบประมาณแผนดินเงิน รายได และจากแหลงเงินอ่ืนๆ 
ของหนวยงาน  เพ่ือสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัยมากขึ้น  ใหบัณฑิตสามารถศึกษาคนควา
หาความรูเพ่ิมเติมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรและลงทุน   ในระบบ
หองสมุดและสารสนเทศเพิ่มขึ้น  นอกจากนี้ ยังมีแผนงานที่ชัดเจนเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให    
ทันสมัย และพัฒนาและขยายระบบเครือขายสารสนเทศระหวางพื้นที่และวิทยาเขตตางๆ  ของ
มหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

มาตรฐานที่  4   มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค   

เพ่ือสรางความเขมแข็งทางดานการวิจัย  มหาวิทยาลัยมหิดลไดใหความสําคัญของการ
วิจัย  มีการกําหนดนโยบายดานการวิจัยที่ชัดเจน โดยมีวัตถุประสงคที่จะสรางนักวิจัยในสาขาตางๆ  
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ใหมีจํานวนมากขึ้น มีการสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัยอยางตอเน่ือง สรางความ
สามารถในการแขงขันเพ่ือหาแหลงทุนสนับสนุนงานวิจัย  มีการสงเสริมใหมีโครงการและงานวิจัยใน
ลักษณะสหวิทยาการ และการวิจัยครบวงจร ที่มีผลตอบสนองตอความตองการของสังคมและการ
พัฒนาประเทศ  การสรางความรวมมือทางการวิจัยระหวางสถาบันภาครัฐและเอกชน  เพ่ือใหมีการนํา
ผลการวิจัยไปประยุกตใช  การสรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยในสาขาตางๆ ทั้งในและ  
ตางประเทศ เพ่ือใหสามารถแขงขันในระดับนานาชาติ การสรางวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมและ
จรรยาบรรณที่ดีของนักวิจัย  เพ่ือผลิตผลงานที่เที่ยงตรงและมีคุณภาพ มีการสงเสริมและดําเนินการ
อยางเปนระบบ เพ่ือใหการวิจัยที่กระทําในมนุษย สัตว การทดลองทางพันธุวิศวกรรม และเทคโนโลยี
ชีวภาพ รวมถึงการสรางระบบการบริหารจัดการที่ดี  

นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยมีการกําหนดทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน   เพ่ือพัฒนาความเปน
เลิศทางวิชาการ และสอดคลองกับทิศทางและแผนงานวิจัยระดับชาติ มีการสงเสริมและสนับสนุนงาน
วิจัยประยุกต เนนการพึ่งพาตนเอง การเพิ่มผลผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม และการวิจัยเพ่ือพัฒนา      
ภูมิปญญาไทย  มีการสงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยที่มุงเปาหมาย ในลักษณะสหวิทยาการ และการ
วิจัยครบวงจรที่มีผลตอบสนองตอความตองการของสังคม  และการพัฒนาประเทศ  ซ่ึงเนนหัวขอวิจัย 
คือ  1) Post genomic medicine เพ่ือหาแนวทางในการ  คนหา วินิจฉัย รักษาโรค และปองกันโรค
เฉพาะทองถิ่นของประเทศไทย และโรคที่ประเทศไทยมีศักยภาพที่จะสรางองคความรูมากกวาประเทศ
อ่ืน เชน โรคธาลัสซีเมีย โรคติดเชื้อ โรคระบบทางเดินปสสาวะ โรค autoimmune 2) การวิจัยเพ่ือ 
แสวงหามาตรการที่จะควบคุม  และปองกันโรค/ภาวะที่เปนปญหาสุขภาพ  หรือ สาธารณสุขที่สําคัญ
ของประเทศไทยในปจจุบันและอนาคต  3) การวิจัยและพัฒนายา วัคซีน ชุดทดสอบเพื่อการวินิจฉัยโรค 
และผลิตภัณฑสุขภาพ และ 4)  การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือเปนพ้ืนฐานของคุณภาพชีวิตและสันติสุขของ
สังคม   

ในปงบประมาณ 2546  มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ท้ังใน
และตางประเทศมากกวา 40 แหลงทุน  มีเครือขายงานวิจัยที่สําคัญเพ่ือประสานงาน เชื่อมโยงกับ   
งานวิจัยภายในหนวยงานตางสถาบันทั้งในประเทศและตางประเทศ ไดแก  โครงการความรวมมือ
พัฒนาวิชาการ วิจัย และบริการดานสุขภาพสัตวปาเพื่อการอนุรักษ   โครงการความรวมมือในการ   
จัดตั้งศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงกุลาดําแหงประเทศไทย  โครงการวิจัยการจัดการทรัพยากร  เพ่ือ
สันติภาพและความยั่งยืน  เครือขายงานวิจัยโรคธาลัสซีเมีย  เครือขายงานวิจัยโรคเมลิออยโตลิส และ
ชีววิทยาของเชื้อ Burkholderia pseudomallel เครือขายโครงการวิจัยบูรณาการทาจีน-แมกลอง  และมี
ผลงานวิจัยที่มีประโยชนในการประยุกตใชสูสังคมที่ดําเนินงานในปจจุบัน ทั้งในดานวิทยาศาสตรการ
แพทย สาธารณสุข ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานสังคมและสิ่งแวดลอม   นอกจากนั้น   
มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพรและไดรับรางวัลดีเดน  คือ  ผลงานวิจัยตีพิมพทั้งหมด 
1,121  เรื่อง  เปนผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารทางวิชาการนานาชาติ  จํานวน 763 เร่ือง ผลงานวิจัย
ที่จดทรัพยสินทางปญญา จํานวน 8 เรื่อง  เปนผลงานวิจัยที่อยูระหวางดําเนินการ จํานวน 80 เร่ือง 
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และผลงานวิจัยที่ไดรับรางวัล รวม 19  รางวัล  แบงเปน รางวัลระดับชาติ จํานวน 17  รางวัล และ
รางวัลระดับนานาชาติ 2 รางวัล 

มาตรฐานที่  5   มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาล ัยเป นสถาบ ันที ่ม ีชื ่อเส ียงทางด านการแพทย  สาธารณสุข  และด าน       
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีมาเปนเวลานาน  จึงทําใหเปนที่รูจักและมีผูมาขอรับบริการวิชาการเปนจํานวนมาก  
และเม่ือมหาวิทยาลัยขยายการดําเนินงานในดานอ่ืนๆ  ทําใหมหาวิทยาลัยเปนที่รูจักในวงกวางมากขึ้น      
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมีภาระหนาที่ดานการใหบริการวิชาการแกสังคมอยางเดนชัดและสมํ่าเสมอ        
มีบุ คลากรที่ มี ความถนั ดในด านต างๆ  หลายด าน   ได แก  ด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                  
ดานวิทยาศาสตรการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  ดานสาธารณสุขศาสตร  ดานทรัพยากรศาสตรและ       
สิ่งแวดลอม  ดานสังคมศาสตรมนุษยศาสตร ดานประชากรศาสตร  และศิลปศาสตร  ดานภาษาศาสตร 
วัฒนธรรม และการศึกษา  รวมทั้งดานการจัดการ  ทําใหมหาวิทยาลัยมีขอบเขตการบริการวิชาการที่    
หลากหลาย  สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดหลายๆ ดาน  ในปงบประมาณ  2546  
มหาวิทยาลัยจึงมีการใหบริการวิชาการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนในรูปแบบตางๆ ที่สําคัญ        
จํานวนมาก คือ  การบริการรักษาพยาบาล ไดแก การบริการดานการแพทยสาธารณสุข  การบริการดาน
ทันตกรรม การบริการทางหองปฏิบัติการ การพัฒนาและขยายพื้นที่ในการใหบริการสุขภาพ 

คณะ/สถาบัน มีการจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ การจัดสัมมนาและประชุม     
วิชาการ เพ่ือเผยแพรความรูดานตางๆ ที่เกี่ยวของ ใหแกประชาชน สังคม อยางตอเน่ือง มีการเผยแพร
ผานสื่อตางๆ ทั้งทางวิทยุ  โทรทัศน หนังสือพิมพ เอกสารวิชาการตางๆ จํานวนมาก  นอกจากนี้  ยังมี
การสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศ เชน คณะเวชศาสตรเขตรอนเปนศูนยความรวมมือ
ร ะห ว า งป ระ เท ศ  4 ศู น ย  คื อ  SEAMEO TROPMED Regional Centre for Tropical Medicine,      
The Wellcome Trust Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Asian Centre of 
International Parasite Control (ACIPAC) และ Vaccine Trial Centre and Data Management Unit 
สถาบันวิ จัยโภชนาการ เปน  Collaborating Centre ขององคการอนามัยโลก ดาน  Community 
Nutrition and Food Safety  จัดการฝกอบรมใหแกผูรับทุนจากองคการอนามัยโลก  และองคการอื่น ๆ 
เปนตน 

ในสวนของหนวยงานที่ไมมีภารกิจดานการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไดมี      
บทบาทสําคัญในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน ศูนยประยุกตและบริการวิชาการชวยสนับสนุน       
ใหเกิดการนําผลงานวิจัยของคณะ/สถาบันตางๆ ไปพัฒนาเปนงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย  เพ่ือ
ประโยชนตอสังคม รวมทั้งสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในลักษณะประดิษฐผลิตภัณฑและกระบวนการใหม  
จากการวิจัยพัฒนาและวิเคราะหความเปนไปไดเชิงพาณิชย  เพ่ือถายทอดไปสูภาคผลิตใหเกิดผล         
เชิงพาณิชย  การจัดใหบริการฝกอบรม/สัมมนาแกบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจ   
ตลอดจนหนวยงานตางๆ  มีการดําเนินการดานทรัพยสินทางปญญา  มีผลงานดานสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร 
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และผลงานดานลิขสิทธิ์  การใหบริการในการตรวจหาสารตองหามในนักกีฬาโดยศูนยตรวจสอบสาร      
ตองหามในนักกีฬา ที่ไดผานการทดสอบและไดรับการรับรองมาตรฐานจากคณะกรรมการโอลิมปค          
ในการแขงขันกีฬาระดับประเทศมากมาย  สํานักสัตวทดลองแหงชาติมีการสนับสนุนและสงเสริมวิชาการ  
ดานวิทยาศาสตรสัตวทดลอง  นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยยังเนนการประชาสัมพันธใหขอมูลศักยภาพ   
ของมหาวิทยาลัยไปสูตางประเทศใหเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมีโครงการความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัย/สถาบันภายในและตางประเทศ  โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร  โครงการ          
ขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ  โครงการใหความชวยเหลือแกตางประเทศ  การใหการตอนรับ
อาคันตุกะตางประเทศ   การจัดประชุมวิชาการนานาชาติ การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากร การจัด   
กิจกรรมพิเศษ  และการใหบริการขอมูลขาวสาร/ การเผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง 

มาตรฐานที่  6   มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัย และคณะ/สถาบันตางๆ  มีนโยบายที่จะสงเสริมกิจกรรมการทํานุบํารุง    
ศิลปวัฒนธรรมใหแกบุคลากรและนักศึกษาอยางชัดเจน โดยปงบประมาณ  2546 มหาวิทยาลัยไดจัด
สรรงบประมาณสนับสนุนกิจกรรม  จํานวน  482,700  บาท   มีจํานวนโครงการ/กิจกรรม จํานวน 353 
โครงการ ทั้งกิจกรรมในสวนของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมระหวางมหาวิทยาลัยรวมกับคณะ/สถาบัน 
ซ่ึงแบงเปนประเภทของกิจกรรมใหญๆ  ไดแก  1) กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมใน   
เทศกาลสําคัญตางๆ เพ่ือสงเสริมและอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 2) กิจกรรมทางดนตรี 3) กิจกรรมกีฬา 
และ 4) กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แมวาการดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ เพ่ิมขึ้น
จากปงบประมาณ 2545   ไมมากนักก็ตาม แตมหาวิทยาลัยก็จะสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมเหลานี้ 
ใหมากขึ้น   โดยเฉพาะการทํากิจกรรมรวมกันระหวางนักศึกษา คณาจารย และบุคลากรของ
คณะ/สถาบัน ในมหาวิทยาลัย   

นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยไดเร่ิมมีการบูรณาการดานการจัดการศึกษาและการวิจัย เขากับ
งานศิลปวัฒนธรรมใหชัดเจนและเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น   โดยไดสงเสริมการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาศึกษา 
พัฒนา และประยุกตเขากับวิทยาการสมัยใหม เพ่ือดําเนินการสรางมาตรฐานดานการทํานุบํารุง           
ศิลปวัฒนธรรมใหมีเขมแข็ง   รวมถึงการกําหนดโครงสรางในการดําเนินงานดานการทํานุบํารุง            
ศิลปวัฒนธรรม การจัดสรรงบประมาณ การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ พรอมทั้งการกําหนดเปาหมาย
ในการดําเนินงาน ติดตามผล และประเมินผลที่ชัดเจนตอไป    

มาตรฐานที่  7   มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

จากขอมูลตัวเลขดานการเงินที่ เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ  
มหาวิทยาลัย จะเห็นวา ตัวบงชี ้ที ่ 7.1 และ 7.2 (รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ    
คาใชจายทั้งหมด และรอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมด) ยังมี     
สัดสวนคอนขางสูง คือรอยละ  16.03  และรอยละ 4.40  ตามลําดับ  ดังนั้น  มหาวิทยาลัยจึงมีนโยบาย 
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ที่จะสรางมาตรการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ของคณะ/
สถาบัน และหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัย 

สําหรับรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการทั้งหมด เฉพาะเงินรายไดเทานั้นที่มี
เงินคงเหลือหลังจากใชจายตามแผนงบประมาณแลว มหาวิทยาลัยมีรายไดคงเหลือเปนเงิน 2,555.71   
ลานบาท ซ่ึงคิดเปนรอยละ 22.11 ของรายรับจริงทั้งหมด (2,555.71 ลานบาท จาก 11,561.48 ลานบาท) 

ในป งบประมาณ  2546  มหาว ิทยาล ัยได จ ัดทํ าโครงการพ ัฒนาระบบ เอกสาร
อิเล ็กทรอนิกส (e-Circulation) ไดขยายประสิทธิภาพการใชงานระบบใหครอบคลุมระบบงาน       
สารบรรณทั้งระบบ  โดยสามารถสรางและบันทึกหนังสือเขา-ออก ควบคุม ติดตามการดําเนินการของ
เอกสาร รวมทั้งการคนหาและบันทึก จัดเก็บเอกสารอยางเปนระบบ  เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และ
ประหยัดทรัพยากร  โดยตลอดทั ้งปงบประมาณมีเอกสารอิเล็กทรอนิกสที ่ผานเขาระบบจํานวน 
348,992 ฉบับ 

นอกจากนี ้  มหาวิทยาลัยไดมีการบริหารจัดการในเรื ่องการใหบริการและสวัสดิการ    
แกบุคลากรเพิ่มขึ้น นอกเหนือจากที่ภาครัฐบาลไดจัดให เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากร       
ของมหาวิทยาลัย ไดแก การจัดโครงการสินเชื ่อเคหะสงเคราะห   โครงการอาคารชุดพักอาศัย            
ณ ศาลายา โครงการบริการสุขภาพลูกจางประจําเงินรายได  โครงการสงเสริมสุขภาพผู สูงอายุ    
โครงการเงินออมสะสมลูกจางประจําเงินรายได โครงการประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต    
โครงการสวัสดิการสวนลดคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการ  
เงินยืมเพื่อซื้อเครื่องคอมพิวเตอรราคาประหยัด  โครงการนันทนาการสํานักงานอธิการบดี  โครงการ
กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย โครงการสอนขับรถยนต  โครงการเงินยืมเพื ่อสวัสดิการ  โครงการ      
สวัสดิการรถจักรยานยนต  โครงการรถรับ-สง บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  และสหกรณออมทรัพย
มหาวิทยาลัยมหิดล  เปนตน 

มาตรฐานที่  8    มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยรวมสรุป    
ไดวาอยูในระดับดี มหาวิทยาลัยมีการจัดวางระบบกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบ และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น คณะ/สถาบันมีการจัดใหมีระบบกลไกและดําเนินการจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเองอยางตอเน่ืองตั้งแตป 2543 เปนตนมา  และหลังจากที่ ได จัดตั้งโครงการจัดตั้ง       
สํานักพัฒนาคุณภาพขึ้น เพ่ือทําหนาที่เปนหนวยประสานงาน ใหเกิดการพัฒนาการดําเนินงานตาม  
ภารกิจตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ   และเปนระบบที่ เชื่อมโยงระหวางหนวยงานระดับคณะและ
มหาวิทยาลัย ใหเกิดเปนสัมฤทธิผลที่ดีในการปฏิบัติงานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน จึงไดประสานงาน   
เพ่ือใหเกิดการวางระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยรวมกันคณะกรรมการดานนี้ ซ่ึงมหาวิทยาลัยได   
แตงตั้งขึ้น 2 ชุด คือ คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
มหิดลที่ 2168/2545  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2545  โดยมีหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางในการ
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พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย สงเสริม สนับสนุนการดําเนินการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
และกํากับ ดูแล ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย [เอกสารอางอิง
หมายเลข 40]   และคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ ซ่ึงคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ไดเสนอใหแตงตั้งขึ้นตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดลที่ 
506/2546  ลงวันที่ 21 เมษายน 2546  [เอกสารอางอิงหมายเลข 41] โดยมีหนาที่หลักในเรื่องการ
วิเคราะหและเสนอแนวทางการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย กําหนดแผน     
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  กํากับดูแลใหมีการดําเนินงานตามนโยบายที่          
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยกําหนดและวิเคราะห   โครงการจัดตั้ง      
สํานักพัฒนาคุณภาพไดมีการดําเนินการเพื่อใหมีการพัฒนาตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพ  
การศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น มีการเผยแพรเอกสารขาวสารดานการประกันคุณภาพใหหนวยงานตางๆ 
ไดทราบเปนระยะๆ ทําใหมหาวิทยาลัยสามารถรับการประเมินคุณภาพจากสํานักงานรับรองมาตรฐาน        
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในป 2547 ไดเปนผลสําเร็จ  ไดมีการประชุมคณะกรรมการ     
ที่ เกี่ยวของเพ่ือพิจารณากําหนดหลักการและวางรูปแบบระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยขึ้น      
ประกอบดวยองคประกอบหลัก 3 สวน คือ นโยบายคุณภาพ โครงสรางระบบและกระบวนการคุณภาพ 
และแผนการดําเนินงานคุณภาพ  ตอมาไดมีการจัดสัมมนาในระดับผูบริหารของมหาวิทยาลัย        
เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยอยางเปนองครวม” เพ่ือนําประเด็นจากการสัมมนามาใช   
เปนแนวทางในการจัดทํา“ราง”นโยบายคุณภาพของมหาวิทยาลัย และปรับแกไขโดยที่ประชุม        
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ และคณะกรรมการนโยบายคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  ตามลําดับ 

 
 

---------------------------------------- 
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สวนที่ 3 
 รายการเอกสารอางอิง 

 
 

หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

1 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
2 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะสาธารณสุขศาสตร 
3 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะเทคนิคการแพทย 
4 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะเวชศาสตรเขตรอน 
5 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะวิทยาศาสตร 
6  รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
7 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะทันตแพทยศาสตร 
8 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะเภสัชศาสตร 
9 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
10 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะพยาบาลศาสตร 
11 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
12 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะวิศวกรรมศาสตร 
13 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 คณะสัตวแพทยศาสตร 
14 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 (โครงการ) จัดตั้งคณะกายภาพบําบัดและ

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต  
15 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 บัณฑิตวิทยาลัย 
16 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
17 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันวิจัยโภชนาการ 
18 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา

ชนบท 
19 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร  

และเทคโนโลยี 
20 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
21 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546  สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ

ครอบครัว 
22 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 
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หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

23 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู 

24 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยราชสุดา 
25 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยดุริยางคศิลป  
26 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
27 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยนานาชาติ  
28 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยการจัดการ  
29 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยศาสนศึกษา  
30  รายงานการประจําปการประเมินตนเองของหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน

ประจําปงบประมาณ 2546 สํานักหอสมุด 
31 รายงานการประเมินตนเองประจําปงบประมาณ 2546 สํานักคอมพิวเตอร 
32 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 
33 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 ศูนยศาลายา 
34 รายงานการประเมินตนเองปงบประมาณ 2546 ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 
35 รายงานการประเมินตนเองปงบประมาณ 2546 ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
36 รายงานการประเมินตนเองประจําป  2546 โครงการจัดตั้ งมหาวิทยาลัยมหิดล 

กาญจนบุรี 
37 การพัฒนาคุณภาพงาน สํานักงานอธิการบดี (มิถุนายน 2546) 
38 การพัฒนาคุณภาพงาน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี (กุมภาพันธ 2546) 
39 ขอมูลเกี่ยวกับการวิ จัย /ผลงานวิ จัยที่ นํ าไปใชประโยชน ในภาครัฐและเอกชน  

กองบริหารงานวิจัย  สํานักงานอธิการบดี 
40 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2546) 
41 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ (พ.ศ. 2546) 
42 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล 

(พ.ศ. 2546) 
43 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
44 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬาและสิ่งแวดลอม ในรอบปงบประมาณ 

2546 กองกิจการนักศึกษา 
45 ตารางสรุปโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานักงาน

อธิการบดี 
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หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

46 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง จัดตั้ งโครงการจัดตั้ งสํานักพัฒนาคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 18 พฤศจิกายน 2545 

47 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เร่ือง นโยบายและแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพ  
การศึกษา ณ วันที่ 22  สิงหาคม  2543 

48 ผลการสํารวจความคิดเห็นโดยทั่วไปของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท-เอก  
ประจําปการศึกษา 2545  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล 

49 รายงานประจําป 2546  มหาวิทยาลัยมหิดล  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
50 รายงานประจําปงบประมาณ 2546-2547 สํานักคอมพิวเตอร 
51 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานประกันคุณภาพการบริหารและการบริการ 

สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2546 
52 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2546 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
53 รายละเอียดประเภทงบประมาณ ป 2546  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
54 สถิติจํานวนนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2546 กองทะเบียน  

และประมวลผล สํานักงานอธิการบดี 
55 สรุปขอมูลงบบุคลากร ป 2546 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
56 สรุปขอมูลบุคลากร ป 2546 กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี 
57 สรุปขอมูลหลักสูตร ป 2546 กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
58 เอกสารขอมูลการเงิน ป 2546 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
59 เอกสารวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน ป 2546 
60 เอกสารสรุปสถิติภาพรวม “รายงานการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต  

ประจําปการศึกษา 2546  มหาวิทยาลัยมหิดล  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
61 เอกสารสรุปขอมูลผลความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง ตอการปฏิบัติงานของ

บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา  ระดับบัณฑิตศึกษา  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป  
การศึกษา 2545  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

62 เอกสารรายงานผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  
ป 2540-2546  โครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

63 เอกสารระบบและการประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล โครงการจัดตั้งสํานักพัฒนา
คุณภาพ ธันวาคม 2546 

64 เอกสารสรุปขอมูลแบบสอบถามผลความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจางตอการปฏิบัติงาน
ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปการศึกษา 2545   
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 สวนที่ 4 
 ภาคผนวก 

 

4.1  มาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ไดกําหนดตัวบงชี้ 
(indicator)  สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาไว 28 ตัว โดยแบงเปน 8 มาตรฐาน   เพ่ือความ
สะดวกในการรวบรวมขอมูลที่ สมศ. ตองการประเมิน  มหาวิทยาลัยจึงรวบรวมตัวบงชี้ของ สมศ.       
ใหคณะ / สถาบัน /  สํานัก / วิทยาลัย  ตางๆ กรอกขอมูล 

 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
1.1  รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมทั้งการประกอบอาชีพอิสระและรอยละของ

การเรียนตอระดับบัณฑิตศึกษา 
 
…………… 

1.2  ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต  …………… 
1.3  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพในวารสาร  ตอ

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 
…………… 

1.4  จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร ตอ
จํานวนวิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

 
…………… 

 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
2.1  มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและสงเสริมการสราง

ประสบการณจริง 
 
…..…...….. 

2.2  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของคณาจารย …..…...….. 
2.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด …………… 
2.4  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู …..…...….. 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
3.1  อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา …………… 
3.2  คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา …………… 
3.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา …………… 
3.4  จํานวนคอมพิวเตอรท่ีใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา …………… 
3.5  คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 
 
…………… 

 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
4.1  จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

ทุกระดับ 
 
…………… 

4.2  จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําทุกระดับ …………… 
4.3  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุกระดับ …………… 
4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ …………… 

 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
5.1  จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาการแกสังคมและชุมชน …………… 
5.2  จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน

ตออาจารยประจําทั้งหมด 
 
…..…...….. 
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มาตรฐานที่ 6 ฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
6.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม …………… 
6.2  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม …..…...….. 

 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
7.1  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน

บุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก  โรงพยาบาล ฯลฯ) 
 
…………… 

7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมดหรือจํานวน
บุคลากรในการบริหารจัดการ (Non-academic) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา  
เทียบเทา (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

 
 
…………… 

7.3  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด     
(ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

 
…………… 

7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา …………… 
7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอรายรับจริงทั้งหมด …………… 

 

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 

ตัวบงชี้ ขอมูล 
8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง …..…...…. 
8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน …..…...…. 
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