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คําจํากัดความที่เกี่ยวของ 
 

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

คณะ/สถาบัน หมายถึงคณะ สถาบัน วิทยาลัย หรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอ่ืนในมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ และมีภารกิจการผลิตบัณฑิตเปนหน่ึงในพันธกิจหลักของ
หนวยงาน สวนใหญจะมีการเรียนการสอน ทั้งในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ระดับปริญญาตรี 
และ/หรือ ระดับบัณฑิตศึกษา  

คณะ/สถาบัน ดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  หมายถึง คณะ/สถาบัน ที่จัดการศึกษาและวิจัยทางดาน
แพทยศาสตรและสาขาที่เกี่ยวของ 13 คณะ/สถาบัน ไดแก คณะแพทยศาสตรศิริราช-
พยาบาล คณะสาธารณสุขศาสตร คณะเทคนิคการแพทย คณะเวชศาสตรเขตรอน         
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร  คณะ
พยาบาลศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย คณะกายภาพบําบัดและ
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  สวนที่ 1 

  รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหดิล 
 

 

1. ชื่อ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

Mahidol University 

2.  สถานที่ต้ัง 

มหาวิทยาลัยมหิดล มีหนวยงานตั้งอยูในพ้ืนที่ตางๆ ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด
นครปฐม จํานวน 3 แหง คือ 

1) พื้นที่ บางกอกนอย  กรุง เทพมหานคร   มี เ น้ื อที่  72 ไร  เป นที่ ตั้ ง ของคณะ     
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะเทคนิคการแพทย  คณะพยาบาลศาสตร และคณะ
กายภาพบําบัดและวทิยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 

2) พื้นที่พญาไท กรุงเทพมหานคร มีเน้ือที่ประมาณ 198 ไร แบงพ้ืนที่เปน 3 บริเวณ คือ  

• บริเวณถนนศรีอยุธยา เปนที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร 

• บริเวณถนนพระรามหก  เปนที ่ตั ้งของคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร
โรงพยาบาลรามาธิบ ดี  สถาบันนวั ตกรรมและพัฒนากระบวนการ เ รี ยนรู               
สํานักคอมพิวเตอร และศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  

• บรเิวณถนนราชวิถี เปนที่ตั้งของคณะสาธารณสุขศาสตร คณะเวชศาสตรเขตรอน และ
คณะทันตแพทยศาสตร 

3) พื้นที่ ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม มีเน้ือที่ 1,239  ไร 1 งาน 
61 ตารางวา เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี คณะวิทยาศาสตร (เฉพาะสวนที่ดําเนินการ
สอนนักศึกษาปที่ 1 และปที่ 2) คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบันวิจัยโภชนาการ  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพ่ือพัฒนาชนบท สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาการ-
สาธารณสุขอาเซียน สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันอณูชีววิทยา-
และพันธุศาสตร  วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยศาสนศึกษา สํานักหอสมุด สํานัก
สัตวทดลองแหงชาติ ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ ศูนยศาลายา และคณะศิลปศาสตร 
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มหาวิทยาลัย ยังมีหนวยงานที่ตั้งอยูนอกเขตพื้นที่ตามที่กลาวขางตน คือ วิทยาลัยการจัดการ 
ตั้งอยูที่อาคารไทยพาณิชยปารค พลาซา ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
และที่อาคารรัตนาการ ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ไดรับอนุมัติในหลักการใหดําเนินการจัดตั้งวิทยาเขตสารสารสนเทศ
ในตางจังหวัด  จํานวน  3 แหง  เพ่ือสนองตอบนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาระดับสูงไปสู
สวนภูมิภาคของทบวงมหาวิทยาลัย  คือ 

1. มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี  ตั้งอยูที่ 199  หมู 9  ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี  ไดเปดรับนักศึกษาครั้งแรกในปการศึกษา 2544  ปจจุบันมีนักศึกษาจํานวนทั้งสิ้น  493 
คน  ศึกษาใน 2 หลักสูตร คือหลักสูตรการจัดการบัณฑิต (มี 4 สาขาวิชา ไดแก สาขาวิชาการจัดการ
ทั่วไป การบัญชี การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเปนผูประกอบการ)  และหลักสูตร        
วิทยาศาสตรบัณฑิต (มี 4 สาขาวิชา ไดแก ชีววิทยาเชิงอนุรักษ  เทคโนโลยีการอาหาร วิทยาศาสตร
การเกษตร และสาขาวิชาธรณีศาสตร 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล  นครสวรรค มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณป 2547  เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงอาคารเรียนรวมในวงเงิน 20,000,000 บาท (เงินงบประมาณแผนดิน 10,000,000 บาท และ
เ งินรายไดมหาวิทยาลัย  สมทบ  10,000,000 บาท )   ในสวนของการจัดการเรียนการสอน  
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยวิทยาลัยการจัดการ ไดเปดรับนักศึกษาหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขา
การจัดการทั่วไป สาขาการจัดการของผูประกอบการ และสาขาการจัดการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  
ตั้งแตปการศึกษา 2545  โดยใชสถานที่ของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรคประชารักษเปน
สถานที่จัดการเรียนการสอน  และในปการศึกษา 2547  ไดเร่ิมเปดใชอาคารอํานวยการเปนสถานที่
จัดการเรียนการสอน รวมทั้งเปดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิตเปนรุนแรก  
ปจจุบันมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 84 คน และระดับปริญญาตรี จํานวน 41 คน 

3.  มหาวิทยาลัยมหิดล อํานาจเจริญ  เม่ือวันที่ 22  เมษายน  2547  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี 
พันตํารวจโททักษิณ  ชินวัตร  ไดเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดอํานาจเจริญ  และไดเห็นชอบ
มหาวิทยาลัยมหิดล อํานาจเจริญ  โดยในเบื้องตนจะสนับสนุนงบประมาณเพื่อการกอสรางอาคาร
สําหรับจัดการเรียนการสอน และเม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2547  ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีฯ ไดเดินทางมา
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  พรอมพบปะหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูบริหารของ
มหาวิทยาลัย  และจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 18 พฤษภาคม 2547  และเม่ือวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2547 เห็นชอบใหดําเนินการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล อํานาจเจริญ  และสนับสนุน
งบประมาณ 60 ลานบาท เพ่ือสรางอาคารเรียน  โดยประสงคจะใหเด็กที่มีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด 
โดยเฉพาะพื้นที่ยากจนไดมีโอกาสที่จะศึกษาในระดับอุดมศึกษา และกลับไปทํางานที่ทองถิ่น  ทั้งน้ี
จังหวัดอํานาจเจริญไดจัดหาพื้นที่กอสรางมหาวิทยาลัยมหิดล อํานาจเจริญ ที่บริเวณบานคํามะโคง 
ตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ เน้ือที่ประมาณ 1,033 ไร  3 งาน 47 ตารางวา  โดย
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เปนพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดินเพ่ือการเกษตร จํานวน 23 ไร 30 ตารางวา  พ้ืนที่วนอุทยานภูสิงห-ภูผาผึ้ง  
จํานวน 649 ไร 74 ตารางวา  และพ้ืนที่ปาสงวนแหงชาติ 361 ไร 43 ตารางวา 

 
ในปงบประมาณ 2541  มหาวิทยาลัยออกประกาศจัดตั้งศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก ขึ้นใน

สังกัดสํานักงานอธิการบดี  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเปนสถาบันบริการทางการแพทยและบริการทาง
ทันตกรรม  โดยเนนการปองกันและเสริมสรางสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ และการแพทยแผนเอเซีย 
โดยทําหนาที่ในการใหบริการเฉพาะทางที่เปนเลิศ และเปนศูนยฝกอบรมสําหรับการศึกษาชั้นสูง
สําหรับแพทย ทันตแพทย พยาบาล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานการแพทยและสาธารณสุข  และ
มีกําหนดเปดใหบริการ Soft Opening ในป 2548 ขณะน้ีมีสถานที่ทําการชั่วคราวอยูที่ชั้น 2 อาคาร
สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

และเม่ือวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2547 มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งที่ 2137/2547  เร่ืองจัดตั้ง       
ศูนยศึกษาและพัฒนาสันติวิธีและแตงตั้งผูอํานวยการศูนยฯ ขึ้นในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  เพ่ือใหมี
หนวยงานที่จะรับผิดชอบดําเนินการรวบรวมขอมูล ขอเท็จจริงมาศึกษา วิเคราะห สังเคราะห  และวิจัย
ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ  และแตงตั้งใหรองศาสตราจารยโคทม  อารียา  ดํารงตําแหนง
ผูอํานวยการศูนยฯ  ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547  โดยมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระ
ของอธิการบดีผูแตงตั้ง  มีสถานที่ทําการ ณ ชั้น 5 อาคารสํานักงานอธิการบดี ศาลายา 

 
3. ประวัติความเปนมา  

26 เมษายน พ.ศ.2431  :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เสด็จพระราชดําเนินมาทรง
เปดโรงพยาบาล 

25 ธันวาคม พ.ศ.2431 : พระราชทานนามโรงพยาบาลวา "โรงศิริราชพยาบาล" 
  มีนาคม พ.ศ.2432 : พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว พระบรมราชานุญาตจัดตั้ง

โรงเรียนแพทยขึ้น 
1 พฤษภาคม พ.ศ.2436 :  ตั้งชื่อโรงเรียนแพทยวา “โรงเรียนแพทยากร” 
3 มกราคม พ.ศ. 2443 :  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

เสด็จพระราชดําเนินเปดตึกโรงเรียนแพทย และพระราชทานนามโรงเรียน
แพทยากรใหมวา “โรงเรียนราชแพทยาลัย” 

6 เมษายน พ.ศ. 2460 :  รวมโรงเรียนราชแพทยาลัยเปน “คณะแพทยศาสตรแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย”  สังกัดกรมมหาวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงตอมา
เปลี่ยนชื่อเปน “คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล 

7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486 :  ไดสถาปนามหาวิทยาลัยแพทยศาสตร ในสังกัดกระทรวงการสาธารณสุข 
(เปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศใชพระราชบัญญัติ
ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495)  โดยพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร พ.ศ.2486  ประกอบดวย 
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- คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล 
- คณะทันตแพทยศาสตร 
- คณะเภสัชศาสตร 
- คณะสัตวแพทยศาสตร 
(ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 60 ตอนที่ 7 วันที่ 7 กุมภาพันธ พ.ศ. 2486) 

3 กันยายน พ.ศ. 2502 :  โอนไปสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี โดยพระราชบัญญัติโอน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร และมหาวิทยาลัยศิลปากร ไปสังกัดสํานัก-
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2502   (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 76 ตอนที่ 85 
วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2502) 

21 กุมภาพันธ พ.ศ.2512 :  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ไดทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ  พระราชทานพระบรมราชานุญาตใหอัญเชิญพระนามแหงสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก "มหิดล" ใหเปนนาม
ของมหาวิทยาลัยแทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 
86 ตอนที่ 17 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512) และไดทรงมีพระบรมราโชวาท
แกคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยในขณะนั้นที่ไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
ให พัฒนามหาวิทยาลัยมหิดลให เปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณตาม
ความหมาย และเพิ่มเติมขอบเขตของวิชาการใหกวางขวางออกไปจาก
วิชาการแพทยศาสตรอีกดวย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดยึดถือเทิดทูนเปน
นโยบายในการดําเนินงาน และไดกระทําทุกทางที่จะสนองพระราช
ประสงคตั้งแตน้ันเปนตนมา 

1 ตุลาคม พ.ศ. 2515 :  โอนมหาวิทยาลัยมหิดลจากสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไปสังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐ ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 216 
พ.ศ.2515 วาดวยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ราชกิจจานุเบกษา 
เลมที่ 89 ตอนที่ 145 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2515) 

 ในชวงเวลาทีม่หาวิทยาลยัแพทยศาสตรดําเนินการอยูน้ันไดมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง 
หลายประการ คือ  

การจัดตั้งคณะใหม รวม 10 คณะ คือ 
พ.ศ. 2491 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  
พ.ศ. 2491 คณะสาธารณสุขศาสตร  
พ.ศ. 2500 คณะเทคนคิการแพทย  
พ.ศ. 2502 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม  
พ.ศ. 2503 คณะอายุรศาสตรเขตรอน (คณะเวชศาสตรเขตรอนในปจจุบัน)  
พ.ศ. 2503 คณะวทิยาศาสตรการแพทย (คณะวทิยาศาสตรในปจจุบัน)  
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พ.ศ. 2507 บัณฑิตวิทยาลัย  
พ.ศ. 2508 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี  
พ.ศ. 2511 คณะทันตแพทยศาสตร พญาไท (เปนคณะที่สอง)  
พ.ศ. 2511 คณะเภสัชศาสตร พญาไท (เปนคณะที่สอง)  

 การโอนคณะ 

พ.ศ. 2497 คณะสัตวแพทยศาสตร โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
พ.ศ. 2508 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม โอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเชยีงใหม  
พ.ศ. 2510 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั   
พ.ศ. 2515 คณะทันตแพทยศาสตร โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
  คณะเภสัชศาสตร โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั  
 
 นับตั้งแตป 2512 เปนตนมา มหาวิทยาลัยมหิดลไดมีการพัฒนาและจัดตั้งหนวยงานในระดับ
คณะ/สถาบัน/สํานัก/ศูนย/วิทยาลัย เพ่ือตอบสนองตอภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยในปจจุบัน
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยงานในสังกัดตามพระราชกฤษฎีกาการแบงสวนราชการ ประกอบดวย 
สํานักงานอธิการบดี 14 คณะ 7 สถาบัน 3  สํานัก 2 ศูนย และ 2 วิทยาลัย และหนวยงานที่จัดตั้งโดย
มติสภามหาวิทยาลัยมหิดล 4 หนวยงาน คือ ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ คณะกายภาพบําบัดและ
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต คณะศิลปศาสตร  และสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการ
เรียนรู นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังไดจัดตั้งหนวยงานในกํากับเปนวิทยาลัยนํารองที่มีฐานะเทียบเทา 
คณะ อีก 4 หนวยงาน ไดแก วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป วิทยาลัยการจัดการ และ
วิทยาลัยศาสนศึกษา และยังมีสถาบันสมทบ อีก 20 แหง คือ วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 
วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล วิทยาลัย
พยาบาลเกื้อการุณย วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ และสถาบัน       
พระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงประกอบดวย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
กรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี  วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท จังหวัดชัยนาท วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท จังหวัด
สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี จังหวัดราชบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี 
จังหวัดสระบุรี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยพยาบาล       
บรมราชชนนี นนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยพยาบาล
พระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี  โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา โรงพยาบาล
มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงพยาบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี และโรงพยาบาล
สวรรคประชารักษ จังหวัดนครสวรรค 
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4. ปณิธาน วสิัยทศัน และพันธกิจ  
 

ปณิธาน มหาวิทยาลยัสมบูรณแบบ  มุงความรู  คูคุณธรรม 
 

วิสัยทัศน มหาวิทยาลัยมหิดล เปนสถาบันการศึกษาชั้นนํา มีมาตรฐานสากล เนนการวิจัย 
การศึกษา บริการวิชาการ และเปนศูนยเครือขายการเรียนรูเพ่ือคุณภาพแหงชีวิตและ
สังคม 
1. สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดผลงานวิจัยในระดับสากล เพ่ือสรางองคความรูใหมและ

การประยุกต 
2. จัดการศึกษาเพื่อสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 

วิชาชีพในระดับสากล 
3. พัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของสังคม 

4. ชี้นําสังคมไทย สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น การมีสวนรวมของชุมชนและสรางสังคม
เรียนรู เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5. ทํานุบํารุงและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมคุณภาพชีวิตและการดํารงชีวิตในแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

6. บริหารอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งใชเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อการพัฒนางานวิชาการ การบริการสังคม และระบบบริหาร 

 7. ทําหนาที่เปนศูนยเครือขายการเรียนรู และเครือขายการประยุกตผลงานวิจัย เพ่ือ
การพัฒนาคนและสังคม 

5. ขอมูลปจจบุัน 

  5.1 หนวยงานในสังกัด  
มหาวิทยาลยัมหิดลมีหนวยงานในสังกัด ประกอบดวย  

สํานักงานอธิการบดี มี 10 กอง  4 โครงการ และ 2 ศูนย   
คณะ มี 16 คณะ  
สถาบัน มี 8 สถาบัน 
วิทยาลัย มี  6 วิทยาลัย 
สํานัก มี 3 สํานัก 
ศูนย มี 3 ศูนย 

งานตรวจสอบภายใน  
วิทยาเขตในสวนภูมิภาค มี  3  วิทยาเขต 

(ขอมูล ณ 30 กันยายน 2547) 
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- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 

- สถาบันวิจัยโภชนาการ 

- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม

เพื่อพัฒนาชนบท 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข

อาเซียน 

- สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็ก

และครอบครัว 

- สถาบันอณูชีววิทยาและ 
พันธุศาสตร 

- สถาบันนวัตกรรม 
และพัฒนากระบวนการเรียนรู ** 

- ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ** 
- ศูนยศาลายา 
- ศูนยตรวจสอบสารตองหามใน 
   นักกีฬา 

5.2 โครงสรางองคกรและการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

อธิการบดี 

ที่ประชุมคณบด ี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวหนาผูตรวจสอบ (งานตรวจสอบภายใน) 

รองอธิการบดี 
ฝายบริหารและพัฒนาคุณภาพ 

รองอธิการบดีฝายพัฒนา
กฎหมายและขอบังคับ 

รองอธิการบดีฝายวิจัย รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต รองอธิการบด ี

ผูชวยอธิการบดีฝายเสริมสรางเครือขายในและระหวางตางประเทศ ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 

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

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

 
- สํานักหอสมุด 
- สํานักคอมพิวเตอร 
- สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองการเจาหนาท่ี 
- กองกิจการนักศึกษา 
- กองบริการการศึกษา 
- กองบริหารงานวิจัย 
- กองแผนงาน 
- กองวิเทศสัมพันธ 
- กองกฎหมาย** 
- กองทะเบียนและประมวลผล** 
- สํานักพัฒนาคุณภาพ** 

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

ศูนย (ผูอํานวยการ) 

สถาบัน (ผูอํานวยการ) 

สํานัก (ผูอํานวยการ) 

คณะ (คณบดี) 

สํานักงานอธิการบดี 

(ผูอํานวยการ) 

สภาคณาจารย สภาวิชาการ 

 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

- วิทยาลัยราชสุดา 
- วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา 

- วิทยาลัยดุริยางคศิลป* 
- วิทยาลัยนานาชาติ * 
- วิทยาลัยการจัดการ* 
- วิทยาลัยศาสนศึกษา* 

วิทยาลัย (ผูอํานวยการ) 

 *  หนวยงานระดับคณะในกํากบัของมหาวิทยาลยั 
** หนวยงานที่ไดรับการจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
   
ขอมูล ณ 30 กันยายน 2547 

รองอธิการบดีฝายการคลัง  
และงบประมาณ 

รองอธิการบดี 
ฝายพัฒนานักศึกษา 

รองอธิการบดีฝาย 
ส่ิงเอื้ออํานวยทางวิชาการ 

รองอธิการบดีฝายกีฬาและ     
กิจกรรมพิเศษ 

รองอธิการบดี 
ฝายนโยบายและแผน 
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5.3   ผูบริหาร   (ปงบประมาณ  2547  ณ วันที ่1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547)  

 5.3.1  กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหดิล   

นายกสภามหาวิทยาลยั 
 ศาสตราจารยเกียรตคิุณนท ี รักษพลเมือง (21  มีนาคม 2535 – ปจจุบัน) 

อุปนายกสภามหาวิทยาลยัมหิดล 
 ศาสตราจารยเกียรตคิุณพรชัย  มาตังคสมบัต ิ (9 ธันวาคม 2542 – ปจจุบัน) 

ประธานสภาคณาจารย 
 ผูชวยศาสตราจารยธวชัชยั  พีรพัฒนดิษฐ (24 ธันวาคม 2545 – ปจจุบัน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยมหิดล 
 รองศาสตราจารยสุทิน  อยูสุข  (21 มีนาคม 2544 – 8 ธันวาคม 2546) 

  (17 ธันวาคม 2546 – 31 มีนาคม 2547) 

 ผูชวยศาสตราจารยสิงหพันธุ  ทองสวัสดิ์ (1 เมษายน 2547 – ปจจุบัน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั  ผูทรงคุณวุฒิ (21 มีนาคม  2547 – 20 มีนาคม 2549) 
 ศาสตราจารยเกียรตคิุณนาวาตรีกําจร  มนุญปจุ 
 ศาสตราจารยกิตตคิุณเกษม  สุวรรณกุล 
 นายแกวขวัญ  วัชโรทัย 
 ศาสตราจารยชัยอนันต  สมุทวณิช 
 ศาสตราจารยเกียรตคิุณชนิกา  ตูจินดา 
 ศาสตราจารยเกียรตคิุณประเวศ  วะส ี
 หมอมราชวงศปรีดิยาธร  เทวกลุ 
 นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท 
 นายแพทยวลัลภ  ไทยเหนอื 
 ศาสตราจารยวิจารณ  พานิช 
 ศาสตราจารยเกียรตคิุณวันเพ็ญ  ชัยคําภา 
 ศาสตราจารยกิตตคิุณสิปปนนท  เกตุทตั 
 ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ 
 นายเอกกมล  คีรีวัฒน 

กรรมการสภามหาวิทยาลยั  ประเภทผูบริหาร (6 มกราคม 2547 – 5 มกราคม 2549) 
 ศาสตราจารยกนก  ภาวสุทธิไพสิฐ 
 ศาสตราจารยประกิต  วาทสีาธกกิจ 
 ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล  สกลสตัยาทร 
 รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
 รองศาสตราจารยเฉลิมชยั  ชัยกิตติภรณ 
 รองศาสตราจารยรัศมีดารา  หุนสวัสดิ์ 
 รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําล ี
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กรรมการสภามหาวิทยาลยั  จากคณาจารยประจํา 
 ศาสตราจารยจิรพันธ พันธวุฒิกร 
 ศาสตราจารยชุมพล  ผลประมูล 
 ศาสตราจารยสมอาจ  วงษขมทอง (ลาออกจากการดํารงตําแหนง 1 เมษายน 2547) 
 ศาสตราจารยอําพล  ไมตรีเวช (ลาออกจากการดํารงตําแหนง16 กันยายน 2547) 
 รองศาสตราจารยนิวตัิ  พลนกิร (ลาออกจากการดํารงตําแหนง 16 สิงหาคม 2547) 
 รองศาสตราจารยพิทยา  จารุพูลผล (ดํารงตําแหนงตั้งแต 28 เมษายน 2547) 
 รองศาสตราจารยสมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ 
 รองศาสตราจารยอนุวัตร  รุงพิสุทธิพงษ 

5.3.2  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  

อธิการบดี 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ (9 ธันวาคม 2542 – 8 ธันวาคม 2546) 
  (9 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

รองอธิการบดี 

 รองศาสตราจารยสุทิน  อยูสุข  (21 ธันวาคม 2543 – 8 ธันวาคม 2546) 

รองอธิการบดี และรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน (18 ธันวาคม 2546 –  30 กันยายน 2547) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 

 รองศาสตราจารยศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์ (22 พฤศจิกายน 2544 – 8 ธันวาคม 2546) 
  (18 ธันวาคม 2546 – ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

 ศาสตราจารยศรีสิน  คูสมิทธ (18 กันยายน 2545 – 8 ธันวาคม 2546) 
  (18 ธันวาคม 2546 – ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ 

 ศาสตราจารยสมหวัง  ดานชัยวิจิตร (12 ธันวาคม 2542 –  8 ธันวาคม 2546) 

รองอธิการบดีฝายเสริมสรางเครือขายภายในและระหวางประเทศ 

 ศาสตราจารยคุณหญิงสุริยา  รัตนกุล (21 ตุลาคม 2544 – 8 ธันวาคม 2546) 
  (18 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายนโยบาย แผนงานและ’งบประมาณ 

 รองศาสตราจารยสมพร  เรืองผกา (20 มกราคม 2543 – 8 ธันวาคม 2546) 

รองอธิการบดีฝายการคลงัและงบประมาณ 

 รองศาสตราจารยสมพร  เรืองผกา (18 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 
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รองอธิการบดีฝายเรงรัดกระบวนการ 

 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล (21 สิงหาคม 2546 –  8 ธันวาคม 2546) 

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล (18 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต 

 ผูชวยศาสตราจารยไพโรจน  สุวรรณสุทธิ (21 ตุลาคม 2544 - 8 ธันวาคม 2546) 
 รองศาสตราจารยนภดล  ไชยคํา (18 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขตกาญจนบรีุ 

 รองศาสตราจารยนภดล  ไชยคํา (17 ตุลาคม 2545 – 8 ธันวาคม 2546) 

รองอธิการบดีฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 

 รองศาสตราจารยประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน (4 ธันวาคม 2544 – 8 ธันวาคม 2546) 
  (18 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายสิ่งเอ้ืออํานวยทางวชิาการ 

 รองศาสตราจารยศุภชัย  ตั้งวงศศานต  (16 ธันวาคม 2542 – 8 ธันวาคม 2546) 
  (18 ธันวาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

รองอธิการบดีฝายบริหารและพัฒนาคณุภาพ 

 รองศาสตราจารยสุทิน  อยูสุข  (18 ธันวาคม 2546 –  30 กันยายน 2547) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนากฎหมายและขอบังคับ 

 ผูชวยศาสตราจารยสิงหพันธุ  ทองสวัสดิ์ (1 เมษายน  2546 –  ปจจุบัน) 

5.3.3  คณบดี 

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล  สกลสัตยาทร (1 ตุลาคม  2543 –  30 กันยายน 2547) 

คณะสาธารณสุขศาสตร 

 รองศาสตราจารยเฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ (1 ตุลาคม  2543 –  ปจจุบัน) 

คณะเทคนิคการแพทย 

 รองศาสตราจารยฉัตรชัย  ศรไชย   (31 กรกฎาคม 2546 –  ปจจุบัน) 
คณะวิทยาศาสตร 

 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน   (12 ธันวาคม 2542 - 11 ธันวาคม 2546) 
 ศาสตราจารยประเสริฐ  โศภณ   (12 ธันวาคม 2546 – 30 กันยายน 2547) 

คณะเวชศาสตรเขตรอน 

 ศาสตราจารยศรชัย  หลูอารียสุวรรณ   (1 ตุลาคม  2543 –  30 กันยายน 2547) 
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บัณฑติวทิยาลัย 

 รองศาสตราจารยรัศมีดารา  หุนสวัสดิ์   (1 ตุลาคม 2545 –  ปจจุบัน) 

คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธบิดี 

 ศาสตราจารยประกิต  วาทีสาธกกิจ   (1 ตุลาคม  2545 –  30 กันยายน 2547) 

คณะทันตแพทยศาสตร 

 ศาสตราจารยคลินิกจุไร  นาคะปกษิณ  (1 ตุลาคม  2546 –  30 กันยายน 2547) 

คณะเภสชัศาสตร 

 ศาสตราจารยสมพล  ประคองพันธ   (1 ตุลาคม 2544 - 23 ธันวาคม 2546) 
 ศาสตราจารยธีรชัย  ฉันทโรจนศิริ   (รักษาราชการแทน 24 ธันวาคม 2546 –             

19 กุมภาพันธ  2547) 
 ศาสตราจารยสมพล  ประคองพันธ   (20 กุมภาพันธ  2547- 3  มีนาคม 2547) 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ (รักษาราชการแทน 4 มีนาคม 2547 -       

15 กันยายน 2547) 
 ศาสตราจารยอําพล  ไมตรีเวช   (16 กันยายน 2547 - ปจจุบัน) 

คณะสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

 รองศาสตราจารยสุรีย  กาญจนวงศ    (1 สิงหาคม 2543 – 31 กรกฎาคม 2547) 
  (1 สิงหาคม 2547 –  ปจจุบัน) 

คณะพยาบาลศาสตร 

 รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล   (16 สิงหาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

คณะสิง่แวดลอมและทรพัยากรศาสตร 

 รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําลี   (1 ตุลาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

คณะวิศวกรรมศาสตร 

 ผูชวยศาสตราจารยปยะ  รัตนสุวรรณ   (27 กรกฎาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

คณะสตัวแพทยศาสตร 

 รองศาสตราจารยปานเทพ  รัตนากร   (18 มีนาคม 2546 –  ปจจุบัน) 

คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต ** 

 รองศาสตราจารยกานดา  ใจภักดี   (7 กันยายน 2542 – ปจจุบัน) 

คณะศลิปศาสตร ** 

 ศาสตราจารยคุณหญิงสุริยา  รัตนกุล  (รักษาการในตําแหนง 12 มกราคม 2547 –          
30 กันยายน 2547) 
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5.3.4  ผูอํานวยการสถาบนั 

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   

 รองศาสตราจารยเบญจา ยอดดําเนิน แอตติกจ  (23 สิงหาคม 2547 - 22 สิงหาคม 2547) 
 รองศาสตราจารยชื่นฤทัย  กาญจนจิตรา   (23 สิงหาคม 2547 - ปจจุบัน) 

สถาบันวิจัยโภชนาการ 

 รองศาสตราจารยเอมอร  วสันตวิสุทธิ์   (1 ตุลาคม 2546 - ปจจุบัน) 

สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเพือ่พัฒนาชนบท 

 รองศาสตราจารยสุวิไล  เปรมศรีรัตน   (21 ตุลาคม  2544 –  ปจจุบัน) 

สถาบันวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 ศาสตราจารยกนก  ภาวสุทธิไพศิฐ   (1 ตุลาคม 2545 – ปจจุบัน) 

สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซยีน 

 รองศาสตราจารยบุญยง  เกี่ยวการคา    (21 เมษายน  2545 - 30 กันยายน 2547) 

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 

 รองศาสตราจารยนิตยา  คชภักดี   (9 เมษายน  2545 –  ปจจุบัน) 

สถาบันอณูชวีวทิยาและพนัธุศาสตร 

 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน   (รักษาราชการแทน 1 ตุลาคม  2546 -      
17 มิถุนายน 2547) 

 ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย  กฤตนัย   (รักษาราชการแทน  18 มิถุนายน  2547–  
ปจจุบัน) 

สถาบันนวัตกรรมและพฒันากระบวนการเรียนรู ** 

 รองศาสตราจารยภิญโญ  พานิชพันธ   (2 ตุลาคม 2545 – ปจจุบัน) 

5.3.5   ผูอํานวยการวทิยาลัย/สํานัก/ศนูย 

วิทยาลัยราชสุดา 

 นางสาวจิตประภา  ศรีออน   (2 ตุลาคม 2545 – ปจจุบัน) 

วิทยาลัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลยกีารกีฬา 

 รองศาสตราจารยปญญา  ไขมุก   (1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2547) 

วิทยาลัยดุริยางคศลิป * 

 รองศาสตราจารยสุกรี  เจริญสุข   (20 กันยายน  2544 –  ปจจุบัน) 

วิทยาลัยนานาชาติ * 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณจริยา  บรอคเคลแมน (1 มกราคม 2544 – ปจจุบัน) 
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วิทยาลัยการจัดการ * 

 ศาสตราจารยเลียงชัย  ลิ้มลอมวงศ   (1 สิงหาคม 2546 - ปจจุบัน) 

โครงการศูนยศาสนศึกษา * 

 รองศาสตราจารยพินิจ  รัตนกุล  (21 มกราคม 2546 - ปจจุบัน) 

สํานักหอสมุด 

 ศาสตราจารยธีรชัย  ฉันทโรจนศิริ   (รักษาราชการแทน 1 ตุลาคม 2545 -       
19 มกราคม 2547) 

 รองศาสตราจารยศุภชัย  ตั้งวงศานต  (รักษาราชการแทน  20 มกราคม  2547-     
19 กรกฎาคม 2547) 

 รองศาสตราจารยประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน  (รักษาราชการแทน 20 กรกฎาคม 2547 - 
ปจจุบัน) 

สํานักคอมพิวเตอร 

 รองศาสตราจารยเจริญศรี  มิตรภานนท   (13 กุมภาพันธุ 2546 - ปจจุบัน) 

สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

 นางสาววันทนีย  รัตนศักดิ์   (19 เมษายน 2543 - 18 เมษายน  2547) 
 นางกาญจนา  เขงคุม   (19 เมษายน 2547 - ปจจุบัน) 

ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ ** 

 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน   (22 มกราคม 2547 - ปจจุบัน) 

ศูนยศาลายา 

 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล (รักษาราชการแทน  31 กรกฎาคม 2546 -              
20 กุมภาพันธ 2547) 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ (รักษาราชการแทน  21 กุมภาพันธ  2547 -              
23 กุมภาพันธ  2547)  

 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล (รักษาราชการแทน 24 กุมภาพันธ 2547-   
23 สิงหาคม 2547) 

 ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ (รักษาราชการแทน  24 สิงหาคม 2547 -             
27 สิงหาคม 2547) 

 รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล (รักษาราชการแทน  28 สิงหาคม 2547 - 
ปจจุบัน) 

ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 

 รองศาสตราจารยธงธวัช  อนุคระหานนท (รักษาราชการแทน1 ตุลาคม 2546 - 
ปจจุบัน) 

*     หนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัย 
**   หนวยงานที่ไดรับการจดัตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
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5.4 บุคลากร  

ในป 2547 มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากรทั้งหมด 22,594 คน จําแนกได ดังน้ี  
 

สายงาน จํานวน (คน) 

ขาราชการ 8,917 

• ขาราชการสาย ก. 2,351 

• ขาราชการสาย ข. 3,342 

• ขาราชการสาย ค 3,224 

ลูกจาง 8,551 

• ลูกจางประจําเงินงบประมาณ 2,932 

• ลูกจางประจําเงินรายได 3,086 

• ลูกจางชั่วคราวเงินงบประมาณ 112 

• ลูกจางชั่วคราวเงินรายได 2,342 

• ลูกจางชั่วคราวชาวตางชาติ 79 

พนักงานมหาวิทยาลัย 5,126 

• พนักงานเงินอุดหนุน 1,678 

• พนักงานเงินรายได 2,757 

• พนักงานของหนวยงาน/วิทยาลัยในกํากับ 441 

• พนักงานเงินทุนวิจัย 250 

รวมทัง้หมด 22,594 

ขอมูล ณ วันที่ 30  กันยายน 2547 

แหลงขอมูล  :  กองการเจาหนาที่   สํานักงานอธิการบดี 

ในปงบประมาณ 2547  มหาวิทยาลัยมหิดลมีขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย จํานวน 
8,917 คน จําแนกตามประเภท และวุฒิการศึกษาไดดังน้ี 

 

วุฒิการศึกษา 
ประเภท 

ขาราชการ 
จํานวน 

(คน) 
ปริญญา
เอก 

ป.บัณฑิต
ชั้นสูง 

ปริญญา 
โท 

ป.บัณฑิต ปริญญา 
ตรี 

ตํ่ากวา
ปริญญาตรี 

สาย ก. 2,351 1,361 65 839 - 86 - 
สาย ข. 3,342  26 11 531 16 2,656 102 
สาย ค. 3,224 1    - 118  - 934 2,171 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 
แหลงขอมูล :  กองการเจาหนาที่   สํานักงานอธิการบดี 
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บุคลากรขาราชการสายอาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน  2,351 คน มีวุฒิการศึกษา
ปริญญาเอก : ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง : ปริญญาโท : ปริญญาตรี  เทากับ 1 : 0.05 : 0.62 : 
0.067  และมีตําแหนงทางวิชาการ  ศาสตราจารย : รองศาสตราจารย : ผูชวยศาสตราจารย : อาจารย 
= 132 : 778 : 818 : 623 คน =  1 : 5.89 : 6.19 : 4.72   

ในป 2547 มหาวทิยาลยัมหิดลมีการสูญเสียขาราชการรวมทั้งสิน้ 454 คน โดยจํานวนมากที่สุด
ไดแกการเกษยีณอายุกอนกาํหนด จํานวน 1 7 5  คน  รองลงมาเปนการอนุญาตใหลาออก 1 2 1  คน  
เกษียณอายุราชการ 104 คน ใหโอน 48 คน  และถึงแกกรรม 6 คน  ดังรายละเอียดในตารางตอไปน้ี 

 

ประเภทขาราชการ รวม ประเภท 
การเขาสูหนวยงานและการสญูเสีย สาย ก สาย ข สาย ค จํานวน รอยละ 

การเขาสูหนวยงาน  3  -  -  3  100.00 
การรบัโอน  3  -  -  3  100.00 

การสญูเสีย  128  145  181  454  100.00 
ใหโอน  5  19  24  48  10.57 
อนุญาตใหออก  28  63  30  121  26.65 
ใหออกจากราชการ  -  -  -  -  - 
เกษียณอายุราชการ  63  25  16  104  22.91 
เกษียณอายุราชการกอนกําหนด  31  34  110  175  38.55 
ถึงแกกรรม  1  4  1  6  1.32 

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2547 

แหลงขอมูล :   กองการเจาหนาที่   สํานักงานอธิการบดี 
  

5.5 งบประมาณ   

ในปงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 13,653,664,300  
บาท โดยไดรับงบประมาณแผนดิน จํานวน 4,808,642,400 บาท และจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย   
เปนเงิน 8,845,021,900 บาท (ไมรวมขอมูลของหนวยงานในกํากับ)  โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.  แผนงาน 

• แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา เปนเงินงบประมาณ 2,892,922,107 บาท เงินรายได  
2,940,572,355  บาท  รวม  5,833,494,462  บาท 

• แผนงานบริการวิชาการแกสังคม เปนเงินงบประมาณ  78,681,072 บาท เงินรายได 
172,850,500 บาท รวม  251,531,572 บาท 
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• แผนงานศาสนา ศิลปะ  และวัฒนธรรม เปนเงินงบประมาณ  1,072,717 บาท เงินรายได   
1,741,300 บาท  รวม  2,814,017 บาท  

• แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ เปนเงินงบประมาณ  10,749,400 บาท      
เงินรายได 4,784,300 บาท  รวม 15, 533,700 บาท 

• แผนงานบริการสุขภาพ เปนเงินงบประมาณ 1,528,463,349 บาท เงินรายได  
5,404,503,300 บาท รวม  6,932,966,649 บาท 

• แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส เปนเงินงบประมาณ  16,835,000 บาท เงินรายได 
8,000,000 บาท รวม 24,635,000 บาท 

• แผนงานวิจัย เปนเงินงบประมาณ 279,918,755 บาท เงินรายได 312,570,145  บาท   
รวม  592,488,900 บาท 

2.  ดานพัฒนาประชากร และดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

• ดานพัฒนาประชากร เปนเงินงบประมาณ  4,528,723,645 บาท เงินรายได 8,532,451,755 
บาท รวม 13,061,175,400 บาท 

• ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนเงินงบประมาณ  279,918,755 บาท เงินรายได  
312,570,145 บาท รวม  592,488,900 บาท 

 3.  งบดําเนินการ และงบลงทุน 

• งบดําเนินการ เปนเงินงบประมาณ 4,319,413,063 บาท   เงินรายได 7,164,067,760 บาท   
รวม  11,483,480,823 บาท 

• งบลงทุน เปนเงินงบประมาณ  489,229,337 บาท เงินรายได  1,680,954,140 บาท     
รวม  2,170,183,477 บาท 

หมายเหตุ     :  ขอมูลเงินรายไดไมรวมขอมูลของหนวยงานในกํากับ 
แหลงขอมูล :  กองคลัง   สํานักงานอธิการบดี  
  

5. 6  นักศึกษา  

ในปการศึกษา  2547 (ขอมูล  ณ  เดือนพฤศจิกายน  2547)  มหาวิทยาล ัยมหิดลมี
นักศึกษารวมทั้งสิ้น 21,825 คน เพิ่มขึ้นจากปการศึกษา 2546 จํานวน 562 คน นอกจากนี้ยังมี
นักศึกษาจากสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย จํานวน 6,308 คน  และในปการศึกษา 2546 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีผูสําเร็จการศึกษารวมทั้งสิ้น 6,194 คน และผูสําเร็จการศึกษาจากสถาบันสมทบ
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 2,082 คน  โดยมีรายละเอียดจําแนกตามระดับการศึกษา  ดังน้ี 
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จํานวนนักศกึษาใหม นักศึกษาทั้งหมด และผูสําเรจ็การศึกษา จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา 
นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2547 

ผูสําเรจ็การศึกษา  
ปการศึกษา 2546 

1.  หลักสูตรมหาวิทยาลัย   

• ต่ํากวาปริญญาตร ี 877 581 
• ปริญญาตรี 12,288  2,409 
• ประกาศนียบตัรบัณฑติ 502 426 
• ปริญญาโท 5,441 1,794 
• ประกาศนียบตัรบัณฑติชัน้สูง 10 - 
• ปริญญาเอก 1,082 122 

รวม 20,200 5,322 

• หลักสูตรในกาํกับสภาวิชาชีพ (เทียบเทาปริญญาเอก)   
 แพทยประจําบาน (อนุสาขา) 917 253 
 แพทยตอยอดเฉพาะทาง 81  
 แพทยเฟลโลว 120 26 
 ทันตแพทยประจําบาน/เฉพาะทาง 69 51 
 พยาบาลเฉพาะทาง 438 532 

รวม 1,625 862 

รวมหลักสตูรมหาวิทยาลยัทั้งหมด 21,825 6,194 

2.  สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย   

• ปริญญาตรี 6,185 1,975 
• ประกาศนียบตัรบัณฑติ 123 107 

รวม 6,308 2,082 

ในจํานวนนักศึกษาเหลานี้  มีนักศึกษาตางชาติ จาก 36 ประเทศ รวม 391 คน  จําแนกเปน
ระดับปริญญาตรี จํานวน 145 คน ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จํานวน 26 คน และระดับปริญญาเอก 
จํานวน 26 คน 

แหลงขอมูล : กองทะเบียนและประมวลผล  สํานักงานอธิการบดี  

5.7 หลักสูตร 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหลักสูตรการศึกษาในปการศึกษา 2547  ทั้งสิ้นรวม  557 หลักสูตร จําแนกเปน
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย 368 หลักสูตร  (เปนหลักสูตรนานาชาติ 129 หลักสูตร)  และหลักสูตรในกํากับ
สภาวิชาชีพ 189 หลักสูตร จําแนกตามระดับการศึกษาได  ดังน้ี    
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ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร 

หลักสูตรมหาวิทยาลัย 368 หลักสูตร 
  ระดับประกาศนียบตัร (ต่ํากวาปริญญาตรี) 18 หลักสูตร 
   ระดับปริญญาตรี 80 หลักสูตร 
   ระดับปริญญาโท   155  หลักสูตร 
   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 55 หลักสูตร 
   ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง   1 หลักสูตร 
   ระดับปริญญาเอก   59 หลักสูตร 

หลักสูตรในกํากับสภาวิชาชีพ 189 หลักสูตร 
   หลักสูตรแพทยประจําบาน (อนุสาขา) 53 หลักสูตร 
   หลักสูตรแพทยตอยอดเฉพาะทาง 25  หลักสูตร 
   หลักสูตรทนัตแพทยเฉพาะทาง   6 หลักสูตร 
   หลักสูตรแพทยเฟลโลว 80  หลักสูตร 
   หลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง  25 หลักสูตร 

ในปการศึกษา 2547 มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและเปดหลักสูตรใหมโดย   
สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหปรับปรุงหลักสูตรเดิมทั้งสิ้น 17 หลักสูตร  ประกอบดวย หลักสูตรระดับ  
ปริญญาตรี 8 หลักสูตร ระดับประกาศนีบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 6 หลักสูตร และระดับ
ปริญญาเอก 2 หลักสูตร และเห็นชอบใหเปดหลักสูตรใหม 4  หลักสูตร   ไดแก 

• หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร ไดแก   
1) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ตอเน่ือง) 

• หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต 1 หลักสูตร ไดแก  
1) หลักสูตรประกาศนียบัตรบันฑติลาม สาขาวิชาภาษามอืไทย 

• หลักสูตรระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร ไดแก  
1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ)   
2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาดนตร ี

แหลงขอมูล :  กองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี 
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5.8 การวิจัย  

ในปงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัย  531 โครงการ  ไดรับเงินสนับสนุนทั้งสิ้น   
740,818,798 บาท จากแหลงทุนตางๆ ทัง้ในและตางประเทศมากกวา 50 แหลงทุน จําแนกตามแหลงทนุ
ดังน้ี 

- เงินงบประมาณแผนดิน จํานวน  94 โครงการ วงเงิน 186,737,400  บาท 

- เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน  27 โครงการ วงเงิน 26,983,844  บาท 

- เงินทุนจากหนวยงานภายนอก 

• ในประเทศ จํานวน 387 โครงการ วงเงิน 505,177,074  บาท 

• ตางประเทศ  จํานวน  23  โครงการ วงเงิน 21,920,480  บาท 
 

แหลงขอมูล  :  กองบริหารงานวิจัย   สํานักงานอธิการบดี   

5.9 การใหบริการรักษาพยาบาล     

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีโรงพยาบาลในสังกัด 3 แหง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน ในปงบประมาณ 2547  ใหบริการตรวจรักษาผูปวยใน 
จํานวนทั้งสิ้น  4,081,545 คน จําแนกเปนผูปวยใน 153,239  คน และผูปวยนอก 3,928,306 คน 
 มหาวิทยาลัย มีหนวยงานที่ใหบริการดานทันตกรรม คือ คณะทันตแพทยศาสตร ใหบริการ
ตรวจรักษาผูป วยด านทันตกรรมที่ โรงพยาบาลศิ ริราช  โรงพยาบาลรามาธิบ ดี  และคณะ               
ทันตแพทยศาสตร โดยมีผูมารับบริการ จํานวนทั้งสิ้น 433,848 คน นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร
ยังไดจัดใหบริการดานทันตกรรมแกผูปวยที่ดอยโอกาสโดยไมคิดมูลคา ทั้งในโครงการทันตกรรม
พระราชทาน งานทันตกรรมโรงเรือน ในโอกาสพิเศษ และวันสําคัญตางๆ  จํานวนทั้งสิ้น 33,083 ราย 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการใหบริการทางหองปฏิบัติการ ไดแก การ X-Ray การตรวจเลือด 
การตรวจสมรรถภาพตาง เปนตน โดยหนวยงานที่ใหบริการ คือ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลศิริราช คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะสาธารณสุขศาสตร และ
คณะเทคนิคการแพทย  ซ่ึงมีผูมารับบริการจํานวน 2,113.186 ครั้ง และในปงบประมาณ 2541  
มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก โดยเนนใหบริการผูปวยทันตกรรม การปองกันและ
เสริมสรางสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ และการแพทยแผนเอเชีย โดยทําหนาที่ในการใหบริการเฉพาะ
ทางที่เปนเลิศ และเปนสถานที่ฝกอบรมสําหรับการศึกษาชั้นสูงสําหรับแพทย ทันตแพทย พยาบาล 
และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับดานการแพทยสาธารณสุข  และมีกําหนดเปดใหบริการ Soft Opening 
ในป 2548  
 



 

 
 

 สวนที่ 2  

  ผลการประเมินและสรุปผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

2.1 ผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. 

มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ   
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือ สมศ. โดยมีผลการ
ประเมินฯ ในป 2547  ดังน้ี 
 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 

1.1  รอยละการไดงานภายใน 1 ป รวมทัง้การประกอบอาชีพอิสระ และ    
รอยละของการเรียนตอระดับบัณฑติศึกษา 

74.56 

1.2 ระดับความพึงพอใจของนายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑติ ระดับด ี
ระดับปริญญาตรี 3.83 (เต็ม 5) 
ระดับปริญญาโท 3.35 (เต็ม 4) 
ระดับปริญญาเอก 3.56 (เต็ม 4) 

1.3 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาเอกที่ตีพิมพใน
วารสารตอจํานวนวทิยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 

0.68 : 1 
(169 : 248) 

1.4 จํานวนบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทที่ตีพิมพ
เผยแพรตอจํานวนวทิยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

0.10 : 1  
(167 : 1,657) 

 

การไดงาน 

ก.  การไดงานทาํของบัณฑติระดับปรญิญาตรี 
(แหลงขอมูล : งานวิจัยสถาบันและสารสนเทศ กองแผนงาน  มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําการสํารวจการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ที่สําเร็จการศึกษา
ในปการศึกษา 2547  จํานวน 2,272 คน ซ่ึงบัณฑิตไดกรอกแบบสํารวจจํานวน 2,077 คน พบวาบัณฑิต
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มหาวิทยาลัยมหิดลไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษาเปนเวลา 3 เดือน  คิดเปนรอยละ 76.01  โดยบัณฑิต
กลุมที่ศึกษาหลักสูตรปกติ มีผูที่ไดงานทํา คิดเปนรอยละ 75.11 และบัณฑิตกลุมที่ศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง 
มีผูที่ไดงานทํา คิดเปน รอยละ 85.88 

ประเภทของงาน  ในจํานวนผูไดงานทําทั้งหมดจําแนกเปนผูไดงานทําตามประเภทของงาน
ไดดังนี้ 

• รับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของรัฐ  รอยละ  64.3 

• พนักงาน/ลูกจางเอกชน  รอยละ  29.3 

• อ่ืนๆ (พนักงาน ลูกจางรัฐวิสาหกิจ พนักงานองคการตางประเทศ ประกอบอาชพี
อิสระหรือไมระบ)ุ รอยละ 6.4 

การประกอบอาชีพอิสระ  บัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ 67 คน  คิดเปนรอยละ 3.9 ของ
ผูไดงานทําทั้งหมด (หรือรอยละ 1.73 ของผูตอบแบบสํารวจทั้งหมด)  โดยประกอบกิจการของตัวเอง 36 
คน (รอยละ 2.1) และประกอบกิจการของครอบครัว 31 คน  (รอยละ 1.8) 

การศึกษาตอระดับบัณฑติศึกษา 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สําเร็จการศึกษากรอกแบบสํารวจจํานวน 2,077 คน ใหขอมูลวา
จะศึกษาตอหรือกําลังศึกษาตอจํานวน 313  คน  คิดเปนรอยละ 13.9 

ข.  การไดงานทาํของบัณฑติระดับบัณฑติศึกษา  
(แหลงขอมูล : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล) 

สําหรับบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลไดติดตามบัณฑิตโดยสงแบบ
สํารวจใหบัณฑิตกรอก 1,188 ชุด (จากจํานวนบัณฑิตทั้งหมด 1,188 คน) ไดแบบสํารวจคืนมา 604 
ชุด (รอยละ 50.84) โดยในจํานวนนี้เปนผูที่มีงานทํากอนเขาศึกษา จํานวน 339 คน (รอยละ 56.1)  
เปนผูที่ทํางานหลังจากสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตร จํานวน 162 คน (รอยละ 26.8)  สวนผูที่ไมได
ทํางานระหวางศึกษา มีเพียง 36 คน (รอยละ 6.0)  พบวาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาเปนผูไดงานทํา 
จํานวน 457 คน คิดเปนรอยละ 75.66  เปนบันทติทีย่ังไมไดงานทํา จํานวน 36 คน  คิดเปนรอยละ 
5.96  

การศึกษาตอ 

บัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่กรอกแบบสาํรวจ ไมมีผูใหขอมูลวาเปนผูศึกษาตอ 
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ความพึงพอใจของผูใชบณัฑิต 

ก.  ระดับบัณฑิตศึกษา  (แหลงขอมูล : บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดล)  

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
(ผูบังคับบัญชา/นายจาง) ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา  2546 โดยใชเกณฑ Likert scale แบงออกเปน 4 ระดับ  
ไดแก    

ระดับความคิดเห็น  3.51 – 4.00  หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

 2.51 – 3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

 1.51 – 2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

 1.00 – 1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

โดยจัดสงแบบสอบถามจํานวน 925 ชุด เปนระดับปริญญาเอก 99 ชุดและปริญญาโท 826 ชุด และ
ไดรับแบบสอบถามกลบัมาจํานวน 743 ชุด เปนระดับปริญญาเอก 79 ชุด และระดับปริญญาโท 664 
ชุด สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑติไดดังน้ี  

-  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาเอกอยูในระดับเฉลี่ย 3.71  และระดับปริญญาโทอยู
ในระดับเฉลี่ย 3.43  และพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล
โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก ในระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.59-3.71) สวนระดับปริญญาโทมีความ    
พึงพอใจในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.30-3.49)  ความสามารถในการที่บัณฑิตมีความรอบรูในสาขาวิชา
ของตนเองอยางถูกตอง  มีความกระตือรือรน สนใจศึกษาหาความรูอยางตอเน่ืองและสามารถนํา     
องคความรูมาใชพัฒนางานที่รับผิดชอบได  มีความสามารถใชวิชาความรูในการทํางานไดอยางดี        
มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   การใชสื่อสิ่งพิมพเพ่ือสืบคนขอมูลอยางดี  และมี
ความสามารถเรียนรูงานในหนาที่ไดอยางรวดเร็ว  นอกนั้นมีความพึงพอใจในระดับรองลงมาแตอยูใน
ระดับมากเชนกัน   

-  ดานวุฒิภาวะ/คุณธรรม/จริยธรรม  

ในภาพรวมผูใชบัณฑติมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑติที่สําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑติศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับมาก-มากที่สุด ระดับปริญญาเอกคาเฉลี่ย 3.57 
ระดับปริญญาโทคาเฉลี่ย3.50 โดยเฉพาะในเรื่องความซื่อสัตยสุจริต ความมีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน การ
รักษาผลประโยชนของหนวยงาน มีความอดทนและมุงม่ัน อุทิศเวลาและรบัผิดชอบในการทาํงาน รวมถงึ  
การปฏิบตัิตามระเบียบวินัยและขอบังคับของหนวยงาน  
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ข.  ระดับปริญญาตรี  (แหลงขอมูล : สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล) 

มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสํานักพัฒนาคุณภาพ ไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2546  โดยใชเกณฑ Likert scale แบงออกเปน 5 
ระดับ  สําหรับการตีความระดับความพึงพอใจ  ดังน้ี   

 4.50 - 5.00 ถือวา มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 3.50 – 4.49 ถือวา มีความพึงพอใจมาก 
 2.50 – 3.49  ถือวา มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.50 – 2.49 ถือวา มีความพึงพอใจนอย 
 0.01 – 1.49 ถือวา มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
 0.00   ถือวา ประเมินไมได 

จากการสํารวจในภาพรวมพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตฯ ในระดับมาก 
(ระดับเฉลี่ย  3.83 ) สรุปเปนดานตาง ๆ ไดดังน้ี  

-  ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน อยูใน
ระดับมาก (ระดับเฉลี่ย 3.62) จากการใชเกณฑแบงออกเปน 5 ระดับ และพบวา บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถปรับตัวใหเขากับเพ่ือนรวมงานไดดี  และสามารถทํางานเปนกลุมได       
สวนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการทํางานและการติดตอสื่อสาร ผูใชบัณฑิตมีความ     
พึงพอใจในระดับปานกลาง (ระดับเฉลี่ยนอยสุดของดานนี้ คือ 3.14) 

-  ดานความรู ความสามารถในวิชาชพี 

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต จากมหาวิทยาลัย 
มหิดล ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพ อยูในระดับมาก (ระดับเฉลี่ย 3.54)  และพบวาบัณฑิต     
มีความรอบรูในสาขาวิชาของตนเองอยางถูกตอง และสามารถใชวิชาความรูในการทํางานไดอยางดี   

-  ดานคุณธรรม/จริยธรรม 

ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดาน   
คุณธรรม/จริยธรรม ในระดับมาก (ระดับเฉลี่ย 4.07) และพบวาบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซ่ือสัตย อยูในระดับมาก (ระดับเฉลี่ยมากที่สุดในดานนี้คือ 4.15) 

ผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธระดับปรญิญาเอก 

ในป 2547 มีผลงานวิจัยจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอกไดรับการ  
ตีพิมพในวารสาร 267 เรื่อง เปนเรื่องที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 126 เรื่อง และระดับชาติ 43
เรื่อง และเปนเรื่องที่ไมไดระบุวาเปนวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอีก 54 เร่ือง  จากจํานวน
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วิทยานิพนธระดับปริญญาเอกทั้งหมด 317 เร่ือง เฉลี่ย 0.84 เร่ืองตอ วิทยานิพนธ 1 เร่ือง นอกจากนี้
บทความจากวิทยานิพนธไดรับการเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาติ 33 เร่ือง และ
ระดับชาติ 41 เร่ือง  และยังมีวิทยานิพนธที่ไดรับการจดสิทธิบัตรหรือเทียบเทา 9 เร่ือง   

ผลงานวิจยัจากวิทยานิพนธระดับปรญิญาโท 

ในป 2547 มีผลงานวิจัยจากวทิยานิพนธของนักศึกษาระดับปรญิญาโทไดรับการตพิีมพ
ในวารสาร 242 เรื่อง เปนเรื่องที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 95 เรื่อง และระดับชาติ 72 เรื่อง  และ
เปนเรื่องที่ไมไดระบุวาเปนวารสารระดับชาติหรือนานาชาติอีก 75 เรื่อง  จากจํานวนวทิยานิพนธระดับ
ปริญญาโททั้งหมด 1,657 เรื่อง เฉลี่ย 0.15 เรื่องตอวิทยานิพนธ 1 เร่ือง นอกจากนี้ บทความจาก
วิทยานิพนธไดรับการเสนอในที่ประชุม/สัมมนาวิชาการ ระดับนานาชาต ิ92 เร่ือง และระดับชาติ 153 เร่ือง   

 
 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 

2.1 มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  และ
สงเสริมการสรางประสบการณจริง 

 

2.2  ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย ระดับด ี
2.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวน

นักศึกษาทั้งหมด 
1 โครงการ : 25.86 คน 

(844 : 21,825) 
2.4  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรู 124 เร่ือง 

การปฏิรูปกระบวนการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

มหาวิทยาลัยมีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการ
สรางประสบการณจริง ดังน้ี 

ทุกคณะ/สถาบัน มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด 
โดยมีการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ การออกฝกภาคสนาม และมีกิจกรรมที่จัดใหนักศึกษามีสวนรวม
แบบ active participation  เชน นักศึกษาไดคิด วิเคราะห สังเคราะหความรู ไดแสดงความคิดเห็น        
ไดทํางานและชวยเหลือกันเปนกลุม  มีโอกาสศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากสื ่อและแหลงความรูที่
หลากหลาย  นอกจากนี้ มีการเปดวิชาเลือกเสรีเพ่ือใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความถนัดและความ
สนใจ  รวมทั้งไดฝกปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง คือ 
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• คณะ /สถาบัน  ที่ จั ดการ เ รี ยนการสอนด านวิ ทยาศาสตร สุ ขภาพและ      
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   และ              
ดานสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ 
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง เชน 

 คณะเวชศาสตรเขตรอน  จัดใหมีการอออกฝกภาคสนามในหลักสูตร 
ประกาศนีบัตรอายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยาที่มีการออกฝกภาคสนาม  
ในชุมชน และในโรงพยาบาลตางจังหวัด  และเพื่อเปนการสรางประสบการณ
การวิจัย และองคความรูดวยตัวนักศึกษาเอง  ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
ระดับปริญญาโทและเอก นักศึกษาสามารถคนควาผานเครือขายสารสนเทศ
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอร ในหนวยเทคโนโลยีสารสนเทศและภาควิชา  และ
สามารถใชบริการหองสมุดวิทยาเขตราชวิถี   

 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
คณะทันตแพทยศาสตร คณะสัตวแพทยศาสตร และคณะเภสัชศาสตร        
มีกิ จกรรมเพื่ อฝ กทักษะการคิดวิ เคราะหประ ยุกตแกปญหา  เชน             
การอภิปรายกลุมยอย การฝกปฏิบัติในสถานการณจริงภายใตการแนะนํา
ของอาจารย เปนตน 

 คณะเทคนิคการแพทย คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
ประยุกต จัดใหนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรเขารับการ ฝกปฏิบัติงานใน
หนวยงานตางๆ เชน ศูนยมะเร็งฯ สถานเวชศาสตรชันสูตร  เพ่ือเสริมการ
สรางประสบการณจริงใหศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อให
นักศึกษามีโอกาสไปศึกษาดูงานในโรงพยาบาลตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
เปนตน 

 คณะพยาบาลศาสตร  ไดพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาใน 
แตละหลักสูตร  ในรายวิชาภาคทฤษฎีมีการจัดการเรียนการสอนแบบใช
ปญหาเปนฐาน (Problem-based learning)  ในการสอนภาคปฏิบัติวิชาการ
พยาบาลอนามัยชุมชน ใชวิธีสอนแบบกิจกรรมเปนฐาน (Activity-based 
learning) และการจัดการเรียนการสอนแบบใชกรณีศึกษาเปนฐาน (Case-
based learning)   

 คณะสาธารณสุขศาสตร  ใหนักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกเรียนในวิชาที่ตนเอง
ชอบและสนใจ  มีชั่วโมงฝกปฏิบัติที่จะใหนักศึกษาคนควาและทํางานดวย
ตนเอง  นอกจากนั้น คณะฯ ยังใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติงานพัฒนา
ชนบทเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตป 2508  โดยเปนฝกรวมในหลักสูตรระดับ
ปริญาตรีและปริญญาโท เพราะถือวาเปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียน
การสอนที่กอใหเกิดความคิดรวบยอดของการสาธารณสุข  เสริมสรางทักษะ
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การทํางานเปนทีม ในสาขาวิชาชีพเดียวกันและตางวิชาชีพ  สามารถนํา
วิชาการตางๆ ที่ไดจากการเรียนมาประยุกตใชในสถานการณจริง 

 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  มีการเรียนการสอนที่มีกิจกรรมให
นักศึกษามีสวนรวม  ฝกใหคิดวิเคราะหและสังเคราะหความรู เปดโอกาสให
นักศึกษาไดแสดงความคิดเห็นและทํางานรวมกันเปนทีม และไดใหนักศึกษา
ทําวิทยานิพนธตามความสนใจพรอมกับฝกปฏิบัติงานภาคสนาม  

 สถาบันวิจัยโภชนาการ มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนควาวิจัยโดยอิสระใน
รูปโครงการวิจัยสวนบุคคล 

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวของกับมาตรฐานดานการเรียนรู สรปุไดดังน้ี  

• จํานวนกระบวนวชิาที่เปดสอนทั้งหมด 6,464 กระบวนวิชา 

• จํานวนกระบวนวิชาที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ รวมทั้งหมด 5,402 กระบวนวิชา 
คิดเปนรอยละ 83.57 ของกระบวนวชิาที่เปดสอน 

• จํานวนหนวยกิตภาคปฏบิตัิ รวมทั้งหมด 8,370 หนวยกิต    

• จํานวนหนวยกิตภาคสนาม รวมทั้งหมด 4,053 หนวยกิต สวนการฝกปฏิบตัิใน
สถานการณจริง โดยเฉพาะหลักสตูรแพทยศาสตรบัณฑิตและแพทยเฉพาะทางจะ
มีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณจริงเปนจํานวนมาก  

• จํานวนรายวชิาที่เปนวชิาเลอืกเสรี รวมทัง้หมดไมนอยกวา 1,440 รายวิชา ทั้งน้ี
ไมรวมรายวชิาหมวดศึกษาทั่วไป ซ่ึงหลายหลักสูตรอนุญาตใหนักศกึษาเลือกเปน
วิชาเลือกเสรีได 

• จํานวนหลักสตูรแบบสหวทิยาการ  รวมทั้งสิ้น 143  หลักสูตร 

• จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร มีจํานวนทั้งสิ้น 73 
รายวิชา  ในระดับบัณฑิตศึกษามี 2 รายวิชา คือ GRID 617 BIOINFORMATICS 
2 หนวยกิต (1-1) และวิชา GRID 618 CYBERTOOL IN RESEARCH 1    
หนวยกิต (1-0) สําหรับระดับปริญญาตรี คณะ/สถาบัน ไมมีการจัดการเรียนการ
สอนทางเครือขายคอมพิวเตอรทั้งรายวิชา แตมีบางสวนของหลายรายวิชาจัดไวใน
รูปแบบ multimedia courseware ในอินทราเน็ตของมหาวิทยาลัยใน 5 สาขาตางๆ 
ดังน้ี Computer& Internet, Engineering, Health & Medicine, Science และSocial 
Science [http://intranet.mahidol/ courseware] 

• จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการหองสมุดและคอมพิวเตอร คณะ/สถาบัน ที่เปด
บริการต่ําสุดจํานวน 3 ชั่วโมงตอวัน  สูงสุดเปดใหบริการทั้งวัน 
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ความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพการสอนของอาจารย 

คณะ/สถาบัน สวนใหญในมหาวทิยาลยั จัดใหนักศึกษาประเมินการเรยีนการสอนทกุรายวชิา 
เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือปการศึกษา ผลการประเมินโดยนกัศกึษามีพิสัย 
ตั้งแตปานกลาง ถึง ดีเลิศ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

นอกจากนี้ คณะ/สถาบันฯ บางแหง ไดจัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดย
เพ่ือนอาจารยดวย  

กิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษา 

ระดับมหาวทิยาลัย   

มหาวิทยาลัยไดใหการสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรมนักศึกษาตาม
มาตรฐานอุดมศึกษาครบถวนทุกดาน ไดแก การใหใชจายเงินกิจกรรมนักศึกษาและเงินสนับสนุนกีฬา 
จากเงินรายไดมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษา ดานกีฬา ดานบําเพ็ญประโยชน         
ดานพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ดานการประชุมสัมมนา ดานวิชาการ  และดานบริหารสวนกลาง (สโมสร
นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล - ส.ม.ม , สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล - ส.น.ม.)  รวม 137 
โครงการ   เงินสนับสนุนจากงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา ดานทํานุบํารุง-
ศิลปวัฒนธรรม 32 โครงการ เงินงบประมาณสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา จํานวน 
10 โครงการ   เงินสนับสนุนกีฬา (ชมรมกีฬาตางๆ) จํานวน 46 โครงการ   

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไดแก โครงการปฐมนิเทศ   
นักศึกษาใหมรวมกับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล  กิจกรรมตอนรับนองใหม/เพ่ือนใหม  
นิทรรศการแนะนําการเรียนการสอนของคณะตางๆ  วันแรกพบตอน ”รวมพลคนสีนํ้าเงิน”  โครงการ

บรรพชา-อุปสมบทหมูนักศึกษา ภาคฤดูรอน ปการศึกษา 2547 กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและ
เทศกาลประเพณีตาง ๆ เปนตน  

ระดับคณะ/สถาบัน  

คณะ/สถาบันตางๆ  มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาแบงออกเปนดานตางๆ ไดแก  สงเสริมการ
บริการวิชาการ จํานวน 126 โครงการ  สงเสริมคุณธรรม/จริยธรรมและบุคลิกภาพจํานวน 81 โครงการ  
สงเสริมสุขภาพจํานวน 69 โครงการ  สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจํานวน 158 โครงการ  
กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน จํานวน 60 โครงการ และกิจกรรมอ่ืน ๆ จํานวน 132 โครงการ  รวมเปน
กิจกรรมทั้งสิ้นจํานวน 619 โครงการ โดยที่มีกิจกรรมจํานวน 17 โครงการที่สงเสริมมากกวา 1 ดาน 
โดยมีงบประมาณสนับสนุนในสถาบัน  8,615,143.53.บาท   และงบประมาณนอกสถาบัน 
13,858,274.10 บาท  และมีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเฉลี่ย 32.5 คนตอ 1 โครงการ 

นอกจากนี้ คณะ/สถาบัน ยังมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดาน กิจกรรมสงเสริม
วิชาการ  กิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธภายในและ
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ภายนอกสถาบัน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และกิจกรรมสงเสริมทักษะความสามารถในดานตางๆ
กิจกรรมตางๆ เหลานี้ ไดแก กิจกรรมการจัดนิทรรศการทางวิชาการ  นิทรรศการความรูสูชุมชน  
กิจกรรมรับนองขามฟาก-สงนองขามฝง ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล กีฬาวิด-แวดสัมพันธ 
ของคณะวิทยาศาสตรและคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   กีฬาสัตวแพทยสัมพันธ  โครงการ
หาบานใหมใหสุนัขศาลายาของคณะสัตวแพทยศาสตร  กีฬาหูหนวกสัมพันธ ราชสุดา-สวนดุสิต ครั้งที่ 
5 ของวิทยาลัยราชสุดา เปนตน 

การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนรูจํานวน 124 เร่ือง โดยจําแนก
เปนของวิทยาลัยนานาชาติ 33 เรื่อง  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 21 เรื่อง สถาบันอณูชีววิทยา
และพันธุศาสตร 19 เร่ือง  วิทยาศาสตร 15 เร่ือง  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 11 เรื่อง  
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 8 เรื่อง  คณะทันตแพทยศาสตร 4 เรื่อง  วิทยาลัย  
ราชสุดา 3 เรื่อง  คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล 2 เรื่อง  คณะเทคนิคการแพทย 2 เรื่อง         
คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 2  เรื่อง  คณะพยาบาลศาสตร 1 เรื่อง  
คณะสัตวแพทยศาสตร 1 เรื่อง สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 1 เรื่อง  และวิทยาลัย       
ศาสนศึกษา  1 เรื่อง 
 

 

 

มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 

3.1 อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา             1 : 7.11  
3.2 งบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 246,228.18 บาท 
3.3 รอยละของอาจารยประจําทีมี่วุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 58.02 

(57.89 เฉพาะขาราชการ) 
3.4 จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศึกษา

เต็มเวลาเทียบเทา 
1 เครื่อง : 5.92 

3.5 คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ ตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

4,586.98  บาท 

อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวนบุคลากรสายอาจารยทั้งสิ้น 2,828 คน ในจํานวนน้ีเปนอาจารยที่เปน
ขาราชการ 2,351 คน และอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 477 คน  (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2547)  
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จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ  20,556.42 คิดเปน อาจารยประจําทุกระดับตอจํานวน
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  = 1 : 7.11 

งบประมาณดําเนินการจริงตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ในปงบประมาณ 2547 งบประมาณดําเนินการจริงของมหาวิทยาลัยมหิดลเปนเงิน 
5,061.57 ลานบาท  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  = 20,556.42  ดังน้ัน งบประมาณดําเนินการจริงตอ
นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา เทากับ  5,061.57 ลานบาท / 20,556.42 = 246,228.18  บาท  

รอยละของอาจารยประจาํที่มีวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเทา 

รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาของมหาวิทยาลัยมหิดลคิดเปน
รอยละ 58.02  โดยเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกทั้งสิ้น 1,641 คน  จากจํานวนอาจารยทั้งหมด 2,828  
คน  เม่ือพิจารณาเฉพาะอาจารยที่เปนขาราชการคิดเปนอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอกรอยละ 57.89 
(1,361 คน ตอ 2,351 คน) 

จํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการสอนตอจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา 

มหาวิทยาลัยรวมกับสํานักคอมพิวเตอรใชเงินรายไดสนับสนุนการจัดทําระบบคลังขอมูล
โดยมีโครงการการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารงานการศึกษาและวิชาการ ดังน้ัน 
ทุกคณะ/สถาบันมีระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาจัดใหแกนักศึกษา อาจารย และบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยใชในการศึกษาและวิจัยอยางเพียงพอ รวมทั้งเพื่อพัฒนาการหาความรูไดดวยตนเอง
อยางตอเน่ือง   

สําหรับขอมูลเชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยมหิดล มีจํานวนคอมพิวเตอรที่ใชในการเรียนการ
สอนตอนักศึกษา = 1 : 5.92  และมหาวิทยาลัยมีคาใชจายที่ใชในระบบคอมพิวเตอรตอนักศึกษา    
เต็มเวลาเทียบเทา  = 1,936.09 บาท 

คาใชจายทัง้หมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 

ในปงบประมาณ 2547 มหาวิทยาลัยมีคาใชจายที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ 
เปนจํานวนเงิน 94,291,793.93 บาท  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  = 20,556.42  ดังนั้น  คาใชจาย
ทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา = 4,586.98  บาท 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี้ ขอมูล 

4.1 จํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําทุกระดับ 

1.02 เร่ือง/คน/ป 

4.2 จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในงานวิจัยอ่ืนหรือในการเรียน
การสอน หรือในวงธุรกิจอุตสาหกรรม หรือการพัฒนาประเทศ  
ตออาจารยประจํา 

0.96 เร่ือง/คน/ป 
 

4.3 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

230,190.26 บาท/คน 

4.4 จํานวนเงินสนบัสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุก
ระดับ 

87,575.13 บาท/คน 

จํานวนบทความวิจัยที่พมิพเผยแพร 

อาจารยของมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
และรวมทั้งที่ลงพิมพในรูปบทคัดยอเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติหรือระดับชาติและ
ผลงานรูปแบบอ่ืนๆ เปนจํานวนทั้งสิ้น 2,877 เรื่อง (รวบรวมขอมูลจากรายงานฯ ของคณะ/สถาบัน ที่มี
การจัดการเรียนการสอนรวม 28 แหง) ตออาจารยประจําทุกระดับ  2,828  คน คิดเปนจํานวน
บทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจําทุกระดับ 1.02 เรื่อง/คน/ป 

ผลงานของบคุลากรมหาวทิยาลัยมหิดลในป 2547 เม่ือเทียบคาน้ําหนักผลงานกับการ
ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับตางๆ  สรุปไดดังน้ี 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยูในฐานขอมูลอิสระจํานวน 1,000 เรื่อง จะมีคาน้ําหนัก
ผลงาน =  1,000 x 1  =  1,000 หนวย 

• วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ไมปรากฏในฐานขอมูลสากล 55 เร่ือง จะมีคาน้ําหนัก
ผลงาน =  55  x 0.75 =  41.25 หนวย 

• วารสารวิชาการระดับชาติ 261 เรื่อง จะมีคาน้ําหนักผลงาน = 261 x 0.5 = 130.5 
หนวย 

• บทคัดยอที่เสนอในที่ประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 460 เร่ือง จะมีคาน้ําหนักผลงาน =  
460 x 0.33  =  151.8  หนวย 

• บทคัดยอที่เสนอในที่ประชมุวิชาการระดบัชาติ 412 เรื่อง จะมีคาน้ําหนักผลงาน =    
412 x 0.25 = 103  หนวย 
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ดังน้ันขอมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือเทียบกับวารสาร
นานาชาติแลว  มีรวมกันไมนอยกวา  1,000 + 41.25 + 130.5 + 151.8 + 103  =  1,426.55  หนวย   
คิดเปนคาเฉลีย่ผลงาน =  1,426.55 /2,828 =  0.5 หนวย/อาจารยประจํา/ป   

คณะ/สถาบัน จํานวน  28 แหง  มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารนานาชาติหรือเทียบเทา
ดังกลาว โดยไดคาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 0.5 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป  เรียงตามลําดบัจากสูง
ไปต่ํา ดังน้ี  

• สถาบันอณูชวีวิทยาและพันธุศาสตร (2.81 หนวย/อาจารยหรือนักวจัิย/ป) 
• คณะเวชศาสตรเขตรอน (1.37 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• สถาบันวิจัยประชากรและสงัคม (1.19 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• สถาบันวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี (1.12 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• คณะเภสัชศาสตร (0.93 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• สถาบันวิจัยโภชนาการ (0.82 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู (0.81 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• คณะวทิยาศาสตร (0.71 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (0.63 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 
• คณะเทคนคิการแพทย (0.60 หนวย/อาจารยหรือนักวจัิย/ป) 
• คณะสัตวแพทยศาสตร (0.53 หนวย/อาจารยหรือนักวิจัย/ป) 

นอกจากนี้ ในป 2547 มีนักวิจัยและผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลที่ไดรับการ
เผยแพรและไดรับรางวัลดีเดน รวม 22 รางวัล (ระดับชาติ จํานวน 16 รางวัล และรางวัลระดับ
นานาชาติ จํานวน 6 รางวัล) ดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ   

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั 

1 รศ.ศันสนีย  ไชยโรจน 
และคณะ 

คณะวทิยาศาสตร รางวัลผลงานวิจัย (ชมเชย) สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย ผลงานเรื่อง  
”กลไกการปฏิสัมพันธของ host กับ
ป รสิ ต ใ นหญิ ง มี ค ร รภ ที่ เ ป น โ ร ค
มาลาเรียชนิดฟลซิพารั่ม 

2 รศ.สมนึก ดํารงกิจชัยพร  
และคณะ 

คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

รางวัลผลงานวิจัย (ชมเชย) สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย ผลงานเรื่อง ”
ผลของภาวะ metabolic acidosis ตอ  
bone remodeling process ในผูปวย distal 
renal tubular acidosis และการรักษา” 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั 

3 ศ.สมศักดิ์  รุจิรวัฒน คณะวทิยาศาสตร รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขา
วิทยาศาสตรเคมีและเภสัช   

4 ดร.ดวงพร  แจมใส สถาบันวิจัยและ
พัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

รางวัลวิทยานิพนธ (ดีเดน) สาขา
วิทยาศาสตรการแพทย  ผลงานเรื่อง 
“การสรางหนูฮีโมโกลบิลอี และเบตา
ศูนยธาลัสซีเมีย” 

5 อ.พาฤทธิ์  เปลี่ยนขํา คณะวทิยาศาสตร รางวัลวิทยานิพนธ (ชมเชย) สาขา  
วิทยาศาสตรการแพทย  ผลงานเรื่อง 
“วิธีการสรางซัยโมเจนของไรโบนิวคลี
เอสเอ ที่มีความจําเพาะตอการกระตุน
ดวยพลาสเมปซินที่ 2 ชองเชื้อพลาส 
โมเดียม” 

6 ดร.ศรีสมบัติ  โชคประจักษชัด คณะสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร 

รางวัลวิทยานิพนธประจําป  2547  
ผลงานเรื่อง “กระบวนการกําหนด
ระ เ บี ยบวา ร ะของประ เทศไทย : 
กรณีศึกษาการจัดตั้งกรมสอบสวนคดี
พิเศษ โดยศึกษารูปแบบของ FBI” 

มูลนิธิสงเสรมิวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถมัภ 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั  

1 ผศ.เทียนทอง   ทองพันชั่ง  คณะวทิยาศาสตร รางวัลนักวิทยาศาสตรรุนใหม ผลงาน
เร่ือง “ศึกษาและพัฒนาปฏิกิริยาทาง
เคมีอินทรียสังเคราะห เพ่ือใชสราง
โมเลกุลเปาหมายที่ มีคุณสมบัติตาม
ต องการ  และงานวิ จั ยการศึ กษา
ความสัมพันธระหวางพันธะเคมีและผล
ทาง อิเล็กทรอนิกของพันธะเคมี ที่มีตอ
โครงสรางสามมิติของโมเลกุล อันมีผล
โดยตรงตอสมบัติทางกายภาพและทาง
เคมีของสสาร” 

2 ศ.สุวิไล  เปรมศรีรัตน สถาบันวิจัยภาษา
และวัฒนธรรมเพ่ือ
พัฒนาชนบท 

ร า ง วั ล วิ จั ย ดี เ ด น  ผ ล ง า น เ รื่ อ ง 
“โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาของ 
ตําบลตะเคียนทองและตําบลคลองพลู  
กิ่งอําเภอเขาคิชฌูฎ  จังหวัดจันทบุรี 
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มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั  

1 รศ.วีระพงศ  ปรัชชญาสทิธิกลุ คณะเทคนคิการแพทย รางวัลทุนโทเร ดานวิจัยวิทยาศาสตร
และ เทคโนโลยี  ผลงานเรื่ อง “การ
สังเคราะหพอลิเมอรที่สามารถจับโลหะ
เพ่ือการประยุกต” 

 
รางวลัอ่ืน ๆ  (ตางประเทศ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั / สถาบันที่ใหรางวลั 

1 รศ.วีระพงศ  ปรัชชญาสทิธิกลุ คณะเทคนคิการแพทย ไดรับปริญญาดุษฎีบัณฑติกติติมศักดิ์ 
สาขาเทคโนโลยี (Doctor of 
Technology, Honors Causa) จาก 
Lund University, Sweden 

2 นายพิศิษฐ  พลธนะ  คณะวทิยาศาสตร ไดรับรางวัล Student Award for the 
BestOral Communicaiton การประชุมา
วิชาการและเสนอผลงานปากเปลาในการ
ประชุม “VII International Polychaete 
Conference” ผลงานเรื่อง “Culture 
of Perineresis nuntia brevicirris : 
Prostaglanin F2α Content in the 
Alokous Stage” 

3 ผศ.สุคนธา  คงศีล คณะสาธารณสุข-
ศาสตร 

รางวัล  International AIDS Society 
Governing Council, Region 5: The 
Middle East, Asia and Oeanic จาก 
International AIDS Society 

4 น.ส.โชติรส  ดาวสุโข คณะเทคนคิการแพทย รางวัล Young Inverstigator Award จาก 
The Oxygen Society, U.S.A.  ผลงาน
เรื่อง “ Mechanisms and Consequences 
of MnSOD Expression in Cancer 
Therapeutics-induced Cardiac Injury” 

5 น.ส.ลักษณา  ฉายสวิง คณะเทคนคิการแพทย รางวัล Travel Award  จาก Society 
of Free Radical Biology and 
Medicine Seattle, U.S.A. ผลงาน
เร่ือง “ADR-induced Cardiotoxicity in 
Vivo is Requlated by the MnSOD 
and INOS Genes and is Tightly 
Correlated with Mitochnodrial 
Oxidative/Nitrative Damange” 
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รางวลัอ่ืน ๆ  (ตางประเทศ) (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั / สถาบันที่ใหรางวลั 

6 รศ.วันดี กฤษณพันธ   และ 
น.ส.ปองทิพย  สิทธิสาร  

คณะเภสัชศาสตร รางวัล  the Nagai Award Thailand 
for Research 2003  จาก The Nagai  
Foundation Tokyo ผลงานเรื่อง “Anti 
oxidative  Compound in The Leave 
of Siamese  neem tree” 

7 ศ.พญ.อําไพรรณ  จวนสัมฤทธิ ์ คณะแพทยศาสตร 
โรงพยาบาล
รามาธิบดี 

รางวัล Simple Thing Great Results 
จากบริษทั ZLB BEHRING ,Germany  
ผลงาน “ชุดตรวจโรควินิจฉัยโรคฮีโมฟ
เลยีชนิดเอและบ ี

 
รางวลัอ่ืน ๆ  (ภายในประเทศ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั / สถาบันที่ใหรางวลั 

1 นายนิติพล  รัตนเศรษฐยุทธ คณะวทิยาศาสตร รางวัลที่ 1 การนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุม “โรคติดตอนําโดยแมลง
ระดับชาติ” 

2 รศ.สมพร  เตรียมชัยศร ี คณะสาธารณสุข
ศาสตร 

รางวัลนักวิจัยดีเดนทางการพยาบาล
สาธารณสุ ข  จากสมาคมพยาบาล
สาธารณสุขไทย 

3 ผศ.ปานเทพ  รัตนากร สมาคมศิษยเกา 
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลยัมหิดล 

รางวัลนิสิตเกาดีเดน สาขานักบริการ
สังคม จากสมาคมนิสิตเกามหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตรในพระบรมราชูปถัมภ 
และรางวัลศิษย เกาดี เดนประเภท
บริการ จากสมาคมศิษยเกาบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

4 ศ.วิสุทธิ์  ใบไม คณะวทิยาศาสตร รางวัลนักชีววิทยาอาวุโสดีเดน จาก
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5 อ.กนิษฐ  บุญอนันธนสาร คณะทันตแพทยศาสตร รางวั ลการ เสนอผลงานวิ ชาการ 
(โปสเตอรดีเดน) จากสมาคมกายวิภาค-
ศาสตร (ประเทศไทย) ผลงานเรื่อง  
“การเหนี่ยวนําใหเกิดกอนแรสะสมจาก
เซลล เ อ็ นยึ ดปริ ทั นต ม นุษย ด ว ย  
สารสกัดยอ” 
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รางวลัอ่ืน ๆ  (ภายในประเทศ) (ตอ) 

ลําดับ ชื่อ-สกุล สังกัด ชื่อรางวลั / สถาบันที่ใหรางวลั 

6 น.ส.สุดารัตน  อภิญญาอุปถัมภ คณะเทคนคิการแพทย รางวัลนักศึกษาผูมีความประพฤติดี
จาก พุทธสมาคมแหงประเทศไทย 

7 นายอัจฉริยะ ลิ่มสุวรรณ วิทยาลัยศาสนศึกษา รางวั ล เยาวชนดี เด น  สภาสั งคม
สงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ 

8 นายนฤพัฒน  หงษดิลกกุล คณะวทิยาศาสตร รางวัลเยาวชนดีเดนแหงชาติ สาขา
การศึกษาและวิชาการ จากสํานักงาน
คณะกร รมกา รก า รส ง เ ส ริ ม แล ะ
ประสานงานเยาวชนแหงชาติ” 

จํานวนงานวจิัยที่นําไปใชประโยชน 

ในป 2547 ผลงานวิจัยโดยรวมของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลถูกนําไปใชประโยชน
มากกวารอยละ 2,727 ครั้ง  ดังน้ี   

1. ผลงานวิจัยตพิีมพของบุคลากรที่ถูกนําไปใชอางอิงในแวดวงวิชาการ  จํานวน 907 ครั้ง 
2. มีผลงานวิจัยที่ถูกนําไปใชในการเรียนการสอน จํานวน 1,372 โครงการ  
3. มีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในภาครัฐและเอกชน ในการประยุกตใชสูสังคม  

จํานวน 326  
4. มีผลงานที่ไดรับสิทธิบัตร  2  เร่ือง ผลงานที่ไดรับอนุสิทธิบัตร  8 เร่ือง ผลงานที่อยู

ขั้นตอนตางๆ ของการออกสิทธิบัตร 31 เรื่อง ผลงานที่อยูขั้นตอนตางๆ ของการออก       
อนุสิทธิบัตร 23 เรื่อง และผลงานที่ไดยื่นคําขอสิทธิบัตรที่ตางประเทศแลว จํานวน      
2 เรื่อง 

นอกจากนี้ ในปงบประมาณ 2547 มีโครงการภายใตศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 
จํานวน 15 เรื่อง  ที่แจงลิขสิทธิ์และไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์แลว  และอีกจํานวน 16 เรื่อง 
ที่แจงขอมูลลิขสิทธิ์แลว 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอก 

แหลงทุนภายนอกที่สนับสนุนโครงการวิจัยเฉพาะที่ผานมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการ
วิจัยของบุคลากรมีจํานวนไมนอยกวา 600,000,000  บาท  โดยมาจากแหลงทุนภายนอกทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนที่ผานไปที่คณะและหนวยงานตางๆ  โดยตรงอีก
จํานวนหนึ่ง  
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สรุปเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก คือ  650,978,051 บาท ตออาจารยประจํา  
2,828 คน (ขาราชการ 2,351 คน และพนักงานมหาวิทยาลับ 477  คน)  คือเฉลี่ยจํานวนเงินสนับสนุน
งานวิจัยภายนอก คิดเปน  225,174.01บาท/คน 

จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายใน 

มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนวิจัย (เงินงบประมาณ
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย และเงินรายไดของคณะ) ในป 2547 จึงไดมีการจัดสรรเงินเพ่ืองานวิจัย
โครงการตางๆ รวมเปนเงินทั้งสิ้น  247,662,473.23 บาท  เม่ือ คิดตออาจารยประจํา 2,828 คน     
(ขาราชการ 2,351 คน และพนักงานมหาวิทยาลับ 477 คน)  จึงไดคาเฉลี่ยของเงินสนับสนุนงานวิจัย
จากภายใน  87,575.13  บาท/อาจารยประจํา 1 คน 
 
 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

5.1 จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวชิาการแกสังคมและชุมชน 2,539 

5.2 จํานวนการเปนกรรมการวชิาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานพินธ
ภายนอกสถาบันตออาจารยประจําทั้งหมด 

1,342 คน  
(รอยละ  0.47  ของอาจารย
ประจําทั้งหมด  2,828 คน) 

จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการวิชาการแกชมุชนและสงัคม 

มหาวิทยาลยัไดใหความสาํคัญของการบริการวิชาการสูสังคมอยางตอเน่ือง ในรูปแบบ
ตางๆ โดยไดกําหนดไวในพันธกิจของมหาวิทยาลยั  ในการพัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพ
และสอดคลองกับความตองการของสังคม มหาวิทยาลัยไดจัดใหมีการดําเนินการดานบริการวิชาการ
โดยใชกลไก 4 ระดับ คือ 

• ระดับมหาวิทยาลัย   

มหาวิทยาลัยมหิดลมีศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  มีวัตถุประสงคในการใหบริการทาง
วิชาการตอภาครัฐและเอกชน  สงเสริมใหกอเกิดนวตกรรมในลักษณะสิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ และ
บริการดานการตรวจสอบมาตรฐาน  โดยมีพันธกิจในการสงเสริมและสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
เพื่อนําผลประโยชนสู การพัฒนามหาวิทยาลัย  โดยการดําเนินงานการบริการวิชาการของศูนย
ประยุกตและบริการวิชาการมี   2  สวน  คือ   
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1.  การดําเนินงานดานการประยกุตและบริการวิชาการ คือ 
1.1 การใหบริการวิชาการผานศนูยประยุกตและบริการวชิาการ 

ในปงบประมาณ 2547 มีโครงการภายใตศูนยประยุกตฯ ใหบริการวชิาการผานศนูย
ประยุกตฯ จํานวน  66 โครงการ โดยมีโครงการที่เปดใหบริการวิชาการใหม จํานวน 6 โครงการ คือ 

1) โครงการบริการงานวิจัยทางคลินิก  คณะเวชศาสตรเขตรอน 
2) โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางออรโธปดิกสและการคนคิดสิ่งประดิษฐทาง

การแพทย 
3) โครงการบรกิารดานการแพทยแผนไทยประยกุตศิริราช  คณะแพทยศาสตรศิริราช

พยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล  
4) โครงการศูนยรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
5) โครงการฝกอบรมซีดี-ซินเนอรจี สถาบันวิจัยโภชนาการ 
6) โครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  คณะวิทยาศาสตร 

1.2 การขยายฐานการบริการวชิาการ  
ศูนยประยุกตฯ  ไดดําเนินการประชาสัมพันธการหาตลาดและชองทางเชิงพาณิชย

เพ่ือขยายงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยและศูนยประยุกตฯ  ในรูปแบบตางๆ คือ  
1) การแสดงผลงานทางวิชาการ  จํานวน 13 ครั้ง 
2) การจัดทําสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธในรูปแบบตางๆ  คือ  

-  เผยแพรขอมูลผานระบบ Intranet ที่ www.mat.mahidol.ac.th 
-  จัดทํา CD และแผนพับแนะนําหนวยงาน 
-  จัดทําบทความเผยแพรในหนังสือพิมพ วารสาร 
-  จัดทําแผนพับและเอกสารรวบรวมงานบริการและผลิตภัณฑ 

3) การดําเนินการดานการตลาด ไดแก การขยายระยะเวลาจําหนายสินคา การ
สงเสริมเสริมการดําเนินการดานการตลาด  การนําผลงานดานทรัพยสินทาง
ปญญาไปใชประโยชน   

1.3 การสรางระบบกลไกเพื่อสงเสริมการบริการวิชาการ  
1.4 การใหบริการของศูนยประยุกตฯ แกโครงการภายใตศนูยประยุกตฯ จํานวน 41 

โครงการ 
1.5 การใหบริการวิชาการของโครงการภายใตศูนยประยุกตฯ จํานวน 66 โครงการ 
1.6 การใหบริการวิชาการดานการฝกอบรม/สัมมนา ระยะสัน้ใหกับบคุลากรภาครัฐและ

เอกชนรวมถึงประชาชนที่สนใจ จํานวน 2 หลักสูตร  โดยมีผูเขารับการอบรม/สัมมนา 
จํานวน 50 คน 

1.7 การจัดทําเอกสาร ”คูมือการบริการวชิาการ ประจําป 2547” 
1.8 การจัดสรรรายไดเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมและการดําเนนิงานของมหาวิทยาลัยและ

กิจกรรมภายใตศูนยประยุกต จํานวน 6,006,091.- บาท 
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2. การดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา 
ในปงบประมาณ2547ศูนยประยุกตฯ มีการดําเนินงานดานทรัพยสินทางปญญา  ดังน้ี 

2.1 สิทธิบตัร/อนุสิทธิบตัร    
ผลงานที่ไดรับความคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา จําแนกเปน 
1) สิทธิบตัร จํานวน 2 ผลงาน   
2) อนุสิทธิบตัร จํานวน 3 ผลงาน 
3) ผลงานที่อยูระหวางการตรวจสอบทรัพยสนิทางปญญา จํานวน 31 ผลงาน 
4) ผลงานที่อยูระหวางการดําเนินการยกรางคําขอรับอนุสิทธิบตัร จํานวน 10 ผลงาน  
5) ผลงานที่อยูระหวางการประสานงานกับหนวยงานภายนอก จํานวน 1  ผลงาน  
6) กรณีอ่ืนๆ อีก 1 ผลงาน   

2.2 ผลงานลขิสิทธิ์  จําแนกเปน 

1) ผลงานที่ไดรับหนังสือรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพยสินทางปญญา 
จํานวน 7 ผลงาน  

2) ผลงานที่ยื่นจดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ และรอหนังสือรับรองจากกรมทรัพยสินทางปญญา 
จํานวน 15 ผลงาน 

3) ผลงานที่อยูระหวางการดําเนินการจดแจงตอกรมทรัพยสินทางปญญา จํานวน 5 
ผลงาน  

3. โครงการตรวจสอบการประดิษฐเพื่อจดทะเบียนสทิธิบัตร จํานวน 15 เร่ือง 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยงัไดจัดกิจกรรมการใหบริการวิชาการ ไดแก  

1) รายการวิทยุ :รายการนานาสาระจากมหาวิทยาลัยมหิดล รายการที่ น่ี 
มหาวิทยาลัยมหิดล รายการแหงสุขภาพและชีวิต  รายการของฝากจาก
มหาวิทยาลัยมหิดล  

2) หนังสือและวารสาร ไดแก Spectrum Mahidol, หนังสือ University Research 
และ หนังสือพิมพ Abstract หนังสือการบริการวิชาการมหาวิทยาลัยมหิดล  
เอกสารทําเนียบโครงการภายใตศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  รวมทั้งการ
เผยแพรบทความทางหนังสือพิมพ 

• ระดับคณะ/สถาบัน  

ทุกคณะมีคณบดี/รองคณบดี หรือคณะทํางาน เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการ
วิชาการ โดยบางคณะ/สถาบัน มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นโดยเฉพาะ บางแหงเปนลักษณะการประสานงาน
กับระดับภาควิชา/หนวยงาน หรือบางหนวยงานไดรับการจัดตั้งขึ้นเพ่ือภารกิจการบริการวิชาการโดยเฉพาะ 
เชน สํานักหอสมุด สํานักสัตวทดลองแหงชาติ สํานักคอมพิวเตอร ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
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เน้ือหาของงานบริการวชิาการของแตละคณะ/สถาบัน มีหลากหลายและมีหลายรปูแบบตามภารกิจของ
คณะ/สถาบัน และความถนดัของบุคลากร ซ่ึงในปงบประมาณ 2547 มีผลการดําเนินงานที่สําคญัในการ
ใหบริการวิชาการแกหนวยงานของรัฐและเอกชนทั่วไป ดังน้ี 

 
1. การบริการรักษาพยาบาล จําแนกเปน 

1.1 การบริการดานการแพทยและสาธารณสุข จากการใหบริการรักษาผูปวยของ
โรงพยาบาลในสังกัด 3 แหง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี และ
โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน จํานวนทั้งสิ้น 4,081,545 ราย จําแนกเปนผูปวย
ใน 153.239 ราย และผูปวยนอก 3,928,306 ราย 

1.2 การบริการดานทันตกรรม จากการใหบริการตรวจรักษาดานทันตกรรม       
ของโรงพยาบาลในสังกัด 3 แหง คือ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี 
และ คณะทันตแพทยศาสตร จํานวนทั้งสิ้น 433,848 ราย นอกจากนี้ คณะ-  
ทันตแพทยศาสตรยังจัดใหบริการดานทันตกรรมแกผูปวยจํานวนทั้งสิ้น 33,083 
รายที่ดอยโอกาสโดยไมคิดมูลคา ทั้งในโครงการทันตกรรมพระราชทาน            
งานทันตกรรมโรงเรียนในโอกาสพิเศษและวันสําคัญตางๆ  

1.3 การบริหารทางหองปฏิบัติการ  จากการใหบริการทางหองปฏิบัติการ ไดแก   
การ X-Rays การตรวจเลือด ปสสาวะ อุจจาระ การตรวจสมรรถภาพการไดยิน 
และปอด เปนตน จากคณะเทคนิคการแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะเวชศาสตรเขตรอน และ   
คณะสาธารณสุขศาสตร จํานวน 2,113,186 ครั้ง   

1.4 การพัฒนาและขยายพื้นที่ในการใหบริการสุขภาพ  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดจัดตั้ง
ศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก เพ่ือเนนการใหบริการผูปวยดานทันตกรรม    
การปองกันและสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสมรรถภาพ และการแพทยแผน
เอเซีย โดยทําหนาที่ในการใหบริการที่เปนเลิศ และเปนสถานฝกอบรมสําหรับ
การศึกษาชั้นสูงสําหรับแพทย ทันตแพทย พยาบาล และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
กับการแพทยและสาธารณสุข ซ่ึงกําหนดเปดใหบริการ Soft Opening ในป 
2548 

2. การบริการดานหองสุมดโดยสํานักหอสมุด มีการใหบริการแกนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชน ในการคนหาความรูจากหนังสือทั้งภาษาไทยและตางประเทศ จํานวน 368,352 เลม 
วิทยานิพนธ  66,619เลม วารสาร(ฉบับพิมพ) 2,787  รายการ  วารสารอิเลคทรอนิกส 9,926 ชื่อ และ 
มีฐานขอมูล CD-ROM  จํานวน 353 รายการ และฐานขอมูลออนไลน 43 รายการ 

3. การตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬาโดยศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา ซ่ึง
ไดรับการรับรองมาตรฐานจาก World Anti-Doping Agency (WADA) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา  
ไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ (ISO/IEC 17025 จาก National Association of Testing 
Authorities Australia (NATA), Australia   โดยในปงบประมาณ 2547 มีผลการดําเนินงานตรวจสอบ
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สารตองหามและสารอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหแกการแขงขันกีฬาระดับประเทศและนานาชาติ รวมจํานวน 
10 ครั้ง 

4.  การบริการสัตวทดลอง โดยสํานักสัตวทดลองแหงชาติ ไดใหบริการงานวิจัยและงาน
ทดสอบแกหนวยงานตางๆ ทั้งสิ้น 11 โครงการ ใหบริการสัตวทดลอง 169,242 ตัว  ใหบริการชีววัตถุ  
ใหบริการวัสดุอุปกรณการเลี้ยงสัตว  รวมถึงการสนับสนุนวิชาการดานวิทยาศาสตรสัตวทดลองอื่นๆ 
เชน การฝกอบรมใหแกพนักงาน การฝกงานใหแกนักศึกษา และการบรรยายทางวิชาการใหแก
หนวยงานตางๆ จํานวน 6 หนวยงาน 

5. การเผยแพรความรูดานตางๆ ใหแกประชาชนและชุมชน  ซ่ึงคณะ/สถาบัน ไดจัดใหมี
การประชุมสัมมนาในรูปแบบตางๆ ที่เกี่ยวของกับลักษณะงานของคณะ/สถาบัน จํานวนมาก เชน  ดาน
การแพทย สาธารณสุข วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม ดนตรี โภชนาการ สิ่งแวดลอม และอ่ืนๆ เปนตน 
ตลอดจนการเผยแพรสื่อตางๆ ใหผูสนใจไดรับความรูและประโยชนที่คณะ/สถาบัน จัดให อยางตอเน่ือง 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีระบบงานสนับสนุนใหนักศึกษา  บุคลากรทุกสายงาน  และ
ประชาชนทั่วไปเขาถึงแหลงขอมูลไดโดยสะดวกขึ้น โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มหาวิทยาลัย
ไดดําเนินงานในโครงการพัฒนาในดานตางๆ  เชน การขยายเครือขาย MUC-Net ระยะที่ 2  โดยการ
ปรับปรุงอุปกรณใหรองรับการใชงานสงผานขอมูล  ทั้ง รูปแบบของ Data / Voice /Image Video  การ
เพ่ิมความเร็วในการใชงาน Internet  การจัดใหมีบริการขอมูลสารสนเทศ (Information Service 
Provider)  ทั้งแบบ Academic Information  และ Administration Information  เปนตน  ทั้งน้ี  ระบบ
สนับสนุนดังกลาว  จะชวยใหการเผยแพร /ถายทอดความรูเพ่ือการบริการวิชาการแก ผูรับบริการกลุม
ตางๆ  เปนไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว กวางขวาง  และเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  สําหรับ
แหลงขอมูลการบริการทางวิชาการที่ผูใชบริการสามารถเขาถึง ไดแก 

1) เว็บไซตของคณะตางๆ  และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีระบบการ  สืบคน
ข อ มู ลทั้ งที่ เ ป น รู ป เล มสิ่ ง ตี พิ มพ โดยผ านระบบ เครื อข าย อิ น เตอร เ น็ ต 
(URL:http://www.mahidol.ac.th) ที่สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือการบริการวิชาการไดทั่วโลก 

และ Digital Library ที่มีการเชื่อมโยงการสืบคนขอมูลขามคณะและขามมหาวิทยาลัย
ภายในประเทศ (URL:http://www.li.mahidol.ac.th) โดยมหาวิทยาลัย ไดวางระบบ
เชื่อมตอเครือขายเขากับคอมพิวเตอรของหนวยงานยอยและบุคลากร 

2) พิพิธภัณฑในหลายคณะ/สถาบัน เชน 
2.1) พิพิธภัณฑที่เกี่ยวของกับการแพทย 7 แหง ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
2.2) พิพิธภัณฑโรคเขตรอน พิพิธภัณฑแมลงและสตัวขาขอ พิพิธภัณฑหอยของ

คณะเวชศาสตรเขตรอน 
2.3) พิพิธภัณฑดนตรี ของวทิยาลัยดุริยางคศลิป 
2.4) พิพิธภัณฑและศูนยขอมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย ของสถาบันวิจัยภาษาและ -

วัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 
2.5) สวนสมุนไพรสิริรุกขชาติ ดําเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร 
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3) นิทรรศการ/โครงการบริการวิชาการประชาชนในโอกาสตางๆ เชน  
3.1) งาน Open House จัดโดยคณะวิทยาศาสตร เพ่ือใหนักเรยีน นักศึกษา คร ู

อาจารย และผูสนใจไดมีโอกาสไดเห็นบรรยากาศการทดลองวิจัยในหองปฏิบัติการ 
ตลอดจนผลงานวชิาการที่มีคุณภาพระดบัสากล เปนประจําทุกป 

3.2) นิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
มัลติมีเดีย  สําหรับเสริมการเรียนการสอนอยางมีนวตักรรมในระดบัชาติ  ในลักษณะ
สื่อ online /CD หรือแบบจําลองเสริมการเรยีนรู  หรือเสริมสรางการเรียนรูตลอดชวีติ  
ของสถาบันนวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรยีนรู 

3.3) นิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู / วิทยาการทางดานการแพทย  และการพัฒนาการ
ใหบริการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในโครงการ  Quality Fair 

3.4) นิทรรศการใหความรูแกประชาชนในวันมหิดล จัดโดยคณะตางๆ 
4) รายการวิทยุ–โทรทัศนที่ จัดโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร

โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบัน
แหงชาติ เ พ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว   และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยงาน
ประชาสัมพันธ  

5) เอกสารทางวชิาการตางๆ แผนพับและหนังสือพิมพ เชน 
5.1 หนังสือการบริการวิชาการมหาวิทยาลยัมหิดล  
5.2 สารศิริราชจัดทําโดยคณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 
5.3 จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา วารสารประชากรและสังคม Mahidol 

Population Gazette จัดทําโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
5.4 วารสารเพลงดนตรี จัดทําโดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
5.5 วารสารภาษาและวัฒนธรรม  วารสาร Mon-Khmer Studies และสารเวียดนาม 

จัดทําโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท 
5.6 วารสารของคณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงเผยแพรเปนรายไตรมาส 

• ระดับภาควิชา/หนวยงาน   

มีหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน หรือคณะทํางาน  เปนผูรับผิดชอบและดําเนินงานในนาม
ภาควิชา/หนวยงาน โดยตรง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี หรือประสานงานการทํางานกับระดบัคณะ 

• ระดับบุคคล  

มหาวิทยาลัยมีบุคลากรเปนจํานวนมากที่ใหบริการวิชาการสูสังคมในรูปแบบตาง ๆ โดย
ไดรับความเห็นชอบจากภาควิชา และคณบดี เชน เปนอาจารยพิเศษ เปนผูทรงคุณวุฒิ เปนกรรมการ
ควบคุมและสอบวิทยานิพนธ  เปนวิทยากรใหความรูทางวิชาการแกกลุมบุคคลตางๆ เปนตัวแทนรวมทํางาน
ในองคการวิชาชีพตางๆ เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ  ในระดับประเทศและนานาชาติ เปนตน 
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การเปนกรรมการวิชาการ/วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 

มหาวิทยาลยั มีบุคลากรทีมี่ความเชี่ยวชาญหลายดาน เชน แพทย พยาบาล อาจารย  
นักวิจัย และนักวิทยาศาสตรในสาขาวชิาตางๆ ตลอดจนเจาหนาที่สนับสนุนการดําเนินงานของคณะ/
สถาบันตางๆ   

ในสวนของอาจารยน้ัน อาจารยประจําของมหาวิทยาลัย ไดรับเชิญเปนกรรมการวิชาการ/
วิชาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน จํานวน 1,804 คน  (คิดเปนรอยละ 63.79) หรือ 3,923 
เรื่อง ในหลายรูปแบบ เชน กรรมการองคกรวิชาชีพทางดานแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรสุขภาพ        
ที่ปรึกษาทางดานสิ่งแวดลอมและดานสังคมศาสตร  รวมทั้งอาจารยบางทานไดรับเชิญเปนกรรมการหรือ
ที่ปรึกษาขององคกรระหวางประเทศ  

 
 

 

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
6.1  จํานวนกจิกรรมในการทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรม 336  กิจกรรม 

6.2  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวฒันธรรม 69  กิจกรรม 

จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ในป  2547 มหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวนกิจกรรมที่ เกี่ยวของในการทํานุบํารุ ง -
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน  336  กิจกรรม  โดยมหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบัน สวนใหญกําหนดใหวันพุธ
ที่ 1 หรือ พุธที่ 4  ของทุกเดือน เปนวันนันทนาการ และเปดโอกาสใหบุคลากรไดรวมกิจกรรมตางๆ 
ไดแก  1) กิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา และกิจกรรมในเทศกาลสําคัญตางๆ  ไดแก ประเพณีทําบุญ 
ขึ้นปใหม  วันมาฆบูชา วันวิสาขาบูชา วันเขาพรรษา วันสงกรานต วันแม วันไหวครู จัดประกวดเพลง 
กลอมลูก งานประเพณีลอยกระทง การจัดคายวัฒนธรรม  เปนตน  2) กิจกรรมทางดนตรี ไดแก  กิจกรรม
คายวงดุริยางคศิลปเยาวชนแหงชาติภาคพ้ืนอุษาคเนย การประกวดดุริยางคเครื่องเปานานาชาติ การ
ประกวดเยาวชนดนตรีแหงประเทศไทย การประกวดแตรวงแหงประเทศไทย การแขงขันเปยโน          
คอนแชรโตแหงชาติ การประกวดปพาทยเสภา และการจัดคอนเสิรต/การแสดงดนตรีตางๆ การจัด
กิจกรรมรองรําทําเพลงที่เรือนไทย  เปนตน  3) กิจกรรมกีฬา ไดแก กิจกรรมออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 
การแขงขันวิ่งเพ่ือสุขภาพ มหิดล-ศาลายา มินิฮารฟมาราธอน  การแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง   
ประเทศไทย  การแขงขันกีฬาบุคคลทั้งในระดับหนวยงานภายใน ภายนอกและตางประเทศ   
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การพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวฒันธรรม 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสงเสริมใหประชาคมและสังคมตระหนักถึงคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรมโดยมี คณะ/สถาบันที่จัดหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ     
ที่มีความเชื่อมโยงกับการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมอยางตอเน่ือง   และมีหลายหนวยงานที่มีการสงเสริมและ
จัดกิจกรรมและการเรียนการสอนคลายกัน ในการนําภูมิปญญาทองถิ่นมาประยุกตใชในการดูแลสขุภาพ  
เชน การนวดแผนโบราณ การฝกโยคะ การใหความเคารพผูอาวุโส การจัดงานแสดงมุทิตาจิต และการ
นอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และพระกรุณาธิคุณพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานวุงศ เปนตน 

คณะ/สถาบัน สวนใหญมีกระบวนการสงเสริมใหประชาคมในหนวยงานตระหนักในคุณคาของ
ศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดใหมีกิจกรรมตามแผนงาน ตลอดจนจัดใหประชาคมไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการอยางตอเน่ือง เชน มีการจัดงานตามเทศกาลและประเพณีของไทย มีการสอดแทรกความรูดาน
ภาษาไทย ศิลปะและวัฒนธรรมใหนักศึกษาตางชาติไดเรียนรู  มีการจัดงานยกยองเชิดชูเกียรติศิลปน    
นักดนตรีไทย มีการประกวดเพลงกลอมลูกเนื่องในวันแม  มีการอนุรักษการทํานาบัว มีโครงการ    
นวดแผนไทยประยุกต ฯลฯ   

 
 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงช้ี ขอมูล 

7.1 รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนินการ     
ทั้งหมด  (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการ
หอพัก  โรงพยาบาล  ฯลฯ) 

31.25 

7.2 รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอ 
งบดําเนินการทั้งหมด หรือจํานวนบุคลากร ในการบรหิาร 
จัดการ (non-academic) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา 
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก 
โรงพยาบาล ฯลฯ) 

9.04 

7.3  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอ
งบดําเนินการทั้งหมด (ไมรวมเงินในการบริหารจัดการ  
หอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

13.77 

7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา 172,519.42 
7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธติองบดําเนินการ 69.62 
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รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนินการทั้งหมด   

ก)  เงินเดือนของบุคลากรทุกประเภท (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก
โรงพยาบาล) เปนเงิน 1,581.66 ลานบาท  

ข) งบดําเนินการทั้งหมด เปนเงิน 5,061.57 ลานบาท 

รอยละของเงนิเดือนบุคลากรทุกประเภทตองบดําเนนิการทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน
บุคลากรในการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาลฯ) = 1,581.66 / 5,061.57 X100 =  31.25 % 
 

รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตองบดําเนินการทั้งหมด 

ก) เงินเดือนของบุคลากรในการบริหารจัดการ (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในงานบริการ
รักษาพยาบาลและการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล) เปนเงิน 457.62 ลานบาท 

ข) งบดําเนินการทั้งหมด เปนเงิน 5,061.57 ลานบาท 

รอยละของเงิน เ ดือนบุคลากรในการบริหาร จัดการตองบดํา เนินการทั้ งหมด                
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในงานบริการรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาลฯ)      
=  457.62 / 5,061.57 X 100 = 9.04  % 
รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดาํเนินการทั้งหมด 

ก) คาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลาง (ไมรวมเงินในงานบริการรักษาพยาบาลและ
การบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาล) เปนเงิน  696.89  ลานบาท 

ข) งบดําเนินการทั้งหมด เปนเงิน   5,061.57  ลานบาท 

รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตองบดําเนินการทั้งหมด         
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในงานบริการรักษาพยาบาลและการบริหารจัดการหอพักโรงพยาบาลฯ)        
= 696.89 / 5,061.57 X 100  =  13.77 % 
 
คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา    

ก) คาเสื่อมราคา (ป 2547) 3,546.38 ลานบาท  

ข) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลา 20,556.42 

คาเสื่อมราคาตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  3,546.38 / 20,556.42  = 172,519.42 บาท   
 
รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ   

ก)  เงินเหลือจายสุทธิ (เหลอืจายเฉพาะเงินรายได) 3,523.86  ลานบาท 

ข)  งบดําเนินการทั้งหมด เปนเงิน  5,061.57  ลานบาท 

รอยละของเงนิเหลือจายสทุธติองบดําเนินการ = 3,523.86 / 5,061.57 x 100 = 69.62%  
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มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

♦ ตารางแสดงตัวบงชี้ และขอมูล 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 

8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง  
 

8.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  
 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศกึษา 
มหาวิทยาลยัไดจัดใหมีระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยใชกลไก 2 ระดับ  

คือ ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สถาบัน  ดังน้ี 
 

 ระดับมหาวทิยาลัย 
ในปงบประมาณ 2547  มหาวิทยาลัยไดเตรียมดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงตัวบงชี้และ

เกณฑประเมินคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหทุกหนวยงานจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจําป  2547  โดยใชมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ของ สมศ. ซ่ึงประกอบดวย 8 มาตรฐาน 28 ตัวบงชี้เพียงอยางเดียวเชนเดียวกับป 2546 
จนกวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับปรุงตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย
เสร็จเรียบรอย แตหากหนวยงานใดจะดําเนินการจัดทํา SAR ประจําป 2546-7 เชนเดียวกับป 2545   
ก็จะกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานที่จะไดมีโอกาสทบทวนและประเมินคุณภาพภายใน 

ตอมา เพ่ือใหมีการกํากับดูแลของแผนดําเนินการที่จะใหทุกหนวยงานมีความพรอมที่จะ
รับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ใหแลวเสร็จภายในป 2546  มหาวิทยาลัยไดนําเสนอรายงานการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําป 2545 ตอคณะผูประเมินภายนอกฯ และคณะผูประเมินภายนอกฯ 
ไดแจงกําหนดตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยในชวง 23 กุมภาพันธ – 15 มีนาคม 2547  ประกอบดวย 32 

หนวยงาน และการสัมภาษณผูอํานวยการกองตางๆ ของหนวยงานในสํานักงานอธิการบดี ผูบริหาร 
ผูใชบัณฑิตภาคราชการ ภาคเอกชน บุคลากรสายสนับสนุน นักศึกษา และศิษยเกา  ซ่ึงกอนการรับการ
ตรวจเย่ียม  มหาวิทยาลัยไดมีการเตรียมความพรอมใหแกทุกหนวยงาน โดยไดมีการจัดประชุมชี้แจง
เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับการประเมินคุณภาพจาก สมศ. ใหแกผูบริหาร คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผูแทนจากทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัย ไดทราบแนวทางในการรับการ
ประเมินคุณภาพภาพจากคณะผูประเมินภายนอก การประชุมคณะกรรมการ/หนวยงานที่เกี่ยวของ   
เพ่ือกําหนดหนาที่และการเตรียมการรับการประเมินคุณภาพภายนอก การจัดทําเอกสารและ 
Presentation แนะนําขอมูลที่ควรรูใหแกผูบริหาร และแนวทางดําเนินการรับการตรวจเยี่ยม/
กําหนดการตางๆ ใหแกหนวยงาน การจัดทําวิ ดีทัศนแนะนํามหาวิทยาลัย เ พ่ือนําเสนอแก            
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คณะผูประเมินภายนอก การจัดทําเอกสารเผยแพรประชาสัมพันธทาง Intranet ของมหาวิทยาลัย      
ในหัวขอ “การประกันคุณภาพการศึกษา” การเชิญผูบริหารจากทุกหนวยงานตอนรับคณะผูประเมิน

ภายนอก การเตรียมบุคลากรทุกระดับเขารับการสัมภาษณจากคณะผูประเมินภายนอก การกําหนด 
Account Number  ใหแกคณะผูประเมินภายนอกเพื่อสืบคนขอมูลตางๆ ระหวางการตรวจเยี่ยม      
การจัดประชุมรับฟงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ ในการประเมินคุณภาพภายนอก จากการนําเสนอผลการ
ประเมินคุณภาพภายนอกดวยวาจาจากคณะผูประประเมินภายนอก 

นอกจากนี้   มหาวิทยาลัยมีการจัดวางระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย  เ พ่ือให            
การดําเนินการตามภารกิจตางๆ ของมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีคุณภาพ  และเปนระบบที่เชื่อมโยง
ระหวางหนวยงานระดับคณะและมหาวิทยาลัย  กอใหเกิดเปนสัมฤทธิผลที่ดีในการปฏิบัติงาน       
อยางตอเน่ือง โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการ/คณะทํางานชุดตางๆ ไดแก 1) คณะกรรมการนโยบาย
พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และ 2) คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพัฒนาคุณภาพ และ           
3) คณะทํางานจัดทํา “ราง” มาตรฐานคุณภาพ (5 ดาน) ไดแก ดานการบริหาร ดานการศึกษา ดานการ

วิจัย ดานการบริการวิชาการ และดานการทํานุบํารุง-ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงคณะกรรมการ
และคณะทํางานที่เกี่ยวของไดดําเนินการจัดทํา “ราง” นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ  การจัดทํา “ราง”

มาตรฐานคุณภาพ 5 ดาน (ดานการบริหาร การศึกษา การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม) การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูบริหารและคณะกรรมการที่
เกี่ยวของดานคุณภาพ  เรื่อง “การจัดทํานโยบายและมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย” การจัด

เสวนาผูบริหาร/กรรมการสภามหาวิทยาลัย เรื่อง “การสงเสริมคุณภาพในมหาวิทยาลัยมหิดล” และการ

นําเสนอรางนโยบายและมาตรฐานคุณภาพตอที่ประชุมคณะบดี/ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล
เพ่ือใหความเห็นชอบ และจัดสงใหแกหนวยงานระดับคณะ/สถาบัน ใชเปนกรอบการดําเนินการตาม
ภารกิจตางๆ  

 

 ระดับคณะ/สถาบัน 
ทุกคณะ/สถาบัน    กําหนดใหมีผูรับผิดชอบในการติดตาม ประสานงานทั้งหนวยงาน

ภายในระดับภาควิชามาอยางตอเน่ือง   กําหนดใหมีคณะกรรมการของคณะ/สถาบัน  เพ่ือจัดทํา
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR)  ป 2547 ในรูปแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  นอกจากนี้ ทุกคณะ/สถาบัน ไดกําหนดผูที่ รับผิดชอบดานประกันคุณภาพการศึกษา          
ทําหนาที่ประสานงานโดยตรงกับมหาวิทยาลัย  เพ่ือเตรียมการที่จะรับการประเมินคุณภาพจาก  สมศ. 
อาทิ  การจัดทํา presentation แนะนําหนวยงาน   การใหการตอนรับคณะผูประเมินภายนอก         
การจัดเตรียมขอมูลเอกสาร หลักฐานประกอบการตรวจเยี่ยม  การสงบุคลากรที่เกี่ยวของเขารับการ
สัมภาษณ  การอํานวยความสะดวกใหแกคณะผูประเมินภายนอกตลอดชวงเวลาการตรวจเยี่ยม  
ตลอดจนการสงผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรทุกระดับและเขารวมรับฟงการรายงานผลการประเมิน
ภายนอกดวยวาจา   
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ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

นอกเหนือจากการดําเนินการดานประกันคุณภาพภายในที่ทุกคณะ/สถาบัน จัดใหมีการจัด
อบรมสัมมนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา การสงผูแทนหนวยงานเขารวมการอบรมสัมมนา และ
การไดรับเชิญจากหนวยงานภายใน-ภายนอก  ไปเปนวิทยากรประกันคุณภาพอยางตอเน่ืองแลว     
สวนใหญคณะ/สถาบัน จัดใหมีระบบกลไกสนับสนุนใหหนวยงานในคณะฯ ดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาทุกภารกิจของคณะ /สถาบัน  มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา          
อยางตอเน่ือง และมีระบบในการตรวจเยี่ยมภาควิชา ปละ 1 ครั้ง มาตั้งแตป 2543 เปนตนมา   มีการ
ปรับโครงสรางกลไกในการดําเนินงาน เปนอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทําใหสื่อสารถึง
ผูรับผิดชอบการจัดการศึกษาในทุกภาควิชา/หนวยงาน ไดชัดเจนยิ่งขึ้น  บางคณะ/สถาบัน มีประธาน
อนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมเปนกรรมการการศึกษาของคณะ เพ่ือใหสามารถรับนโยบาย 
และทิศทางการพัฒนาคุณภาพดานการศึกษาและรายงานผลการดําเนินการดานการศึกษาแกผูบริหาร
ได  และมีการเพิ่มเกณฑในการประเมินคุณภาพในดานการบริหารจัดการดานการศึกษาของทุก
ภาควิชา/หนวยงาน  และเพื่อใหสอดรับกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนดแลว  สวนใหญคณะ/สถาบัน   
ไดดําเนินการพัฒนาระบบคุณภาพอื่นๆ ควบคูไปดวย  เชน ดานการพัฒนาคุณภาพดานการบริการ 
และไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพจากหนวยงานตางๆ หลายหนวยงาน  เชน ดานมาตรฐาน
วิชาชีพจากสภาการพยาบาล, ไดรับการรับรองการพัฒนาคุณภาพจากสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) ดวยระบบ  Hospital Accreditation (HA),  ดานบริการตรวจสุขภาพ
เคลื่อนที่ ดวยระบบ  ISO 9001: 2000,  และดานหองปฏิบัติการมาตรฐานสากล ดวยระบบ ISO/IEC 
17025 จาก National Association of Testing Authorities, Australia (NATA) ,  ดานมาตรฐานตาม
หลักเกณฑวิธีการผลิตยาที่ดี ดวยระบบ Good Laboratory Practice (GMP)  และไดรับการรับรองการ
เยี่ยมสํารวจเพื่อเฝาระวัง (Surveillance Survey) เปนตน  

สําหรับหนวยงานระดับคณะอ่ืนๆ ซ่ึงมิไดมีภาระรับผิดชอบการจัดการศึกษา ก็ไดมีการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในเพื่อใหเหมาะสมกับพันธกิจของหนวยงาน โดยมีสํานักงานอธิการบดี
เปนตนแบบในการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 

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

จากการวิเคราะหผลการประเมินตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สมศ. มหาวิทยาลัย มีขอสรุป
เกี่ยวกับขอมูลที่ไดจากการประเมินและแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยในดานตางๆ ในป 2547  
ดังตอไปน้ี 
 

มาตรฐานที่  1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหิดล บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําอยูในระดับคอนขางสูงทุก

สาขาวิชา  ประมาณรอยละ  เปนเพราะสวนใหญมหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพ ซ่ึงเปนสาขา
ขาดแคลนและเปนที่ตองการของสังคม  โดยเฉพาะกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร แมวาสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอัตราการไดงานทําของบัณฑิต
อยูในระดับคอนขางต่ํา  แตบัณฑิตกลุมน้ีตั้งใจศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาเปนอัตราสวน
คอนขางมาก  

ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลในภาพรวมอยูในระดับมาก ทั้งในดาน
บัณฑิตมีความรูความสามารถในวิชาการ/วิชาชีพ  ดานบัณฑิตมีวุฒิภาวะ/คุณธรรม/จริยธรรม 

สําหรับจํานวนผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยมหิดล 
ปรากฏวา มีจํานวนสูงเปนที่นาพอใจ (0.68  เร่ือง : 1 วิทยานิพนธ)   และวิทยานิพนธสวนใหญไดรับ
การตีพิมพในวารสารระดับชาติ 126 เรื่อง  ระดับนานาชาติ  43  เร่ือง  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยกําหนด
เปนขอบังคับวา ผูที่จะสําเร็จการศึกษาได จะตองมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ   
สวนจํานวนผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธนักศึกษาปริญญาโทยังอยูในระดับไมสูงนัก  (0.10  เร่ือง : 1 
วิทยานิพนธ)  โดยไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  95  เร่ือง  ระดับชาติ  72 เร่ือง  เพราะ
ยังไมมีขอบังคับดังกลาว  นอกจากนี้บทความจากวิทยานิพนธนักศึกษาระดับปริญญาเอกไดรับการ
เสนอในที่ประชุม/สัมมนา วิชาการ ระดับนานาชาติ และระดับชาติและยังมีวิทยานิพนธไดรับการจด
สิทธิบัตร และบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาปริญญาโทไดรับการเสนอในที่ประชุม/สัมมนา
วิชาการอยางตอเน่ืองเชนเดียวกับทุกป 

มาตรฐานที่  2  มาตรฐานดานการเรียนรู 
 จากการสังเคราะหขอมูลจากทุกคณะ/สถาบันพบวา ทุกคณะ/สถาบัน ใหความสําคัญตอ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนสําคัญที่สุดมาอยางตอเน่ือง หลายคณะ/สถาบันมีการพัฒนา
รูปแบบการจัดกิจกรรมที่ใหนักศึกษามีสวนรวมแบบ Active participation มีการพัฒนาวิธีการสอนที่
หลากหลาย เชน ใชปญหาเปนฐาน ใชกิจกรรมเปนฐาน ใชกรณีศึกษาเปนฐาน การเรียนเปนทีม  
นอกจากนั้น มีการเปดรายวิชาเลือกเสรีเพ่ือใหนักศึกษาไดเลือกศึกษาในวิชาที่ตนถนัดและใหความ
สนใจ  ซ่ึงคณะ/สถาบัน สวนใหญมีการจัดกิจกรรมการฝกปฏิบัติในสถานการณจริง มีการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ ภาคสนาม เพ่ือเสริมสรางประสบการณใหแกนักศึกษาสามารถคนควาศึกษาดวยตนเอง  
นอกจากนั้น มหาวิทยาลัย โดยสถาบันนวัตกรรมกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู ไดผลิตสื่อรูปแบบ
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ตางๆ  เพ่ือสงเสริมกระบวนการเรียนรู  โดยมุงเนนการสรางนวัตกรรมความรูเพ่ือบริการสังคมจํานวน
มาก 

คณะ/สถาบัน สวนใหญ มีการประเมินและแสดงความเห็นของนักศึกษาตอประสิทธิภาพ
การสอนของอาจารยเม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือสิ้นภาคการศึกษา บางคณะ/สถาบัน จัดใหมีการ
ประเมินการเรียนการสอนโดยเพื่อนอาจารย 
มาตรฐานที่  3  มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรยีนรู 

มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบัน มีการระดมทรัพยากรทั้งดานบุคลากร งบประมาณ อาคาร 
สถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก ตลอดจนการแสวงหาความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายใน 
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการเรียนรูอยางตอเน่ือง  

คณะ/สถาบัน สวนใหญมีแผนงานที่ชัดเจนในการสงเสริม และสนับสนุนใหทุนสําหรับ
อาจารยใหมไปศึกษาตอตางประเทศ และคณาจารยเกาไปศึกษาดูงานเพื่อเพ่ิมพูนความรูทักษะตางๆ 
เกี่ยวกับวิชาชีพที่เกี่ยวของ 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบันใหความสําคัญในดานปจจัยเกื้อหนุนและ
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนของนักศึกษา  มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อใชในการพัฒนาระบบ     
สารสนเทศใหทันสมัย  การจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณตางๆ การจัดหาหนังสือที่ทันสมัยเพ่ือใหนักศึกษาได
ศึกษาคนควาอยางเพียงพอ 
มาตรฐานที่  4  มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

ในปงบประมาณ 2547  มหาวิทยาลัยไดกําหนดทิศทางการวิจัยเพ่ือพัฒนาความเปนเลิศ
ทางวิชาการ และสอดคลองกับทิศทางและแผนงานวิจัยระดับชาติ คือ 1) การพัฒนานักวิจัยโดยการ
สงเสริมนักวิจัยรุนใหมและนักวิจัยรุนกลาง ใหมีงานวิจัยอยางตอเน่ือง 2) สงเสริมและพัฒนางานวิจัย
เชิงสรางองคความรูใหม เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและความเปนเลิศทางวิชาการ  
3) สงเสริมและสนับสนุนงานวิจัยประยุกต เนนการพึ่งพาตนเอง การเพิ่มผลผลิต การสรางมูลคาเพิ่ม
และการวิจัยเพ่ือพัฒนาภูมิปญญาไทย 4) สงเสริมและพัฒนาผลงานวิจัยที่มุงเปาหมาย ในลักษณะ    
สหวิทยาการและการวิจัยครบวงจรที่มีผลตอบสนองตอความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ  

มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
มากกวา 50 แหลงทุน  ไดรับเงินสนับสนุนการวิจัยจํานวน 531 โครงการ  มีผลงานวิจัยที่มีประโยชนใน
การประยุกตใชสูสังคมที่ดําเนินงานในปจจุบัน  ทั้งในดานวิทยาศาสตรและการแพทยสาธารณสุข    
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และดานสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และสิ่งแวดลอม จํานวนมาก   
นอกจากนั้น ผลงานวิจัยยังไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารนานาชาติ และไดรับรางวัลดีเดน 1,033 
เรื่อง  และผลงานที่ไดรับรางวัล จํานวน 22 รางวัล จําแนกเปน รางวัลระดับชาติและระดับนานาชาติ 
จํานวน 16 และ 6  รางวัล ตามลําดับ 
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มาตรฐานที่  5  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบัน มีความเขมแข็งและโดดเดนในการใหบริการวิชาการ
หลากหลายในรูปแบบ  สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคมไดหลายๆ ดาน  มีบุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ หลายสาขา ทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานวิทยาศาสตร
การแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร ดานสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร ดานประชากรศาสตร ดานการศึกษา และดานการจัดการ เปนตน   การบริการวิชาการที่
สําคัญๆ ของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเดน ไดแก การใหบริการรักษาพยาบาลใหแกสังคม ชุมชน ซ่ึง
จะเห็นไดจากจํานวนผูมาขอรับบริการที่มีจํานวนเพิ่มมากขึ้นๆ ทุกป  การบริการดานหองสมุดใหแก
นักศึกษา บุคลากร และประชาชน  การบริการโดยศูนยประยุกตและบริการวิชาการ ไดมีการจัดบริการ
แกหนวยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อประโยชนตอสังคม รวมทั้งสงเสริมใหเกิดนวัตกรรมในลักษณะ
สิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑ และกระบวนการใหมจากการวิจัยพัฒนาและวิเคราะหความเปนไปไดในเชิง
พาณิชย   

นอกจากนั้น  ยังมีการเผยแพรความรูแกประชาชนผานสื่อวิทยุ โทรทัศน หนังสือพิมพ 
วารสาร เอกสารสิ่งพิมพตางๆ จํานวนมาก รวมถึงการจัดนิทรรศการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดใหบริการ
แกประชาชน เพ่ือสงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมและเกิดประโยชนตอชุมชน ประเทศชาติ   ใน
ปงบประมาณ 2547  มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบัน ไดมีการจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ
และสังคมจํานวนไมต่ํากวา 500 โครงการ  

มาตรฐานที่  6  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

เพ่ือเปนการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และ
สิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบันตางๆ ตางเห็นความสําคัญในการสนองตอบตอนโยบายของ
มหาวิทยาลัยในอันที่จะสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ ตลอดจนการปลูกฝงคุณธรรม 
จริยธรรมตางๆ ใหแกบุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไดมีสวนรวมในการจัดโครงการกิจกรรม
ตางๆ  เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ไมต่ํากวา 271 โครงการ ซึ่งกิจกรรม
สวนใหญๆ จะเปนกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาและกิจกรรมในเทศกาลสําคัญตางๆ  กิจกรรม
ทางดานดนตรี   กิจกรรมกีฬา  กิจกรรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปนตน ซ่ึงกิจกรรมดังกลาว
มีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน ใหความสนใจเขารวมกิจกรรมจํานวนมาก   

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
ดําเนินการศึกษา และพัฒนาโครงการและกิจกรรมตางๆ ที่เปนประโยชนในการอนุรักษและพัฒนา    
ภูมิปญญาไทย  เชน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดมีการนําภูมิปญญาไทย ภูมิปญญาทองถิ่นมา
ประยุกตเขากับวิทยาการสมัยใหม  สถานการณแพทยแผนไทยประยุกต  ดําเนินการจัดทําพิพิธภัณฑ
การแพทยศิริราช และโครงการอื่นๆ  เชน การสงเสริมโครงการวิจัยสมุนไพร โครงการปลูกสวน
สมุนไพรสิริรุกขชาติ  การสนับสนุนการจัดตั้งพิพิธภัณฑสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร 



รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําป  2547 
 

 51 

มาตรฐานที่  7  มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

ผลสรุปโดยรวมจากขอมูลดานการเงินที่เกี่ยวของกับประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย จะเห็นไดวา ตัวบงชี้ที่ 7.1 และ 7.2  (รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอ
คาใชจายทั้งหมด และรอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทั้งหมด ยังมี
สัดสวนคอนขางสูง คือรอยละ 31.25 และ 9.04 ตามลําดับ  สําหรับรอยละของเงินเหลือจายสุทธิตอ
งบดําเนินการทั้งหมด เฉพาะเงินรายไดเทานั้นที่มีเงินคงเหลือหลังจากใชจายตามแผนงบประมาณแลว  
มหาวิทยาลัยมีรายไดคงเหลือเปนเงิน  3,523.86 ลานบาท  ซ่ึงคิดเปนรอยละ 69.62 ของรายรับจริง
ทั้งหมด (3,523.86 ลานบาท จาก 5,061.57 ลานบาท) 

นอกจากนี้  เพ่ือสรางขวัญ กําลังใจในการปฏิบัติใหแกบุคลากรของมหาวิทยาลัย ใน
ปงบประมาณ 2547  มหาวิทยาลัยยังคงจัดใหมีการบริการและสวัสดิการ นอกเหนือจากที่รัฐบาลจัดให
แลว จํานวน  16 โครงการ  ซ่ึงนับเปนโครงการที่จัดใหตอเน่ืองจากป 2546  ไดแก โครงการสินเชื่อ
เคหะสงเคราะห  โครงการอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา  โครงการบริการสุขภาพลูกจางประจําเงิน
รายได  โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ  โครงการเงินออมสะสมลูกจางประจําเงินรายได โครงการ
ประกันภัยรถยนตและรถจักรยานยนต โครงการสวัสดิการสวนลดคารักษาพยาบาลในโรงพยาบาล     
ในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล โครงการเงินยืมเพ่ือซ้ือเครื่องคอมพิวเตอรราคาประหยัด โครงการ
นันทนาการสํานักงานอธิการบดี  โครงการกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย  โครงการสอนขับรถยนต  
โครงการเงินยืมเพ่ือสวัสดิการ  โครงการสวัสดิการรถจักรยานยนต  โครงการรถรับ-สงบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย  การจายเงินสงเคราะห เพ่ือทดแทนการเสียชีวิตของขาราชการและลูกจางประจํา และ
สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงโครงการดังกลาวขางตนลวนมีประโยชน และสามารถ
ชวยเหลือและแบงเบาภาระของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเปนอยางมาก 

มาตรฐานที่ 8  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

โดยรวมสรุปไดวา ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน  อยูในระดับดี มหาวิทยาลัยมีการจัดวางระบบกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพอยางเปน
ระบบและตอเน่ืองตั้งแตป 2543 เปนตนมา  หลังจากที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหทุกหนวยงาน
ดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองมา ตั้งแตป 2545 จนถึงปจจุบัน  ทุกหนวยงานไดมีการนํา
ผลการประเมินคุณภาพภายในหนวยงาน มาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพภายใน
หนวยงานอยางตอเน่ือง ซ่ึงสามารถดูไดจากรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน บางหนวยงานมี
การจัดทําตารางแสดงตัวบงชี้และขอมูลเปรียบเทียบผลการดําเนินงาน ตั้งแตป 2545-2547  และไดนํา
ผลการประเมิน และการวิเคราะหจุดแข็ง/แนวทางพัฒนา และจุดออน/แนวทางแกไขจากปที่ผานมาไป
ใชในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพของหนวยงานภายใน 

 จากการที่ผูบริหารมหาวิทยาลัยไดสงเสริม สนับสนุนและใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัยอนุมัติใหจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ  ตั้งแตป 2545  เพ่ือใหเกิดการวางระบบ
คุณภาพที่เชื่อมโยงระหวางหนวยงานระดับมหาวิทยาลัยและคณะ ซ่ึงตอมาสํานักพัฒนาคุณภาพโดย        
คณะกรรรมการนโยบายคุณภาพ และคณะกรรมการดําเนินการสํานักพัฒนาคุณภาพ ไดมีการ
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ดําเนินการใหเปนไปตามแผนงาน ขั้นตอน อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  โดยมีผลการดําเนินการ
ที่แสดงใหเห็นประสิทธิผลของการพัฒนาคุณภาพที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เชน มีคณะทํางาน    
ชุดตางๆ เพ่ือจัดทํา “ราง” นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ  ไดเปนผลสําเร็จ  สามารถจัดสงนโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัย ใหหนวยงานใชเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติดานการพัฒนา
คุณภาพได   นอกจากนี้ ไดมีการจัดฝกอบรมสัมมนาใหความรูตางๆ แกผูบริหารและบุคลากรที่
เกี่ยวของ  การจัดทําขาวสารประชาสัมพันธทั้งในรูปแบบขาวงานพัฒนาคุณภาพ  ซ่ึงเผยแพรเดือนละ 
1 ฉบับ และการเผยแพรขอมูลที่เกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพโดยรวมทาง intranet ของ
มหาวิทยาลัยควบคูไปดวย 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

สวนที่ 3 

 รายการเอกสารอางอิง 
 
 

หมายเลข 
เอกสาร 

เร่ือง/สาระของเอกสาร 

1 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะแพทยศาสตรศริิราชพยาบาล 
2 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะสาธารณสุขศาสตร 
3 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะเทคนิคการแพทย 
4 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะเวชศาสตรเขตรอน 
5 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะวิทยาศาสตร 
6 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
7 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะทันตแพทยศาสตร 
8 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะเภสัชศาสตร 
9 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
10 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะพยาบาลศาสตร 
11 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
12 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะวิศวกรรมศาสตร 
13 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 คณะสัตวแพทยศาสตร 
14 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 (โครงการ) จัดตั้งคณะกายภาพบําบัดและ   

วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยกุต  
15 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 บัณฑิตวิทยาลัย 
16 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
17 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 สถาบันวิจัยโภชนาการ 
18 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547  สถาบันวิจัยภาษาและวฒันธรรมเพ่ือ-           

พัฒนาชนบท 
19 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 สถาบันวิจัยและพัฒนาวทิยาศาสตรและ-

เทคโนโลย ี
20 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซยีน 
21 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547  สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและ-        

ครอบครวั 
22 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 สถาบันอณูชีววทิยาและพันธศุาสตร 
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หมายเลข 
เอกสาร 

เร่ือง/สาระของเอกสาร 

23 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547  สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
24 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 วิทยาลัยราชสุดา 
25 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 วิทยาลัยดุริยางคศิลป  
26 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2546 วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา 
27 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 วิทยาลัยนานาชาติ  
28 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 วิทยาลัยการจัดการ  
29 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 วิทยาลัยศาสนศึกษา  
30  รายงานการประจําปการประเมินตนเองของหนวยงานที่ไมมีการจัดการเรียนการสอน

ประจําปงบประมาณ 2547 สํานักหอสมุด 
31 รายงานการประเมินตนเองประจําปงบประมาณ 2547 สํานักคอมพิวเตอร 
32 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 สํานักสัตวทดลองแหงชาต ิ
33 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 ศูนยศาลายา 
34 รายงานการประเมินตนเองปงบประมาณ 2547 ศูนยประยุกตและบรกิารวิชาการ 
35 รายงานการประเมินตนเองปงบประมาณ 2547 ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
36 รายงานการประเมินตนเองประจําป 2547 มหาวิทยาลยัมหิดล กาญจนบุรี 
37 การพัฒนาคุณภาพงาน สํานักงานอธิการบดี (มิถุนายน 2546) 
38 การพัฒนาคุณภาพงาน กองกิจการนักศึกษา สํานักงานอธิการบดี (กุมภาพันธ 2546) 
39 ขอมูลเกี่ยวกบัการวิจัย/ผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนในภาครัฐและเอกชน           

กองบริหารงานวิจัย  สํานักงานอธิการบดี 
40 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลยั (พ.ศ. 2546) 
41 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานสํานักพัฒนาคุณภาพ (พ.ศ. 2546) 
42 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัมหิดล 

(พ.ศ. 2546) 
43 คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปการประเมินคุณภาพ

การศึกษา 
44 โครงการเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬาและสิ่งแวดลอม ในรอบปงบประมาณ 

2546 กองกิจการนักศึกษา 
45 ตารางสรุปโครงการดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม กองกิจการนักศึกษา สํานกังาน

อธิการบดี 
46 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง จัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2545 
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หมายเลข 
เอกสาร 

เร่ือง/สาระของเอกสาร 

47 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัตใินการประกันคุณภาพ     
การศึกษา ณ วันที่ 22  สิงหาคม  2543 

48 ผลการสํารวจความคิดเห็นโดยทั่วไปของผูสําเร็จการศกึษาระดับปรญิญาโท-เอก   
ประจําปการศกึษา 2546  บัณฑิตวิทยาลยั  มหาวิทยาลัยมหิดล 

49 รายงานประจาํป 2547  มหาวิทยาลัยมหิดล  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี
50 รายงานประจาํปงบประมาณ 2546-2547 สํานักคอมพิวเตอร 
51 รายงานผลการดําเนินงานของคณะทํางานประกันคุณภาพการบริหารและการบรกิาร 

สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ 2547 
52 รายงานผลการดําเนินงาน ประจําป 2547 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
53 รายละเอียดประเภทงบประมาณ ป 2547  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบด ี
54 สถิติจํานวนนกัศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2546 กองทะเบียน     

และประมวลผล สํานักงานอธิการบด ี
55 สรุปขอมูลงบบุคลากร ป 2547 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
56 สรุปขอมูลบคุลากร ป 2547 กองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบด ี
57 สรุปขอมูลหลกัสูตร ป 2547 กองบริการการศึกษา สํานักงานอธิการบดี 
58 เอกสารขอมูลการเงิน ป 2547 กองคลัง สํานักงานอธิการบดี 
59 เอกสารวิเคราะหรายงานการประเมินตนเองของคณะ/สถาบัน ป 2547 
60 เอกสารสรุปสถิติภาพรวม “รายงานการสํารวจภาวะการหางานทําของบัณฑิต         

ประจําปการศกึษา 2546  มหาวิทยาลัยมหิดล  กองแผนงาน สํานักงานอธิการบดี 
61 เอกสารสรุปขอมูลผลความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจาง ตอการปฏิบตัิงานของ

บัณฑิตที่สําเรจ็การศึกษา  ระดับบัณฑติศึกษา  จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป     
การศึกษา 2546  บัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยมหิดล 

62 เอกสารรายงานผลการดําเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล    
ป 2540-2546  สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

63 เอกสารระบบและการประกนัคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล สํานักพัฒนาคุณภาพ 
ธันวาคม 2546 

64 เอกสารสรุปขอมูลแบบสอบถามผลความพึงพอใจของผูบังคบับัญชา/นายจางตอการปฏิบตัิงาน
ของบัณฑิตที่จบการศึกษา ระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดล  ประจําปการศึกษา 2546   

 





 

 
 

 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/วิทยาลัยตางๆ  กรอกขอมูล 

 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบณัฑิต 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
1.1  รอยละของการไดงานภายใน 1 ป รวมทัง้การประกอบอาชีพอิสระและรอยละของ

การเรียนตอระดับบัณฑติศกึษา 
 
…………… 

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

จํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
 
…………… 

1.4  จํานวนบทความจากวทิยานิพนธของนักศึกษาปรญิญาโททีต่ีพิมพเผยแพร ตอ
จํานวนวทิยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 

 
…………… 

 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
2.1  มีการปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญและสงเสริมการสราง

ประสบการณจริง 
 
…..…...….. 

2.2  ความเหน็ของนักศึกษาตอประสิทธภิาพการสอนของคณาจารย …..…...….. 
2.3  จํานวนกิจกรรม/โครงการของงานกิจการนักศึกษาตอจํานวนนักศึกษาทั้งหมด …………… 
2.4  มีการวิจัยเพ่ือพัฒนากระบวนการเรยีนรู …..…...….. 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
3.1  อาจารยประจําทุกระดบัตอจํานวนนกัศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา …………… 
3.2  คาใชจายทั้งหมดตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา …………… 
3.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา …………… 
3.4  จํานวนคอมพิวเตอรทีใ่ชในการเรยีนการสอนตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทยีบเทา …………… 
3.5  คาใชจายทั้งหมดทีใ่ชในระบบหองสมุดและศนูยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลา

เทียบเทา 
 
…………… 

 

มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัยและงานสรางสรรค 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
4.1  จํานวนบทความวิจัยทีพิ่มพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวนอาจารยประจํา

ทุกระดับ 
 
…………… 

4.2  จํานวนงานวิจัยที่นําไปใชประโยชนตออาจารยประจําทุกระดบั …………… 

4.3  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากภายนอกตออาจารยประจําทกุระดับ …………… 
4.4  จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัยภายในสถาบันตออาจารยประจําทุกระดับ …………… 

 

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
5.1  จํานวนกิจกรรม/โครงการ ที่ใหบริการวิชาการแกสงัคมและชุมชน …………… 
5.2  จํานวนการเปนกรรมการวิชาการ/วชิาชีพ/กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน

ตออาจารยประจําทั้งหมด 
 
…..…...….. 
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มาตรฐานที่ 6 ฐานดานการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
6.1  จํานวนกิจกรรมในการทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม …………… 
6.2  มีการพัฒนาและสรางมาตรฐานศิลปวัฒนธรรม …..…...….. 

 

มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
7.1  รอยละของเงินเดือนบุคลากรทุกประเภทตอคาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน

บุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก  โรงพยาบาล ฯลฯ) 
 
…………… 

7.2  รอยละของเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการตอคาใชจายทัง้หมดหรือจํานวน
บุคลากรในการบริหารจัดการ (Non -academ ic )  ตอจํานวนนักศกึษาเต็มเวลา  
เทียบเทา (ไมรวมเงินเดือนบุคลากรในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

 
 
…………… 

7.3  รอยละของคาใชจายในการบริหารจัดการของสวนกลางตอคาใชจายทั้งหมด     
(ไมรวมเงินในการบริหารจัดการหอพัก โรงพยาบาล ฯลฯ) 

 
…………… 

7.4  คาเสื่อมราคาตอจํานวนนักศึกษาเตม็เวลาเทียบเทา …………… 
7.5  รอยละของเงินเหลือจายสุทธติอรายรับจริงทั้งหมด …………… 

 

มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

ตัวบงชี ้ ขอมูล 
8.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง …..…...…. 
8.2  ประสิทธผิลของการประกันคุณภาพภายใน …..…...…. 
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