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คํานํา 
 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 ฉบับน้ี  เปนรายงาน   
ที่แสดงถึงการประเมินคุณภาพของมหาวิทยาลัย  ตามตัวบงชี้ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดระบุเปนคาคะแนนเทียบกับเกณฑมาตรฐานของ สมศ. 
การพัฒนาการของมหาวิทยาลัย และระหวางผลการดําเนินงานกับแผนที่วางไว  โดยผลการดําเนินงาน
ตามตัวบงชี้ น้ี   เปนผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2548  (มิถุนายน 2548-พฤษภาคม 2549)       
ยกเวนขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับคาใชจายและงบประมาณตางๆ  เปนขอมูลของปงบประมาณ  2548          
(1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548) และขอมูลของผลงานวิจัย/บทความวิจัยเปนขอมูลตามปปฏิทิน 
2548  (1 มกราคม 2548 - 31 ธันวาคม 2548)   

มหาวิทยาลัยหวังวารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาฉบับน้ี   จะเปนประโยชนตอ        
ผูเกี่ยวของ  ทั้งในสวนของคณะผูประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ.  และผูมีสวนไดสวนเสีย (stake- 
holders) ของมหาวิทยาลัย   ที่จะไดรับทราบคุณภาพตามมาตรฐานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย       
ไดตามสมควร 

ทายที่สุดนี้   มหาวิทยาลัยตองขอขอบคุณคณะกรรมการประสานงานการประเมินและรับรอง   
คุณภาพในระดับกลุมสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยทุกทาน  และเจาหนาที่ของสํานักพัฒนาคุณภาพทุกคน  
ตลอดจนหนวยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน  ที่ไดรวมมือรวมใจกันดําเนินการเพื่อให
เกิดผลสําเร็จของรายงานฉบับน้ี 
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                                                                  สวนที่ 1 
  รายละเอียดเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยมหิดล 
 
 

1.1 ช่ือ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

Mahidol University 

1.2 เอกลักษณและประวัติความเปนมา 
1)  เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

 
 

 
 
 

ตรามหาวิทยาลัย 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระราชทาน เม่ือวันที่  29  กรกฎาคม  2512 

 
 
 
 

สีประจํามหาวิทยาลัย : สีนํ้าเงินแก 
สมเด็จพระราชชนนีศรีสังวาลย  (พระยศในขณะนั้น) พระราชทาน เม่ือวันที่  23  มิถุนายน  2512 

 
 
 
 

ตนไมประจํามหาวิทยาลัย : ตนกันภัยมหิดล 
สมเด็จพระเจาพี่นางเธอเจาฟากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ประทานพระราชวินิจฉัย
ชี้ขาดใหตนกันภัยมหิดล เปนตนไมสัญลักษณประจํามหาวิทยาลัยมหิดล เม่ือวันที่ 19 กุมภาพันธ 2542 
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2)  ประวัติความเปนมา 
มหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มตนจากโรงศิริราชแพทยากร  เร่ิมรับนักศึกษาแพทยครั้งแรก เม่ือป พ.ศ. 

2433  และเปนสถาบันอุดมศึกษาแหงเดียวอยู 27 ป  ในชื่อตางๆ จนเปนราชแพทยาลัย  ตอมาเม่ือ   
ทรงพระกรุณาพระราชทานกําเนิดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ป พ.ศ.2460  จึงไดเปนคณะแรกๆ ของ
มหาวิทยาลัยแหงน้ัน และมาแยกเปนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  โดยรัฐบาลสมัยน้ัน (จอมพลแปลก  
พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี)  ตองการจะรวมกิจการแพทยและตั้งหนวยงานแพทยขึ้นใหม         
จึงจัดตั้งกระทรวงการสาธารณสุข (ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม  (ฉบับที่ 3)  
พุทธศักราช 2485) โดยมีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตรเปนสวนราชการหนึ่ง ดังมีคําชี้แจงของคณะ
กรรมการพิจารณาปรับปรุงการแพทย (มีจอมพลแปลก พิบูลสงคราม  เปนประธานกรรมการ)  ดังนี้  
“กรมนี้ จะได จัดตั้งขึ้นโดยโอนการปกครองการศึกษาที่ เกี่ยวกับการแพทยมาตั้งเปนกรมหนึ่ง           
คือ โอนคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลศิริราช  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร             
กับคณะสัตวแพทยศาสตร  มาตั้งเปนกองตามลักษณะแหงการศึกษานั้น สวนการเตรียมเพื่อเขาศึกษา  
วิชาเหลานี้  ยังคงขึ้นอยูกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรมน้ี  รวมทั้งสํานักงานเลขานุการจะเปน     
หนวยราชการ ซ่ึงมีฐานะเปนกอง 4 กอง”  ตอมาไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบของ  
สวนราชการของกระทรวงการสาธารณสุข  และพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบการกระทรวง        
การสาธารณสุข ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตอนที่  16  เลมที่  59  วันที่  10  มีนาคม  พ.ศ. 2485 
จึงเปนวันแรกเริ่มดําเนินการของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  ซ่ึงนับเปนมหาวิทยาลัยแรกที่เปนตนแบบ
ตอมาของประเทศไทยในการจัดสรางมหาวิทยาลัยเฉพาะสาขาวิชา 
 ในวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหพระอัพภันตรา-
พาธพิศาล  เปนอธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  และเปนผูบัญชาการมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  
ตอมาในวันที่  21  มกราคม  พ.ศ. 2486 รัฐบาลจึงไดตราพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
พุทธศักราช 2486  ทําใหเปนมหาวิทยาลัยสมบูรณและมีพระราชบัญญัติรองรับ  

ในระยะแรก มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 4 คณะ คือ คณะแพทยศาสตรและศิริราชพยาบาล 
(ปจจุบันคือ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล)  คณะทันตแพทยศาสตร  คณะเภสัชศาสตร และ    
คณะสัตวแพทยศาสตร  (ไดโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในป พ.ศ. 2497) 

มหาวิทยาลัยแพทยศาสตรไดจัดการศึกษา  ดําเนินการวิจัยและใหบริการวิชาการแกสังคม  
ทางดานแพทยศาสตรและวิทยาศาสตรการแพทยมาตลอด และจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร         
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ในป พ.ศ. 2491 (โอนไปสังกัดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในป พ.ศ. 2510) คณะเทคนิคการแพทย ในป พ.ศ. 2500 (โดยมีพ้ืนที่ดําเนินการในโรงพยาบาลศิริราช 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  ตอมาสวนของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณไดโอนไปเปนภาควิชาเทคนิค     
การแพทย และยกฐานะเปนคณะสหเวชศาสตร ในป พ .ศ .2534)  คณะแพทยศาสตรเชียงใหม           
ในป พ.ศ. 2502  (เปลี่ยนชื่อเปนคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลนครเชียงใหม พ.ศ. 2503 โอนไปสังกัด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในป พ.ศ. 2508)  คณะอายุรศาสตรเขตรอน   และคณะวิทยาศาสตรการแพทย  
ในป พ.ศ. 2503  (เปลี่ยนชื่อเปนคณะเวชศาสตรเขตรอนและคณะวิทยาศาสตร  เม่ือ พ.ศ. 2517)       
บัณฑิตวิทยาลัย  ในป พ.ศ. 2507  และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  ในป พ.ศ. 2508    
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เม่ือ พ.ศ. 2507  อาจารยชั้นผูใหญหลายทานไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือกราบบังคมทูลรายงาน  และขอรับพระราชทานนาม “มหิดล”  
เปนชื่อของมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  ซ่ึงไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่งวาไมขัดของ แตมหาวิทยาลัย
มหิดลควรเปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ  มีขอบเขตการดําเนินงานที่กวางขวาง  ใน ป พ.ศ.  2512  จึงได
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดตั้ง “มหาวิทยาลัยมหิดล” ขึ้นแทนมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (พระราช
บัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับพิเศษ  เลม  86  ตอนที่ 17 
หนา 4 วันที่ 1 มีนาคม  พ.ศ.  2512)  และทรงมีพระบรมราโชวาทแกคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย       
ใหพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล เปนมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ  ตามความหมายและเพิ่มเติมขอบเขตของ
วิชาการใหกวางขวางออกไปจากวิชาแพทยศาสตรอีกดวย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดยึดถือเทิดทูนเปน
นโยบายในการดําเนินงาน และไดกระทําทุกทางที่จะสนองพระราชประสงคตั้งแตน้ันเปนตนมา เพ่ือจัด
การศึกษาและดําเนินการวิจัยในวิทยาการตางๆ   อยางหลายหลาก ทั้งในดานวิทยาศาสตรการแพทย
และสาธารณสุข  วิศวกรรมศาสตร   ศิลปศาสตร   สังคมศาสตร  และสิ่งแวดลอม  โดยไดมีการดําเนิน
การจัดตั้งหนวยงานตางๆ เพ่ิมขึ้น  เพ่ือสนองพระบรมราโชวาท  ดังน้ี  จัดตั้งคณะสังคมศาสตรและ
มนุษยศาสตร  ในป พ.ศ. 2512  จัดตั้งสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ในป พ.ศ. 2514  ยกฐานะ     
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภเปนคณะพยาบาลศาสตร  ในป พ.ศ. 2515 จัดตั้งสถาบันวิจัยโภชนาการ   
ในป  พ .ศ . 2520   ยกฐานะโครงการการศึกษาและวิ จัยสิ่ งแวดลอมเปนคณะสิ่ งแวดลอมและ    
ทรัพยากรศาสตร  ในป พ.ศ. 2521  ยกฐานะโครงการศูนยวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซียอาคเนยเปน
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  และจัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีขึ้น ในป พ.ศ. 2524  ยกฐานะกองหองสมุดและโครงการศูนยคอมพิวเตอร เปนสํานักหอสมุด 
และสํานักคอมพิวเตอร ในป พ.ศ. 2529  ตามลําดับ ยกฐานะโครงการศูนยสัตวทดลองแหงชาติเปน
สํานักสัตวทดลองแหงชาติ ในป พ.ศ. 2530  ยกฐานะศูนยฝกอบรมและพัฒนาการสาธารณสุขมูลฐาน       
อาเซียนเปนสถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน  ในป พ.ศ. 2531   ยกฐานะโครงการศูนยศาลายา
เปนศูนยศาลายา ในป พ.ศ. 2532  จัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ในป พ.ศ. 2533  จัดตั้งวิทยาลัย     
ราชสุดา  ในป พ.ศ. 2536   จัดตั้งศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  วิทยาลัยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการกีฬา  และวิทยาลัยดุริยางคศิลป (วิทยาลัยในกํากับมหาวิทยาลัย) ในป พ.ศ. 2538 และ
จัดตั้งหนวยงานในกํากับมหาวิทยาลัยอีก 3 แหง คือ วิทยาลัยนานาชาติ  และวิทยาลัยการจัดการ           
ในป พ.ศ. 2539   วิทยาลัยศาสนศึกษา ในป พ.ศ. 2541  และในปเดียวกันนี้ (พ.ศ. 2541)  ยังไดจัดตั้ง
คณะสัตวแพทยศาสตร   สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  และสถาบันอณูชีววิทยาและ
พันธุศาสตร  ตอมาในป พ.ศ. 2542  ไดยกฐานะโรงเรียนกายภาพบําบัดเปนคณะกายภาพบําบัดและ
วิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต  และในป พ.ศ. 2545  ไดจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู และสํานักพัฒนาคุณภาพในสังกัดสํานักงานอธิการบดี  ในป พ.ศ. 2546  จัดตั้งคณะ
ศิลปศาสตร   
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ผูดํารงตําแหนงผูบัญชาการมหาวิทยาลัย/อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร 
ศาสตราจารยพระอัพภันตราพาธพิศาล 12 มี.ค. 2485 - 16 เม.ย. 2488 
ศาสตราจารยหลวงเฉลิมคัมภีรเวชช 17 เม.ย. 2488 - 15 ก.ย. 2500 
ศาสตราจารยหลวงพิณพากยพิทยาเภท 16 ก.ย. 2500 - 15 ส.ค. 2501 
ศาสตราจารยสวัสดิ์ แดงสวาง 16 ส.ค. 2501 - 2 มิ.ย. 2507 
ศาสตราจารยชัชวาล โอสถานนท 3 มิ.ย. 2507 - 8 ธ.ค. 2512 

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

 
1.3 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ 

ปรัชญา อต ตานํ  อุปมํ กเร :  เปรียบผูอ่ืนเสมือนตนเอง 
  

ปณิธาน มหาวิทยาลัยสมบูรณแบบ มุงความรู คูคุณธรรม 
  

วิสัยทัศน สถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นเลิศ เปนผูนําในการสรางสุขภาวะแกสังคม 
  

พันธกิจ 1. สรางบัณฑิตที่ไดมาตรฐานสากล มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2. วิจัยในระดับสากลเพื่อการพัฒนาและสรางองคความรูใหม 
3. พัฒนาและใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการของ

สังคม 
4. รวมสรางสังคมและเครือขายการเรียนรูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. บูรณาการองคความรูและภูมิปญญา เพ่ือสงเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต และ

สังคมสุขภาวะ 
6. บริหารอยางมีประสิทธิภาพ ดวยหลักธรรมาภิบาล 
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1.4 โครงสรางองคกรและการบริหารงาน 
1.4.1  โครงสรางองคกร  
มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยงานในระดับคณะ จํานวน 39 หนวยงาน  ประกอบดวย สํานักงาน

อธิการบดี  คณะ  สถาบัน  วิทยาลัย สํานัก  ศูนย  และวิทยาเขต (ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2549) ดังน้ี 
สํานักงานอธิการบดี (มี 10 กอง  1 สํานัก  1 งาน) 
คณะ มี 16 คณะ  
สถาบัน มี 8 สถาบัน 
วิทยาลัย มี  6 วิทยาลัย 
สํานัก มี 3 สํานัก 
ศูนย มี 2 ศูนย 
วิทยาเขตในสวนภูมิภาค มี  3  วิทยาเขต (กาญจนบุรี/นครสวรรค/อํานาจเจริญ) 
(รายละเอียดตามแผนภูมิโครงสรางองคกรและการบริหารงาน) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล  ยังมีสถาบันสมทบอีก 20 แหง คือ 

(1) วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา  
(2) วิทยาลัยแพทยศาสตรกรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล  
(3) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
(4) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชบุรี  
(5) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสวรรคประชารักษ  
(6) ศูนยแพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา 
(7) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก  
(8) วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 
(9) วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  
(10)วิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย  
(11)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ  
(12)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช  
(13)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชัยนาท  
(14)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พระพุทธบาท  
(15)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี  
(16)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สระบุรี  
(17)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุพรรณบุรี  
(18)วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ศรีธัญญา  
(19)วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกลา จังหวัดเพชรบุรี 
(20)วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดชลบุรี  

 



 

 
 

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สถาบันวิจัยโภชนาการ 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ 4 ฝาย) 

- สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  
(1 สํานักงานผูอํานวยการ 3 ฝาย) 

-  ศูนยศาลายา 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ 1 สํานักงาน) 

-  ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ 2 ฝาย) 

-  ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  
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- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
(1 สํานักงานคณบดี 24 ภาควิชา 3 สถาน 1 สํานักงาน 1 โรงพยาบาล) 

- คณะสาธารณสุขศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 12 ภาควิชา 1 สถาน) 

- คณะเทคนิคการแพทย 
(1 สํานักงานคณบดี 5 ภาควิชา 1 สถาน) 

- คณะเวชศาสตรเขตรอน 
(1 สํานักงานคณบดี 11 ภาควิชา 1 โรงพยาบาล) 

- คณะวิทยาศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 14 ภาควิชา) 

- บัณฑิตวิทยาลัย 
(1 สํานักงานคณบดี) 

- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
(1 สํานักงานคณบดี 14 ภาควิชา 2 สํานักงาน 1 โรงพยาบาล) 

- คณะทันตแพทยศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 14 ภาควิชา) 

- คณะเภสัชศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 10 ภาควิชา 1 สํานักงาน) 

- คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 3 ภาควิชา) 

- คณะพยาบาลศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 7 ภาควิชา) 

- คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี) 

- คณะวิศวกรรมศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี 4 ภาควิชา) 

- คณะสัตวแพทยศาสตร 
(1 สํานักงานคณบดี) 

- คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต  
- คณะศิลปศาสตร  

(1 สํานักงานคณบดี) 
 

- สํานักหอสมุด 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- สํานักคอมพิวเตอร 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ 6 ฝาย) 

- สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ) 

- วิทยาลัยราชสุดา 
(1 สํานักงานผูอํานวยการ 3 ฝาย) 

- วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  
(1 สํานักงานผูอํานวยการ)  

- วิทยาลัยดุริยางคศิลป@ 
- วิทยาลัยนานาชาติ @ 
- วิทยาลัยการจัดการ@ 
- วิทยาลัยศาสนศึกษา@ 

 @  หนวยงานนํารองระดับคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย 
หนวยงานเทียบเทาคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

 #   หนวยงานเทียบเทากองซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
 หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

  

ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2549 
 

 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

1  งานตรวจสอบภายใน 

 

8+2# กอง+1# สํานักฯ 

 

สํานักงานอธิการบดี  

 

ม.มหิดล กาญจนบุรี 
 

ม.มหิดล นครสวรรค 
 

ม.มหิดล อํานาจเจริญ 



 

 

- สถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
- สถาบันวิจัยโภชนาการ 
- สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาชนบท 

- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- สถาบันพัฒนาการสาธารณสุข
อาเซียน 

- สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนา
เด็กและครอบครัว 

- ส ถ าบ ัน อณ ูช ีว ว ิท ย าแ ล ะ
พันธุศาสตร 

- สถาบันนวัตกรรมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู  

- ศูนยศาลายา 
- ศูนยตรวจสอบ 
   ส ารต อ งห าม
ในนักกีฬา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงโครงสรางการบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดล 
สภามหาวิทยาลัยมหิดล 

อธิการบดี 
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.พรชัย  มาตังคสมบัติ ที่ประชุมคณบดี 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 

หัวหนาผูตรวจสอบ (งานตรวจสอบภายใน) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนากฎหมาย 
และขอบังคับ 

(ผศ.นพ.สิงหพันธุ ทองสวัสดิ์) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 
(ศ.ดร.ศรีสิน  คูสมิทธิ์) 

รองอธิการบดีฝายวิทยาเขต 
(รศ.ดร.นภดล  ไชยคํา) 

ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 
(ผศ.นพ.วิศาล คันธารัตนกุล) 

สภาคณาจารย 

สภาวิชาการ 

ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
(ผศ.ชัยวัฒน  วงศอาษา) 

รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิชาชีพ 
(ศ.นพ.สมพล  พงศไทย) 

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

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

- คณะศิลปศาสตร  

ผูอํานวยการศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ คณบดี สํานักงานอธิการบดี 

- วิทยาลัยราชสุดา 
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร 
   และเทคโนโลยีการกีฬา 
- วิทยาลัยดุริยางคศิลป@ 
- วิทยาลัยนานาชาติ@ 
- วิทยาลัยการจัดการ@ 
- วิทยาลัยศาสนศึกษา@ 

ผูอํานวยการ 

รองอธิการบดีฝายการคลังและงบประมาณ 
(ศ.คลินิก ทพญ.สมพร เรืองผกา) 

รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา 
(ศ.นพ.ศรีประสิทธิ์  บุญวิสุทธิ์) 

รองอธิการบดีฝายสิ่งเอื้ออํานวย 
ทางวิชาการ 

(รศ.ดร.ศุภชัย ตั้งวงศศานต) 

รองอธิการบดีฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ 
(รศ.นพ.ประเสริฐ ศัลยวิวรรธน) 

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
(รศ.ดร.วีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล) 

- สํานักหอสมุด 
- สํานักคอมพิวเตอร 
- สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองการเจาหนาที่ 
- กองกิจการนักศึกษา 
- กองบริการการศึกษา 
- กองบริหารงานวิจัย 
- กองแผนงาน 
- กองวิเทศสัมพันธ 
- กองกฎหมาย# 
- กองทะเบียนและประมวลผล# 
- สํานักพัฒนาคุณภาพ# 

หัวหนาสํานักงานอธิการบดี 

ผูอํานวยการ ผูอํานวยการ 

  @    หนวยงานนํารองระดับคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย 
   หนวยงานเทียบเทาคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
   #     หนวยงานเทียบเทากองซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
    หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
  *      ยังไมมีการแตงตั้งผูอํานวยการโครงการ 
  
ขอมูล ณ 31 พฤษภาคม 2549 

- โครงการจัดตั้ง 
   ม.มหิดล กาญจนบุรี 
- โครงการจัดตั้ง 
   ม.มหิดล นครสวรรค * 
- โครงการจัดตั้ง 
    ม.มหิดล อํานาจเจริญ * 
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1.4.2  การบริหารงาน 

1)  กรรมการสภามหาวิทยาลัย  (ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2549) 

นายกสภามหาวิทยาลัย ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ  พานิช 
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ 
ประธานสภาคณาจารย ผูชวยศาสตราจารยธวัชชัย   พีรพัฒนดิษฐ  
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผูชวยศาสตราจารยสิงหพันธุ   ทองสวัสดิ์ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณนาวาตรีกําจร  มนุญปจุ 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณเกษม  สุวรรณกุล 
 นายแกวขวัญ  วัชโรทัย 
 ดร.กิตติพงษ   กิตยารักษ 
 ศาสตราจารยเจตนา   นาควัชระ 
 รองศาสตราจารย ดร.ตอตระกูล  ยมนาค 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณประเวศ  วะสี 
 นายไพบูลย  วัฒนศิริธรรม 
 นายพิสิฐ  กุศลาไสยานนท 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณยงยุทธ   ยุทธวงศ 
 ดร.วิชิต   สุรพงษชัย 
 ศาสตราจารยเกียรติคุณวันเพ็ญ  ชัยคําภา 
 ทานผูหญิงสุมาลี  จาติกวนิช 
 นายแพทยสุวิทย  วิบุลผลประเสริฐ 
 ศาสตราจารยอมร  จันทรสมบูรณ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผูบริหาร 
 รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
 รองศาสตราจารยเฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ 
 ศาสตราจารย ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน 
 ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล  สกลสัตยาทร 
 ศาสตราจารยรัชตะ  รัชตะนาวิน 
 รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําลี 
 ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
 ศาสตราจารยจิรพันธ   พันธวุฒิกร 
 ศาสตราจารยชุมพล  ผลประมูล 
 รองศาสตราจารยพิทยา  จารุพูนผล 
 นายโยเซฟ  ซ่ือเพียรธรรม 
 รองศาสตราจารยสมคิด  โพธิ์ชนะพันธุ 
 ศาสตราจารยสุทัศน  ฟูเจริญ 
 ศาสตราจารยอนุวัตร  รุงพิสุทธิพงษ 

 

2)  ผูบริหารมหาวิทยาลัย  (ขอมูล ณ 31 พ.ค. 2549) 
 

อธิการบดี ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ 
รองอธิการบดีฝายตางๆ  
ฝายวิชาการและวิชาชีพ ศาสตราจารยสมพล  พงศไทย 
ฝายการคลังและงบประมาณ ศาสตราจารยคลินิกสมพร  เรืองผกา 
ฝายนโยบายและแผน รองศาสตราจารยวีระพงศ  ปรัชชญาสิทธิกุล 
ฝายวิจัย ศาสตราจารยศรีสิน   คูสมิทธิ์ 
ฝายสิ่งเอ้ืออํานวยทางวิชาการ รองศาสตราจารยศุภชัย   ตั้งวงศศานต 
ฝายพัฒนานักศึกษา ศาสตราจารยศรีประสิทธิ์   บุญวิสุทธิ์ 
ฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ รองศาสตราจารยประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน 
ฝายวิทยาเขต รองศาสตราจารยนภดล  ไชยคํา 
ฝายพัฒนากฎหมายและขอบังคับ ผูชวยศาสตราจารยสิงหพันธุ  ทองสวัสดิ์ 
ผูชวยอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน  วงศอาษา 
ผูชวยอธิการบดีฝายกีฬาและกิจกรรมพิเศษ ผูชวยศาสตราจารยวิศาล   คันธารัตนกุล 

คณบดี  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ศาสตราจารยคลินิกปยะสกล  สกลสัตยาทร 
คณะสาธารณสุขศาสตร รองศาสตราจารยเฉลิมชัย   ชัยกิตติภรณ 
คณะเทคนิคการแพทย รองศาสตราจารยฉัตรชัย   ศรไชย 
คณะเวชศาสตรเขตรอน รองศาสตราจารยประตาป  สิงหศิวานนท 
คณะวิทยาศาสตร ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน 
คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ศาสตราจารยรัชตะ  รัชตะนาวิน 
คณะทันตแพทยศาสตร ผูชวยศาสตราจารยธีรลักษณ  สุทธเสถียร 
คณะเภสัชศาสตร ศาสตราจารยอําพล   ไมตรีเวช 
คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร รองศาสตราจารยสุรีย  กาญจนวงศ 
คณะพยาบาลศาสตร รองศาสตราจารยกอบกุล  พันธเจริญวรกุล 
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คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร รองศาสตราจารยอนุชาติ  พวงสําลี 
คณะวิศวกรรมศาสตร ผูชวยศาสตราจารยปยะ  รัตนสุวรรณ 
คณะสัตวแพทยศาสตร ผูชวยศาสตราจารยปานเทพ  รัตนากร 
คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตร 
 การเคลื่อนไหวประยุกต  

รองศาสตราจารยกานดา  ใจภักดี 

คณะศิลปศาสตร  ศาสตราจารยเกียรติคุณพรชัย  มาตังคสมบัติ 
(รักษาราชการแทน) 

บัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย ม.ร.ว.ชิษณุสรร   สวัสดิวัตน 

ผูอํานวยการสถาบัน 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม รองศาสตราจารยชื่นฤทัย  กาญจนะจิตรา 
สถาบันวิจัยโภชนาการ รองศาสตราจารยเอมอร   วสันตวิสุทธิ์ 
สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท รองศาสตราจารยโสภนา   ศรีจําปา 
สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศาสตราจารยศรีสิน   คูสมิทธิ์   

(รักษาราชการแทน) 
สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน รองศาสตราจารยศิริกุล   อิศรานุรักษ 
สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว รองศาสตราจารยสายฤดี  วรกิจโภคาทร 
สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร ผูชวยศาสตราจารยชาติชาย  กฤตนัย   

(รักษาราชการแทน) 
สถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู  รองศาสตราจารยภิญโญ  พานิชพันธ 

ผูอํานวยการวิทยาลัย/สํานัก/ศูนย 
วิทยาลัยราชสุดา นางสาวจิตประภา  ศรีออน 
วิทยาลัยดุริยางคศิลป@ รองศาสตราจารยสุกรี  เจริญสุข   

(รักษาราชการแทน) 
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา ศาสตราจารยคลินิกธีรวัฒน  กุลทนันทน   

(รักษาราชการแทน) 
วิทยาลัยนานาชาติ@ ศาสตราจารยเกียรติคุณจริยา บรอคเคลแมน 

(รักษาราชการแทน) 
วิทยาลัยการจัดการ@ ศาสตราจารยเกียรติคุณเลียงชัย   ลิ้มลอมวงศ 
วิทยาลัยศาสนศึกษา@ รองศาสตราจารยพินิจ  รัตนกุล 
สํานักหอสมุด นางสาวอุไรวรรณ   วิพุทธิกุล    

(รักษาราชการแทน) 
สํานักคอมพิวเตอร รองศาสตราจารยเจริญศรี   มิตรภานนท 
สํานักสัตวทดลองแหงชาติ นางกาญจนา  เขงคุม 
ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  ศาสตราจารยอมเรศ  ภูมิรัตน 
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ศูนยศาลายา รองศาสตราจารยประเสริฐ  ศัลยวิวรรธน  
(รักษาราชการแทน) 

ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา รองศาสตราจารยธงธวัช  อนุคระหานนท 
(รักษาราชการแทน) 

สํานักงานอธิการบดี  
หัวหนาสํานักงานอธิการบดีและ 
 ผูอํานวยการสํานักพัฒนาคุณภาพ 

นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน 

ผูอํานวยการกองกลาง นางสายฝน  บุญญานุสาสน 
ผูอํานวยการกองการเจาหนาที่ นางจริยา  ปญญา 
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา นางอาภรณ  ไกรเดช 
ผูอํานวยการกองคลัง นางสาวละเอียด   ศิริวิริยะสมบูรณ 
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา นางวีณา  เอ้ือศิรินุเคราะห 
ผูอํานวยการกองแผนงาน นางสาวคนึงนิจ  พิบูลยสวัสดิ์ 
ผูอํานวยการกองวิเทศสัมพันธ นางบุญญารัตน  สุวรรณจินดา 
ผูอํานวยการกองบริหารงานวิจัย นางรัตนา  เพ็ชรอุไร 
ผูอํานวยการกองกฎหมาย นายสุจิตร  มหาพิรุณ 
ผูอํานวยการกองทะเบียนและประมวลผล นางสาวศรีวิไล   สังฆสุบรรณ 
หัวหนาผูตรวจสอบ (งานตรวจสอบภายใน)  นางกนกพร  ธรรมวณิช 

 
@  หนวยงานนํารองระดับคณะในกํากับของมหาวิทยาลัย 

หนวยงานเทียบเทาคณะซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
#   หนวยงานเทียบเทากองซึ่งจัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 

 หนวยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยมติสภามหาวิทยาลัย 
  
1.5  สภาพทางกายภาพ 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีหนวยงานตางๆ  ที่สังกัดในปจจุบัน  ตั้งอยูในพ้ืนที่ตางๆ  ดังน้ี 
1. พื้นที่ เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร  มี เน้ือที่  2 ไร 18 ตารางวา เปนที่ ตั้ งของ           

คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต 
2. พื้นที่เขตบางกอกนอย กรุงเทพมหานคร มีเน้ือที่ประมาณ 72 ไร  เปนที่ตั้งของคณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะเทคนิคการแพทย  และคณะพยาบาลศาสตร   
3.  พื้นที่เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  มีเน้ือที่ประมาณ 198 ไร แบงเปน 4 บริเวณ คือ 

- บริเวณถนนศรีอยุธยา  เปนที่ตั้งของคณะเภสัชศาสตร 
-  บริเวณถนนพระราม 6 เปนที่ตั้งของคณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี  สํานักคอมพิวเตอร  ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  และสถาบัน
นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 

-   บริเวณถนนราชวิถี  เปนที่ตั้งของคณะสาธารณสุขศาสตร  และคณะเวชศาสตรเขตรอน  
-  บริเวณถนนโยธี  เปนที่ตั้งของคณะทันตแพทยศาสตร   
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4.  พื้นที่ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม มีเน้ือที่ 1,239 ไร  1 งาน  
61 ตารางวา เปนที่ตั้งของสํานักงานอธิการบดี งานตรวจสอบภายใน คณะวิทยาศาสตร 
(เฉพาะสวนที่ดําเนินการสอนนักศึกษา ปที่ 1-2) คณะเทคนิคการแพทย (อาคารวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการแพทย) บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
(อาคารเรียนพยาบาลและหอพักนักศึกษาพยาบาล ภาควิชาพยาบาลศาสตร)  คณะสังคม-
ศาสตรและมนุษยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  
คณะสัตวแพทยศาสตร  คณะศิลปศาสตร  สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  สถาบันวิจัย-
โภชนาการ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท สถาบันวิจัยและพัฒนา-  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน สถาบันแหงชาติ-    
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร สํานักหอสมุด    
สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  ศูนยศาลายา  ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  ศูนยการแพทย-
กาญจนาภิเษก วิทยาลัยราชสุดา วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา  วิทยาลัย-
นานาชาติ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยศาสนศึกษา   

5. พื้นที่ตําบลลุมสุม  อําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี  มีเน้ือที่ประมาณ  6,792 ไร    
เปนที่ตั้งของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 

6. พื้นที่ตําบลบึงเสนาท อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค มีเน้ือที่ประมาณ 1,762  ไร 1 งาน  
เปนที่ตั้งของโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล  นครสวรรค 

7. พื้นที่ตําบลสรางนกทา อําเภอเมือง จังหวัดอํานาจเจริญ มีเน้ือที่ 384 ไร 73 ตารางวา  
มหาวิทยาลัยไดรับอนุมัติที่ ดินบริเวณบานคํามะโคง  ตําบลสรางนกทา  อําเภอเมือง  
จังหวัดอํานาจเจริญ  เพ่ือจัดตั้งมหาวิทยาลัยมหิดล  อํานาจเจริญ  นอกจากนี้ จังหวัด
อํานาจเจริญ กําลังดําเนินการขออนุมัติที่ดินราชพัสดุภายในศูนยราชการจังหวัดอํานาจเจริญ 
เน้ือที่ประมาณ 50 ไร  เพ่ือกอสรางอาคารเอนกประสงคหลังแรก  แตเน่ืองจากงบประมาณ  
ที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ (CEO) ในปงบประมาณ 2549   
ไมเพียงพอสําหรับการดําเนินการ   มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการขอรับการสนับสนุนจาก
สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล  ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการพิจารณา และเพื่อใหโครงการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยมหิดลอํานาจเจริญ  สามารถดําเนินการไดในระยะแรก  จังหวัดอํานาจเจริญ 
จึงไดจัดพื้นที่บริเวณชั้น 3 อาคารศาลากลาง จังหวัดอํานาจเจริญ เปนที่ตั้งของสํานักงาน
ประสานงานของมหาวิทยาลัยมหิดล  อํานาจเจริญ 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยมหิดลยังมีหนวยงานที่ตั้งนอกเขตพื้นที่ตามที่กลาวขางตน คือ วิทยาลัย     
การจัดการ  ตั้งอยูอาคารมิว  เลขที่ 69  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร 
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1.6  บุคลากร 
ในปการศึกษา 2548 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2548)   มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากรทั้งหมด  

23,841  คน  จําแนกไดดังน้ี 

1)  บุคลากรสายอาจารย 
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรประเภทอาจารย  จํานวนทั้งสิ้น  3,088 คน  โดยเปน ขาราชการพลเรือน   
ในมหาวิทยาลัย สาย ก   จํานวน 2,291 คน  พนักงานมหาวิทยาลัย (วิชาการ) จํานวน  775  คน  และ
อาจารยที่มีสัญญาจาง (ตั้งแต 9 เดือนขึ้นไป) จํานวน 22 คน  จําแนกตามตําแหนงวิชาการไดดังน้ี 
 

บุคลากรประเภทอาจารย ตําแหนงทางวิชาการ 
ขาราชการ พนักงาน ลูกจาง (สัญญาจาง) รวม 

ศาสตราจารย 135 1 - 136 
รองศาสตราจารย 774 5 - 779 
ผูชวยศาสตราจารย 823 53 - 876 
อาจารย 559 716 22 1,297 
 2,291 775 22 3,088 

2)  บุคลากรอ่ืนๆ 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีบุคลากรประเภทอื่นๆ นอกจากประเภทอาจารยอีก จํานวน 20,753 คน  

โดยเปนขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย 6,339 คน   (สาย ข จํานวน 3,263 คน  และสาย ค  
จํานวน 3,076 คน)  พนักงานมหาวิทยาลัย 5,579 คน (พนักงานเงินอุดหนุน 1,564 คน และพนักงาน
เงินรายได 4,015 คน) พนักงานของหนวยงาน 365 คน  พนักงานเงินทุนวิจัย 325 คน ลูกจางประจํา 
5,499 คน   ลูกจางชั่วคราว 2,646 คน  

3)  วุฒิการศึกษา 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล  มีวุฒิการศึกษา  จําแนกไดดังน้ี 

 

ประเภทบุคลากร ปริญญา
เอก 

ป.บัณฑิต
ชั้นสูง 

ปริญญา
โท ป.บัณฑิต ปริญญา

ตรี 
ต่ํากวา

ปริญญาตรี รวม 

ขาราชการสาย ก 1,378 65 773 1 74 - 2,291 
พนักงานเงินอุดหนุน 

สายวิชาการ 
369 15 198 - 17 - 599 

พนักงานเงินรายได 
สายวิชาการ 

79 - 71 - 26 - 176 

อาจารยที่มีสัญญาจาง 20 - 2 -  - 22 
รวมประเภทอาจารย 1,846 80 1,044 1 117 - 3,088 

ขาราชการสาย ข 29 11 556 15 2,568 84 3,263 
ขาราชการสาย ค - - 90 1 962 2,023 3,076 
รวมขาราชการสาย ข+ค 29 11 646 16 3,530 2,107 6,339 
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1.7 งบประมาณ  
ในปงบประมาณ 2548  ณ 30 กันยายน 2548  มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 

17,111,495,956 บาท (รวมเงินงบกลางรายการเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ และเงินปรับวุฒิขาราชการจากกรม
บัญชีกลางที่ไดรับโอนเงินมาในปงบประมาณ 2548) จําแนกเปน 

1)  เงินงบประมาณแผนดิน 
 มหาวิทยาลั ย ได รับ งบประมาณ รายจ ายป ระจํ าป งบประมาณ  2548 ทั้ งสิ้ น เป น เงิน  
5,883,308,056 บาท (รวมเงินงบกลางรายการเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับ และเงินปรับวุฒิขาราชการจากกรม
บัญชีกลางที่ไดรับโอนเงินมาในปงบประมาณ 2548)  โดยไดรับงบประมาณจําแนกตามแผนงานและ
ประเภทรายจาย ดังน้ี 
 1. จําแนกตามแผนงาน 

- แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จํานวน 3,603,995,809 บาท 
- แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   จํานวน 96,643,900 บาท 
- แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 1,129,200 บาท 
- แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ จํานวน 10,919,800 บาท 
- แผนงานบริการสุขภาพ จํานวน 1,864,714,847 บาท 
- แผนงานปองกันและแกไขปญหาเอดส จํานวน 16,764,000 บาท 
- แผนงานวิจัย จํานวน 289,140,500 บาท 

 

 2. จําแนกตามประเภทรายจาย 
- งบดําเนินการ จํานวน 4,905,076,797 บาท 
- งบลงทุน  จํานวน 978,231,259 บาท 

 

2)  งบประมาณเงินรายได 
 มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับงบประมาณเงินรายได ปงบประมาณ  2548 ทั้งสิ้น  ณ  วันที่ 30 
กันยายน  2548   จํานวน 11,228,187,900 บาท   โดยไดรับงบประมาณจําแนกได  ดังน้ี 
 1. จําแนกตามแผนงาน 

- แผนงานจัดการศึกษาอุดมศึกษา จํานวน 3,967,849,105 บาท 
- แผนงานบริการวิชาการแกสังคม   จํานวน 209,608,200 บาท 
- แผนงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 7,547,200 บาท 
- แผนงานสนับสนุนการพัฒนาระบบสุขภาพ จํานวน 5,312,000 บาท 
- แผนงานบริการสุขภาพ จํานวน 6,917,870,600 บาท 
- แผนงานปองกันและควบคุมโรคเอดส จํานวน 3,173,300 บาท 
- แผนงานวิจัย จํานวน 116,827,495 บาท 

 

 2. จําแนกตามประเภทรายจาย 
- งบดําเนินการ จํานวน 9,207,777,494   บาท 
- งบลงทุน  จํานวน 2,020,410,406   บาท 
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1.8   หลักสูตร 
ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการศึกษาที่เปดสอน ทั้งสิ้น จํานวน 541 หลักสูตร  

เปนหลักสูตรภาษาไทย จํานวน 412 หลักสูตร และหลักสูตรนานาชาติ จํานวน 129 หลักสูตร (ขอมูล   
ณ พฤษภาคม 2549)  จําแนกตามระดับการศึกษาได  ดังน้ี 

 

 จํานวนหลักสูตร/สาขา  
ทั้งหมด 

 หลักสูตรที่เปดสอน  ระดับการศึกษา 
รวม ไทย นานาชาติ  รวม ไทย นานาชาติ  

1. ประกาศนียบัตร (ต่ํากวา ป.ตรี) 18 17 1 11 11 - 
2. ประกาศนียบัตรบัณฑิต 52 50 2 39 37 2 
3. ประกาศนียบัตรแพทย/ทันตแพทยเฉพาะทาง/ 126 126   137 137 - 
    พยาบาลเฉพาะทางและการฝกอบรมระยะสั้น 21 21      
4. ประกาศนียบัตรแพทยเฟลโลว   32 32 0 32 32 - 
   (หลักสูตรการฝกอบรมแพทยเฟลโลว)          
5. ประกาศนียบัตรชั้นสูง 3 1 2 - - - 
6. ปริญญาตรี   75 58 17 71 53 18 
7. ปริญญาโท   151 92 59 142 88 54 
8. ปริญญาเอก   63 15 48 58 14 44 

รวม  541 412 129 490 372 118 

 
1.9   นักศึกษา 

ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยมหิดลมีนักศึกษาเขาใหม 8,131 คน นักศึกษาทั้งหมด 
จํานวน  23,505  คน  และผูสําเร็จการศึกษา จํานวน 6,066 คน จําแนกตามระดับการศึกษา  ดังน้ี 

 

ระดับการศึกษา นักศึกษาเขาใหม 
ปการศึกษา 2548 

นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2548 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2547 

ต่ํากวาปริญญาตรี  608 856 616 
ปริญญาตรี 3,941 13,741 2,272 
ประกาศนียบัตรบัณฑิต 552 567 487 
ปริญญาโท  1,963 5,549 1,675 
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง - 5 4 
ปริญญาเอก 176 1,138 117 
หลักสูตรในกํากับสภาวิชาชีพ    

แพทยประจําบาน 345 969 220 
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ระดับการศึกษา นักศึกษาเขาใหม 
ปการศึกษา 2548 

นักศึกษาทั้งหมด 
ปการศึกษา 2548 

ผูสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2547 

แพทยตอยอดเฉพาะทาง 86 151 34 
แพทยเฟลโลว 43 59 28 
ทันตแพทยประจําบาน/เฉพาะทาง 33 86 17 
พยาบาลเฉพาะทาง 384 384 596 

รวม 8,131 23,505 6,066 

ทั้งน้ีในจํานวนนักศึกษาเหลานี้ มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาตางชาติจาก 42 ประเทศ รวม 542 คน   
จําแนกเปน ระดับปริญญาตรี จํานวน 207 คน ระดับปริญญาโท จํานวน 273 คน ระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต จํานวน 28 คน และระดับปริญญาเอก จํานวน 34 คน 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีนักศึกษาในสถาบันสมทบของมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น 6,354 คน      
จําแนกเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  จํานวน 6,226 คน  และนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
จํานวน  128  คน 
 
1.10  การจัดหนวยงานระดับคณะตามกลุมสาขาวิชา 
 ในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ    
การศึกษา (สมศ.)  ไดกําหนดใหมีการประเมินทั้งในระดับสถาบัน และระดับกลุมสาขาวิชา ซ่ึงรายชื่อ
กลุมสาขาวิชานั้น  สมศ. ไดกําหนดเปนมาตรฐานไว 10 กลุมสาขาวิชา และมหาวิทยาลัย โดยสภา
มหาวิทยาลัยมหิดล  ในคราวประชุมครั้งที่ 391 เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2549  ไดมีมติใหมหาวิทยาลัย 
จัดหนวยงานระดับคณะเขากลุมสาขาวิชารวม 6 กลุมสาขาวิชา  คือ 

1. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ไดแก  
1. คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล    
2. คณะสาธารณสุขศาสตร    
3. คณะเทคนิคการแพทย      
4. คณะเวชศาสตรเขตรอน   
5. คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี   
6. คณะทันตแพทยศาสตร   
7. คณะเภสัชศาสตร   
8. คณะพยาบาลศาสตร   
9. คณะสัตวแพทยศาสตร   
10. คณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหวประยุกต   
11. สถาบันพัฒนาการสาธารณสุขอาเซียน   
12. วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา    
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2. กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  ไดแก 
1. คณะวิทยาศาสตร    
2. คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร    
3. สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี       
4. สถาบันอณูชีววิทยาและพันธุศาสตร   
5. สถาบันวิจัยโภชนาการ     
6. สถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3. กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  ไดแก   
1. คณะวิศวกรรมศาสตร 

4. กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี   การจัดการ การทองเที่ยว  และ
เศรษฐศาสตร    
4.1  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  พาณิชยศาสตร  การบัญชี และเศรษฐศาสตร  ไดแก  
   1.  วิทยาลัยการจัดการ 

5. กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป   ไดแก 
 1. วิทยาลัยดุริยางคศิลป   

6. กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร  ไดแก   
1. คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร   
2. คณะศิลปศาสตร   
3. สถาบันวิจัยประชากรและสังคม   
4. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท   
5. สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว   
6. วิทยาลัยราชสุดา   
7. วิทยาลัยศาสนศึกษา   
8. วิทยาลัยนานาชาติ 

โดยมีหนวยงานสนับสนุนการดําเนินการตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 
1.  สํานักงานอธิการบดี 

- กองกลาง 
- กองคลัง 
- กองการเจาหนาที่ 
- กองกิจการนักศึกษา 
- กองบริการการศึกษา 
- กองบริหารงานวิจัย 
- กองแผนงาน 
- กองวิเทศสัมพันธ 
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- กองกฎหมาย 
- กองทะเบียนและประมวลผล 
- สํานักพัฒนาคุณภาพ 
- งานตรวจสอบภายใน 
- มหาวิทยาลัยมหิดล กาญจนบุรี 
- มหาวิทยาลัยมหิดล นครสวรรค 
- มหาวิทยาลัยมหิดล อํานาจเจริญ 

2. บัณฑิตวิทยาลัย 
3. สํานักหอสมุด 
4. สํานักคอมพิวเตอร 
5. สํานักสัตวทดลองแหงชาติ 
6. ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
7. ศูนยประยุกตและบริการวิชาการ 
8. ศูนยศาลายา 
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  สวนที่ 2  

  ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 
  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

 

 มหาวิทยาลัยดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานและตัวบงชี้ของสํานักงาน    
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) โดยมีผลการประเมินฯ ดังน้ี 
 

มาตรฐานที่ 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 
 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ 

ผล 
ป 2548 ตาม

เกณฑ 
พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

89.32 3 1 1 5 2.93 14.65 

1.2   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ ได
ทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

88.22 3 1 1 5 2.93 14.65 

1.3   รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตน
เปนไปตามเกณฑ 

95.04 2 0 1 3 2.92 8.76 

1.4   ร ะ ดั บ ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง น า ย จ า ง  
ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต  

ระดับ ป.ตรี 
3.74 

ระดับ ป.โท 
4.19 

ระดับ ป.เอก
4.45 

3 1 1 5 2.92 14.60 

1.5   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม  จริยธรรม หรือรางวัลทาง
วิชาการหรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
บัณฑิต ในระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติ  
ในรอบ 3 ปที่ผานมา  

233 3 1 1 5 2.90 14.50 

1.6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของ  
นักศึกษาที่ ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ  
ระดับนานาชาติภายในรอบ 3 ปที่ผานมา 

114 3 1 1 5 2.90 14.50 
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คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

1.7  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท 
ที่ ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ  
ปริญญาโททั้งหมด  

24.88 1 0 1 2 8.75 17.50 

1.8  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอก
ที่ ตี พิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด                                 

182.90 3 1 1 5 8.75 43.75 

รวม 35 142.91 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 1 
  142.91          =   4.08 
             35 

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสรางความเปนเลิศทางวิชาการ  การขยายโอกาสทางการศึกษา
ไปสูภูมิภาค  การสรางความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาของผูพิการ  การรับนักศึกษาตาม    
โครงการพิเศษ   โครงการผลิตบัณฑิตเพ่ิมในสาขาวิชาขาดแคลน   เพ่ือมุงเนนที่จะผลิตบัณฑิตที่มี  
คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  เพ่ือตอบสนองความตองการของสังคมในการ
สรางบัณฑิตใหมให   “คิดเปน ทําเปน และคิดอยางเปนระบบ”   ซ่ึงสอดคลองและเปนไปตามมาตรฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิตของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) 
หรือ สมศ. ที่กลาววา “บัณฑิตเปนผูเรืองปญญา มีความสามารถในการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  
สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีทักษะและภูมิปญญาในงานอาชีพในฐานะนักวิชาชีพชั้นสูง ทักษะวิจัย
ในฐานะนักวิชาการชั้นสูง มีจิตสํานึกและ  ภูมิธรรมในฐานะพลเมืองดีของสังคมไทยและสังคมโลก”   
 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 1 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 
1.1   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

มหาวิทยาลัยมหิดลไดทําการสํารวจการหางานทําของบัณฑิตระดับปริญญาตรีซ่ึงสําเร็จการศึกษา     
ในปการศึกษา 2548 จํานวน 2,447 คน (ทั้งบัณฑิตกลุมสาขาหลักสูตรปกติและหลักสูตรตอเน่ือง)          
ซ่ึงบัณฑิตไดกรอกแบบสํารวจและสงคืนทั้ งสิ้น จํานวน 2,263 คน  คิดเปนรอยละ 92.48          
ในจํานวนผูกรอกแบบสํารวจ  เปนผูศึกษาตอ 343 คน  ดังน้ัน เม่ือไมคิดผูศึกษาตอจะเหลือ
จํานวนผูกรอกแบบสํารวจ จํานวน 1,920 คน  ในจํานวนนี้พบวา บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดล    
ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  1,715 คน คิดเปนรอยละ 89.32  จําแนกเปนทํา
กิจการของตัวเอง 1.81  ทํากิจการของครอบครัว  รอยละ 1.92  รับราชการ/ลูกจาง/พนักงานของ
รัฐ รอยละ 55.62  พนักงานลูกจางเอกชน รอยละ 35.57  พนักงาน/ลูกจางรัฐวิสาหกิจ รอยละ 
1.11  พนักงานองคการตางประเทศ/ระหวางประเทศ รอยละ 2.68  อ่ืนๆ รอยละ  1.17  และ     
ไมระบุรอยละ 0.12  และบัณฑิตที่ไมไดทํางาน  รอยละ 9.06   
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 เม่ือพิจารณาสถานภาพการทํางานของบัณฑิตผูไดงานทํา พบวา สวนใหญเปนบัณฑิต  
กลุมที่ศึกษาหลักสูตรปกติในสาขาที่มีสัญญาใชทุน  ไดงานทํารอยละ 99.72   และกลุมสาขาวิชา 
ที่ไมมีสัญญาใชทุน  ไดงานทําในอัตรารอยละ 59.71 และกลุมศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง  ไดงานทํา
ในอัตรา รอยละ 91.91 [เอกสารอางอิงหมายเลข 1.1] 

1.2   รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
จากขอมูลจํานวนบัณฑิตซ่ึงสําเร็จปการศึกษา 2548  ที่ไดงานทําพบวา รอยละ 88.22  ไดงานทํา 
ตรงกับสาขาที่สําเร็จการศึกษา จากบัณฑิตที่ไดทํางานทั้งหมด 1,715 คน  จําแนกเปนผูไดงานทํา
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา ตามบัณฑิตกลุมศึกษาหลักสูตรภาคปกติ  และบัณฑิตกลุมศึกษา  
หลักสูตรตอเน่ืองไดดังน้ี 

บัณฑิตกลุมที่ศึกษาหลักสูตรปกติ 
-  สาขาวิชาที่มีสัญญาใชทุน 

การไดงานทําตรงกับสาขา รอยละ 99.58 
ไมตรงกับสาขา รอยละ 0.28 
ไมระบุ รอยละ 0.14 

-  สาขาวิชาที่ไมมีสัญญาใชทุน 
การไดงานทําตรงกับสาขา รอยละ 76.18 
ไมตรงกับสาขา รอยละ 15.88 
ไมระบุ รอยละ 7.94 

บัณฑิตกลุมที่ศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง 
การไดงานทําตรงกับสาขา รอยละ 93.98 
ไมตรงกับสาขา รอยละ 5.56 
ไมระบุ รอยละ 0.46 

 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 1.2] 
 

1.3   รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 
สําหรับบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา และมีรายไดประจําจากการประกอบอาชีพอิสระทั้งหมด         
ในปการศึกษา 2548 จํานวน 1,715 คน พบวารอยละ 95.04  ในจํานวนนี้เปนบัณฑิตผูที่ไดรับ 
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑเงินเดือนของคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ .)        
(เงินเดือนเริ่มตนของปริญญาตรีขั้นต่ํา 7,630 บาท)  รอยละ  0.64  เปนบัณฑิตที่ไดรับคาจาง/   
เงินเดือนเริ่มตนต่ํากวาเกณฑ   รอยละ 1.40  ไมไดรับคาจาง/เงินเดือน  และรอยละ 2.92  ไมระบุ  
ซ่ึงสามารถจําแนกเปนผูไดเงินเดือนเริ่มตนตามบัณฑิตกลุมศึกษาหลักสูตรภาคปกติ  และบัณฑิต
กลุมศึกษาหลักสูตรตอเน่ืองไดดังนี้ 
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บัณฑิตกลุมที่ศึกษาหลักสูตรปกติ 
-  สาขาวิชาที่มีสัญญาใชทุน 

การไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ รอยละ 99.58 
การไมไดรับคาจาง/เงินเดือน รอยละ 0.28 
ไมระบุ รอยละ 0.14 

 

-  สาขาวิชาที่ไมมีสัญญาใชทุน 
การไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ รอยละ 90.66 
การไดรับเงินเดือนเร่ิมตนต่ํากวาเกณฑ รอยละ 1.15 
การไมไดรับคาจาง/เงินเดือน รอยละ 2.56 
ไมระบุ รอยละ 5.63 

บัณฑิตกลุมที่ศึกษาหลักสูตรตอเน่ือง 
การไดรับเงินเดือนเร่ิมตนตามเกณฑ รอยละ 95.83 
การไดรับเงินเดือนเร่ิมตนต่ํากวาเกณฑ รอยละ 0.93 
การไมไดรับคาจาง/เงินเดือน รอยละ 0.93 
ไมระบุ รอยละ 2.31 

 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 1.3] 

1.4   ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต (ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และ      
ผูใชบัณฑิต) 

ก.  ระดับบัณฑิตศึกษา   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ไดดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
(นายจาง/ผูประกอบการ/ผูใชบัณฑิต/ผูบังคับบัญชา) ตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา  2546 
โดยใชเกณฑ Likert scale แบงออกเปน 4 ระดับ  ไดแก    

ระดับความคิดเห็น  3.51 – 4.00 (4.39 - 5.00) หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 2.51 – 3.50 (3.14 - 4.38) หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 
 1.51 – 2.50 (1.89 - 3.13) หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 
 1.00 – 1.50 (1.25 - 1.88) หมายถึง มีความพึงพอใจนอย 

 (ใชผลเทียบ 5 ระดับ) 
โดยจัดสงแบบสอบถามจํานวน 925 ชุด (ปริญญาเอก จํานวน 99 ชุด ปริญญาโท จํานวน  
826 ชุด) และไดรับแบบสอบถามกลับมาจํานวน 743 ชุด (ปริญญาเอก จํานวน 79 ชุด 
ปริญญาโท จํานวน 664  ชุด) คิดเปนรอยละ 80.32  สรุปผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
หลังจากการเทียบจาก 4 ระดับ  เปน 5 ระดับ โดยสรุปในระดับปริญญาโท คือ 4.19  และ
ระดับปริญญาเอก คือ 4.45 มีรายละเอียดดังน้ี  
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-  ดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพ 
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานความรูความสามารถทางวิชาการ/วิชาชีพของ
บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล อยูในระดับมาก   
(คาเฉลี่ย 4.28)  และพบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดลระดับปริญญาเอกมีความรอบรู
ในสาขาวิชาของตนเองอยางถูกตอง (คาเฉลี่ย 4.64) มีความกระตือรือรน  สนใจศึกษา   
หาความรูอยางตอเน่ือง   และสามารถนําองคความรูใหมมาใชพัฒนางานที่รับผิดชอบได 
(คาเฉลี่ ย  4.60) มีความสามารถใชความรู ในการทํ างานไดอยางดี  (คาเฉลี่ ย  4.58)             
มีความสามารถในการใช เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล (คาเฉลี่ย 4.53)           
มีความสามารถในการใช สื่ อสิ่ งพิ มพ ในการสืบคนขอ มูล  (ค าเฉลี่ ย  4.52) และ                
มีความสามารถเรียนรูงานในหนาที่ไดอยางรวดเร็ว (คาเฉล่ีย 4.49) อยูในระดับมากที่สุด  
และพบวาบัณฑิตระดับปริญญาโทมีความรอบรูในสาขาวิชาของตนเองอยางถูกตอง       
(คาเฉลี่ย 4.29)  มีความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบคนขอมูล (คาเฉล่ีย 
4.29) มีความสามารถใชความรูในการทํางานไดอยางดี (คาเฉล่ีย 4.24) มีความสามารถ
เรียนรูงานในหนาที่ไดอยางรวดเร็ว  (คาเฉลี่ย 4.26)  มีความสามารถในการใชสื่อสิ่งพิมพ
ในการสืบคนขอมูล (คาเฉลี่ย 4.21) มีความกระตือรือรน  สนใจศึกษาหาความรูอยางตอเน่ือง  
และสามารถนําองคความรูใหมมาใชพัฒนางานที่รับผิดชอบได (คาเฉลี่ย 4.21)  อยูใน
ระดับมาก และพบวาบัณฑิตมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการทํางานและ  
การติดตอสื่อสารไดในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.60)   

-  ดานวุฒิภาวะ/คุณธรรม/จริยธรรม  
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจดานวุฒิภาวะ คุณธรรม  จริยธรรมของบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล  อยูในระดับมาก  (คาเฉล่ีย 
4.38) และ   พบวาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยระดับปริญญาเอกมีความซื่อสัตย สุจริต และ
รักษาผลประโยชนของหนวยงานอยู ในระดับมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 4.66 และ 4.56         
ตามลําดับ) และพบวาบัณฑิตระดับปริญญาโท มีความซื่อสัตยสุจริต มีนํ้าใจชวยเหลือผูอ่ืน   
อยูในระดับมากที่สุด  (คาเฉลี่ย 4.53  และ 4.39 ตามลําดับ) 
 [เอกสารอางอิงหมายเลข 1.4 (1)] 

ข.  ระดับปริญญาตรี   
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยสํานักพัฒนาคุณภาพ ไดสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรี  ปการศึกษา 2546  โดยใชเกณฑ Likert scale แบงออกเปน 5 
ระดับ  สําหรับการใหความหมายของระดับความพึงพอใจ  ดังน้ี   

4.50 - 5.00 หมายถึง  มีความพึงพอใจมากที่สุด 
3.50 - 4.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 
2.50 - 3.49  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 
1.50 - 2.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
0.01 - 1.49 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอยที่สุด 
0.00  หมายถึง  ประเมินไมได 
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จากการสํารวจในภาพรวมพบวาผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตฯ ในระดับมาก (ระดับ
เฉลี่ย 3.74) สรุปเปนดานตางๆ ไดดังน้ี  

-  ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน   
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.62) และพบวา บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหิดล
สามารถปรับตัว   ใหเขากับเพ่ือนรวมงาน  ไดดีมาก (คาเฉลี่ย 3.91)  สามารถทํางานเปน
กลุมไดดีมาก (คาเฉลี่ย  3.92) บัณฑิตมีความการรับฟง ความคิดเห็นของผูอ่ืนดีมาก    
(คาเฉลี่ย 3.90 ) สามารถใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการใชงานไดดีมาก   (คาเฉลี่ย 
3.57) สวนความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในการทํางานและการติดตอสื่อสาร         
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.14) ซ่ึงเปนระดับคาเฉลี่ยนอยที่สุด
ของดานนี้ 

-  ดานความรู ความสามารถในวิชาชีพ 
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติงานของบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยมหิดล    
ดานความรูความสามารถทางวิชาชีพตามลักษณะงานในสาขานั้นๆ อยูในระดับมาก    
(คาเฉลี่ย 3.54)  และพบวาบัณฑิตมีความรอบรูในสาขาวิชาของตนเอง   และสามารถใช
วิชาความรูในการทํางานไดอยางดี  (คาเฉลี่ย 3.67) 

-  ดานคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
ในภาพรวมผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยมหิดล ดานคุณธรรม/   
จริยธรรม ในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.05) และพบวาบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
และบัณทิตมีความรับผิดชอบตอการทํางานในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.12 และ 4.05)    
โดยคาเฉลี่ยมากที่สุดในดานนี้   คือบัณฑิตปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 1.4 (2)] 

1.5   จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการ ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ   
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนที่เก่ียวของกับคุณภาพ
บัณฑิต    ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ปที่ผานมา 
ในปการศึกษา  2548  มีนักศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน    
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม  รวมจํานวน 233 คน  จําแนกไดดังน้ี 

-  จํานวนนักศึกษาที่ไดรับประเกียรติคุณยกยอง  จํานวน 105 คน 
-  จํานวนศิษยเกาที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง จํานวน 128 คน 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 1.5] 
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1.6   จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับ   
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (นักศึกษาทุกระดับ)  
ในปการศึกษา 2548 มีผลงานวิทยานิพนธและผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
ปริญญาโท และปริญญาเอก  ไดรับการรางวัลในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ 3 ป      
ที่ผานมา  จํานวน  114  เรื่อง   จําแนกเปนวิทยานิพนธ 50 เร่ือง งานวิชาการ 64 เร่ือง [เอกสาร
อางอิงหมายเลข 1.6] 

1.7   รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด 
ในปการศึกษา 2547  มีผลงานบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาโทที่สําเร็จ     
การศึกษาไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสาร 214 เรื่อง จากจํานวนวิทยานิพนธระดับปริญญาโท   
ทั้งหมด 860 เรื่อง  คิดเปนรอยละ 24.88 ตอจํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด [เอกสารอางอิงหมายเลข 
1.7] 

1.8   รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 
ในปการศึกษา 2547 มีผลงานบทความจากวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับปริญญาเอกที่สําเร็จ     
การศึกษาไดรับการตีพิมพ เผยแพรในวารสาร 214 เร่ือง  จากจํานวนบทความจากวิทยานิพนธ      
นักศึกษาระดับปริญญาเอกทั้งหมด 117 เร่ือง คิดเปนรอยละ 182.90   ตอจํานวนวิทยานิพนธ 
ปริญญาเอกทั้งหมด   
[เอกสารอางอิงหมายเลข 1.8]            

 
วิเคราะหผลการประเมิน   

 จากตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 (ดานคุณภาพบัณฑิต)  จะเห็นวา  ตัวบงชี้สวนใหญ        
ไดคะแนนสูงถึงระดับ 5  คือ ดีมาก ยกเวนตัวบงชี้ที่ 1.3 และ 1.7  ซ่ึงไดคะแนน 3 และ 2 ตามลําดับ 
 ตัวบงชี้ที่ 1.1 และ 1.2 คือการไดงานฯ และการทํางานตรงสาขา ถึงแมจะไดคะแนนสูงคือ 5  
แตเม่ือดูตัวเลขรอยละจะเห็นวาไมเปนที่นาพอใจ  เพราะยังมีบัณฑิตจํานวนหนึ่งที่ยังไมไดงานทําหรือ
ไดงานไมตรงสาขา  สาเหตุนาจะเปนเพราะชวงเวลาการสํารวจภาวะการไดงานกระทําในวันที่บัณฑิต
มารับพระราชทานปริญญา  ซ่ึงหางจากวันสําเร็จการศึกษาเพียงไมกี่เดือน  หากสํารวจหลังจบ       
การศึกษาประมาณ 1 ป ตามเกณฑของ สมศ. คาดวาตัวเลขนาจะใกลเคียงรอยละ 100 สวนตัวบงชี้    
ที่ 1.3  คือการไดเงินเดือนเริ่มตนตามเกณฑ นาจะมีสาเหตุจากเหตุผลเดียวกัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะ    
ติดตามบัณฑิตกลุมน้ีตอไป   เพ่ือวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงและกําหนดมาตรการปรับปรุงแกไข 
 สําหรับตัวบงชี้ที่ 1.7 คือการตีพิมพบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโท ตัวเลขรอยละทั้งในระดับ
สาขาวิชาและระดับมหาวิทยาลัยยังต่ํามากดวยเหตุผล 2 ประการ ประการแรกคือ  มหาวิทยาลัยไมได
กําหนดเกณฑเหมือนระดับปริญญาเอกซึ่งกําหนดไววาตองมีผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธจึงจะถือวา
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สําเร็จการศึกษา  อีกประการหนึ่งคือ ขอกําหนดของ สมศ. ซ่ึงใหรายงานขอมูลของผูสําเร็จในปการศึกษา 
2548 น้ัน   นาจะไมสอดคลองกับสถานการณจริง  เพราะการสงบทความ/งานวิจัยไปจนถึงขั้นตอน      
ตีพิมพตองใชเวลานานพอควร  
 หากเปรียบเทียบผลตัวบงชี้ของมาตรฐานนี้ในระหวางกลุมสาขาวิชา  มหาวิทยาลัยมีขอสังเกตดังนี้ 
 ภาวะการไดทํางานของบัณฑิต   จะเห็นวากลุมสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพมีคารอยละสูงกวา
กลุมอ่ืน เน่ืองจากมีหลายหลักสูตรที่มีสัญญาใหผูสําเร็จการศึกษาปฏิบัติงานชดใชทุน  กลุมสาขาวิชาอ่ืน
ซ่ึงถึงแมจะไมมีขอกําหนดนี้  แตก็มีบางกลุมที่มีผลลัพธเปนที่นาพอใจ  ทั้งที่คาดวาจะมีงานรองรับ    
ไมมากเหมือนกลุมสาขาวิชาอ่ืน เชน กลุมสาขาวิชามนุษยศาสตรฯ  และศิลปกรรมศาสตรซ่ึงไดงาน  
รอยละ 91.45 และ 100  ตามลําดับ เปนตน 
 ตัวบงชี้ที่ 1.8 ผลงานตีพิมพจากวิทยานิพนธปริญญาเอก  ปรากฏวามีสองกลุมสาขาวิชาคือ     
วิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตรกายภาพฯ  มีคารอยละสูงกวา 100 คือไดรับการตีพิมพรอยละ 
120 และ 171 ตามลําดับ  ซ่ึงสวนใหญไดรับการตีพิมพในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มี Impact  
factor  แสดงถึงคุณภาพและมาตรฐานของงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัย 

 จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
 คุณภาพบัณฑิตของสถาบันศึกษาขึ้นกับเหตุปจจัยอ่ืนหลายประการ  นอกเหนือจากคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน  ปจจัยที่เปนจุดเดนสําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดลในการหลอหลอมบัณฑิตให
มีคุณภาพ  ก็คือความเปนมาและเอกลักษณของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มตนที่คณะแพทยศาสตร
ศิ ริราชพยาบาลซึ่ งมีภารกิจสําคัญคือ การบริการดูแลรักษาผูป วย  และการผลิตบัณฑิตแพทย              
การผสมผสานงานการเรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ   และตอมาเสริมดวยงานวิจัยสราง       
องคความรูใหมเพ่ือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสภาพการณของประเทศไทย  เปนแนวทาง              
ที่มหาวิทยาลัยมหิดลถือเปนหัวใจสําคัญ  และดําเนินการสืบตอเน่ืองมาจนถึงปจจุบัน  เพราะการศึกษา
งานการบริการและการทํางานวิจัยเปนองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน  พ่ึงพาอาศัยกันและสงเสริม     
ซ่ึงกันและกันอยางแยกไมออก 
 จากที่กลาวมาขางตนเม่ือมองภาพรวมจะเห็นไดวา  นอกจากมหาวิทยาลัยมหิดลจะมีผลงานวิจัย    
ที่ตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติเปนจํานวนมาก  มหาวิทยาลัยยังมีงานบริการวิชาการของ  
สาขาวิชาและคณะวิชาตางๆ  อยางหลากหลาย  เชน  งานบริการของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน คณะทันตแพทยศาสตร        
คณะวิทยาศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร  คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร  คณะสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรศาสตร  และวิทยาลัยดุริยางคศิลป  เปนตน  การที่ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล         
ไดเรียนรูและคลุกคลีอยูในสภาพการณจริงของการนําวิทยาการและองคความรูใหมที่ไดจากงานวิจัย
และงานสรางสรรคมาใหบริการแกประชาชนและสังคม  รวมทั้งการที่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา      
ไดมีโอกาสศึกษาและรวมทํางานวิจัยกับอาจารยที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ    
จึงถือเปนจุดเดนสําคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล   ในการสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ  ซ่ึงสะทอนออกมาให
เห็นไดชัดเจนจากผลการประเมินตามตัวบงชี้ที่ 1.4,1.5, 1.6  และ 1.8 
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 โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. การที่มหาวิทยาลัยเก็บขอมูลที่ เกี่ยวของกับการทํางานของบัณฑิตในชวงที่มารับ        

พระราชทานปริญญา ซ่ึงเปนเวลา 2-3 เดือนหลังจากสําเร็จการศึกษา ทําใหไดขอมูล     
ไมสอดคลองกับสภาพการณจริง  มหาวิทยาลัยจึงกําหนดแนวทางการติดตามบัณฑิตไววา
จะใหหนวยงานที่ดําเนินการเรื่องนี้ติดตามบัณฑิตเปนระยะๆ และเก็บขอมูลเพ่ิมเติม   
อยางเปนระบบ  เพ่ือนํามาวิเคราะหหาจุดออนจุดแข็ง  เพ่ือวางมาตรการปองกันแกไขและ
ปรับปรุงพัฒนาอยางตอเน่ือง  

2. สําหรับการตีพิมพผลงานวิทยานิพนธระดับปริญญาโทน้ัน  ถึงแมมหาวิทยาลัยเห็นวาไมใช   
จุดเนนสําคัญเหมือนระดับปริญญาเอก  เพราะการทํางานวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับ
ปริญญาโท  ถือเปนการฝกนักศึกษาใหทําวิจัยอยางไดมาตรฐาน  เน้ืองานยอมไมลึกซึ้ง  
ถึงขั้นสงไปตีพิมพในวารสารที่ไดมาตรฐานอยางแพรหลายเหมือนผลงานจากวิทยานิพนธ
ของนักศึกษาระดับปริญญาเอก  แต เม่ือ  สมศ . ให นํ้ าหนักความสําคัญ เท าๆ  กัน  
มหาวิทยาลัยจึงเริ่มกระตุนใหสงผลงานจากวิทยานิพนธปริญญาโทลงตีพิมพ  ในปน้ี   
สํานักพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยไดเร่ิมตนโดยกําหนดเปาหมายไวรอยละ 15  แตใน
ปตอๆ ไป  มหาวิทยาลัยจะพิจารณากําหนดใหใชมาตรการ เชนเดียวกับระดับปริญญาเอก
คือ ตองมีผลงานตีพิมพกอนจึงจะถือวาสําเร็จการศึกษา  ซ่ึงเริ่มใชสําหรับนักศึกษา
ปริญญาโทที่เขาศึกษาในปการศึกษา 2549 น้ี 

3. จากขอมูลที่ไดจากการสํารวจความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตทั้งในชวงการตรวจประเมินฯ 
ของ สมศ . เม่ือปการศึกษา 2545  และชวงที่จะมาประเมินในปการศึกษา 2548 น้ี         
ถึงแมบัณฑิตของมหาวิทยาลัยจะมีคุณภาพเปนที่นาพอใจ  แตมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็น
วาคุณภาพบัณฑิตมีความหมายลึกซึ้งมากกวาความพึงพอใจของผูใชผลผลิต   ซ่ึงอาจจะ
มองเฉพาะประโยชนที่ เกิดแกผู ใช เทานั้น  มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรดําเนินการ       
เสริมสรางคุณภาพของบัณฑิตมหิดลใหสามารถสรางคุณประโยชนทั้งตอตนเอง วิชาการ/
วิชาชีพ สังคม  ประเทศชาติไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น  โดยใหหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ปรับปรุงจุดประสงค รายวิชา และการเรียนการสอน   
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  ใหสอดคลองกับแนวทางที่มหาวิทยาลัยพัฒนามาจากคํา       
จํากัดความของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  โดยเฉพาะแนวคิดของ
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต)  ซ่ึงเนนใหตระหนักถึงความสําคัญของวิชาศึกษา     
ทั่วไปวา  วิชาศึกษาทั่วไปเปนวิชาสรางบัณฑิต สวนวิชาชีพ/วิชาเฉพาะเปนวิชาสราง  
เครื่องมือใหบัณฑิต  โดยใหทุกหลักสูตรเริ่มใชหลักสูตรปรับปรุงใหมตั้งแตปการศึกษา 
2550  เปนตนไป 



 

 28 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

 

มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

2.1   รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 
เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา   

142.27 3 1 1 5 3.50 17.50 

2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ภายในสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   

140,530.95 3 1 1 5 3.50 17.50 

2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจาก
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา  

223,162.03 3 1 1 5 3.50 17.50 

2.4  รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

29.37 1 0 1 2 3.50 7.00 

2.5   รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย
หรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

31.77 2 1 1 4 3.50 14.00 

2.6   รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง 
(Citation) ใ น  refereed journal ห รื อ ใ น  
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ตออาจารยประจํา 

215.13 3 1 1 5 8.75 43.75 

2.7   จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ  
อนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ปที่ผานมา    

87 3 1 1 5 8.75 43.75 

รวม 35 161.00 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 2   161.00        =          4.60 
              35 

 

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีรองอธิการบดีฝายวิจัย  และกองบริหารงานวิจัย   สํานักงานอธิการบดี       
เปนผูดูแล และดําเนินการดานการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีอาจารยประจําจํานวน 3,088 คน  เปนขาราชการ 2,291 คน พนักงาน
มหาวิทยาลัย 775  และลูกจางสายวิชาการ 22 คน  มีผูลาศึกษาตอ จํานวน 173 คน ดังน้ันเปนอาจารย     
ที่ปฏิบัติงานจริง จํานวน 2,915 คน  นอกจากอาจารยประจําแลวยังมีนักวิจัยที่มีสวนในการทําวิจัยของ
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มหาวิทยาลัยอีก จํานวน 178 คน เปนผูที่ลาศึกษาตอจํานวน15 ดังนั้น เปนนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
จํานวน 163 คน  เม่ือรวมอาจารยและนักวิจัยแลวมีจํานวน 3,266 คน เปนผูลาศึกษาตอจํานวน      
188 คน  ดังน้ันเปนจํานวนอาจารยและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง  3,078 คน 
 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 2 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

2.1   งานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และ/หรือ นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  
ในป 2548 อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ     
เผยแพร และ/หรือ นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ และระดับนานาชาติ เปนจํานวนทั้งสิ้น 
4,379 เรื่อง   ตออาจารยประจําทุกระดับ  และนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง โดยไมนับรวมอาจารยและ
นักวิจัยที่ลาศึกษาตอ  คิดเปนจํานวนบทความวิจัยที่พิมพเผยแพรและงานสรางสรรคตอจํานวน
อาจารยประจําและนักวิจัยทุกระดับ  รอยละ 142.27 [เอกสารอางอิงหมายเลข 2.1] นอกจากนี้  
ยังมีผลงานวิจัยฯ ที่ลงพิมพ  ในรูปบทคัดยอเอกสารประกอบการประชุมวิชาการนานาชาติหรือ 
ระดับชาติและผลงานรูปแบบอ่ืนๆ  อีก   

นอกจากนี้ ในป 2548 มีอาจารยประจํา และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีผลงานวิจัย
ที่ไดรับการเผยแพรและไดรับรางวัลดีเดน 16 รางวัล (ระดับชาติ จํานวน 5 รางวัล และรางวัล
ระดับนานาชาติ จํานวน 11  รางวัล) ดังน้ี   
รางวัลภายในประเทศ 
1. รางวัลถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช งาน Bangkok 

Business Challenge 2004 จากหนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  สถาบันการเงินเกียรตินาคิน
และสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทรแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- รองศาสตราจารยปลื้มจิตต   โรจนพันธุ   คณะเภสัชศาสตร 

ผลงาน : โปรตีนสกัดจากไหมเพื่อใชทางการแพทยและเครื่องสําอางค 
2. รางวัลดีเดน (Best Practice) ประเภทสื่ออิเล็กทรอนิกสชวยเรียนรูดานความปลอดภัย         

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ประจําป 2548 จากกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กระทรวงแรงงาน 
- รองศาสตราจารยภิญโญ  พานิชพันธ  และรองศาสตราจารยพิณทิพ  ร่ืนวงษา  สถาบัน

นวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 
3. รางวัลนักอนุรักษสิ่งแวดลอม สาขาการอนุรักษสิ่งแวดลอม ประจําป 2547 จากกระทรวงการ  

ตางประเทศ 
- ศาสตราจารยวอเรณ  บรอคเคลแมน  คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

4. รางวัลบุคคลดี เดนดานการแพทย  ประจําปการศึกษา 2547  จากศูนยวิ จัยโรคเอดส          
สภากาชาดไทย 
- อาจารย มล.ธีรธวัช  ศรีธวัช  คณะทันตแพทยศาสตร 

5. รางวัลชนะเลิสการประกวดผลงานบูรณะฟนดวย Cerma-X Mono จาก Dentsply Asia 
- ทันตแพทยคมศักดิ์  โชคอํานวย  คณะทันตแพทยศาสตร 
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6. รางวัลโลสามศร (ผูบําเพ็ญประโยชนตอมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากมหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช) 
- รองศาสตราจารยเฉลิมชัย  ชัยกิตติภรณ  คณะสาธารณสุขศาสตร 

7. รางวั ลผู นํ า เสนอผลงาน วิ จั ย ดี เด น  (โป ส เตอร ) จาก  2005 – Asia Pacific Winter 
Conference on Plasma Spectrochemistry, Chiang Mai, Thailand 
- นายครรชิต  จุดประสงค     คณะวิทยาศาสตร 
ผลงาน  : Continous-Flow Dialysis System with Inductively Coupled Plasma Optical 
Emission Spectrometric Detection for in Vitro Estimation of Bioavailability 
- นางสาวน้ําฝน  ทองทวี     คณะวิทยาศาสตร 
ผ ล ง า น  : Assessment of lead availability in contaminated soils by stable isotope 
dilution mass spectrometry 
- นายอุษารัตน  คําทับทิม     คณะวิทยาศาสตร 
ผลงาน  : Element size characterization of air particukates using sedimentation field-
flow fractionation-inductively coupled plasma optical emission spectrometry 

รางวัลตางประเทศ 
1. ร า งวั ล  FAPA Ishidale Award ส าข า  Pharmaceutical Research จ าก  Federation of 

Asian Pharmaceutical Associations (FAPA) 
- รองศาสตราจารยสาธิต  พุทธิพิพัฒนขจร  คณะเภสัชศาสตร 

ผลงาน : การพัฒนาสารชวยทางเภสัชกรรมจากพอลิเมอรธรรมชาติโดยเฉพาะอยางยิ่ง     
ไคโตซาน การศึกษาอันตรกิริยาระหวางตัวยาสําคัญกับพอลิเมอร  การพัฒนาระบบ    
นําสงยาที่ใหทางปาก เชน ระบบนําสงยาพัลสะไทสและการพัฒนาผลิตภัณฑยาตาน
มาลาเรีย  ไดโฮโดรอารเตมิชินิน 

2. ร า ง วั ล  Agglomeration Award จ าก  European Federation of Chemical Engineering 
Society of Power Technology of Japan, Particle Technology Forum of the A.I.CH.E. 
- รองศาสตราจารยณัฐนันท  สินชัยพาณิช  คณะเภสัชศาสตร 

ผลงาน : ดาน pelletization และ hot melt coating 
3. รางวัล  The Pfizer Overseas Fellowship Award จากสมาคมเมตาบอลิก ประเทศญี่ปุน 

- ศาสตราจารยแพทยหญิงพรสวรรค  วสันต  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
ผลงาน : โรคพันธุกรรมเมตาบอลิกในเดกไทยโดยการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือหา
ชนิดและปริมาณสารตัวอยางในปสสาวะโดยใชเทคนิค GC/MS 

4. รางวัล  OARDC William E.Krauss Director’s Award foe Excellence in Research จาก 
William E.Krauss Director’s Award foe Excellence in Graduate Research  
- ผูชวยศาสตราจารยจุรีพร  จิตจํารูญโชคไชย  สถาบันวิจัยโภชนาการ 

ผลงาน : ผักใบเขียวลดความเสี่ยงตอการเกิดตอกระจก 



 

 31รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

5. รางวัล  IADR/Lion Dental  Research Award จาก International Association for Dental 
Research 
- อาจารยทันตแพทยหญิงศรันยา  ตันเจริญ    คณะทันตแพทยศาสตร 

ผลงาน : Aquaporin water channel gene : A novel predictor for human periodontith 
6. รางวัล   Nagai Award Thailand 2004 The Nagai Foundation Tokyo โดยคณ ะเภสัช

ศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
- รองศาสตราจารยลีณา  สุนทรสุข    คณะเภสัชศาสตร 

ผ ล งาน  : Precision improvement for the qualitative and quantitative analysis of 
flavonoids in selected Thai medicinal plants by capillary electrophoresis 

7. รางวัล  L’OREAL for Women in Science ประจําป 2548  
- นางสาววรรณสิกา  เกียรติปฐมชัย    คณะวิทยาศาสตร 

ผลงาน : การหาพาหะของเชื้อไวรัส ทีเอสวี (TSV) ซ่ึงเปนสาเหตุของโรคในกุงขาว    
รวมถึงพัฒนาวิธีการเก็บเลือดกุงเพ่ือใชตรวจหาเชื้อไวรัส 

- รองศาสตราจารยพรทิพย  เพ็ชรมิตร    คณะเวชศาสตรเขตรอน 
ผลงาน : การศึกษากลไก การลอกแบบ และซอมแซมดีเอ็นเอของเอ็นไซมในเชื้อ
มาลาเรีย เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนายารักษาโรคมาลาเรีย 

8. รางวัล  SEAMEO SERVICE AWARDS 2004/2005  จากคณะกรรมการแหงชาติวาดวย    
องคการรัฐมนตรีศึกษาแหงเอเซียตะวันออกเฉียงใต (SEAMEO)  
- นางสาวกรรณิการแกว  พินิจ    คณะเวชศาสตรเขตรอน 

9. รางวัลผูนําเสนอผลงานวิจัยดีเดน (โปสเตอร)  จาก 13th  Internationl Conference Las 
Vegas, Nevada, USA 
- นายณัฐชนน  อมรธํามรงค    คณะวิทยาศาสตร 

ผลงาน : Flow Injection Analysis Including Related Techniques 

2.2   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเห็นความจําเปนในการจัดสรรทรัพยากรดานเงินทุนวิจัย (เงินงบประมาณ          
เงินรายไดของมหาวิทยาลัย และเงินรายไดของคณะ) ในป 2548 ไดมีการจัดสรรเงินทุนจํานวน         
673  โครงการ   รวมเปน เงินเพ่ื องานวิ จัยโครงการตางๆ  ทั้ งสิ้น   406,937,851.73 บาท         
โดยจําแนกเงินทุนวิจัยตามแหลงเงินทุน ดังน้ี 

1. เงินงบประมาณ จํานวน  99 โครงการ  วงเงิน  289,140,500 บาท   
2. เงินรายไดมหาวิทยาลัย จํานวน  96 โครงการ  วงเงิน  31,600,351 บาท   
3. เงินรายไดคณะ วงเงิน  86,197,000.73 บาท   

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังไดใหเงินสนับสนุนงานสรางสรรคแกอาจารยและนักวิจัยเปน
จํานวนเงินทั้งสิ้น  25,616,400 บาท  รวมเปนเงินทุนวิจัยและงานสรางสรรคภายในมหาวิทยาลัย
จํานวน 432,554,251.73 บาท  เม่ือคิดตออาจารยประจํา และนักวิจัย (ไมนับรวมผูที่ลาศึกษาตอ) 



 

 32 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

3,078 คน    จึงไดคาเฉล่ียของเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย  
140,530.95  บาท/อาจารยประจําและนักวิจัย 1 คน  [เอกสารอางอิงหมายเลข 2.2] 

2.3   เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
แหลงทุนภายนอกทั้งในประเทศ และตางประเทศ ที่สนับสนุนโครงการวิจัยเฉพาะที่ผาน
มหาวิทยาลัย เพ่ือสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย  มาจากแหลงทุนภายนอก   
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  นอกจากนี้ ยังมีเงินทุนที่ผานไปที่คณะและหนวยงานตางๆ  โดย
ตรงอีกจํานวนหนึ่ง  สรุปเงินทุนสนับสนุนการวิจัยจากภายนอก เปนจํานวนเงิน  664,853,163.13 
บาท  โดยจําแนกเงินทุนวิจัยตามแหลงเงินทุน ดังน้ี 

1. เงินทุนจากหนวยงานภายนอก (ในประเทศ) จํานวน 344 โครงการ วงเงิน 476,174,868  บาท 
2. เงินทุนจากหนวยงานภายนอก (ตางประเทศ) จํานวน 51 โครงการ วงเงิน 103,664,081  

บาท 
3. เงินทุนวิจัยที่ผานคณะโดยตรง  จํานวนเงิน 85,014,214.13 บาท 

นอกจากนั้นยังมีเงินทุนสําหรับงานสรางสรรค อีกจํานวน 17 โครงการ  จํานวนเงิน 
22,039,578  บาท  รวมเปนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 686,892,741.13 

เม่ือคิดตออาจารยประจําและนักวิจัย 3,078 คน  คือเฉลี่ยจํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย   
ภายนอก คิดเปน  223,162.03 บาท/คน  [เอกสารอางอิงหมายเลข 2.3] 

2.4   อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในมหาวิทยาลัย 
ในป 2548 อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล จํานวน  3,078  คน (ไมนับรวม   
ผูลาศึกษาตอ) ไดรับทุนทําวิจัย  หรืองานสรางสรรคจากมหาวิทยาลัย โดยมีอาจารยที่ไดรับทุน
จํานวน 904  คน  ได รับทุน คิดเปนรอยละ 29.37 ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  
[เอกสารอางอิงหมายเลข 2.4] 

2.5   อาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย 
ในป 2548 อาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยจํานวน 3,078 คน  (ไมนับรวมผูลาศึกษา)   
เปนผูที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 978 คน คิดเปน
รอยละ 31.77 ของอาจารยประจําและนักวิจัยทั้งหมด  [เอกสารอางอิงหมายเลข 2.5] 

2.6   บทความวิจัยที่ ได รับการอางอิง  (Citation) ใน  refereed journal หรือในฐานขอมูล        
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ในป 2548 มีจํานวนบทความวิจัยของอาจารยประจําและนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ไดรับ
การตีพิมพตั้งแตป 2518-2547 ไดรับการอางอิง (Citation) ในป พ.ศ.2548  ใน refereed journal 
หรือในฐานขอมูลระดับนานาชาติ  จํานวน 7,026 บทความ  คิดเปนรอยละ 215.13 ของอาจารย
ประจําและนักวิจัยทั้งหมด  จํานวน 3,266 คน  โดยในจํานวนบทความระดับนานาชาติทั้งหมดนี้      
มีจํานวนครั้งที่ถูกอางอิง 74,922 ครั้ง  [เอกสารอางอิงหมายเลข 2.6 (1)-(2)] 
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2.7   ผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร    
ในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ในรอบ 5 ปที่ผานมามีจํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัยมหิดล  ที่ไดรับการ    
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา ในประเทศจํานวนทั้งสิ้น 87 รายการ จําแนกเปนจํานวน      
สิทธิบัตร จํานวน 40 เรื่อง  และอนุสิทธิบัตร  จํานวน 47 รายการ  นอกจากนี้ยังมีเครื่องหมาย
การคาอีกจํานวน 7 รายการ  โดยไดแสดงรายละเอียดของผลงานที่สําคัญดังตอไปน้ี 

สิทธิบัตร 
เลขที่จดทะเบียน/

ว.ด.ป ชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน หนวยงาน 

10591/18 มิ.ย. 44 1. เตียงปองกันและบําบัดแผลกดทับ ศ.นพ.สุรัตน โคมินทร RA 
11276/16 พ.ย. 44 2.  แผนรองนอน คุณกฤษณี  จันทรกระจาง SI 
11699/16 ม.ค. 45 3.  ระบบยึดตรึงกระดูกสันหลังรามา รศ.วิเชียร เลาหพันธ RA 
ว.3036/พ.ค. 45 4. ซีดี “ฐานขอมูลงานวิจัยทางการ

พยาบาลในประเทศไทย ระหวาง 
ป พ.ศ.2531-2542” 

ศ.ดร.ฟองคํา ติลกสกุลชัย และ
คณะ 

NS 

14194/3 ก.พ. 46 5. ถุงรองรับถุงนํ้าดีสําหรับการผาตัด
ถุงนํ้าดีโดยวิธีสองกลอง 

นางเพียรจิตต ภูมิสิริกุล RA 

14922/1 ก.ค. 46 6.  เข็มลางทอทางเดินนํ้าตา ภญ.ภุชงคพร  จรูญธรรม  
084949/8 ก.ย. 47  7. โปรแกรมคอมพิ ว เตอรม หิ ดล 

“Mahidol Verbal Autopsy System 
(Mahidol VAS, Mahidol VA System)” 

ศ .ดร.ปราโมทย  ประสาทกุล 
และคณะ 

PR 

18643/13 มิ.ย. 48 8. รถเข็นนั่งคนพิการที่สามารถปรับ
ยืนไดดวยตนเอง 

รศ.นพ.ชลเวช ชวศิริ  
ผศ.พญ.ศรีนวล ชวศิริ  

SI 

  อ.วิชาญ คงเกียรติไพบูลย  
อ.สมนึก บุญพาไสว 
 

คณะวิศวกรรม
ศาสตร  

ม.เทคโนโลยี 
มหานคร 

5198535/48 9. Protective malaria sporozoite 
surface protein immunogen and 
gene 

ศ.ศรีสิน  คูสมิทธิ์ TM 
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อนุสิทธิบัตร 
เลขที่จดทะเบียน/

ว.ด.ป ชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน หนวยงาน 

139/11 ม.ค. 44 1. ชุดคลุมหนาทองเพ่ือการผาตัด
คลอด และชุดรองซับเก็บนํ้าคร่ํา
แล ะ เลื อ ดท างป ากช อ งค ลอด
ระหวางการผาตัดคลอด 

ศ.นพ.วินิต พัวประดิษฐ RA 

737/10 มิ.ย. 45 2. ชุดอุปกรณสําหรับวัดการหมุนตัว
ของลูกตาที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยน
ทาจากหนามองตรงเปนทานอน 

รศ.สบง ศรีวรรณบูรณ SI 

806/21 ส.ค. 45 3. ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ท าข น ม ป ง  (bread 
spread) เสริมเสนใยอาหารจากงา
และถั่วดํา 

ดร.ไพโรจน หลวงพิทักษ  
นส.ลัดดา  ไหลเวชพิทยา 

SC 

997/11 เม.ย. 46 4. ภาชนะปลดเข็มฉีดยาดวยแผน
สปริง 

รศ.นพ.ทวี เลาหพันธ  
นายวิชา สุขพัทธี  
นายหลวย แกนประกอบ  
นายอุดร พุมจันทร 

SI 

1063/8 ส.ค. 46 5. กรรมวิธีการสังเคราะหสารลาเมล
ลารินและสารมัธยันตที่ ไดจาก
กรรมวิธี ดังกลาว 

ศ.ดร สมศักดิ์ รุจิรวัฒน SC 

1092/15 ก.ย. 46 6. เข็ มล างท อทางเดิ นน้ํ าตาชนิ ด  
ดัดแปลง 

ภญ.ภุชงคพร  จรูญธรรม  

1335/25 เม.ย. 47 7. สารละลายธาตุอาหารเพื่ อ เพ่ิ ม
ปริมาณไอโอดีน และกรรมวิธีการ
ปลูกผักใบ 

รศ.นัยนา  บุญทวียุวัฒน PH 

1435/23 ก.ค. 47 8. อุปกรณเติมอาหารเพาะเลี้ยง รศ.วรรณะ มหากิตติคุณ SI 
1499/16 ก.ย. 47 9. สารอาหารใหทางหลอดเลือดดํา ศ.พญ.จุฬาภรณ รุงพิสุทธิพงษ  RA 

  รศ.ภญ.บุษบา จินดาวิจักขณ PY 
23 ก.ย. 47 13.อุปกรณเติมอาหาร ผศ.จํารัส  พรอมมาศ MT 

1578/26 พ.ย. 47 14.ชุดตรวจจุลินทรียในชองปาก รศ.บุญนิตย ทวีบูรณ   
รศ.สรอยศิริ ทวีบูรณ  

DT 

  ผศ.เจิดกุล โสภาวนิตย  คณะวิศวฯ จุฬาฯ 
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เลขที่จดทะเบียน/
ว.ด.ป ชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน หนวยงาน 

1760/19 เม.ย. 48 15.กรรมวิ ธี ก ารสกั ด เพ คติ น จาก  
ใบเครือหมานอย และการใชสาร
สกัดจากกรรมวิธีน้ัน 

นส. อาภัสรา อัครพันธ RA 

1844/10 มิ.ย. 48 16.ชุดทดสอบทางชี ว เค มีสํ าหรับ
จําแนกชนิดของยีสตดวยคุณสมบัติ
การใชคารโบไฮเดรตเปนแหลง
คารบอนทั้งในสภาวะที่มีและไมมี
ออกซิ เจน  ในภ าชนะทดสอบ  
เดียวกัน 

ดร.พิทักษ  สันตนิรันดร  
นางสาวปาหนัน ภัททิยธนี  
นางสาวคนึง อังคณากุล 

RA 

1920/19 ส.ค. 48 17.สารละลายแรธาตุสําหรับผูปวย ศ.จุฬาภรณ  รุงพิสุทธิพงษ RA 
1973/28 ก.ย. 48 18.อุปกรณเตรียมชิ้นงาน ดร.สมบัติ ธนะวันต  ST 

  รศ.ดร.ทวีชัย อมรศักดิ์ชัย  
นายสุรชิต ฮวดสาขา 

SC 

1995/7 ต.ค. 48 19.สารกัดผิวฟนสําหรับการอุดฟน รศ.ละอองทอง วัชราภัย  
รศ.วนิดา แสงอลังการ 

DT 

1996/7 ต.ค. 48 20.สารทําความสะอาดคลองรากฟน รศ.ละอองทอง วัชราภัย  
รศ.วนิดา แสงอลังการ 

DT 

1997/7 ต.ค. 48 21.สารทําความสะอาดฟน รศ.วนิดา แสงอลังการ DT 
503001606/ 
26 ธ.ค. 48 

22.ผงน้ําคั้นหญาเทวดาสําเร็จรูป รศ.วีณา  จิรัจฉริยากูล 
รศ.ปร่ิมเฉนียน  มุงการดี 

PY 

503000709/48 22.การผลิตยาทากันยุง “ผลิตภัณฑ
ปองกันยุงและวิธีการสําหรับสิ่งน้ัน” 

นางสาวแกวมาลา ปาละกูล TM 

 

 

นอกจากนี้แลวยังมีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคของอาจารยประจําที่ไดรับการจดทะเบียน    
เครื่องหมายการคา ในประเทศ 5 รายการ   

เครื่องหมายการคา 
 
 

เลขที่จดทะเบียน/ว.ด.ป ชื่อผลงาน ชื่อเจาของผลงาน 
ค 222810/18 ก.ค. 48 1. Mdent จําพวกที่  21 DT 
ค 224207/16 ส.ค. 48 2. Mdent จําพวกที่ 5 DT 
ค 224479/19 ส.ค. 48 3. Mdent จําพวกที่  10 DT 
ค 226604/26 ก.ย. 48 4. Mdent จําพวกที่  3 DT 
ค 233468/13 ม.ค. 49 5. Mdent จําพวกที่  9 DT 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 2.7] 
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วิเคราะหผลการประเมิน   

 ในมาตรฐานที่ 2 ดานงานวิจัยและงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย โดยสรุปมีคาคะแนน     
มาตรฐานเทากับ 4.50 เกณฑคะแนนอยูในระดับดี แยกคาคะแนนเปนกลุมสาขาวิชาที่ มีความ      
หลากหลายพอสมควร กลุมสาขาวิชาที่อยูในระดับดีมาก  ไดแก  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ
และชีวภาพเทากับ 4.50  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพเทากับ 4.30  และกลุมสาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร
เทากับ 4.20  (ไมกําหนดคาน้ําหนักตัวบงชี้ 2.6 และ 2.7) กลุมสาขาวิชาที่อยูในระดับดี ไดแก กลุม
สาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตรเทากับ 3.75  และกลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรเทากับ 3.65 หรือ
ระดับดี  และกลุมสาขาวิชาที่อยูในระดับพอใช ไดแก กลุมสาขาวิชาบริหาร  พาณิชยศาสตร การบัญชีฯ 
เทากับ 2.75   ทั้งน้ีเพราะมหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่ตั้งใหมหลายแหง เชน คณะศิลปศาสตร  วิทยาลัย
ศาสนศึกษา  วิทยาลัยการจัดการ  วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยราชสุดา   ที่มีอาจารยประจํา   
ไมมาก และอาจารยสวนใหญเปนอาจารยใหมที่ยังอยูในระยะเริ่มงานวิจัย นอกจากนั้น  บางหนวยงาน  เชน 
วิทยาลัยการจัดการเนนระบบการเรียนการสอนที่ตองอาศัยอาจารยพิเศษ   ผูมีประสบการณจริงจาก
การปฎิบัติงานในวงการธุรกิจเพ่ือมาใหความรูกับนักศึกษา  ซ่ึงอาจารยพิเศษจะไมมีโอกาสสรางผลงาน
วิจัย หรือบางหนวยงานเนนระบบการเรียนการสอนที่ตองอาศัยความถนัดเฉพาะทางเพื่อพัฒนา     
ศักยภาพและคุณภาพของบัณฑิต ไมใชเพ่ือผลิตผลงานวิจัย เชน พัฒนาศักยภาพความเปนเลิศดาน
ดนตรี หรือศักยภาพของบัณฑิตทุพพลภาพ  เปนตน 
 จากประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยมหิดล หลายหนวยงานไดตั้งขึ้นตามความตองการ
ของประเทศ เพ่ือใหสรางองคความรูและผลิตบุคลากรในสาขาตางๆ ที่ประเทศตองการหรือยังไมมี
หนวยงานของรัฐรับผิดชอบดําเนินการโดยตรง ทําใหมหาวิทยาลัยมีความเขมแข็งเปนพิเศษในดาน
วิทยาศาสตรสุขภาพ วิทยาศาสตรกายภาพ และสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร มีการสนับสนุน   
การวิจัยแบบสหวิทยาการ เชน สาขาวิศวกรรมชีวการแพทยและวิศวกรรมวัสดุ เพ่ือใหมีการสนับสนุน
การวิจัยแบบบูรณาการมากขึ้น มหาวิทยาลัยมีการกําหนดและดําเนินนโยบายดานการวิจัยที่ชัดเจน 
และสอดคลองกับนโยบายการเรียนการสอนที่มีนักศึกษาเปนศูนยกลาง และเนนการเรียนรูเชิงปฎิบัติ  
มีการสนับสนุนทุนวิจัยกับอาจารยและนักวิจัยรุนใหม ดังจะเห็นไดจากตัวบงชี้ที่ 2.1, 2.2 และ 2.4     
ทั้งน้ีเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารยใหสามารถแขงขันกับภายนอกสถาบันไดดังตัวบงชี้ที่ 2.3 และ 2.5 
สงผลใหผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับของแวดวงวิชาการภายนอกทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ดังที่แสดง
ในตัวบงชี้ที่ 2.6 
 สําหรับตัวบงชี้ที่ 2.7 มหาวิทยาลัยไดใชมาตรการตางๆเพื่อสงเสริมและสนับสนุนการนําผลงาน
ไปจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร เชน มีการจัดตั้งศูนยประยุกตฯและบริษัท STANG 
เพ่ือนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเชิงพาณิชย  ในปจจุบันมหาวิทยาลัยยังมีผลงานอีกจํานวนหนึ่ง      
ในสาขาวิชา วิทยาศาสตรกายภาพฯ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  และ
สาขาวิชาบริหารฯ  ซ่ึงอยูในระหวางการยื่นขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา และอนุสิทธิบัตร 
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จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
1. การตีพิมพผลงานที่ไดรับการอางอิงสูงในวารสารที่มีคนนิยมมาก  ซ่ึงแสดงถึงความดีเดน

ของผลงาน 
2. การนําความรูไปประยุกตใช  โดยไดตั้งศูนยประยุกตและบริการทางวิชาการมาตั้งแต        

พ.ศ. 2519 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหมีการนําผลงานวิจัยและพัฒนา   
รวมถึงผลงานทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยไปกอใหเกิดประโยชนแกสังคม  และ     
ในปจจุบันยังมีการตั้งบริษัท STANG เปน Spin off Company ขึ้นเม่ือ 22 ธันวาคม 2547  
เปนการรวมลงทุนระหวางมหาวิทยาลัยมหิดลกับธนาคารพัฒนาวิสหกิจขนาดกลาง และ
ขนาดยอมแหงประเทศไทยและสํานักนวัตกรรมแหงชาติ  เพ่ือดําเนินการในเรื่อง         
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา  และนวัตกรรมใหมที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยตางๆ 
ของสถาบัน หนวยงาน หรือบุคคลทั่วไป และเพื่อพัฒนาจนสามารถประกอบกิจการได    
ในเชิงพาณิชย  โดยมีเปาหมายเปนบริษัทเอกชนที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) 
และเพื่อจัดตั้งบริษัทหรือรวมลงทุนในบริษัทรวมลงทุน   แสดงถึงวิสัยทัศนของผูบริหาร
ของมหาวิทยาลัยที่ไดใหความสําคัญในการนําความรูไปประยุกตใชใหไดอยางเปนรูปธรรม  
ทั้งยังเปนการสรางความพรอมในการหารายไดจากองคความรู  เพ่ือรองรับการเปน
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ   

3. งานวิจัยมีคุณภาพและมีความหลากหลาย มีผลงานวิจัยพ้ืนฐานที่เปนองคความรูใหมไดรับ
การตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก มีผลงานวิจัยประยุกตและงาน
วิจัยบูรณาการที่สามารถนําไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตรงตามความตองการของ
ประเทศ  ตามกรอบยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ตอบสนองความตองการของหนวยงาน/
องคกรตางๆ และยังสามารถนําไปใชในดานการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ    
ไดอีกดวย 

4. ผลงานวิจัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ สามารถนําไปใชเปนแหลงศึกษาคนควา และไดรับการ   
อางอิงทางวิชาการภายในประเทศและในระดับนานาชาติเปนจํานวนมาก ตลอดจนใชเปน   
ฐานขอมูลประกอบการการวางนโยบายพัฒนาประเทศ 

5. มีจํานวนผลงานวิจัยที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาและการจดอนุสิทธิบัตร        
อยูในเกณฑดี 

6. บุคลากรมีศักยภาพดานวิจัยสูงและไดรับการสนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมือและเงินทุน
วิจัย ไดรับแรงจูงใจจากหนวยงานเพื่อใหผลิตผลงานวิจัย ตลอดจนสรางเครือขายวิจัยใน
รูปแบบตางๆ ทั้งภายในสถาบันและกับนอกสถาบันในประเทศและตางประเทศ 

7. หลายหนวยงานมีการวิจัยเปนวัฒนธรรมขององคกร ซ่ึงเปนแบบอยางที่ดีแกนักศึกษา    
ในการพัฒนาตนเองใหเปนนักวิชาการที่มีคุณภาพตอไปในอนาคต และยังเปนแบบอยาง  
ที่ดีใหแกหนวยงานและสถาบันอ่ืนๆ 
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โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. มหาวิทยาลัยจะพยายามสรางคานิยมใหมีผูทํางานวิจัยใหมากขึ้น  ทั้งในลักษณะของบุคคล

และการรวมกันทํา  เพ่ือเพ่ิมสัดสวนทั้งผลงานและจํานวนบุคคลของงานดานวิจัย 
2. สงเสริมการสรางกลุมวิจัยที่มีคุณภาพ  และใหกลุมวิจัยน้ีสรางกลไกและวิธีการดําเนินการ

ที่จะใหนักวิจัยที่เกงๆ ชักชวนบุคลากรรุนใหมหรือรุนเกาที่ยังมีผลงานนอยมารวมทํา     
ผลงานวิจัย  ซ่ึงจะกอใหเกิดการพัฒนางานวิจัยเปนเรื่องๆ ที่เดนๆ  สูศูนยวิจัยเพ่ือความ
เปนเลิศ (Centre of Excellence) ในเรื่องนั้นๆ 

3. มหาวิทยาลัยจะสงเสริมการวิจัยรวมกันในลักษณะขามสาขา  ขามหนวยงานใหมากขึ้น  
เพ่ือใหเกิดผลลัพธในลักษณะงานวิจัยเชิงบูรณาการ 

4. จํานวนอาจารย/นักวิจัยที่ มีศักยภาพและคุณภาพยังกระจายตัวตามหนวยงานไมดี        
เทาที่ควร บางหนวยงานขาดนโยบายและทิศทางวิจัยที่ชัดเจน ขาดระบบและกลไก     
การบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยจะหาวิธีการชวยหนวยงานเหลานั้น  ใหมีระบบและกลไก  
ตลอดจนวิธีการดําเนินการ   เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถทํางานวิจัย     
ไดในระดับมาตรฐานสากลได 

5. จํานวนผู ได รับทุนวิจัยทั้ งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยยังมีจํานวนนอย          
เม่ือเปรียบเทียบกับจํานวนเงินทุนวิจัยที่ไดรับ   มหาวิทยาลัยจะกระตุนทุกหนวยงานให
พัฒนาระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง (Mentoring)     และหาวิธีกระตุน/สงเสริมใหบุคลากรทุกคน 
ขอทุนวิจัย เชน  อาจจัดสรรเงินทุนวิจัยสมทบเมื่อไดรับทุนวิจัยจากภายนอก 

6. ปรับปรุงการจัดภาระงานใหไดสัดสวน เพ่ือใหอาจารยทุกคนมีโอกาสทํางานวิจัยมากขึ้น 
7. จัดระบบสารสนเทศและฐานขอมูลการวิ จัยที่ เปนปจจุบันในระดับหนวยงานและ

มหาวิทยาลัย ให เชื่อมตอกันได  เพ่ือประโยชน ในการจัดการความรู (Knowledge 
Management) เชน  ถายทอดความรูและประสบการณการวิจัยจากนักวิจัยอาวุโสสูนักวิจัย
รุนใหมอยางเปนระบบ และเอ้ือตอการสรางเครือขายวิจัยหรือการวิจัยแบบสหวิทยาการ
ระหวางหนวยงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัย 

8. กําหนดแผนระยะสั้นและระยะยาวในการสรางนักวิ จัย  เพ่ือทดแทนบุคลากรที่ มี       
ประสบการณและจะเกษียณในอนาคต 

9. พัฒนางานวิจัยที่มีผลชี้นําสังคมหรือใชประโยชนไดจริง และเชื่อมโยงไปสูมาตรฐานสากล
เพ่ือใหเกิดประโยชนกวางขวางมากขึ้น 

10. สนับสนุนการวิจัยองคกรเพื่อใหเกิดผลงานวิจัย ซ่ึงสามารถนํามาพัฒนาหนวยงานได     
ไมวาจะในดานการบริหาร การเรียนการสอน การวิจัย หรือการบริการวิชาการ 

11. มีระบบการยกยอง เชิดชูเกียรติผูที่มีผลงานวิจัยดีเดน 
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มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

109.43 3 1 1 5 5.00 25.00 

3.2  ร อ ย ล ะ ข อ ง อ า จ า ร ย ที่ เป น ที่ ป รึ ก ษ า  
เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน
เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพ
ในระดับชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

57.61 3 1 1 5 5.00 25.00 

3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใช ในการ
พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย   

ระดับ 5 3 1 1 5 5.00 25.00 

3.4   คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารย
ประจํา   

29,012.75 3 1 1 5 5.00 25.00 

รวม 20 100.00 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 3    100.00       =    5.00 
              20 

  

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเขมแข็งและโดดเดนในการใหบริการวิชาการหลากหลายในรูปแบบ            
มีบุคลากร ที่ มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ  หลายสาขา ทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี          
ดานวิทยาศาสตรการแพทยและวิทยาศาสตรสุขภาพ  ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม   
ทั้งในภาครัฐและ ภาคเอกชนในหลายๆ ดาน  โดยมีเปาหมายที่ มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
แกประชาชน  การเสริมสรางการเรียนรู ตลอดจนบริการวิชาการอื่นๆ ที่สอดคลองกับความตองการของ
สังคม ทั้งนี้  เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวและมีความเชื่อมโยงกันเปนภาพรวม  
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการดําเนินการ  4 ระดับ  คือ  ระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ/สถาบัน      
ระดับภาควิชา/หนวยงาน  และระดับบุคคล  ดังน้ี 
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ระดับมหาวิทยาลัย   
มหาวิทยาลัยมหิดลมีศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  ซ่ึงเปนหนวยงานกลางที่สงเสริมและ

สนับสนุนการใหเกิดบริการวิชาการ การตรวจสอบมาตรฐาน โดยลักษณะการดําเนินงานเปนการประสานงาน
กับระดับคณะ  เพ่ือนําผลประโยชนสูการพัฒนามหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ศูนยฯ ยังใหบริการฝกอบรม 
ทางดานมาตรฐานหองปฏิบัติการตางๆ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการบริการวิชาการที่มีมาตรฐานสากล 

ระดับคณะ/สถาบัน  
ทุกคณะมีคณบดี  หรือรองคณบดี หรือคณะทํางาน เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการ   

วิชาการ  โดยบางคณะ/สถาบัน  มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นโดยเฉพาะ หรือเปนลักษณะการประสานงาน
กับระดับภาควิชา/หนวยงาน  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเพ่ือภารกิจการบริการวิชาการ  
โดยเฉพาะ  เชน สํานักหอสมุด สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  สํานักคอมพิวเตอร ศูนยตรวจสอบสาร  
ตองหามในนักกีฬา  เน้ือหาของงานบริการวิชาการของแตละคณะ/สถาบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย    
ซ่ึงเปนไปตามภารกิจหลักของคณะ/สถาบัน   

ระดับภาควิชา/หนวยงาน   
โดยหัวหนาภาควิชา/หนวยงาน หรือคณะทํางานเปนผู รับผิดชอบและดําเนินงานในนาม     

ภาควิชา/หนวยงานโดยตรง โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดี  หรือประสานงานการทํางานกับระดับคณะ 

ระดับบุคคล  
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรเปนจํานวนมากที่ใหบริการวิชาการสูสังคมในรูปแบบตางๆ  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชา และคณบดี  เชน เปนอาจารยพิเศษ  เปนผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการควบคุมและ
สอบวิทยานิพนธ  เปนวิทยากรใหความรูทางวิชาการแกกลุมบุคคลตางๆ  เปนตัวแทน   รวมทํางานใน
องคกรวิชาชีพตางๆ  เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ  ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เปนตน 

 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 3 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 
 

3.1   กิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ         
เสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 
ในปงบประมาณ 2548  มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานดานการบริการวิชาการในโครงการและ      
กิจกรรมตางๆ ที่สําคัญ ดังน้ี 

 

ดานการรักษาพยาบาล  
การรักษาพยาบาลทั่วไป 

มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลในสังกัดที่ใหบริการรักษาพยาบาลทั่วไป 3 แหง คือ       
โรงพยาบาลศิริราช  สังกัดคณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล  โรงพยาบาลรามาธิบดี     
สังกัดคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  และในสวนของคณะเวชศาสตรเขตรอน     
ยังมีโรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน   ซ่ึงเปนโรงพยาบาลที่ มีความชํานาญเฉพาะทาง      
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การรักษาโรคเขตรอน รวมทั้งใหการรักษาโรคทางอายุรกรรมทั่วไปดวย   นอกจากนี้ยังมี
คลินิกเวชศาสตรแผนจีน (ฝงเข็ม) หนวยเวชศาสตรแผนไทย คลินิกเวชศาสตรการเดินทาง
และทองเที่ยว (Traveller Medicine)   

ในรอบปงบประมาณ 2548 โรงพยาบาลทั้ง 3 แหง ไดใหบริการรักษาผูปวยจํานวนทั้งสิ้น     
3,803,209 ราย จําแนกเปนผูปวยใน 138,557 ราย  และผูปวยนอก 3,664,652 ราย 

นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลทั่วไป  ยังมีการใหบริการรักษาพยาบาลในลักษณะ
ของศูนยเฉพาะทาง  ซ่ึงมีแพทย/พยาบาลที่มีความชํานาญเฉพาะทาง  และมีการจัดบริการ
ดานสถานที่และอุปกรณทางการแพทยที่ทันสมัย เชน ศูนยการแพทยสิริกิติ์ ศูนยสลายนิ่ว 
ศูนยมะเร็งเตานม  ของคณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี  ศูนยถันยรักษ  ศูนย    
โรคหัวใจ  ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  และในอนาคตอันใกล  คณะแพทยศาสตร   
ศิริราชพยาบาล  จะเปดศูนยการแพทยชั้นเลิศในระดับภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence 
in Medical Care)  เพ่ือใหการรักษาพยาบาลเฉพาะทางที่ทันสมัยอีกดวย 

การใหบริการดานทันตกรรม 
มหาวิทยาลัยมีคณะทันตแพทยศาสตรซ่ึงใหบริการดานทันตกรรมแกประชาชนทั่วไป 

และยังมีการใหบริการดานทันตกรรมที่คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตร    
โรงพยาบาลรามาธิบดี  โดยในรอบปงบประมาณ 2548   ไดใหบริการดานทันตกรรมแกผูมา
รับบริการที่คณะฯ ตางๆ   จํานวน 404,385 ราย  นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาตรยังมี
บริการทันตกรรมแกผูปวย  ที่ดอยโอกาสทั้งที่คณะฯ   และที่หนวยทันตกรรมพระราชทานใน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงใหบริการในถิ่นทุรกันดาร  ตลอดจน
การใหบริการทันตกรรมในโอกาสพิเศษและวันสําคัญตางๆ  อีกจํานวน 29,035 ราย 

การใหบริการของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก 
มหาวิทยาลัยไดมีโครงการขยายพื้นที่การใหบริการทางดานการรักษาพยาบาล       

โดยจัดตั้งศูนยการแพทยกาญจนาภิเษก  ซ่ึงตามแผนงานจะเนนใหบริการผูปวยดาน      
ทันตกรรมแบบครบวงจร  และการใหบริการเฉพาะทางที่ เปนเลิศ  เชน แพทยแผนจีน      
(ฝงเข็ม) ศูนยฟนฟูสุขภาพ  ศูนยโรคไต  รวมทั้งเปนสถานฝกอบรมสําหรับการศึกษาชั้นสูง
สําหรับแพทย  ทันตแพทย  พยาบาล และสาขาอื่นๆ  ที่ เกี่ยวของกับการแพทยและ         
การสาธารณสุข  โดยในปงบประมาณ 2548 ไดมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหสามารถเปด 
ใหบริการ Soft Opening แกประชาชนทั่วไป  ในปงบประมาณ 2549   

การใหบริการรักษาพยาบาลสัตว 
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  ดําเนินการจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต       

ปการศึกษา 2542  เปนตนมา  จึงมีการใหบริการดานการรักษาสัตวดวยอีกสวนหนึ่ง        
โดยจัดตั้งโรงพยาบาลสัตวขึ้น  เพ่ือเปนแหลง ฝกปฏิบัติการของนักศึกษา และใหบริการ    
แกชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย ซ่ึงมี 2 แหง คือ  โรงพยาบาลสัตวเลี้ยงมีที่ทําการในบริเวณ
มหาวิทยาลัยมหิดล  ณ  ศาลายา  และโรงพยาบาลสัตวปาและปศุสัตว  ซ่ึงมีที่ทําการ          
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ในบริเวณมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ กาญจนบุรี  นอกเหนือจากการใหบริการดูแลและรักษาสัตว
ตามหลักวิชาการแลว  คณะฯ  ยังใหการอบรมความรูเบื้องตนแกประชาชนในการดูแลเลี้ยงดู
สัตว  และมีแนวคิดในการบูรณาการระหวางการดูแลรักษาสัตวและการดูแลสุขภาพของคน  
ในการใชชีวิตอยูรวมกัน  โดยในปงบประมาณ 2548   ไดใหบริการรักษาสัตวปวยเปนจํานวน  
1,036 ราย  จําแนกเปนสัตวเล็ก 671 ราย  สัตวใหญ 371 ราย  และอ่ืนๆ 23 ราย  นอกจากนี้
คณะสัตวแพทยศาสตรยังไดจัดตั้งศูนยเฝาระวังและติดตามโรคจากสัตวปา สัตวตางถิ่น และ
สัตวอพยพ  โดยประสานความรวมมือระหวางหนวยราชการที่เกี่ยวของ  คือกรมอุทยาน   
แหงชาติสัตวปาและพันธุพืช   เพ่ือทําหนาที่เฝาระวังและปองกันการระบาดของโรคติดเชื้อ   
ที่เกิดจากสัตวตางๆ ไดอยางเหมาะสมและทันเวลา 

การใหบริการดานเภสัชกรรม 
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล  มีการใหบริการดานเภสัชกรรมในรูปแบบตางๆ    

ไดแก  การใหบริการใหคําปรึกษาแนะนําการใชยาผานสถานบริการเภสัชกรรมชุมชน       
การใหบริการผลิตภัณฑเภสัชกรรม และผลิตภัณฑเภสัชกรรม ชนิดตางๆ เชน ยา (พาราเชตตามอล   
พาแมกซ ฮีลโทรล ผงถาน เอ็มยู ทรามาดอล) แชมพู สบู และผลิตภัณฑจากสมุนไพร       
ซ่ึงเปนงานวิจัยของคณาจารยในคณะที่มีการบูรณาการความรูทางเทคโนโลยีสมัยใหมกับ
ความรูที่ เปนภูมิปญญาทองถิ่น  นอกจากนี้ยังมีการเผยแพรความรูผานสื่อตางๆ เชน        
สื่อสิ่งพิมพ  สื่ออิเล็กทรอนิกส (Internet/intranet)  

สําหรับแผนกเภสัชกรรม ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  และคณะแพทยศาสตร           
โรงพยาบาลรามาธิบดี   ไดจัดใหมีบริการดานเภสัชกรรมแกผูปวย  และบริการผลิตภัณฑ      
เภสัชกรรมตางๆ แกประชาชนทั่วไปดวย เชน  ยาตํารับศิริราช  ครีมบํารุงผิวพรรณ  เปนตน     

การใหบริการตรวจวิเคราะห ทดสอบทางหองปฎิบัติการ 
มหาวิทยาลัยมีบริการวิชาการดานการตรวจวิเคราะห ทดสอบทางหองปฏิบัติการในรูปแบบ

ตางๆ  ไดแก 
-  บริการตรวจวิเคราะห  ทดสอบทางหองปฏิบัติการทางดานการแพทย  ดําเนินการโดย          

คณะเทคนิคการแพทย  คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี     
คณะเวชศาสตรเขตรอน  คณะทันตแพทยศาสตร และคณะสาธารณสุขศาสตร  ซ่ึงใหบริการ  
เกี่ยวกับการตรวจเลือด ปสสาวะ อุจจาระ รังสีวินิจฉัย (X-Rays) การทดสอบสมรรถภาพการไดยิน         
การตรวจสมรรถภาพปอด  เปนตน  โดยมีผูมารับบริการจํานวน  2,188,523 ครั้ง 

นอกจากการใหบริการตรวจสอบทางหองปฏิบัติการในลักษณะดังกลาวขางตนแลว      
คณะเทคนิค การแพทยยังไดจัดบริการตรวจสุขภาพประจําปใหกับหนวยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   ทั้งภาครัฐและเอกชน  และคณะกายภาพบําบัดและวิทยาศาสตรการเคลื่อนไหว
ประยุกตมีการใหบริการตรวจวิเคราะหทางดานกายภาพบําบัด  เพ่ือประกอบการรักษาอาการ 
เจ็บปวยของระบบตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน ระบบกระดูก ระบบประสาท ระบบการหายใจ การฟนฟู
สมรรถภาพทางกาย  เปนตน 
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-  บริการตรวจวิเคราะห  ทดสอบทางหองปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร/วิศวกรรมศาสตร       
ดําเนินการโดย คณะและสถาบันตางๆ ไดแก  คณะวิทยาศาสตร  คณะสาธารณสุขศาสตร           
คณะวิศวกรรมศาสตร  สถาบันวิจัยโภชนาการ  ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  ซ่ึงให
บริการทั้งการตรวจวิเคราะห  ทดสอบทางดานเคมี  ดานเทคโนโลยีชีวภาพ   เปนตน 

การบริการตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา 
มหาวิทยาลัยมหิดล โดยศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา ไดใหบริการตรวจหา     

สารตองหามในนักกีฬา  โดยได รับการรับรองมาตรฐานจาก  World Anti-Doping Agency 
(WADA) หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเทา และยังไดรับการรับรองมาตรฐานหองปฏิบัติการ ISO/IEC 
17025  จาก National Association of Testing Authorities Australia (NATA), Australia  การให
บริการของศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา  ครอบคลุมถึงการตรวจหาสารเสพติด  สารพิษ 
และสารอ่ืนๆ   ที่เกี่ยวของ  โดยในปงบประมาณ 2548  มีผลการดําเนินงานที่สําคัญในการ    
แขงขันกีฬาทั้งในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ รวม 26 รายการ 

การใหบริการดานสัตวทดลอง 
หนวยงานของมหาวิทยาลัยที่ รับผิดชอบการใหบริการดานสัตวทดลอง คือ สํานักสัตว

ทดลองแหงชาติ  ซ่ึงผลิตสัตวทดลองและชีววัตถุที่ไดมาตรฐานระดับสากล  ที่สามารถตอบสนอง          
ความตองการใชสัตวทดลองภายในประเทศ เพ่ือประโยชนในการศึกษา วิจัย การทดสอบ  และ      
การสอนดานชีวการแพทย  

นอกจากนี้ยังสงเสริมใหเกิดมาตรฐานในการเลี้ยงและใชสัตวทดลองอยางถูกตองตามหลัก  
จรรยาบรรณสากล  ในปงบประมาณ 2548  ไดใหบริการแกหนวยงานตางๆ 170 หนวยงาน      
จําแนกเปน   บริการสัตวทดลอง จํานวน  223,341 ตัว  บริการชีววัตถุ   ไดแก  เลือดแกะ           
จํานวน 92,275 ซี.ซี. เลือดหาน จํานวน 2,090 ซี.ซี.  เปนตน นอกจากนี้ยังบริการใหคําปรึกษา  
และเปนสถานที่ฝกอบรมและดูงานดานสัตวทดลอง รวม 22 โครงการ  มีผูรับบริการทั้งสิ้น 424 ราย 

การจัดฝกอบรม  สัมมนา  และประชุมเชิงปฏิบัติการ  
การใหบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่งซ่ึงมหาวิทยาลัยไดดําเนินการมาอยางตอเน่ือง คือ การจัด   

ฝกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู ทักษะและประสบการณใหแก
บุคลากร  ประชาชน ชุมชนและสังคมทั่วไป  โดยการจัดการฝกอบรม สัมมนา และประชุม      
เชิงปฏิบัติการนี้  มหาวิทยาลัยจัดทั้งในรูปแบบการเก็บคาลงทะเบียน  รูปแบบการใหเปลาหรือ  
รับบริการจัดฯ  ในลักษณะการวาจาง ซ่ึงบริการในดานนี้ มีการดําเนินงานในทุกสาขาวิชา        
ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติ ไดแก  การแพทย สาธารณสุข วิทยาศาสตร    
วิทยาศาสตรประยุกต  สังคมศาสตร  ภาษาและวัฒนธรรม   สิ่งแวดลอมและดนตรี ฯลฯ  และ
ดําเนินการทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/สถาบัน    
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การเปนศูนยความรวมมือระหวางประเทศ 
การบริการวิชาการอีกรูปแบบหนึ่งของมหาวิทยาลัย คือ เปนศูนยความรวมมือระหวาง

ประเทศ    ซ่ึงดําเนินการในระดับคณะ ไดแก คณะเวชศาสตรเขตรอนมีศูนยความรวมมือระหวาง
ประเทศถึง 4 ศูนย คือ SEAMEO TROPMED Regional Centre for Tropical Medicine, The 
Welcome Trust Mahidol-Oxford Tropical Medicine Research Unit, Asian Centre of 
International Parasite Control (ACIPAC) และ  Vaccine Trial Centre and Data Management 
Unit   คณะวิทยาศาสตรมีหนวยความรวมมือการวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซากา (MU-DU : CRC)  ซ่ึงเปนหนวยงานความ   
รวมมือการวิจัยระหวางนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลและมหาวิทยาลัยโอซากา  รวมทั้งนักวิจัย   
จากประเทศในตะวันออกเฉียงใต  และนักวิจัยในประเทศไทย  นอกจากนี้ยังมีหนวยงาน     
ความรวมมือการวิจัยสําหรับประเทศในตะวันออกเฉียงใตศูนยความรวมมือดานเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัย โอซากา (OU : CRS) ซ่ึงเปนหนวยสรางความรวมมือการสอนและวิจัยระหวาง
ประเทศในตะวันออกเฉียงใตสําหรับประเทศไทย   มีมหาวิทยาลัยมหิดลเปนแกนกลาง           
อีกทั้งหนวยงานนี้ยังดําเนินการประสานงานการฝกอบรมทางดานเทคโนโลยีชีวภาพในระดับ
มหาวิทยาลัยอีกดวย (UNESCO  International Post-graduate Course in Biotechnology)   

บริการวิชาการในรูปแบบอื่นๆ   
มหาวิทยาลัยมหิดลไดจัดใหมีการบริการวิชาการในรูปแบบอ่ืนๆ  อีกมากมาย  ทั้งในดาน

การใหบริการศึกษา  วิจัย  สํารวจ  วางระบบ  ออกแบบ  ประดิษฐคิดคน  บริการผลิตภัณฑ  
ตลอดจนบริการเผยแพรใหความรูสูประชาชนผานสื่อตางๆ  เพ่ือใหผูรับบริการกลุมตางๆ  ไดรับ
ความสะดวกรวดเร็ว  ไดรับความรูและเกิดการพัฒนา  ทั้งยังเปนการชวยสงเสริมพัฒนาชุมชน 
สังคมใหเขมแข็งเจริญกาวหนา  โดยในปงบประมาณ  2548 มหาวิทยาลัยโดยคณะ/สถาบันตางๆ 
ไดจัดโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการ  ไมต่ํากวา 500 โครงการ  โดยมีโครงการที่มีลักษณะ
ของการบูรณาการความรูในสาขาวิชาตางๆ รวมอยูดวย ตัวอยางโครงการดังกลาว ไดแก     
โครงการผลิตนํ้าสําหรับชวยเหลือผูประสบภัยสึนามิ โครงการศึกษาผลกระทบระดับพ้ืนที่       
เขตเศรษฐกิจชายแดน  โครงการรักษาผูปวยดวยดนตรี   โครงการคลินิกนวดแผนไทยประยุกต  
บริการรับปรึกษาดานยาสมุนไพร  โครงการบูรณาการฟนฟูระบบนิเวศใน 6 จังหวัดภาคใตที่ได
รับผลกระทบจากธรณีพิบัติภัย โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนก การทําหมันสุนัขจรจัดในเขต
ศาลายา  โครงการนโยบายสาธารณะสิ่งแวดลอม โครงการวิจัยเครือขายการวิจัยบูรณาการลุมนํ้า
ท า จี น -แม ก ลอ ง   ตลอดจนการจั ด ตั้ งศู น ย  ON-NET (Overbook Nippon on Education 
Teachnology) ซ่ึงเปนศูนยกลางการบริการวิชาการทางเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับ
คนตาบอด  ในเขตภูมิภาคเอเชียอาคเนยของวิทยาลัยราชสุดาไดรับความรวมมือจาก Overbrook 
School For the Blind  ประเทศสหรัฐอเมริกา การใหบริการของสํานักงานการใหบริการขอมูล
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย พิพิธภัณฑและศูนยขอมูลวัฒนธรรม ดนตรีไทย ของสถาบัน
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  การเปนศูนยการศึกษาประชากรเพื่อความเปนเลิศ
ดานการวิจัยในเอเชียของสถาบันวิจัยประชากรและสังคม การจัดทําเอกสาร CD  VCD  เพ่ือแนะนํา
วิธีการผลิตเครื่องด่ืมพาสเจอรไรส  นํ้าดื่ม  นํ้าตาลปบ  นํ้าตาลปก  หนอไมกระปอง  ผลไม
กระปอง  เปนตน 
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นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังมีระบบงานสนับสนุนใหนักศึกษา  บุคลากรทุกสายงาน  และ   
ประชาชนทั่วไปเขาถึงแหลงขอมูลไดโดยสะดวกขึ้น โดยผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ           
ที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานในโครงการพัฒนาในดานตางๆ  เชน การขยายเครือขาย MUC-Net 
ระยะที่  2  โดยการปรับปรุงอุปกรณ    ใหรองรับการใชงานสงผานขอมูลทั้ งรูปแบบของ 
Data/Voice/Image Video การเพิ่มความเร็วในการใชงาน Internet  การจัดใหมีบริการขอมูล   
สารสนเทศ (Information Service Provider) ทั้ งแบบ Academic Information  และ Administration 
Information เปนตน  ทั้งน้ี ระบบสนับสนุนดังกลาว ชวยใหการเผยแพร/ถายทอดความรู        
เพ่ือการบริการวิชาการแกผูรับบริการกลุมตางๆ  เปนไปอยางทั่วถึง รวดเร็ว กวางขวาง  และ 
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล   มากยิ่งขึ้น  สําหรับแหลงขอมูลการบริการทางวิชาการที่ผูใช
บริการสามารถเขาถึง ไดแก 

1) เว็บไซตของคณะตางๆ  และสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยมหิดล ซ่ึงมีระบบการสืบคนขอมูล    
ทั้งที่เปนรูปเลมสิ่งตีพิมพโดยผานระบบเครือขายอินเตอรเน็ต (URL:http://www.mahidol.ac.th)      
ที่สามารถสืบคนขอมูลเพ่ือการบริการวิชาการไดทั่วโลก และ Digital Library ที่มีการเชื่อม
โ ย ง  ก า ร สื บ ค น ข อ มู ล ข า ม คณ ะแ ล ะข า ม ม ห าวิ ท ย าลั ย ภ าย ใน ป ระ เท ศ 
(URL:http://www.li.mahidol.ac.th) โดยมหาวิทยาลัย ไดวางระบบเชื่อมตอเครือขายเขากับ
คอมพิวเตอรของหนวยงานยอยและบุคลากร 

2) พิพิธภัณฑในหลายคณะ/สถาบัน เชน 
2.1) พิพิธภัณฑที่เกี่ยวของกับการแพทย 7 แหง ของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
2.2) พิพิธภัณฑโรคเขตรอน พิพิธภัณฑแมลงและสัตวขาขอ พิพิธภัณฑหอยของคณะ-      

เวชศาสตรเขตรอน 
2.3) พิพิธภัณฑดนตรี ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป 
2.4) พิพิธภัณฑและศูนยขอมูลวัฒนธรรมดนตรีไทย ของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรม 

เพ่ือพัฒนาชนบท 
2.5) สวนสมุนไพรสิริรุกขชาติ ดําเนินการโดยคณะเภสัชศาสตร 

3) นิทรรศการ/โครงการบริการวิชาการประชาชนในโอกาสตางๆ เชน  
3.1) งาน Open House จัดโดยคณะวิทยาศาสตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  วิทยาลัย     

นานาชาติ  บัณฑิตวิทยาลัย  เพ่ือใหนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยและผูสนใจไดมี
โอกาสไดเห็นบรรยากาศการทดลองวิจัยในหองปฏิบัติการ การเรียนการสอน   
ตลอดจนผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล เปนประจําทุกป 

3.2) นิทรรศการเพื่อเผยแพรผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน การผลิตสื่อ
มัลติมีเดียสําหรับเสริมการเรียนการสอนอยางมีนวัตกรรมในระดับชาติ ในลักษณะ
สื่อ online/CD หรือแบบจําลองเสริมการเรียนรู หรือเสริมสรางการเรียนรูตลอดชีวิต  
ของสถาบันนวัตกรรมและพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.3) นิทรรศการเพื่อเผยแพรความรู / วิทยาการทางดานการแพทย  และการพัฒนาการ
ใหบริการของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ในโครงการ  Quality Fair 

3.4) นิทรรศการใหความรูแกประชาชนในวันมหิดล จัดโดยคณะตางๆ 
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4) รายการวิทยุ โทรทัศนที่จัดโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร              
โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะเวชศาสตรเขตรอน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม สถาบัน-    
แหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  และมหาวิทยาลัยมหิดลโดยงานประชาสัมพันธ  

5) เอกสารทางวิชาการตางๆ แผนพับและหนังสือพิมพ เชน 
5.1) สารศิริราชจัดทําโดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
5.2) จดหมายขาวประชากรและการพัฒนา วารสารประชากรและสังคม Mahidol 

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

จัดทําโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพ่ือพัฒนาชนบท  
5.5) วารสารของคณะพยาบาลศาสตร  ซ่ึงเผยแพรเปนรายไตรมาส 
5.6) วารสาร “สารคลังขอมูลยาของคณะเภสัชศาสตร”  ซ่ึงเผยแพรเปนรายไตรมาส 
5.7) Journal of the Faculty of Arts Mahidol University 

โดยสรุปแลว ในปงบประมาณ 2548 มหาวิทยาลัยมีกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน     
ประเทศชาติ และนานาชาติ  จํานวนกิจกรรม/โครงการ  3,190  [เอกสารอางอิงหมายเลข 3.1]  
ซ่ึงเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยซ่ึงมีจํานวน 2,915 คน (ไมนับรวมที่ลา
ศึกษาตอ) แลวคิดเปนรอยละ 109.43  ตออาจารยประจํา 

3.2   รอยละของอาจารยที่เปนปรึกษาเปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอาจารยประจํา   
อาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหิดล  ไดรับเชิญเปนที่ปรึกษากรรมการวิชาการ/วิชาชีพ            
รวมจํานวน  1,306 คน (ระดับชาติ 1,205 คน /ระดับนานาชาติ 101 คน)  และไดรับเชิญเปน
กรรมการ วิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  จํานวน 473 คน  (ระดับชาติ 462 คน/ระดับนานาชาติ 
11 คน) รวมเปน 1,779 คน (ระดับชาติ 1,667 คน/ระดับนานาชาติ 112 คน) [เอกสารอางอิง
หมายเลข 3.2]  ซ่ึงเม่ือเทียบกับจํานวนอาจารยประจําของมหาวิทยาลัย (รวมที่ลาศึกษาตอ) 
จํานวน 3,088 คน แลวคิดเปนรอยละ 57.61  ซ่ึงอาจารยของมหาวิทยาลัยจะเปนที่ปรึกษา/
กรรมการฯ  ทั้งทางดานแพทยศาสตร  วิทยาศาสตร  วิทยาศาสตรประยุกต  วิศวกรรมศาสตร  
สังคมศาสตร  ศาสนา   ศิลปศาสตรและการดนตรี  และบางทานยังไดรับเชิญเปนกรรมการหรือ   
ที่ปรึกษาขององคกรระหวางประเทศดวย 

3.3   มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนา     
การเรียนการสอน  และการวิจัย 
นอกจากการใหบริการวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัยในรอบปงบประมาณ 2548  ที่ผานมาแลว      
หนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงใหบริการวิชาการตางๆ ดังไดกลาวแลวขางตนแลวยังได
มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพ  มาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน และการวิจัยดวย  เชน  การดําเนินงานในโครงการโรงงานน้ําตนแบบ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
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นํ้าดื่มบรรจุในภาชนะปดสนิทของสถาบันวิจัยโภชนาการ  โดยมีการจัดอบรมความรูใหแก         
ผูประกอบการ แลวนําขอคิดเห็นขอเสนอแนะจากผูผลิต กลับมาทําการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนา
กระบวนการและผลิตภัณฑใหดียิ่งขึ้น  และนําความรูใหมที่ไดไปใชในการใหการศึกษาและฝกอบรม
เพ่ิมเติมแกรุนใหมๆ ตอไป รวมทั้งยังไดจัดทําเปนคูมือและวีดิทัศน (VCD)  เร่ืองแนวทางการปองกัน
ปญหาการปนเปอนของเชื้อ จุลินทรียในการผลิตนํ้าบริโภคบรรจุขวด  โดยเปนความรวมมือกับ
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) และองคการความรวมมือระหวางประเทศ         
แหงประเทศญี่ปุน (JICA) [เอกสารอางอิงหมายเลข 3.3 (1)] นอกจากนี้ยังมีโครงการวิจัยบูรณา
การลุมนํ้าทาจีน-แมกลอง  ซ่ึงเปนการบูรณาการที่นําความรูจากการใหบริการสังคมและชุมชน   
ในโครงการ “พัฒนาชนบทแบบเบ็ดเสร็จลุมนํ้าแมกลอง  ไปสูการสรางยุทธศาสตร  การวิจัย     
มุงเปาหมาย”  เพ่ือเนนการแกปญหาและเสริมสรางศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งและสามารถพึ่ง   
ตนเองได  [เอกสารอางอิงหมายเลข 3.3 (2)] หรืองานบริการวิชาการของสถาบันนวัตกรรมและ
พัฒนากระบวนการเรียนรูที่ไดมีการจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรและหนวยงานตางๆ  และนํา
ความรูมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย เชน จัดอบรมและจัดนิทรรศการใหความรู
เรื่องการตรวจวัดคุณภาพน้ํา  และแนะนําใหครูนําไปบูรณาการเขากับการเรียนการสอนใน      
โรงเรียน  ไดแก  โรงเรียนตางๆ ในเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม จํานวน 5 ครั้ง และ
ไดนําผลจากบริการวิชาการนี้ มาเปนโครงการวิจัยในวิทยานิพนธปริญญาเอกของนักศึกษา
ปริญญาเอก  หลักสูตรวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีศึกษา ในหัวขอ “โครงการพัฒนาตนแบบ   
การเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  เพ่ือเพ่ิมความรูและเปลี่ยนแปลงคานิยมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา”  หรือการนําประสบการณจากการไปบริการวิชาการอยางหลากหลาย
มาใชพัฒนาการเรียนการสอน  เชน แบบจําลองเสริมการเรียนรู จํานวน 4 ชิ้น คือ แบบจําลอง 
DNA  แบบจําลองโครงสรางโปรตีน  และแบบจําลองหนวยทํางานของกลามเนื้อ  ไปบริการ     
วิชาการโดยการจัดอบรม จัดนิทรรศการ และนํามาพัฒนาใหเหมาะสมขึ้นและใชในการสอน     
นักศึกษาชั้นปที่ 2  คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 

3.4   คาใชจายและมูลคาของสถาบันในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพื่อสังคมตออาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยมีการใหบริการวิชาการแกสังคมแบบเก็บคาใชจาย  และแบบใหเปลาในรูปแบบ           
ที่หลากหลายจํานวนมากในระดับประเทศและตางประเทศ  ซ่ึงมีทั้งเปนไปตามแผนงานที่กําหนดไว 
และดําเนินงานเพื่อตอบสนองความตองการของสังคม/ประเทศชาติ กรณีเรงดวน เชน กรณี    
การเกิดธรณีพิบัติภัยสึนามิ  โดยมหาวิทยาลัยจัดใหบริการทั้งในดานตัวบุคลากรในสายงานตางๆ 
วัสดุ อุปกรณ ครุภัณฑ ที่จําเปนตอการใชงานเพื่อชวยในการแกปญหาทั้งที่เปนปญหาเฉพาะหนา 
(การแพทย/พยาบาล/สาธารณสุข/นิติเวช ฯลฯ) และปญหาที่มีความตอเน่ืองในระยะยาว (การฟนฟู
ในเชิงสังคม/ สิ่งแวดลอม/สุขภาพจิต) นอกจากนี้ในภาวะปกติ  มหาวิทยาลัยก็ไดจัดบริการวิชาการ
ในกิจกรรม/โครงการอื่นๆ อยูเปนประจําอยูแลว เชน การใหบริการตรวจสุขภาพ การรักษาพยาบาล 
บริการทันตกรรม บริการอบรมใหความรูสูชุมชน-สังคม ฯลฯ โดยมหาวิทยาลัยไดใชจายไปเพื่อการนี้      
ทั้งในรูปตัวเงิน จํานวน 60,690,415.93 บาท และรูปของมูลคา  จํานวน 23,881,736.56 บาท      
รวมเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 84,572,152.49 บาทตอจํานวนอาจารยประจํา 2,915 คน (ไมนับรวม   
ที่ลาศึกษาตอ) คิดเปนจํานวนเงิน 29,012.75 บาท/คน 
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วิเคราะหผลการประเมิน   

 จากผลการประเมินและขอมูลเพ่ิมเติมดังกลาวขางตนจะเห็นวา มหาวิทยาลัยมหิดลมีความเขมแข็ง
และโดดเดนในการใหบริการวิชาการหลากหลายในรูปแบบ  มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานตางๆ 
หลายสาขา ทั้งดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานวิทยาศาสตรการแพทย และวิทยาศาสตรสุขภาพ  
ที่สามารถตอบสนองตอความตองการของสังคม  ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในหลายๆ ดาน          
โดยมหาวิทยาลัยมีเปาหมายการบริการวิชาการที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้น    
การเสริมสรางการเรียนรู  ตลอดจนบริการวิชาการอื่นๆ ที่สอดคลองกับความตองการของสังคม  ทั้งน้ี 
เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวและมีความเชื่อมโยงกันเปนภาพรวม  มหาวิทยาลัยมี
กลไกในการดําเนินการ 4 ระดับ คือ ระดับมหาวิทยาลัย  ระดับคณะ/สถาบัน ระดับภาควิชา/หนวยงาน 
และระดับบุคคล ดังน้ี 
 ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยมีศูนยประยุกตและบริการวิชาการ  ซ่ึงเปนหนวยงานกลางที่สงเสริมและสนับสนุน
การนําผลงานวิจัย เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐของนักวิจัยและบุคลากรที่มีความพรอมที่จะถายทอดสูสังคม 
โดยจัดตั้ งเปนโครงการภายใตศูนยประยุกตฯ เพ่ือใหบริการวิชาการที่ เปนประโยชนแกสังคม            
ศูนยประยุกตฯ ยังมีภารกิจในการบริหารจัดการดานทรัพยสินทางปญญาและผลักดันการนําผลงาน        
สิ่งประดิษฐของบุคลากรไปสูเชิงพาณิชยทั้งรูปแบบการอนุญาตใหใชสิทธิ (Licensing) หรือการพัฒนา 
ผลิตภัณฑ ทั้งน้ีเพ่ือใหเกิดผลประโยชนกลับมาสูการพัฒนามหาวิทยาลัย  นอกจากนี้ศูนยประยุกตฯ 
ยังใหบริการฝกอบรมทางดานมาตรฐานหองปฏิบัติการตางๆ เพื่อสงเสริมใหเกิดการบริการวิชาการ
ที่มีมาตรฐานสากล 
 ระดับคณะ/สถาบัน  

ทุกคณะมีคณบดี  หรือรองคณบดี หรือคณะทํางาน เปนผูรับผิดชอบการดําเนินงานการบริการ   
วิชาการ  โดยบางคณะ/สถาบัน  มีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นโดยเฉพาะ หรือเปนลักษณะการประสานงาน
กับระดับภาควิชา/หนวยงาน  นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหนวยงานขึ้นเพ่ือภารกิจการบริการวิชาการ   
โดยเฉพาะ เชน สํานักหอสมุด สํานักสัตวทดลองแหงชาติ  สํานักคอมพิวเตอร ศูนยตรวจสอบสาร   
ตองหามในนักกีฬา  เน้ือหาของการบริการวิชาการของแตละคณะ/สถาบัน มีรูปแบบที่หลากหลาย     
ซ่ึงเปนไปตามภารกิจหลักของคณะ/สถาบัน   
 ระดับภาควิชา/หนวยงาน   

หัวหนาภาควิชา/หนวยงาน หรือคณะทํางานเปนผูรับผิดชอบและดําเนินงานในนามภาควิชา/
หนวยงานโดยตรง  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณบดีหรือประสานงานการทํางานกับระดับคณะ 

 ระดับบุคคล  
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรเปนจํานวนมากที่ใหบริการวิชาการสูสังคมในรูปแบบตางๆ  โดยไดรับ
ความเห็นชอบจากภาควิชา และคณบดี  เชน เปนอาจารยพิเศษ  เปนผูทรงคุณวุฒิ  เปนกรรมการ   
ควบคุมและสอบวิทยานิพนธ  เปนวิทยากรใหความรูทางวิชาการแกกลุมบุคคลตางๆ  เปนตัวแทน  
รวมทํางานในองคกรวิชาชีพตางๆ  เปนที่ปรึกษาใหกับหนวยงานตางๆ  ในระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เปนตน 
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 จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทางดานการรักษาพยาบาลมาเปนเวลานาน ซ่ึงนําไปสูความเชื่อถือ 

ในการใหบริการวิชาการดานอ่ืนๆ 
2. มหาวิทยาลัยมีการใหบริการวิชาการแกสังคมในโครงการตางๆ ทั้งโครงการเรงดวนและ

โครงการตอเน่ืองในรูปแบบการใหเปลาจํานวนมาก ซ่ึงเปนการชวยเหลือประชาชน        
ใหมีความรู  พัฒนาชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้น  และเสริมสรางสังคมใหแข็งแรงเจริญกาวหนา 

3. มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิ  ความสามารถในดานตางๆ จํานวนมากที่ไดรับการ
ยอมรับทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ  

4. มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัย และการประดิษฐคิดคนอยางตอเน่ืองที่สามารถนําไปถายทอด
โดยการใหบริการวิชาการในรูปแบบตางๆ  ตามความตองการของสังคม 

5. จากการที่มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีคุณวุฒิหลากหลายจึงทําใหเกิดการบริการวิชาการ   
สูสังคมในลักษณะบูรณาการที่เปนประโยชนแกสังคมในภาพรวม 

6. มหาวิทยาลัยมีการนําประสบการณจากการบริการวิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน 
การสอนในทุกสาขาวิชา 

7. มหาวิทยาลัยมีศูนยประยุกตและบริการวิชาการที่ชวยสนับสนุนใหเกิดการบริการวิชาการ
อยางเปนระบบ  

 โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. สภาวะของการแขงขันในปจจุบันมหาวิทยาลัยตองมีการปรับปรุงการใหบริการวิชาการ   

ในเชิงรุกมากขึ้นโดยการใชการจัดการทางธุรกิจเขาชวย เชน  การสํารวจตลาด การขยาย
ตลาด การสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ การใหขอมูลที่เปนปจจุบัน และเขาถึง   
ไดงาย  การเพิ่มชองทางการขอรับบริการ  เปนตน 

2. มหาวิทยาลัยยังขาดศูนยรวมขอมูล และสถานที่ติดตอการบริการวิชาการในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  ซ่ึงสามารถปรับปรุงไดโดยกําหนดกลไกเชื่อมโยงขอมูลของทุกคณะ/
สถาบัน และกําหนดผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 

3. มหาวิทยาลัยควรมีการสรางแรงจูงใจบุคลากร หรือปรับปรุงกลไกใหมีการนําผลงาน
ประดิษฐคิดคนมาสูการบริการวิชาการที่สังคมตองการใหเพ่ิมขึ้น   

4. มหาวิทยาลัยมีพ้ืนที่หลายแหงซ่ึงสามารถขยายขอบเขตการใหบริการวิชาการแกชุมชน
ตามความตองการของพื้นที่ไดเพ่ิมขึ้น 

5. มหาวิทยาลัยควรกระตุนใหมีการเพิ่มรายไดจากการบริการวิชาการเพื่อนําผลประโยชน  
มาใชขยายขอบเขตการใหบริการวิชาการใหมากขึ้น 
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มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

4.1   รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
แ ล ะส ร า ง เส ริ ม เอ ก ลั ก ษณ ศิ ล ป ะแ ล ะ  
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา   

23.86 3 1 1 5 5.00 25.00 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการ
อนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

0.68 2 1 1 4 5.00 20.00 

รวม 10 45.00 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 4    45.00         =     4.5 
              10 

 
 

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

แมวามหาวิทยาลัยมหิดลจะมีพ้ืนฐานมาจากมหาวิทยาลัยดานการแพทยและสาธารณสุขที่เนน
การเรียนการสอนดานวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรการแพทย แตมหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับภารกิจ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนแกนหลัก  โดยจะเห็นไดวาการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเปนการดําเนินงานแบบครบวงจร คือ มีทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การให
บริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในสวนของการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยมีสถาบัน
วิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท วิทยาลัยดุริยางคศิลป  วิทยาลัยศาสนศึกษาที่มีการเรียน 
การสอน และการวิจัยทางดานวัฒนธรรม โดยเฉพาะสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมฯ  มีหลักสูตร
ปริญญาโททางดานวัฒนธรรมศึกษา มีการผลิตมหาบัณฑิตทางดานวัฒนธรรม และมีการผลิตงานวิจัย
ทางดานวัฒนธรรมในหลากหลายมิติ  การเปดหลักสูตรแพทยแผนไทยประยุกตเพ่ืออนุรักษและพัฒนา
ภูมิปญญาการแพทยแผนไทยของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  นอกจากนั้น ยังไดใหบริการ   
ทางดานวัฒนธรรมแกสังคม อาทิ การจัดอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง “ยุทธศาสตรการดําเนินงาน      
วัฒนธรรมรวมกับชุมชน” “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องวิถีทรรศนใหมในการพัฒนาเครือขาย      
การดําเนินงานวัฒนธรรม” รวมกับกระทรวงวัฒนธรรม ใหกับนักวิชาการวัฒนธรรมทั่วประเทศ        
การสอนดนตรีไทยใหกับผูสนใจ เปนตน 

ในสวนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนใหประชาคมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งในสวนของนักศึกษา ขาราชการ ลูกจาง และพนักงานมหาวิทยาลัยทุกระดับไดเขามา
มีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางสมํ่าเสมอ  นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหชุมชน   
โดยรอบมหาวิทยาลัยเขามามีสวนรวมในกิจกรรมดังกลาวดวย อาทิ กิจกรรมวันลอยกระทง  รายการ
รองรําทําเพลงที่เรือนไทย การจัดคายวัฒนธรรมภาคฤดูรอน การแสดงดนตรีพ้ืนบาน และเพลง
คลาสสิกของวิทยาลัยดุริยางคศิลป  เปนตน
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เปาหมายของการดําเนินงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นอกจากจะเปนการอนุรักษ และ 
ฟนฟูศิลปวัฒนธรรมไทยที่ดีงามใหมีการสืบทอดตอไปแลว มหาวิทยาลัยยังไดนําศิลปวัฒนธรรมมา 
เปนเครื่องมือในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาและบุคลากรทั้งทางดานกาย ใจ สังคม 
และปญญา  กิจกรรมการพัฒนาทางดานรางกาย ไดแก กิจกรรมสงเสริมศิลปะการรําไทยเพื่อสุขภาพ 
กิจกรรมการออกกําลังกาย : การแขงขันวิ่งเพ่ือสุขภาพมหิดล-ศาลายา มินิฮารฟมาราธอน  การเตน   
แอโรบิค  การฝกโยคะ การนวดแผนไทย ทางดานจิตใจ ไดแก โครงการพัฒนาจิต-จริยธรรมนักศึกษา 
กิจกรรมสงเสริมการทําบุญทั้งในเทศกาลสําคัญทางศาสนาและวันที่ไมใชเทศกาลสําคัญ การรดน้ําขอพร
ผูใหญในวันสงกรานต  การจัดงานแสดงมุทิตาจิตอาจารยอาวุโสในวาระตางๆ กัน การจัดงานนอมรําลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ โครงการอบรมมารยาทไทย           
กิจกรรมวันไหวครู การจัดกิจกรรมบรรพชาภาคฤดูรอนของชมรมพุทธศาสนา “พิธีบวชเรียนเพียรความดี” 
ทางดานสังคม มีการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยของคณะแพทยศาสตรศิริราช
พยาบาล  โครงการคายความรูสูชุมชน “หนอไมปบ” จังหวัดอุบลราชธานีของสถาบันวิจัยโภชนาการ 
กิจกรรมคายอาสาสมัครของนักศึกษาคณะตางๆ ทางดานปญญา ไดแก โครงการทัศนศึกษาสถาน        
ที่สําคัญทางวัฒนธรรม กิจกรรมไหวครูดนตรีไทย  กิจกรรมนํานักศึกษาแพทยไปเขารวมโครงการ    
ฝกปฎิบัติธรรมเปนประจําทุกป  
 นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังตระหนักถึงความจําเปนที่จะตองปลูกฝงใหนักศึกษาและบุคลากร
เห็นความสําคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการอยูรวมกันอยางสันติ โดยไดจัดงาน 
Mahidol International Day เพ่ือทําใหมีการแลกเปลี่ยนและเรียนรูวัฒนธรรมระหวางนักศึกษาไทยและ  
นักศึกษาตางชาติ   
 นับไดวามหาวิทยาลัยสามารถปฎิบัติภารกิจดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดอยางครบถวนสมบูรณ 
 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 4 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 
 

4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรมในการอนุรักษ  พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ           
และวัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา 
ป  2548  หนวยงานของมหาวิทยาลัยไดจัดโครงการ/กิจกรรมตางๆ  เพ่ือสงเสริมการอนุรักษ   
สืบสาน พัฒนา เผยแพรเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน 3,329 โครงการ/กิจกรรม      
ในขณะที่จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา = 13,954.44  จึงทําใหรอยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุรักษมีคาเทากับ  23.86  มีรายละเอียดของกิจกรรมดังนี้  [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.1]  

1)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและ     
ภูมิปญญาไทย  จํานวน 404 โครงการ/กิจกรรม     

2)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยทั้งของทองถิ่นและของชาติ  จํานวน 923 ครงการ/กิจกรรม                

3)  โครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมใหเกิดความเขาใจและศรัทธาในสถาบันทางศาสนา จํานวน 
602โครงการ/กิจกรรม        

4)  โครงการ/กิจกรรมที่กอใหเกิดระบบคุณคาหรือคานิยมที่นับถือความดีงามและคุณธรรม        
จริยธรรม  จํานวน 1,224 โครงการ/กิจกรรม   
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5)  โครงการ/กิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย จํานวน 178 โครงการ/กิจกรรม   
6)  การแสดงศิลปวัฒนธรรมสากลและของชาติอ่ืนๆ จํานวน 86 โครงการ/กิจกรรม       
หมายเหตุ : บางโครงการจําแนกอยูไดหลายประเภท 

นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยไดสงเสริมการนําภูมิปญญาไทย/ภูมิปญญาทองถิ่นมาศึกษา 
พัฒนาและประยุกตเขากับวิทยาการสมัยใหม  ในรูปของการบูรณาการเขากับทางวิชาการและ
การวิจัย  เพ่ือประโยชนในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาใหเปนที่ยอมรับในเชิงวิชาการ   
ตลอดจนสามารถ สืบทอดไปสูคนรุนหลัง  โดยมหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการในรูปแบบตางๆ 
อาทิ  โครงการวิจัย  กลีเซอรีนพญายอฯ  จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี  โครงการ
วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนํ้าตาลปบและน้ําตาลปกเพื่อความปลอดภัยในการบริโภค จากสถาบัน
วิจัยโภชนาการ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ สายพันธุควายไทย  โดยวิธีการโคลนนิ่ง  
จากสถาบันวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นอกจากนี้ยังมีการนําภูมิปญญาทองถิ่น
มาประยุกตใชในการดูแลสุขภาพ  โดยคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาลไดกอตั้งสถานการแพทย
แผนไทยประยุกต  ซ่ึงไดรวมมือกับคณะเภสัชศาสตร  คณะวิทยาศาสตร  และหนวยงานอื่นๆ    
ในมหาวิทยาลัยมหิดล  ในการผลิตและวิจัยพัฒนายาและผลิตภัณฑจากสมุนไพรใหไดมาตรฐาน  
อีกทั้งมหาวิทยาลัยยังมีแหลงสืบคนทางดาน ภูมิปญญาและวัฒนธรรมตางๆ ไดแก   พิพิธภัณฑ
มานุษยวิทยาของสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  พิพิธภัณฑดนตรีและ       
หอจดหมายเหตุของสํานักหอสมุด  หอจดหมายเหตุของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล      

 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ  พัฒนา  และสรางเสริมเอกลักษณ        
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยได รับงบดําเนินการ เพ่ือรองรับการดําเนินงานตางๆ  ในปงบประมาณ  2548        
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 10,251,952,379.64 บาท ซ่ึงเม่ือหักงบดําเนินการดานการรักษาพยาบาลออก 
จํานวน  4,313,988,020.18 บาท   แลว  คงเหลืองบดําเนินการของมหาวิทยาลัย   จํานวน 
5,937,964,359.46 บาท  โดยหนวยงานตางๆ ไดใชจายเงิน ในการอนุรักษ พัฒนา และเสริมสราง
เอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม เปนจํานวนเงิน 26,060,488.72 บาท  และมูลคาที่ใชในการ
อนุ รักษ   พัฒ นาและสร าง เสริม เอกลักษณ  14,309,312.01 บาท  รวม เป น จํานวน เงิน  
40,369,800.73 บาท ซ่ึงเม่ือเทียบกับงบดําเนินการคิดเปนรอยละ 0.68 [เอกสารอางอิงหมายเลข 4.2] 

 
วิเคราะหผลการประเมิน   

 จากตารางสรุปผลการประเมิน  มหาวิทยาลัยไดคะแนนมาตรฐานที่ 4 เทากับ 4.50 เทียบเทา
เกณฑระดับดี-ดีมาก  ซ่ึงแสดงใหเห็นวามหาวิทยาลัยตระหนักถึงความสําคัญของภารกิจดานทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม   ไมยิ่งหยอนไปกวาภารกิจดานการเรียนการสอน การวิจัยและบริการวิชาการ และ
พยายามที่สงเสริมสนับสนุนใหคณะ สถาบัน วิทยาลัย และหนวยงานตางๆ นําศิลปวัฒนธรรมมาใชเปน
เครื่องมือหน่ึงในการพัฒนาสุขภาวะของประชาคมชาวมหิดล   
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จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการใหมีความเชื่อมโยงและตอเน่ืองของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม

ผานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยทั้งการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย การบริการวิชาการ  
และกิจกรรมตางๆ อยางตอเน่ืองเปนเวลาชานาน 

ดานการเรียนการสอน นอกจากหลักสูตรในเชิงพัฒนาอนุรักษศิลปวัฒนธรรมตางๆ 
ดังคําอธิบายตัวชี้วัดที่ 4.1 แลว มหาวิทยาลัยยังไดมีแนวปฏิบัติที่จะสงเสริมบุคคล ครู  
อาจารย  ที่ เปนแบบอยางใหนักศึกษาและชนรุนหลัง เชน การจัดทําหอเกียรติยศ         
นักวิทยาศาสตรดีเดน การเชิดชูและสรางอนุสาวรียครูดนตรีสําคัญของไทย (พระประดิษฐ
ไพเราะ) เปนตน 

มหาวิทยาลัยมหิดลมีโครงการวิจัยที่มุงหาองคความรูเพ่ือการพัฒนาและอนุรักษ  
วัฒนธรรมไทยอยูจํานวนมาก เชน โครงการอนุรักษและฟนฟูภาษาชอง จังหวัดจันทบุรี 
ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของการฟนฟูภาษาและวัฒนธรรมในภาวะวิกฤตและเปนโครงการที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนโครงการวิจัยดีเดนของ สกว. ประจําป 2547   โครงการวิจัยเรื่อง      
วิถีชุมชนลุมนํ้านครชัยศรี : พัฒนาการทางประวัติศาสตร เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรม 
พลวัตและการทาทาย  โครงการวิจัยบูรณาการเพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตลุมแมนํ้า    
ทาจีน-แมกลอง เปนตน 

ดานความเชื่อมโยงกับการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีหนวยงานและกลุมบุคคล   
ที่ใหบริการเพื่อการอนุรักษและแหลงสืบคนเพ่ือศิลปวัฒนธรรมไทยหลายรูปแบบ ไดแก 
สํานักงานบริการขอมูลภาษาและวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย  ศูนยขอมูลวัฒนธรรมดนตรี
ไทยและเอเชียอาคเนย  พิพิธภัณฑมานุษยวิทยาวัฒนธรรม  วารสารภาษาและวัฒนธรรม 
เปนตน 

มหาวิทยาลัยมีกลุมนักวิชาการอีกหลายกลุมที่รวมทํางานกับชุมชน เพ่ืออนุรักษและ
พัฒนาวัฒนธรรมของชุมชน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพ่ือการสรางศักยภาพและ     ความ
เขมแข็งของชุมชนมาเปนเวลากวา 10 ป เชน การรวมดําเนินงานของกลุม          นักวิชา
การมหาวิทยาลัยรวมกับกลุมชีวเกษมและชุมชนศาลายา ภายใตการสนับสนุนของสภา
วัฒนธรรม เปนตน 

นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยยังไดดําเนินการสงเสริมพัฒนาศิลปวัฒนธรรมผานกิจกรรม
ตางๆ ใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย นักศึกษา และชุมชน ไดตระหนักถึงคุณคาอยางเปน
องครวม  เชน  การประกวดเพลงกลอมลูกในวันแม   การจัดงานลอยกระทงของ
มหาวิทยาลัยที่ใหชุมชนเขามามีสวนรวม  การประกวดศิลปวัฒนธรรมไทย เชน กลองยาว
ปะเทิงที่มีสวนสงเสริมใหกลุมนักศึกษาที่คณะเทคนิคการแพทยพัฒนาการตีกลองยาว   
ปะเทิง  โดยมีการสงตอการเลนจากรุนพ่ีไปรุนนองสงตอกันมาเปนเวลามากกวา 10 ป 

2. มหาวิทยาลัยมหิดลเปนแหลงความรูดานศิลปวัฒนธรรม  เพราะนอกจากจะมีสํานักงาน/ 
ศูนยขอมูล และพิพิธภัณฑที่ ใหบุคคลทั่วไปไดเขาถึงเพ่ือการศึกษาและเรียนรูแลว
มหาวิทยาลัยยังมีบุคลากรซึ่งมีความรูความสามารถ  และความเชี่ยวชาญดานศิลปวัฒนธรรม
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ในมุมมองตางๆ ที่หลากหลายเปนจํานวนมากพอสมควร  จึงมีผลงานวิจัยตางๆ  อาทิ 
สารานุกรมกลุมชาติพันธ  การศึกษาเปรียบเทียบหลักสูตรดานดนตรีไทยกับเกณฑมาตรฐาน
ดนตรีไทย  งานวิจัยเกี่ยวกับวัฒนธรรมขาว   งานวิจัยภูมิปญญาดานสุขภาพของชาวไทย  
ในพ้ืนที่ตางๆ  งานวิจัยดานดนตรีและการละเลนพ้ืนบาน ฯลฯ    ซ่ึงผลิตองคความรูเพ่ือการ
อนุรักษ  ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมดวย   

3. การดําเนินการของโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพ่ือการอนุ รักษ  พัฒนาวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ลวนเปนโครงการที่เกิดจากการรวมมือของบุคลากรในหลายคณะวิชาและ  
หลายระดับรวมกันดําเนินการโดยเฉพาะอยางยิ่งในโครงการอนุรักษ วัฒนธรรมของชุมชน   
ที่จะตองใชมุมมองและแนวปฏิบัติในหลายมิติซ่ึงจะมีบุคลากรเขารวมหลายระดับ   รวมทั้ง
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก เขารวมดําเนินการดวยจึงเปนสวนเสริมสรางการเกิด
ชุมชนปฏิบัติที่รวมกันทํางานเปนทีม  ซ่ึงจะนําไปสูการมีแนวปฏิบัติ (Best Practice)  ที่ดีได 

4. มหาวิทยาลัยมหิดลมีวิทยาลัยดุริยางคศิลปที่ผลิตนักศึกษาระดับเตรียมมหาวิทยาลัย       
นักศึกษาปริญญาตรี  โท และเอก โดยมีขอกําหนดวา  นักศึกษาที่เรียนดนตรีสากลทุกคน
และทุกหลักสูตรตองผานการศึกษาดนตรีไทย  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาดนตรีและศิลปะของ
ชาติไทยใหเปนที่ยอมรับและเปนที่นิยมในระดับสากล นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังไดจัดตั้ง
วงดุริยางคฟลฮารโมนิกแหงประเทศไทย (Thailand Philharmonic Orchestra, TPO) ขึ้น  

นอกจากนี้วิทยาลัยดุริยางคศิลปยังมีผลงานที่โดดเดนคือการเรียบเรียงเพลงไทยเดิม
เปนเพลงสากลคลาสสิค และการฝกอบรมฟนฟูครูดนตรีไทยใหรวมแสดงกับนักดนตรี
ระดับโลกและควบคุมการอํานวยการเพลงในระดับนานาชาติ   รวมทั้งยังไดผลิตและเผย
แพรแผนเสียงเพลงไทยดวยวงออรเคสตา   ซ่ึงการดําเนินการเชนน้ีจัดไดวาเปนนวัตกรรม
แหงการดนตรีไทย 

5. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท  ไดดําเนินงานดาน
การเสริมสรางและสืบสานศิลปะและวัฒนธรรมในทองถิ่น  เพราะพบวาเอกลักษณ      
วัฒนธรรมทองถิ่นลวนมีคุณคา  ควรแกการศึกษาเพื่อสืบสานใหธํารงอยู  จึงไดศึกษาวิจัย
และพัฒนา  ใหเกิดแหลงเรียนรูทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในทองถิ่น   โดยรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ เชน องคการบริหารสวนทองถิ่น สถาบันพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ    
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ เปนตน เพ่ือนําเสนอแนวคิด ขอมูล และ       
วิธีปฏิบัติ  อันนําไปสูการสรางแหลงเรียนรู เชน ศูนยวัฒนธรรม  ศูนยการเรียนรู 
นิทรรศการ  และพิพิธภัณฑ 
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โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. มหาวิทยาลัยมหิดลจะจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว    

ใหชัดเจน   เพ่ือใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด และสามารถจัดกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา 
และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอใหสอดคลองกับจํานวนบุคลากรและ    
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย   

2. มหาวิทยาลัยมหิดลจะพิจารณาสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานวิจัยทางดาน       
วัฒนธรรมเพิ่มขึ้น เพ่ือเปนสงเสริมใหมีการสรางองคความรูทางดานศิลปวัฒนธรรมควบคู
ไปกับการจัดกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม  

3. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยประกอบดวยคณะวิชาและสถาบันที่ตั้งอยูทั้งในศาลายา พญาไท  
บางกอกนอย และวิทยาเขตในสวนภูมิภาค ทําให เปนอุปสรรคตอการดําเนินการ          
ในกิจกรรมอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมรวมกัน มหาวิทยาลัยจะพัฒนาแนวทาง
บริหารจัดการเพื่อใหเกิดการรวมกันในกิจกรรมตางๆ ไดมากและกวางขวางยิ่งขึ้น 

4. มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิจัยเปนจํานวนมาก จึงเปนโอกาสที่จะสนับสนุนผูวิจัย       
ใหประยุกตองคความรูที่ไดจากการวิจัย  มาใชพัฒนาผลิตผลทางศิลปวัฒนธรรมไทย      
ใหโดดเดนมีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติไดกวางขวางยิ่งขึ้น เชน  ใชองค
ความรูจากงานวิจัยชวยพัฒนาอาหารไทย  ใชความรูจากงานวิจัยพัฒนาเครื่องปนดินเผาไทย 
เปนตน 
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มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

5.1 สภาสถาบั น /ก ลุ ม สาขาและผู บ ริห ารมี  
วิสัยทัศนที่ขับเคล่ือนพันธกิจ และสามารถ
สะทอนถึงนโยบายวัตถุประสงค และนําไปสู
เปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการ
บริหารแบบมีสวนรวม  เนนการกระจาย
อํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได  รวมทั้งมี
ความสามารถในการผลักดันสถาบันให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล  

5 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดย
อาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก  

4 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่ เชื่อมโยงกับ  
ยุทธศาสตรชาติ   

5 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบัน
รวมกัน   

4 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมู ล  เพ่ื อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  

3 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.6  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลา
เทียบเทา) 

665,748.10 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.7  ค า ใช จ ายทั้ งหมดต อจํ าน วนนั กศึ กษ า  
(เต็มเวลาเทียบเทา)  

โดยสรุป 
> รอยละ 10 

1 0 0 1 1.82 1.82 

5.8 ร อ ย ล ะข อ ง เงิ น เห ลื อ จ า ย สุ ท ธิ ต อ งบ  
ดําเนินการ  (รอยละของงบดําเนินการ) 

10.42 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุม
วิชาการ และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการ  
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

78.59 3 1 1 5 1.82 9.10 

5.10  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา 
(บาทตอคน) 

24,645.98 3 1 1 5 1.81 9.05 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุน ที่ได
รับการพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ   

62.49   2 0 1 3 1.81 5.43 

รวม 20 89.10 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 5     89.10      =         4.46 
              20 
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คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

 มหาวิทยาลัยมหิดลมีความตระหนักและใหความสําคัญในการมีระบบบริหารจัดการที่ ดี       
เพ่ือเปนกลไกสนับสนุนใหการดําเนินงานตามภารกิจหลักทั้ง 4 ดานเปนไปอยางมีประสิทธิผล โดยมี
สภามหาวิทยาลัยและผูบริหารระดับสูงกํากับและดูแลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  มีการพัฒนา
มหาวิทยาลัยสูองคกรแหงการเรียนรู  มีแผนยุทธศาสตร/แผนกลยุทธเปนกรอบในการดําเนินงาน       
มีการใชเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเคร่ืองมือในการบริหารการเรียนการสอนและ
การวิจัย  มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ  มีระบบการเงินที่มีเสถียรภาพ มีอิสระ 
คลองตัว โปรงใส และตรวจสอบได มีการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรที่เปนระบบและตอเน่ือง   
 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 5 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

5.1 สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึงนโยบาย   
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม  
เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได  รวมทั้งมีความสามารถในการผลักดัน
สถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 
มหาวิทยาลัยมหิดลบริหารงานโดยมีสภามหาวิทยาลัยเปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจ  และหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย  
การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย   

สภามหาวิทยาลัยมีบทบาทในการกําหนดแผนกลยุทธในการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย
โดยการรวมเปนคณะกรรมการ “กําหนดนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล 
(พ.ศ. 2549 - 2554) ซ่ึงคณะกรรมการชุดนี้ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
อธิการบดี รองอธิการบดีทุกทาน และคณบดี/ผูอํานวยการคณะสถาบัน  นอกจากนี้  สภามหาวิทยาลัย
ยังมีหนาที่ในการพิจารณาจัดตั้งรวมและยุบหนวยงานที่มีฐานะเทียบเทาคณะ  พิจารณารับ
สถาบันเขาสมทบ และเขารวม ตลอดจนยกเลิก  พิจารณาและใหความเห็นชอบโครงการและ   
หลักสูตรการศึกษา  พิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจาย และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารการเงิน 
และทรัพยสินของมหาวิทยาลัย   

 สภามหาวิทยาลัยปฏิบัติหนาที่โดยผานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน       
(ทุกพุธที่ 3 ของเดือน) โดยในการประชุมทุกครั้งคณะกรรมการฯ ไดรับเอกสารการประชุม     
ลวงหนา 5 วันทําการ  ทั้งนี้  ในป 2548 มีคณะกรรมการฯ เขาประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ 72.13     
ซ่ึงที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ  ที่ เกี่ยวของกับการบริหารและการดําเนินภารกิจของ
มหาวิทยาลัย  ผลักดันในการสรางระบบบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ดังน้ี  

• การใหขอคิดเห็น และขอเสนอแนะในเชิงแนวคิด นโยบาย และวิสัยทัศน แกผูบริหารสูงสุด  
ของหนวยงานระดับคณะที่รับตําแหนงใหม ไดแก ผูบริหารของสถาบันพัฒนาการ          
สาธารณสุขอาเซียน คณะเวชศาสตรเขตรอน วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
การกีฬา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท และสถาบันแหงชาติ    
เพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว  
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• การใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรที่จะเปดใหมละหลักสูตรที่ขอปรับปรุง ไดแก  
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการออกกําลังกาย (หลักสูตร     

นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2548 ของคณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดลอม      

(หลักสูตรภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 ของคณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2549 ของวิทยาลัยการจัดการ 

- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา (หลักสูตร    
นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 ของสํานักงานสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา
สังคม และบัณฑิตวิทยาลัย   

• การกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานระดับคณะ      
โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของการการเงินและการคลัง ใหเปนไปอยางโปรงใส เชน : 
- พิจารณาประกาศกําหนดหลักเกณฑและอัตราการจายเงินคาตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน 

แกหนวยงานระดับคณะจํานวน 14 หนวยงาน และประกาศเรื่องอัตราคาธรรมเนียม         
การศึกษานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย 

- รับทราบและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินในระดับมหาวิทยาลัย ไดแก      
รายงานการเงินประจําปและการจัดสรรเงินรายไดที่สูงกวา  รายงานการเงิน      
เงินรายไดมหาวิทยาลัยประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2548  รายงาน  
การตรวจสอบบัญชีเงินฝากและเงินลงทุนของเงินรายไดมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2548 จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต รับทราบผลการตรวจสอบรายงาน   
การเงินเกี่ยวกับลูกหนี้สมาคมศิษยเกา  ยืมจากวิทยาลัยนานาชาติ  และพิจารณา
และใหขอคิดเห็น/ขอสังเกตการตั้งงบประมาณรายจายจากเงินรายได ประจําป    
งบประมาณ 2549  

- รับทราบและใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานทางการเงินของหนวยงานระดับคณะ 
ไดแก รายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2547 ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป     
รายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2547 ของวิทยาลัยนานาชาติ  รายงาน    
การเงินประจําป  งบประมาณ 2548 ของวิทยาลัยการจัดการ  และรายงานการเงิน
ประจําปงบประมาณ 2548 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา 

• การใหขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ/ขอสังเกตในเรื่องอ่ืนๆ เชน  
- การขออนุมัติตั้งกองทุนเพ่ือการรวมลงทุนรวมพัฒนาเทคโนโลยี 
- รางระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยวิทยาลัยการจัดการ วิทยาลัยศาสนศึกษา 

วิทยาลัยดุริยางคศิลป และวิทยาลัยนานาชาติ 
- การเทียบตําแหนงศาสตราจารยของพนักงานมหาวิทยาลัยจากเงินอุดหนุน 
- รางระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยกองทุนเพ่ือการลงทุนรวมพัฒนาเทคโนโลยี     

สูการผลิตและการใหบริการ พ.ศ. ........... 
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- รางขอบังคับฯ วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 
- ขอหารือการดําเนินงานของศูนยการแพทยกาญจนาภิเษกและการบริหารงานของ

ผูบริหารมหาวิทยาลัย 
- ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยมหิดล กับ Oxford Center for Buddhist Studies 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.1] 

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยมหิดลไดดําเนินการในเรื่องการจัดการความรู โดยมีคณะทํางานสงเสริมการจัดการ   
ความรูเปนผูดําเนินการ ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 1684/2547 เม่ือวันที่ 7 ตุลาคม 2547      
คํ าสั่ งมหาวิทยาลัยม หิดล  ที่  141/2548 (เพ่ิ ม เติม ) เม่ื อวันที่  27 มกราคม  2548  คํ าสั่ ง
มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 393/2548 (เพ่ิมเติม) เม่ือวันที่ 2 มีนาคม 2548  และคําสั่งมหาวิทยาลัย
มหิดล ที่ 1292/2548 (เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะทํางานพัฒนาคุณภาพ) [เอกสารอางอิงหมายเลข 
5.2 (1)] เม่ือวันที่ 1 กันยายน 2548  และไดมีการประชุมคณะทํางานสงเสริมการจัดการความรู 
เพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  ในปงบประมาณ 2548 จํานวน 9 ครั้ง ซ่ึงที่ประชุมคณะทํางานฯ ไดมีมติ
ใหแบงกลุมคณะทํางานฯ  ออกเปน 5 กลุมยอย คือ กลุมทบทวนองคความรู  กลุมคนหาชุมชน  
นักปฏิบั ติ  (CoP) และ  Best Practice  กลุม เทคโนโลยีสารสนเทศ   กลุ ม  Empowerment 
Evaluation  และกลุมการสื่อสาร ซ่ึงแตละกลุมมีการดําเนินการ และประสานงานกันเพ่ือใหเกิด
การแบงปนความรู เชน กลุมทบทวน องคความรูจะคนหาองคความรูเพ่ือนํามาเผยแพรใหความรู 
กลุมคนหาชุมชนแนวปฏิบัติ (CoP) และ Best Practice จะเปนผูคนหากลุม CoP ในมหาวิทยาลัย 
และสนับสนุนใหเกิดการรวมตัวกัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกันผานทาง Web board 
ของ Website MUKM ที่สราง พัฒนาและดูแลโดยกลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ อีกทั้งกลุมการสื่อสาร
จะเปนผูประชาสัมพันธใหบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดรับทราบขอมูลขาวสาร รวมทั้งเปน     
ชองทางในการเผยแพรความรูใหบุคลากร โดยมีแผนการดําเนินงานดานการจัดการความรู         
ที่กําหนดเปาหมายของงานแตละกลุม ซ่ึงในปงบประมาณ 2548 มีผลสําเร็จมากกวาแผนที่วางไว  
ตอมาในชวงปงบประมาณ 2549 ระหวาง ตุลาคม 2548 ถึงพฤษภาคม 2549  ซ่ึงอยูในชวง       
ปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยไดทบทวนประเมินผลสําเร็จของการดําเนินงานในรอบป          
ที่ผานมาและพบวาควรมีการปรับแผนการจัดการความรู [เอกสารอางอิงหมายเลข 5.2 (2)] โดยมี
จุดเนนในเรื่องการสรางและพัฒนาคลังความรูจากชุมชนแนวปฏิบัติ และแบงกลุมคณะทํางานฯ 
ใหมเปน 4 กลุมคือ  กลุม CoPs  กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  กลุม Empowerment 
Evaluation  และกลุมติดตามสถานการณและสรางเครือขาย   

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 - 2554) ขึ้น 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.3 (1)] เพ่ือใชเปนกรอบและทิศทางในการดําเนินงานและการพัฒนา
มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น 3 ชุด ดังน้ี 
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1. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 

2549 - 2554) ประกอบดวย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  อธิการบดี       
รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/ศูนย/โครงการ/กอง  มีหนาที่กําหนด
นโยบาย ทิศทาง  และเปาหมายของแผนฯ ใหขอมูลเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนฯ และ  
สื่อสารทําความเขาใจเกี่ยวกับแผนฯ 

2. คณะวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2549 - 2554)    
ประกอบดวย คณาจารยที่ เปนผู เชี่ยวชาญในการจัดทําแผนยุทธศาสตร มีหนาที่         
ใหคําปรึกษากระบวนการจัดทําแผนฯ เปนวิทยากรกระบวนการ กํากับการประชุม/
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดทําแผนฯ พิจารณากลั่นกรองและจัดทํา “ราง” แผนฯ 

3. คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 – 2554) ประกอบดวย   
ผูแทนทุกหนวยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยมหิดล มีหนาที่ใหความคิดเห็น รวมมือ/
ประสานการจัดทําแผน และจัดทํากรอบการประสานแผนฯ 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.3 (2)] 

ในการจัดทําแผนกลยุทธฉบับน้ีคณะทํางานฯ ไดวิเคราะหขอมูลจากแผนการบริหารราชการ
แผนดิน นโยบายการศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ แผนพัฒนาการศึกษาระดับ   
อุดมศึกษา และพระราชบัญญัติสุขภาพและหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เปนกรอบแนวทาง    
ของแผนฯ จึงทําใหแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 - 2554) ฉบับน้ีมีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรชาติมากกวารอยละ 80 [เอกสารอางอิงหมายเลข 5.3 (3)]  

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายและแผนในการบริหารจัดการ เพ่ือใหการใชทรัพยากร ทั้งทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ และสินทรัพยตางๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดวยหลักการในการใช
ทรัพยากรรวมกันทั้งกับหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

(1) การใชทรัพยากรรวมกันระหวางหลักสูตรตางๆ ดังน้ี  
• ในระดับบัณฑิตศึกษา การเสนอขอเปดหลักสูตรใหม และเสนอขอปรับปรุงหลักสูตรเดิม  

หนวยงานรับผิดชอบหลักสูตรตองแสวงหาความรวมมือในการจัดการเรียนการสอน
และการทําวิจัยรวมกับหนวยงานอ่ืนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  เพ่ือเปน
การสรางความแข็งแกรงทางวิชาการ และเปนการใชทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เชน  
- คณะวิทยาศาสตร เปดสอนรายวิชา  SCID  จํานวน 14  รายวิชา สําหรับผูเรียน    

ในหลักสูตรระดับปริญญาโท-เอก สาขาวิชาทางดานวิทยาศาสตรชีวภาพ  
จํานวน  20 หลักสูตรสาขาวิชา 

- คณ ะสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร   เป ดสอนรายวิชา   ENID 600 
EcoScience and Systems Analysis  และ  ENID 604  Field Studies and Learning 
Development   สําหรับผูเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 3 หลักสูตร 
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- คณะสาธารณสุขศาสตร  เปดสอนรายวิชา PHBS 602 Biostatistics B, PHEP 
602 Principles of Epidemiology, PHAD 602 Public Health Administration  
สําหรับ   ผูเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาโท  จํานวน 12  หลักสูตรสาขาวิชา 

- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  เปดสอนรายวิชา  SIRE 501  Statistics  
และ SIRE 502 Research Methodology  สําหรับผูเรียนในหลักสูตรปริญญาโท-
เอก  หลักสูตรสาขาวิชาตางๆ ทั้งของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  และ
คณะอ่ืนๆ   ที่สนใจศึกษา 

- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะพยาบาลศาสตร  รวมกันเปด
ส อ น ร า ย วิ ช า  NSPC 601 Biological Basis of Human Behaviors and 
Psychopharmacology  และ RANS 666  Biological Bases of Human Behavior 
and Psychopharmacology  โดยนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต
ของทั้งสองคณะ  สามารถเลือก   ลงทะเบียนรายวิชาดังกลาวทดแทนกันได 

- บัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนรายวิชาแกนในระดับบัณฑิต
ศึกษา   ที่นักศึกษาหลายๆ หลักสูตรจําเปนตองลงทะเบียนเรียน เพ่ือเปนการลด
ภาระการจัดการเรียนการสอนที่มีลักษณะซ้ําซอน เชน รายวิชา GRID 603 
Biostatistics,  GRID 612 Cell and Molecular Biology, GRID 514 Reading 
and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies, GRID 515 
Speaking and Writing in Academic Contexts for Graduate Studies, GRID 
516 Thesis Writing for Graduate Studies, GRID 617 Bioinformatics, GRID 
618 Cybertools for Research 

- ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 
2549  เปดโอกาสใหอาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกคณะสามารถทํา
หนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และรวมใหแกนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดลทุกหลักสูตรสาขาวิชา  ไมจําเพาะใน   
สาขาวิชาที่ตนเองสังกัดเทานั้น เพ่ือเปนการสรางเครือขายความรวมมือทาง  
วิชาการและการวิจัย 

- ในระดับปริญญาตรีหลายคณะไดเปดสอนรายวิชาพื้นฐาน ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 
1 และ 2 เชน คณะวิทยาศาสตรเปดสอนรายวิชา SCBI  SCMI  SCPS  ใหกับ       
นักศึกษาจากคณะตางๆ เชน คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ศิริราช
และรามาธิบดี) คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร 
คณะเทคนิคการแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร ฯลฯ 

(2) การบริการอาคาร สถานที่ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณที่เปนสวนกลางใหแกหนวยงาน
ตางๆ  ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ไดใชประโยชนรวมกัน เชน  
• หลายคณะมีศูนยปฏิบัติการเครื่องมือรวม เชน คณะวิทยาศาสตร คณะแพทยศาสตร       

ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ฯลฯ  ใหบริการ 
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เครื่องมือวิทยาศาสตรที่มีราคาแพงในการทําวิจัยแกผูทําวิจัยทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย  โดยผูวิจัยไมตองลงทุนจัดหาเครื่องมือเอง แตสามารถมาใชเครื่องมือ    
สวนกลางที่ศูนยฯ ในลักษณะนี้ได ทําใหประหยัดงบประมาณในการจัดหาครุภัณฑ   
วิทยาศาสตรเหลานี้ 

• การใชหองเรียนรวมกันของหลักสูตรหรือคณะ/สถาบันตางๆ เชน  
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอม (หลักสูตรนานาชาติ) ซ่ึงเปน 

หลักสูตรรวมระหวางวิทยาลัยนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร และคณะสิ่งแวดลอม
และทรัพยากรศาสตร 

- นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาความผิดปกติทางการสื่อความหมาย     
ของคณะแพทยศาสตรรามาธิบดี  ใชหองเรียนที่วิทยาลัยราชสุดา 

• สํานักงานอธิการบดีใหบริการ “หองบรรยาย ศ.นพ.ชัชวาล โอสถานนท” และ “หองบรรยาย 
ศ.นพ.กษาณ จาติกวนิช”  สําหรับการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
พ้ืนฐาน ที่คณะวิทยาศาสตรจัดสอนใหกับนักศึกษานักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 2  จาก
คณะตางๆ เชน คณะพยาบาลศาสตร คณะแพทยศาสตร (ศิริราชและรามาธิบดี)   
คณะสาธารณสุขศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร คณะเภสัชศาสตร คณะเทคนิค       
การแพทย คณะสัตวแพทยศาสตร ฯลฯ 

• “หนวยกีฬา ศูนยศาลายา” ใหบริการดานสนามกีฬา อุปกรณกีฬา และสิ่งอํานวย      
ความสะดวกดานกีฬา โดยใหบริการสนามกีฬาเพื่อใชในการเรียนการสอนของ
วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางกีฬา วิทยาลัยนานาชาติ และคณะสังคม
ศาสตรและมนุษยศาสตร  ใหบริการออกกําลังกายฝกซอมเพ่ือความเปนเลิศแก     
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงานภายนอก เชน การฝกซอม
เตรียมทีมนักกีฬากรีฑาโรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน การฝกซอมเตรียมนักกีฬา
กรีฑามหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ฯลฯ  

• วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬาเปดใหหนวยงานตางๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยใชสระวายน้ํา “สิริมงคล” ในการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติ โดยไมคิด
คาใชจาย 

5.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย  
มหาวิทยาลัยมหิดลดําเนินการจัดทําแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใหม        
เปนฉบับที่ 2 ตอเน่ืองจากแผนแมบทเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย           
เพ่ือใหสอดคลองกับแผนแมบทดานเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย     
ทั้งดาน Networking    Hardware   Software  และ  Peopleware  โดยมุงเนนสนับสนุนการจัด    
การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหาร  คํานึงถึงการใชทรัพยากรรวมกัน 
ความคุมคาของการลงทุน ความถูกตองตามกฎหมาย และปรับปรุงแผนปฏิบัติ/โครงการที่จะ    
ดําเนินการใหสอดรับกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
อยางมีประสิทธิภาพ  
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มหาวิทยาลัยไดพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของมหาวิทยาลัย ซ่ึงมีระบบ
รักษาความปลอดภัย (Security) ที่ดีเยี่ยม เพ่ือสนองตอความตองการของบุคลากรในการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจัย  รวมทั้งอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการภายใน
มหาวิทยาลัยมาอยางตอเน่ืองภายใต  4  โครงการหลัก  คือ 

1. โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาและวิชาการ (MU-ADMIN-IS) 
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอรดําเนินการพัฒนาฐานขอมูลเพ่ือการ

บริหารงานมหาวิทยาลัย  ภายใตโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย (MU-ADMIN-IS) มาตั้งแตป 2544 และไดพัฒนา ปรับปรุง และบํารุงรักษา    
ฐานขอมูลมาอยางตอเน่ือง พรอมระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม  เพ่ือการใหบริการที่
มีประสิทธิภาพในทุกๆ ระบบ ไดแก ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลัง ระบบ     
สารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร และระบบสารสนเทศเพื่องานการศึกษาและวิชาการ  

1.1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลัง 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลัง พัฒนาขึ้นในรูปแบบของ Web-based  
สามารถเชื่อมโยงเขาฐานขอมูลโดยตรง และรองรับภาระงานของกองคลัง ที่มีผล
กระทบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบบัญชี เพ่ือสนับสนุนการออกนอก
ระบบ โดยใชบัญชีเกณฑพึงรับ-พึงจาย  ระบบงานน้ีมีความจําเปนตอการบริหารจัด
การที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการบริหารเงินมากกวาหม่ืนลานบาทในแตละป  โดยที่  
ฐานขอมูลระบบงานคลังแบงออกเปนกลุมฐานขอมูลยอยตามประเภทระบบงานยอย
ในสวนของระบบงานคลัง ไดแก ฐานขอมูลระบบงานงบประมาณ ฐานขอมูลระบบงาน
เงินรายได ฐานขอมูลระบบการเงิน ฐานขอมูลระบบบัญชี และฐานขอมูลระบบงาน
พัสดุ ซ่ึงรวมถึงขอมูลการจัดซื้อ จัดจาง คลังวัสดุ และทรัพยสินถาวร  โดยฐานขอมูล
ยอยตางๆ เหลานี้มีการเชื่อมโยงกันผานทางรายการเปลี่ยนแปลง (transaction) 
ตางๆ ที่มีผลกระทบระหวางขอมูลในแตละฐานขอมูล เชน การทํารายการในระบบ 
การเงิน จะสงผลใหเกิดรายการเปลี่ยนแปลงในการปรับปรุงขอมูลในฐานขอมูลระบบ
งานบัญชี เปนตน โดยฐานขอมูลจะมีการเก็บเลขที่เอกสารที่ใชอางอิงการทํารายการ
ตางๆ เพ่ือแสดงความสัมพันธระหวางขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้น 

ในปจจุบัน สํานักคอมพิวเตอรสามารถปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
งานคลังที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผนดินเขาสูระบบใหม   
ตามเกณฑพึงรับพึงจาย ซ่ึงเปนผลจากโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ     
การเงินและบัญชี  กองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ  การปรับปรุง   
ดังกลาวทําใหเกิดการขยายตัวของการใชงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร      
งานคลังเปนอยางมาก   โดยสามารถขยายขอบเขตการใชงานระบบงานสารสนเทศ
เพ่ือการบริหารงานคลัง ทั้งในสวนของระบบงบประมาณ ระบบเงินรายได ระบบงาน
พัสดุ ตั้งแตการขอซื้อขอจาง การสั่งซื้อ และการตรวจรับ ระบบการเงินและระบบ
บัญชี  นอกจากนี้  ยังมีการขยายระดับของการใชงานระบบบางระบบจากระดับของ   
ผูใชงานระดับคณะไปสูผูใชงานระดับภาค หนวยงานยอย และหลักสูตรตางๆ ทําใหมี
การขยายตัวของปริมาณผูใชงานในระบบเปนเกือบ 2 เทาจากจํานวนผูใชงานเดิม
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กอนมีการปรับปรุงระบบ ซ่ึงเปนผลสืบเน่ืองจากการขยายขอบเขตการใชงาน                 
ที่กลาวขางตน  

ผลของการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานคลัง         
อยางตอเน่ืองนับตั้งแตป 2544  ทําใหการใชงานระบบระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานคลังเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ิมความเปนอัตโนมัติในกระบวนการ
บริหารจัดการงานคลังและความเปนอัตโนมัติของการไหลของขอมูลที่ใชในกระบวนการ
ตางๆ สามารถเชื่อมโยงกระบวนการและขอมูลตางๆ ในการบริหารงานคลัง ทําใหเกิด
ความคลองตัวของกระบวนการ ลดความซ้ําซอนของขั้นตอน และเอกสารที่เกี่ยวของ  
1.2 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร 
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร เปนความรวมมือ
ระหวางสํานักคอมพิวเตอรกับกองการเจาหนาที่ สํานักงานอธิการบดี  ระบบดังกลาว
สามารถเชื่อมโยงเขาฐานขอมูลไดโดยตรง ภายใตรูปแบบ Web-based โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือรองรับโครงสรางการออกนอกระบบของมหาวิทยาลัย รวมทั้งพัฒนาโปรแกรม
ชวยในการประมวลผลขอมูลบุคลากร พรอมสําหรับจัดสงขอมูลใหกับหนวยงานที่ขอเขามา  
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อาทิ กองคลัง และสํานักงานคณะกรรมการ        
การอุดมศึกษา  สอดรับกับการปรับเปลี่ยนนโยบายตางๆ ของรัฐบาล อาทิ การปรับ  
อัตราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2548 และการไดรับเงินเพ่ิมการครองชีพ     
ชั่วคราว เปนตน 

สําหรับฐานขอมูลระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากร แบงออกเปน
กลุมฐานขอมูลยอยตามประเภทของบุคลากรของมหาวิทยาลัย ไดแก ฐานขอมูล          
ขาราชการ ฐานขอมูลพนักงาน และฐานขอมูลลูกจาง โดยฐานขอมูลยอยทั้ง 3 กลุมน้ี  
จะจัดเก็บขอมูลเกี่ยวกับประวัติตางๆ ของบุคลากรตั้งแตแรกเขาจนกระทั่งออก    
รวมถึงประวัติการโยกยาย การเลื่อนขั้น การปรับเปล่ียนตําแหนงตางๆ  และการลา          
ตลอดชวงเวลาที่บุคลากรนั้นๆ สังกัดอยูภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยที่บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยแตละคน จะมีรหัสประจําตัวบุคลากรเปนกุญแจหลักในการเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ ในฐานขอมูลระบบงานการเจาหนาที่ เพ่ือเรียกคนและปรับปรุงขอมูลของ
บุคลากรแตละคน 

ปจจุบัน ระบบงานสารสนเทศเพื่อการบริหารงานบุคลากรสามารถรองรับ   
ภารกิจ  ใน 2 สวนงานหลักของมหาวิทยาลัยไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไดแก  กองการ
เจาหนาที่   สํานักงานอธิการบดี  และการเจาหนาที่คณะ/สถาบัน/ศูนย/สํานัก/
วิทยาลัย โดยมีระบบงานแฟมประวัติบุคลากร เปนศูนยกลางในการรวบรวมขอมูล
ประวัติบุคลากร โดยขอมูลประวัติการเปลี่ยนแปลงตางๆ ของบุคลากร จะถูกจัดทํา 
transaction และประมวลผล โดยกองการเจาหนาที่  สํานักงานอธิการบดี และ      
บางประเภท transaction โดย  การเจาหนาที่ของคณะ/สถาบัน/ศูนย/สํานัก/วิทยาลัย 
และนําเสนอในรูปของ  e-Profile เพ่ือใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ สามารถเรียกใชขอมูล
ดังกลาว ในการดําเนินงานตางๆ  ผานเครือขาย MUC-Net ของมหาวิทยาลัย  
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1.3 ระบบสารสนเทศเพื่องานการศึกษาและวิชาการ  
ระบบสารสนเทศเพื่องานการศึกษาและวิชาการไดจัดทําขึ้น เพ่ือสนับสนุนงานของ
กองต างๆ  4 กอง คือ   กองทะเบียนและประมวลผล   กองกิจการนักศึกษา           
กองบริการการศึกษา และกองคลัง โดยมุงเนนในสวนการใหบริการระบบงานการศึกษา
และวิชาการแบบอิเล็กทรอนิกสที่ ครบวงจร อาทิ  E-Registration, E-Payment,       
E-Loan, E-Classlist และ E-Allocation สามารถแสดงรายละเอียดในแตละระบบได ดังนี้ 
- E-Registration เปนระบบที่ ใชสําหรับการลงทะเบียนรายวิชาลวงหนาของ     

นักศึกษาในแตละภาคการศึกษา 
- E-Payment เปนระบบที่ใชสําหรับการลงทะเบียนชําระเงินผานเว็บ การชําระเงิน

จะทําโดยการใหธนาคารโอนตัดเงินจากบัญชีของนักศึกษาเขาบัญชีของ
มหาวิทยาลัย การทํางานในสวนนี้มีระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล   
ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูง 

- E-Loan เปนระบบงานที่พัฒนาขึ้นสําหรับนักศึกษากองทุนกูยืมเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือใหนักศึกษากองทุนกูยืมฯ สามารถชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนไดตามระยะเวลา     
การชําระเงินที่มหาวิทยาลัยกําหนด และเพื่อใหการดําเนินงานตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเปนไปอยางสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ซ่ึงระบบงานนี้ 
เปนการรวมมือกันทํางานของ 3 กอง คือ กองทะเบียนและประมวลผล         
กองบริการการศึกษา และกองคลัง 

- E-Classlist เปนระบบที่ใชสําหรับสอบถามขอมูลการลงทะเบียนผาน Web      
ประกอบดวย การตรวจสอบผลการลงทะเบียน และการตรวจสอบ Classlist เปนตน 
โดยแสดงผลลัพธทางจอภาพ  และสามารถ  Download ขอมูล ในรูปแบบ         
ที่สามารถเรียกใชดวยโปรแกรม Microsoft Word และ โปรแกรม Microsoft Excel 

- E-Allocation ระบบแบงสรรเงินรายไดจากการลงทะเบียน เปนระบบงานที่   
เกี่ยวของกับการแบงสรรเงินรายไดใหกับหนวยงานตางๆ ในมหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ระบบกองทุนกูยืมที่ผูกกับรายไดในอนาคต (ICL) 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 กรกฎาคม 2548 ไดอนุมัติในหลักการใหจัดตั้งกองทุน      
เงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับรายไดในอนาคต (กรอ.) โดยทําหนาที่ใหกูยืมคาเลาเรียน       
ในระดับอุดมศึกษาโดยไมจํากัดฐานะครอบครัว  เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาอยางทั่วถึง   
ใหกับนิสิตนักศึกษา และเพ่ือใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานกองทุนเงินกูยืมเพ่ือการศึกษาที่ผูกกับ
รายไดในอนาคต (กรอ.) ซ่ึงไดแก เจาหนาที่กองกิจการนักศึกษา กองทะเบียนและ
ประมวลผล  และกองคลัง  สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มหาวิทยาลัยโดย
สํานักคอมพิวเตอรจึงพัฒนาระบบเพื่อชวยบริหารจัดการกองทุนฯ  โดยครอบคลุมตั้งแต
ขั้นตอนการรับสมัครนักศึกษาขอรับทุน  บันทึกการรับทุน กรอ.ประจําภาคการศึกษา  
download XML ไฟลขอมูลประวัติ  ผูขอรับทุน และขอมูลขอรับทุนประจําภาคการศึกษา  
เพ่ือสงขอมูลใหกรอก  รวมทั้งบันทึกอนุมัติรับเงินจาก กรอ. และบันทึกโอนเงินกู  
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3. ระบบเอกสารเวียนอิเล็กทรอนิกส  (e-Circulation)   
ระบบเอกสารเวียนอิเล็กทรอนิกส (e-Circulation) ได รับการพัฒนามาอยางตอเน่ือง     
โดยพัฒนาจากระบบ e-Document ในระยะแรกที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการจัดสงเอกสาร    
จดหมายเวียน และคําสั่งตางๆ ไปยังทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัยมาเปนระบบ          
e-Circulation  ในปจจุบันที่อยูภายใตรูปแบบ Web Based สามารถเชื่อมโยงเขาระบบ  
ฐานขอมูล Lotus Notes เพ่ือสนับสนุนงานสารบรรณของมหาวิทยาลัย โดยระบบสามารถ
สรางและบันทึกหนังสือเขา-ออก ควบคุม ติดตามการเคลื่อนไหวของเอกสารตางๆ        
ในระบบได (Document Tracking) ในแตละปมีจํานวนจดหมายเวียน คําสั่ง และประกาศ 
ที่ผานระบบ E-Circulation เปนจํานวนมาก  โดยกองกลาง (งานสารบรรณ) เปนหนวยงาน     
ที่ใชบริการระบบ E-Circulation  มากที่สุด  

ระบบดังกลาวยังไดรับการพัฒนาตอเน่ืองเพ่ือขยายขอบเขตการใชงานไดอยางทั่วถึง    
ทุกระดับการบังคับบัญชา โดยสามารถขยายผลการใชงานไปสูระดับผูบริหารภายใต    
โครงการพัฒนาระบบเอกสารเวียนอิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหาร (E-Circulation for 
Executives) ที่เปนรูปแบบของ Web Based เชนเดียวกับที่ใชในระดับปฏิบัติการ โดยมี
วัตถุประสงคใหผูบริหารสามารถพิจารณาเอกสารตางๆ ในแตละวันไดอยางสะดวก     
รวดเร็วทุกที่ทุกเวลา  และสามารถสั่งการผานระบบไดทันที  ซ่ึงชวยลดระยะเวลาเดินทาง
ของเอกสารกลับไปยังตนเรื่อง นอกจากนี้  คุณลักษณะพิเศษของระบบเอกสารเวียน       
อิเล็กทรอนิกสสําหรับผูบริหารนี้  สามารถจําแนกประเภทเอกสารตางๆ ได เชน ดวน  
ดวนที่สุด ลับ เปนตน  ซ่ึงชวยใหผูบริหารสามารถเลือกพิจารณาเอกสารที่ตองการได  
พรอมดวยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม   จึงม่ันใจไดวาการสั่งการนั้นมาจาก        
ผูบริหาร/ผูมีอํานาจสั่งที่แทจริง  
4. ระบบงบประมาณ พัสดุ การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจ าย 

ลักษณะ 3 มิติ  ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MU-FINANCE-3D)   
มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหสํานักคอมพิวเตอรดําเนินโครงการพัฒนาระบบงบประมาณ 
พัสดุ  การเงินและบัญชีกองทุน โดยเกณฑพึงรับ-พึงจาย ลักษณะ 3 มิติ ของมหาวิทยาลัย
มหิดล (MU-FINANCE-3D) เพ่ือพัฒนาระบบงานจากระบบบริหารจัดการงบประมาณและ
เงินรายไดซ่ึงเปนเกณฑเงินสด ใหเปลี่ยนไปเปนระบบอิเล็คทรอนิกสในเกณฑพึงรับ-     
พึงจายเต็มรูปแบบ เพ่ือรองรับการบริหารจัดการใหรับการเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล 
และสนองตอนโยบายการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ โดยระบบ  MU-FINANCE-3D 
เปนการนําเทคโนโลยีทางดาน Web Databases มาประยุกตใชใหมีความถูกตองทันสมัย 
โปรงใส สามารถตรวจสอบและควบคุมได  นอกจากนี้  ระบบดังกลาวยังถูกพัฒนาบน 
Client/Server Architecture ที่มี SQL Server เปนฐานขอมูล สําหรับการออกแบบและ
พัฒนาระบบจะดําเนินงานตาม Standard Methodology ใหมีความทันสมัยอยูเสมอ  

ปจจุบัน สามารถดําเนินการเคลื่อนยายและตอเชื่อมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร    
งานคลัง  ที่ เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงินงบประมาณแผนดินเปนที่ เรียบรอย              
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ซ่ึงประกอบดวยการเคลื่อนยายและตอเชื่อมทั้งระบบหลักและระบบยอย ไดแก การเคลื่อนยาย
และตอเชื่อมระบบตามเกณฑพึงรับ-พึงจาย   ในสวนของงบประมาณแผนดิน ระบบจัดซื้อ
จัดจาง  ระบบการเงิน ระบบบัญชี ระบบยอยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  ไดแก ระบบคลังวัสดุ และ
ระบบสินทรัพย  

นอกจากนี้  เพ่ือใหระบบดังกลาวมีความสมบูรณมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงให           
สํานักคอมพิวเตอร ดําเนินการตอเน่ืองโดยการเคลื่อนยายและตอเชื่อมระบบสารสนเทศ     
เพ่ือการบริหารงานคลังที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการเงินรายไดมหาวิทยาลัย พรอมทั้ง
อบรมเชิงปฏิบัติใหความรูแกผูใชงานในระบบตางๆ ทั้งผูใชงานระดับคณะ ผูใชงานระดับ
ภาควิชาและหนวยงานยอย และผูใชงานในระดับหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัย เพ่ือให
บุคลากรของมหาวิทยาลัยสามารถใชงานระบบ MU-FINANCE-3D ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
กอใหเกิดอรรถประโยชนสูงสุดตอการบริหารจัดการงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย 

 

การสรางเสถียรภาพทางการเงิน การใชเงินอยางคุมคา มีอิสระ คลองตัว โปรงใส และสามารถ
ตรวจสอบได 
มหาวิทยาลัยไดจัดวางแนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดระบบงานที่เปนธรรม โปรงใส ปลอดการทุจริต และ    
ตรวจสอบได  มีแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลในทุกพันธกิจ  โดยผานกระบวนการทาง
ระบบควบคุมภายใน ซ่ึงมีคณะกรรมการประเมินระบบควบคุมภายในกํากับดูแล  ใหเปนไปตามระเบียบ      
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  และ
มหาวิทยาลัยยังไดจัดตั้งศูนยประสานราชการใสสะอาด คณะกรรมการศูนยประสานราชการใสสะอาด 
และจัดทําแผนกลยุทธมหาวิทยาลัยมหิดลใสสะอาด ประจําปงบประมาณ 2548 - 2551  

สวนเรื่องการเงินการคลัง และงบประมาณ มหาวิทยาลัยจัดใหมีผูรับผิดชอบประกอบดวยอธิการบดี 
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน และรองอธิการบดีฝายการคลังและงบประมาณ เปนผูกําหนด
นโยบายและแนวทางปฏิบัติและกํากับดูแล มีกองแผนงานโดยงานวิเคราะหงบประมาณรับผิดชอบดาน
การจัดทํา คําขอตั้งงบประมาณ  กองคลังรับผิดชอบดานการบริหารและควบคุมงบประมาณ การพัสดุ 
การเงินและบัญชี ทั้งในสวนของเงินงบประมาณและเงินรายได และกองแผนงานโดยงานติดตามและ
ประมวลผลรับผิดชอบ  ในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของคณะ/สถาบันตางๆ  เพ่ือให
การบริหารและใชจายเงินสอดคลองกับเปาหมายแผนงาน และบรรลุตามวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  
นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังจัดใหมีระบบการตรวจสอบภายใน มีผูตรวจสอบที่ขึ้นตรงตออธิการบดี     
มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานและการเสนอความคิดเห็นในการตรวจสอบ มีการรายงานผลการ
ตรวจสอบโดยตรงตอผูบริหาร เพ่ือการปรับปรุงในดานความนาเชื่อถือและความถูกตองของขอมูล    
ทางการเงิน การปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน กระบวนการ กฏหมาย และระเบียบตางๆ การดูแล
ทรัพยสิน และการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายของการดําเนินการในหนาที่ของหนวยงานตางๆ 
อยางตอเน่ือง   

 ทั้งน้ี  ขอมูลที่สามารถแสดงถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินไดแก 
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5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)  
ก) สินทรัพยถาวร  14,997,447,194.98  บาท 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.6 (1)] 
ข) จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ปงบประมาณ 2548) 22,527.21  คน 

สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)     =   665,748.10 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.6 (2)] 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 
เม่ือพิจารณาจากผลลัพธของกลุมสาขาวิชาจํานวน 6 กลุมฯ พบวา คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน      
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) จํานวน 5 กลุมฯ  ซ่ึงไดแกกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ       
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร  กลุมสาขา        
วิชาบริหารพาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร  และกลุมสาขา   
วิชามนุษยและสังคมศาสตร   อยูในเกณฑที่สูงกวาเกณฑที่ สมศ. กําหนดมากกวารอยละ 10           
มีเพียง 1 กลุมฯ ซ่ึงคือกลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป  ที่มีคาใชจายทั้งหมด   
ตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)  ต่ํากวาเกณฑที่ สมศ. กําหนด คือ รอยละ 27.70  ทั้งนี้  
คาใชจาย (รวมงบรักษาพยาบาล) ทั้งหมด (10,251,952,379.64 บาท) ตอจํานวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเทาทุกระดับ (22,527.21) คือ 455,091.97 บาท/คน  [เอกสารอางอิงหมายเลข 5.7]   

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  
ก) เงินเหลือจายสุทธิ (เหลือจายเฉพาะเงินรายได)    1,068,003,230.28  บาท 
ข) งบดําเนินการทั้งหมด  10,251,952,379.64  บาท 

รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ        =           10.42 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.6 (1)] 

ทรัพยากรบุคคล 
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดวยแนวคิดที่วา “คนเปนทรัพยากรที่มีคา   
สูงสุด”  ทําใหมหาวิทยาลัยมีความพยายามในการสรางและพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลที่ชัดเจนและ
ครบวงจร  กลาวคือ  

- มหาวิทยาลัยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรประเภทตางๆ และ         
ไดกระจายอํานาจใหหนวยงานระดับคณะดําเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรตามหลัก
เกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังไดเปดชองทางในการรับ
สมัครงานเปนอีกหนึ่งทางเลือก เพ่ืออํานวยความสะดวกสําหรับผูสนใจที่จะสมัครทํางานกับ
มหาวิทยาลัย โดยดําเนินการโครงการรับสมัครอาจารยที่จบการศึกษาในระดับปริญญาเอก    
ทุกสาขาผานทาง Internet ซ่ึงในปงบประมาณ 2548 น้ี มีผูสนใจสมัครงานตําแหนงอาจารยคุณ
วุฒิปริญญาเอกผานระบบ Internet  จํานวน 153 ราย  กลาวไดวาระบบการสรรหาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเปนระบบที่มีประสิทธิภาพ  เน่ืองจากผูที่ไดรับการคัดเลือกเขามาปฏิบัติงาน   
ผานการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกราย   
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- มหาวิทยาลัยมีกลวิธีในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกสายงาน          
อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ ดังจะเห็นจากแผนพัฒนาบุคลากรที่สอดคลองกับนโยบาย       
วิสัยทัศน และพันธกิจของมหาวิทยาลัย เชน โครงการพัฒนาคุณภาพงานและสรางโอกาส 
ความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนาอาจารยใหม โครงการ
พัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ฯลฯ  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนและเปดโอกาส
ใหบุคลากรทุกสายงานไดมีโอกาสไปศึกษา อบรม ดูงาน ประชุมวิชาการ  ดังน้ี  

5.9 รอยละของอาจารยประจําที่ เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ             
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  
ก) จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2548 เฉพาะอาจารยที่ปฏิบัติงานจริง 2,915 คน 
ข) จํานวนอาจารยประจําที่ นํ าเสนอผลงานทางวิชาการในประเทศและตางประเทศ               

ในปการศึกษา 2548  จํานวน 2,291 คน [เอกสารอางอิงหมายเลข 5.9] 
รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  = 78.59  

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา  
ก) จํานวนอาจารยประจําในปการศึกษา 2548 นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย 3,088 คน 
ข) จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในประเทศ ในปการศึกษา 

2548 = 12,435,295.22 บาท 
ค) จํานวนเงินที่มหาวิทยาลัยจัดสรรสําหรับการพัฒนาคณาจารยในตางประเทศ ในปการศึกษา 

2548 =  63,671,477.11  บาท 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.10] 
งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา =      
24,645.98  บาท 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ 
ทั้งในประเทศและตางประเทศ 
ก) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนในปการศึกษา 2548 นับรวมบุคลากรสายสนับสนุนที่ลาศึกษาตอ

ดวย 12,608  คน 
ข) จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะในวิชาชีพในประเทศ และ   

ตางประเทศ  ในปการศึกษา 2548   7,879 คน 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 5.11] 
รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะในวิชาชีพ          
ทั้งในประเทศและตางประเทศ  = 62.49   
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วิเคราะหผลการประเมิน   

 มหาวิทยาลัยมหิดลบริหารงานโดยมีสภามหาวิทยาลัยที่มีคณะกรรมการประกอบดวยผูทรง  
คุณวุฒิภายนอก ผูบริหารมหาวิทยาลัย และผูแทนคณาจารย  เปนองคกรสูงสุดที่มีอํานาจ และหนาที่
ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย ตลอดจนวางนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให
บริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  สภามหาวิทยาลัย
ปฏิบัติหนาที่โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนประจําทุกเดือน (ทุกพุธที่ 3 ของเดือน) โดยในการ
ประชุมทุกครั้ง  คณะกรรมการฯ ไดรับเอกสารการประชุมลวงหนา 5 วันทําการ  ทั้งน้ี  ในป 2548      
มีคณะกรรมการฯ  เขาประชุมโดยเฉลี่ยรอยละ  72.13   ซ่ึงที่ประชุมไดพิจารณาเรื่องตางๆ  ที่เกี่ยวของ
กับการบริหารและการดําเนินภารกิจของมหาวิทยาลัย  ผลักดันในการสรางระบบบริหารงานที่มี       
ประสิทธิภาพ อาทิ การใหผูบริหารสูงสุดของหนวยงานระดับคณะที่รับตําแหนงใหมนําเสนอวิสัยทัศน 
และกรรมการสภาใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในเชิงแนวคิด นโยบาย การใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร
ที่ปรับปรุงหรือเปดใหม  การกํากับและตรวจสอบการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย ตลอดจนหนวยงาน
ระดับคณะ โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของการการเงินและการคลัง ใหเปนไปอยางโปรงใส เปนตน 

คณะ/สถาบัน/วิทยาลัยภายในมหาวิทยาลัยมหิดลมีการกําหนดพันธกิจที่มีความสอดคลองกับ    
ยุทธศาสตรชาติ  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีการจัดทําแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่อางอิง      
ตามแผนยุทธศาสตรชาติโดยใหประชาคมที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีสวนรวม 
และมีนโยบายใหคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยใชแผนยุทธศาสตรดังกลาวที่ได รับความเห็นชอบจาก         
สภามหาวิทยาลัยเปนบรรทัดฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน  
 มหาวิทยาลัยมหิดลเนนใหมีการกระจายอํานาจการบริหาร ที่มีความโปรงใสและตรวจสอบได
เพ่ือใหมีการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและตอเน่ือง  โดยมีการจัดตั้ง     
สํานักพัฒนาคุณภาพ คณะกรรมการพัฒนาตัวบงชี้และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
มหาวิทยาลัย  นอกจากนี้บางหนวยงานยังไดรับการรับรองมาตรฐานจากองคกรภายนอกอีกดวย เชน 
HA , ISO ฯลฯ  ในดานการบริหารการเงินและพัสดุของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยน้ัน  มหาวิทยาลัยมีระบบ 
การติดตามตรวจสอบอยางสมํ่าเสมอและใหขอเสนอแนะโดยงานตรวจสอบภายใน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ      
ความโปรงใสและลดความเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายใหคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยมีการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในดาน
บุคลากร สถานที่และอุปกรณตางๆ โดยไมมีขอจํากัดของลักษณะที่ตั้งทางกายภาพ  อาทิ การบริหาร
จัดการหองสมุดของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัยที่มีตัวแทนจากสวนกลางทําใหเกิดความสะดวกในการขอยืม
หนังสือขามหนวยงาน  การเชิญบุคลากรตางคณะ ตางสถาบันเพ่ือชวยในการเรียนการสอน และ     
การวิจัย  การใหบริการแกหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยในการให เชาใชเครื่องมือ  อุปกรณ          
การกําหนดใหหลักสูตรทุกระดับ มีความรวมมือขามคณะวิชาและใหมีสวนรวมจากผูใชบัณฑิต เปนตน  
นอกจากนั้น สํานักคอมพิวเตอรยังใชนวัตกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปนของมหาวิทยาลัย ไดแก 
ระบบ Intranet, Intraphone และ Teleconference  ในการบริหารจัดการและสื่อสารระหวางพื้นที่และ
วิทยาเขตตางๆ ของมหาวิทยาลัย  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและลดคาใชจาย  อยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัย
ยังอยูในระหวางการพัฒนาฐานขอมูลกลางใหเปนระบบที่สมบูรณเพ่ือการบริหารจัดการในทุกภารกิจ 
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สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) ของมหาวิทยาลัยมหิดลมีจํานวนที่สูง
และมีการกระจายอยางทั่วถึงในทุกกลุมสาขาวิชา  เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมหิดลเปนสถาบันที่มี        
การพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนเวลายาวนาน โดยอาศัยงบประมาณแผนดิน เงินทุนจากตางประเทศ และ
เงินรายไดที่มีสูงมากในบางกลุมสาขาวิชา  ซ่ึงแสดงถึงเสถียรภาพและศักยภาพทางการเงินที่สามารถ
สนับสนุนการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการ   อยางไรก็ตามการที่มหาวิทยาลัยมหิดลเปน
สถาบันที่เนนการวิจัยทําใหมีจํานวนบุคลากรที่มีตําแหนงวิชาการระดับสูงเปนจํานวนมาก ประกอบกับ
คาเสื่อมราคาของครุภัณฑที่มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ทําใหคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา       
(เต็มเวลาเทียบเทา) มีจํานวนที่สูงกวา มาตรฐานที่ สมศ . กําหนดไว  นอกจากนี้ ในกลุมสาขา        
วิทยาศาสตรสุขภาพยังมีตนทุนแฝงที่เกิดจากการ  เปดสอนหลักสูตรอ่ืนที่ไมสามารถนับรวมอยูใน
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาไดแก ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้นสูง ทันตแพทย
ประจําบาน และแพทยประจําบาน 

ในภาพรวม รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินงานการ (รอยละของงบดําเนินการ) ของ
มหาวิทยาลัยอยูในระดับสูง  โดยเมื่อพิจารณาของแตละกลุมสาขาวิชาพบวากลุมสาขาวิชามนุษยและ     
สังคมศาสตร และกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพอยูในเกณฑมาตรฐานที่ดีของ สมศ. ทั้งน้ีอาจเนื่องจาก
คาใชจายของกลุมสาขาและศักยภาพและธรรมชาติในการหารายไดที่มีความแตกตางกัน  ทั้งที่ทุกกลุม
สาขาวิชาก็ยังมีความจําเปนในการใชงบประมาณเงินรายไดในการพัฒนาคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย    
อยางตอเน่ือง 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายวิชาการนับเปนนโยบายที่สําคัญสูงสุดของมหาวิทยาลัย
มหิดลที่มีการยึดถือปฏิบัติตลอดมา  ดังเห็นไดจากรอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรือนําเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศที่มีจํานวนสูง  ทําใหงบประมาณที่ใช
สําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํามีจํานวนที่สูงในทุกกลุม
สาขาวิชา ยกเวนในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพที่คาใชจายสวนใหญไดมาจากการ
สนับสนุนจากแหลงทุนวิจัย หนวยงานภาคเอกชน หนวยงานระหวางประเทศ และสถาบันตางประเทศ 
ที่มิใชงบประมาณของคณะ/สถาบัน/วิทยาลัย 
 อยางไรก็ตามมหาวิทยาลัยมหิดลยังมีความจําเปนในการลงทุนในการพัฒนาศักยภาพทางดาน 
ความรูและทักษะวิชาชีพของบุคลากรประจําสายสนับสนุนใหมากขึ้น  ทั้งนี้เพ่ือเปนการเพิ่มประสิทธิภาพ    
ในการดําเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเสริมสรางขวัญและกําลังใจตอไป 

จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
1. การบริหารงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเนนการมีสวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของ

บุคลากร 
2. โครงสรางการแบงหนวยงานของมหาวิทยาลัยมหิดลเอ้ือใหเกิดการกระจายอํานาจ       

การบริหารและเสริมประสิทธิภาพในการสรางผลงานวิชาการ 
3. หนวยงานตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ทําใหเกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการ 
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4. มหาวิทยาลัยมหิดลมีเงินรายไดในแตละปสูง  ทําใหสามารถบริหารจัดการองคกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพจากเงินรายไดรวมกับเงินงบประมาณในสัดสวน 62.80 : 37.20 

5. ในการกําหนดยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยไดใชยุทธศาสตรชาติเปนพ้ืนฐาน 
6. การใชทรัพยากรรวมกันเปนนโยบายของหนวยงานทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
7. บุคลากรสายวิชาการไดรับการสนับสนุนและพัฒนาอยางมีประสิทธิผล 
8. มหาวิทยาลัยมีหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําระบบเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ

และประหยัด 

โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนยังดําเนินการไดไมทั่วถึง มหาวิทยาลัยจะเพิ่มการพัฒนา

บุคลากรในสายนี้   โดยจัดสรรงบประมาณใหเหมาะสม 
2. การบริหารจัดการวิทยาเขตใหมในตางจังหวัดยังมีความซับซอน และยังผลใหการใช           

งบประมาณ โดยรวมของมหาวิทยาลัยเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงระบบการบริหาร   
จัดการใหมีความเปนอิสระมากขึ้น 

3. ฐานขอมูลยังไมสามารถตอบสนองความตองการของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย            
ไดอยางสมบูรณ  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหเกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ 
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มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

6.1 รอยละของหลั ก สูต รที่ ได ม าตรฐานต อ  
หลักสูตรทั้งหมด 

100 3 1 1 5 2.23 11.15 

6.2 จํ า น วน นั ก ศึ ก ษ า เต็ ม เว ล า เที ย บ เท า  
ตอจํานวนอาจารยประจํา  

< 55.32% 
ของเกณฑ 

1 0 0 1 2.23 2.23 

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา   

59.78 3 1 0 4 2.22 8.92 

6.4   รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง  
ทางวิชาการ 

58.03 2 0 1 3 2.22 6.66 

6.5 ก ารป ฏิ บั ติ ต าม จ รรย าบ รรณ วิ ช าชี พ
คณาจารย (Professional Ethics)   

4 3 1 1 5 2.22 11.10 

6.6   กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ
ประสบการณจริง   

ระดับ 6 3 1 1 5 2.22 11.10 

6.7   ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ
การสอนของอาจารย และ ส่ิ งสนั บสนุ น  
การเรียนรู 

3.96 3 1 1 5 2.22 11.10 

6.8   รอยละของนักศึกษาที่ เข ารวมกิจกรรม /  
โครงการพัฒนานักศึกษา 

83.92 3 1 1 5 2.22 11.10 

6.9   คาใชจายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบหองสมุด 
คอม พิ ว เตอร  และ ศูน ย ส ารสน เทศต อ  
นักศึกษา   

23,083.43 3 1 1 5 2.22 11.10 

รวม 20 84.46 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 6     84.46        =         4.22 
              20 

 

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรใหมีความทันสมัย ยืดหยุนและสอดคลอง
กับความตองการของผูเรียนและสังคม  มีการจัดการเรียนการสอนที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ       
ผูเรียน  เนนการเรียนรูดวยตนเองตามความตองการและความสนใจของผูเรียน  โดยใชเทคนิคการสอน
และอุปกรณการสอนที่หลากหลาย มีการประเมินผลการเรียนการสอนตามสภาพจริง  และมีการใช
ประโยชนจากผลการประเมินในการพัฒนาผูเรียน  มีการระดมทรัพยากร ทั้งดานบุคลากร งบประมาณ 
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อาคารสถานที่ และสิ่งอํานวยความสะดวก รวมทั้งความรวมมือจากแหลงตางๆ ทั้งภายในและภายนอก 
ในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมการศึกษา  เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 6 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 
มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ไดมาตรฐานหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด  ในปการศึกษา 
2548 (ณ 31 พฤษภาคม 2549) ทั้งสิ้น  541 หลักสูตร  จําแนกเปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 
362 หลักสูตร (หลักสูตรนานาชาติ 129 หลักสูตร) และหลักสูตรในกํากับสภาวิชาชีพ 179 หลักสูตร  
จําแนกตามระดับการศึกษาได  ดังน้ี 

 

ระดับการศึกษา จํานวนหลักสูตร จํานวนหลักสูตร 
ที่เปดสอน 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยมหิดล 362 321 
ระดับประกาศนียบัตร (ต่ํากวาปริญญาตรี) 18 11 
ระดับปริญญาตรี 75 71 
ระดับปริญญาโท 151 142 
ระดับปริญญาเอก 63 58 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 52 39 
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 3 - 

หลักสูตรในกํากับสภาวิชาชีพ 179 169 
ประกาศนียบัตรแพทย/ทันตแพทยเฉพาะทาง 126 
พยาบาลเฉพาะทางและการฝกอบรมระยะสั้น 21 

137 

ประกาศนียบัตรแพทยเฟลโลว 32 32 
 

มหาวิทยาลัยไดดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรเดิม ปดหลักสูตร และเปดหลักสูตรใหม      
โดยสภามหาวิทยาลัยมหิดลเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยปรับปรุงหลักสูตรเดิมทั้งสิ้น  จํานวน 42    
หลักสูตร ประกอบดวย  หลักสูตรระดับปริญญาตรี 21 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต    
1 หลักสูตร  ระดับปริญญาโท 13 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 6 หลักสูตร  และเห็นชอบให
มหาวิทยาลัยปดหลักสูตร 3 หลักสูตร  และเปดหลักสูตรใหม 9 หลักสูตร  ดังน้ี 

1. หลักสูตรที่ปด 
 

ประเภทหลักสูตร จํานวน    รายชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรระดับปริญญาโท 1 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา

เวชนิ ทั ศน  (คณ ะแพทยศาสตรศิ ริ ราช
พยาบาล และบัณฑิตวิทยาลัย) 
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ประเภทหลักสูตร จํานวน    รายชื่อหลักสูตร 
หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 2 หลักสูตร 1.  หลั ก สู ต รป ระก าศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ตท าง  

สาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาการพยาบาล 
สาธารณสุขเวชปฏิบัติ  

2. หลั ก สู ต รป ระก าศนี ยบั ต รบัณ ฑิ ตท าง  
สาธารณสุขศาสตร  สาขาวิชาการพยาบาลอา
ชีวอนามัย (คณะสาธารณสุขศาสตร   และ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

 

2. หลักสูตรใหม 
ประเภทหลักสูตร จํานวน    รายชื่อหลักสูตร 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี 1 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วิศวกรรม
ไฟฟาสื่อสาร) (คณะวิศวกรรมศาสตร) 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง 2 หลักสูตร 1. สาขาวิชาการฟนฟูสภาพชองปาก (หลักสูตร
นานาชาติ) (คณะทันตแพทยศาสตร และ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

2. สาขาวิชาทันตกรรมประดิษฐทันตกรรม  
รากเทียม (หลักสูตรนานาชาติ) (คณะทันต
แพทยศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย) 

หลักสูตรระดับปริญญาโท 2 หลักสูตร 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(สาขา
วิศวกรรมสิ่งแวดลอม) (หลักสูตรนานาชาติ) 
(คณะวิศวกรรมศาสตร คณะสาธารณสุขศาสตร 
คณ ะสิ่ งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยอัลลบอรก 
ประเทศเดนมารก) 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
วิทยาศาสตร ปฏิบัติการคลินิก หลักสูตรใหม 
พ.ศ.2549 (คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
และบัณฑิตวิทยาลัย) 

หลักสูตรระดับปริญญาเอก 4 หลักสูตร 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
อนินทรีย (หลักสูตรนานาชาติ) (คณะวิทยาศาสตร 
และบัณฑิตวิทยาลัย) 
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ประเภทหลักสูตร จํานวน    รายชื่อหลักสูตร 
  2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร

การออกกําลังกาย (หลักสูตร นานาชาติ) 
(คณะวิทยาศาสตร และบัณฑิตวิทยาลัย) 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการ (หลักสูตรนานาชาติ) (วิทยาลัยการจัดการ) 

4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิ
ม นุ ษ ย ช น แ ล ะสั น ติ ศึ ก ษ า  (ห ลั ก สู ต ร  
นานาชาติ) หลักสูตรใหม พ.ศ. 2549 (สํานักงาน
สิทธิมนุษยชนศึกษาและการพัฒนา และ
บัณฑิตวิทยาลัย) 

ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยมีจํานวนหลักสูตรทั้งหมดที่เปดสอน (ณ พฤษภาคม 
2549) จํานวน 321 หลักสูตร  เปนจํานวนหลักสูตรที่เปดสอนที่ไดมาตรฐานหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานของกระทรวงศึกษา  จํานวน 321 หลักสูตร  คิดเปนรอยละ 100   

[เอกสารอางอิงหมายเลข 6.1] 

6.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก        
รวมทั้งหมด 23,505 คน คิดเปนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาในระดับปริญญาตรี = 13,954.44  
ปริญญาโท  = 7,825.55  และปริญญาเอก  = 1,220.48  รวม  23,000.48     

 มีจํานวนบุคลากรสายอาจารยทั้งสิ้น  3,088 คน (ขอมูล ณ 30 กันยายน 2548)  ในจํานวนนี้     
เปนอาจารยที่เปนขาราชการ  2,291 คน  และอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย 775 และลูก
จางสายวิชาการ 22 คน โดยลาศึกษาตอ จํานวน 173 คน จึงเปนจํานวนบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริง  
จํานวน 2,915 คน  ดังน้ันเม่ือคิดจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตออาจารยประจํา = 7.89 : 1 
แตเม่ือเทียบกับเกณฑของ สมศ. ใน 6 กลุมสาขาวิชา  ที่มหาวิทยาลัยมีหนวยงานในสังกัดจัดอยู    
ในกลุมสาขาวิชา ซ่ึงมีคาเฉลี่ยจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา : จํานวนอาจารยประจํา =     
17.67 : 1  มหาวิทยาลัยจึงมีคาตัวบงชี้น้ีนอยกวาเกณฑ 55.32% 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 6.2] 

6.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา 
ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)      
จํานวน  3,088 คน  เปนผูที่ มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือวุฒิสูงสุด หรือเทียบเทา        
จํานวน 1,846 คน  คิดเปนรอยละ  59.78  [เอกสารอางอิงหมายเลข 6.3] 
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6.4   รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 
ในปการศึกษา  2548  มหาวิทยาลัยมีอาจารยประจําทั้งหมด (นับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอ)  
จํานวน  3,088 คน  โดยเปนขาราชการที่ ดํารงตําแหนงทางวิชาการครอบคลุม ตําแหนง
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย และผูชวยศาสตราจารย จํานวน 1,732 คน และพนักงาน
มหาวิทยาลัย  รวมลูกจางสายวิชาการ  จํานวน 60 คน  ดังน้ัน  รอยละของอาจารยประจําที่   
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ คือ 58.03  [เอกสารอางอิงหมายเลข 6.4]  

6.5   การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 
ในระยะแรกมหาวิทยาลัยไดกําหนดใหคณาจารยปฏิบัติตามขอกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณาจารยของที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ (ปอมท .) โดยสภา
คณาจารยของมหาวิทยาลัย  ไดมีการยกยองอาจารยซ่ึงมีความสามารถ มีจริยธรรม และอุทิศตน
ในดานตางๆ  ดวยวิธีการคัดเลือกผูสมควรเปนอาจารยตัวอยาง ตามระเบียบสภาคณาจารยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล  วาดวยอาจารยตัวอยาง พ.ศ. 2529 และตั้งแต 1 ตุลาคม 2548 เปนตนมา 
สภาคณาจารยไดมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินการศึกษา วิเคราะห เพ่ือกําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย ประกอบดวย คณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารย และคณะกรรมการฝายรับเรื่อง
รองเรียน  ซ่ึงขณะนี้ไดจัดทําคูมือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารยเสร็จเรียบรอย ประกอบดวย 
สาระเร่ืองจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติของอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล   ซ่ึงคณะกรรมการที่สภาอาจารย
มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งแลวน้ี จะมีการกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ          
โดยประสานงานกับสภาอาจารยระดับคณะ  และจะดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
โดยการรับเรื่องรองเรียนผานทางอีเมล 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 6.5] 

6.6   กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ       
ประสบการณจริง 
มหาวิทยาลัยมีจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542      
ตามมาตรา 22   ซ่ึงกําหนดไววา “การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถ
เรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด”  ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการปฏิรูป
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และสงเสริมการสรางประสบการณจริง ดังน้ี 

 ทุกคณะ/สถาบัน มีรูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ถือวาผูเรียนสําคัญที่สุด โดยมี
การฝกภาคสนาม การสอนภาคปฏิบัติ  การสัมมนา  การจัดการศึกษาเปนกลุมยอย  การให     
นักศึกษาคนควา  นําเสนอการจัดทําโครงงาน  การเรียนผาน Computer Network  มีการจัด    
กิจกรรมที่จัดใหนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรู (active participation) การเปดโอกาส
ใหนักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล  การเปดโอกาสใหนักศึกษา  
คิดวิเคราะห สังเคราะหความรู ไดแสดงความคิดเห็น ไดทํางานและชวยเหลือกันเปนกลุม         
มีโอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมจากสื่อและแหลงความรูที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกคณะ         
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มีการเปดวิชาเลือกเสรี  เพ่ือใหนักศึกษาเลือกเรียนไดตามความถนัดและความสนใจ รวมทั้งไดฝก
ปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง  นอกจากนี้  มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิงปฏิบัติ      
การจัดทําโครงการ   และมีหองสมุดและระบบสืบคน  ขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอที่จะศึกษา   
หาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง  คือ 

• คณะ/สถาบัน ที่จัดการเรียนการสอน มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ นักศึกษาไดฝก
ปฏิบัติและเรียนรูจากประสบการณจริง เชน 
 คณะเวชศาสตรเขตรอนจัดใหมีการออกฝกภาคสนามในหลักสูตรประกาศนียบัตร     
อายุรศาสตรเขตรอนและสุขวิทยาที่มีการออกฝกภาคสนาม ในชุมชนและในโรงพยาบาล
ตางจังหวัด และเพ่ือเปนการสรางประสบการณการวิจัย และองคความรูดวยตัว        
นักศึกษาเอง   ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโทและเอก นักศึกษาสามารถ
คนควาผานเครือขายสารสนเทศโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร  ในหนวยเทคโนโลยี      
สารสนเทศและภาควิชา  และสามารถใชบริการหองสมุดวิทยาเขตราชวิถี   
 คณะพยาบาลศาสตร กําหนดแผนงานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน       
เปนสําคัญ  โดยมุงเนนใหผูเรียนแสวงหาความรูดวยตนเอง รูจักคิดวิเคราะห และ    
ตัดสินใจแกปญหาในสถานการณจริงเปนสวนใหญ และยังมีรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู 
สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาสเลือกตามความถนัด / สนใจโดยสามารถฝกปฏิบัติ / ศึกษา
เพ่ิมเติมจากสื่อการสอนและแหลงการเรียนรูที่หลากหลายเพื่อใหผูเรียนไดพัฒนา   
อยางเต็มศักยภาพและกอนสิ้นสุดการศึกษาของหลักสูตรไดจัดใหผูเรียนเลือกฝกปฏิบัติ
บทบาทพยาบาลวิชาชีพเปนเวลา 3 สัปดาห  ในหนวยงานที่สนใจจะสมัครเขาทํางาน
หรือตองการเพิ่มพูนทักษะใหมีความมั่นใจ  
 วิทยาลัยการจัดการ ใชวิธีการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในแตละหลักสูตร ในรายวิชา
ภาคทฤษฎี มีการจัดการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน  (Problem-Based 
Learning)  ในการสอนภาคปฏิบัติวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน ใชวิธีสอนแบบ     
กิจกรรมเปนฐาน (Activity-Based Learning) และการจัดการเรียนการสอนแบบใชกรณี
ศึกษาเปนฐาน (Case-Based Learning)   
 คณะสาธารณสุขศาสตร ใหนักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกเรียนในวิชาที่ตนเองชอบและ 
สนใจ  มีชั่วโมงฝกปฏิบัติที่จะใหนักศึกษาคนควาและทํางานดวยตนเอง  นอกจากนั้น 
คณะฯ ยังใหความสําคัญกับการฝกปฏิบัติงานพัฒนาชนบทเบ็ดเสร็จ  ซ่ึงเริ่มมาตั้งแตป 
2508  โดยเปนการฝกรวมในหลักสูตรระดับปริญญาตรีและปริญญาโท  เพราะถือวา
เปนสวนสําคัญของกระบวนการเรียนการสอนที่กอใหเกิดความคิดรวบยอดของ      
การสาธารณสุข  เสริมสรางทักษะการทํางานเปนทีม  ในสาขาวิชาชีพเดียวกันและ   
ตางวิชาชีพ สามารถนําวิชาการตางๆ ที่ไดจากการเรียนมาประยุกตใชในสถานการณจริง 
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สําหรับขอมูลเชิงปริมาณที่เกี่ยวของกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะ     
การเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง  สรุปไดดังน้ี 

• จํานวนรายวิชาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ รวมทั้งหมด  6,462 รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาที่ มีฝกภาคสนาม รวมทั้งหมด  227  รายวิชา สวนการฝกปฏิบัติ         

ในสถานการณจริง โดยเฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและแพทยเฉพาะทาง       
จะมีการจัดการเรียนการสอนในสถานการณจริงเปนจํานวนมาก 

• จํานวนรายวิชาที่มีภาคปฏิบัติ รวมทั้งหมด 1,639 รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาสัมมนา  462 รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาที่จัดการศึกษาเปนกลุมยอย 1,010 รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาที่ใหนักศึกษาคนควา/นําเสนอ  2,195  รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาที่เปนโครงงาน (เชน Senior Project) 195 รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาที่มีการเรียนการสอนทางเครือขายคอมพิวเตอร Computer Network 238   

รายวิชา 
• จํานวนรายวิชาที่เปนวิชาเลือกเสรี รวมทั้งหมดไมนอยกวา 496 รายวิชา ทั้งน้ีไมรวม       

รายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ซ่ึงหลายหลักสูตรอนุญาตใหนักศึกษาเลือกเปนวิชาเลือกเสรี 
• จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการหองสมุดและคอมพิวเตอร คณะ/สถาบัน ที่เปดบริการต่ําสุด

จํานวน 10.77 ชั่วโมงตอวัน  สูงสุดเปดใหบริการทั้งวัน  จํานวนชั่วโมงที่เปดใหบริการ
คอมพิวเตอรตอวัน เทากับ  12.06  
[ เอกสารอางอิงหมายเลข 6.6 (1) - (2)] 

6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน      
การเรียนรู 
คณะ/สถาบันสวนใหญในมหาวิทยาลัยจัดใหนักศึกษาประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน    
การเรียนการสอนทุกรายวิชา   เม่ือสิ้นสุดการเรียนการสอนหรือสิ้นสุดภาคการศึกษาหรือ         
ปการศึกษา   ผลการประเมินโดยนักศึกษามีพิสัย ตั้งแตปานกลาง ถึง ดีเลิศ โดยเฉลี่ยอยูในระดับ 
3.96 บางแหงไดจัดใหมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนโดยเพื่อนอาจารยดวย    
[เอกสารอางอิงหมายเลข 6.7] 

6.8   รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญตอการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาควบคูไปกับการจัดการเรียนการสอน  
โดยใหการสงเสริมและสนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา     
ใหมีความพรอมในหลายรูปแบบ   นอกจากนี้ยังหาทุนสนับสนุนและจัดสวัสดิการตางๆ เพ่ือให
ความชวยเหลือแกนักศึกษาตามความเหมาะสม  โดยในป 2548  มหาวิทยาลัยไดสนับสนุนการพัฒนา    
กิจกรรมดานวิชาการ การประชุมสัมมนา การบําเพ็ญประโยชน ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรม และการกีฬา โดยจําแนกตามแหลงเงินสนับสนุน ดังน้ี 
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1)  การสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา 
-  เงินงบประมาณที่ไดรับจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 15 โครงการ  

เปนเงิน 247,000 บาท มีผู เขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษา 2,096 ราย อาจารยและ      
เจาหนาที่ 169 ราย 

-  เงินกิจกรรมนักศึกษาและเงินสนับสนุนกีฬาจากเงินคากิจกรรมนักศึกษาจากเงินรายได
มหาวิทยาลัย เพ่ือจัดกิจกรรมดานตางๆ อาทิ ดานบําเพ็ญประโยชน ดานศิลปวัฒนธรรม 
ดานจริยธรรม ดานวิชาการ ดานบริหารสวนกลางของสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 
(ส.น.ม.) และสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ส.ม.ม.) และดานกีฬา จํานวน 113    
โครงการ วงเงิน 3,784,690.46 บาท  มีผูเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษา 29,984 ราย  
(นักศึกษา 1 คน สามารถเขารวมกิจกรรมไดมากกวา 1 กิจกรรม และอาจารย 716 ราย 

-  เงินงบประมาณแผนดิน (แผนงานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม) จํานวน 34 โครงการ     
เปนเงิน 500,000 บาท เบิกจายจริง 481,436 บาท มีผูเขารวมกิจกรรมเปนนักศึกษา    
11,937 ราย  อาจารยและเจาหนาที่  3,172 ราย 

2)  การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ในปการศึกษา 2548  มหาวิทยาลัยและคณะ/สถาบัน ไดมีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ในดานตางๆ ตลอดจนสนับสนุนใหนักศึกษามีสวนรวมหรือแสดงความสามารถในโครงการ
กิจกรรมตางๆ  ที่หนวยงานภายนอกทั้งภายในประเทศและตางประเทศจัดขึ้น คือ 
-  กิจกรรมสงเสริมวิชาการ/เสริมหลักสูตร 
-  กิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพและสํานึกที่ดีดานคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

และสิ่งแวดลอม 
-  กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางนักศึกษาภายในสถาบัน/ตางสถาบัน และระหวาง     

นักศึกษากับอาจารย 
-  กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  กิจกรรมสงเสริมทักษะความสามารถในดานตางๆ ของนักศึกษา  
-  กิจกรรมนักศึกษาระดับนานาชาติ 
-  กิจกรรมอ่ืนๆ 

  

 มหาวิทยาลัยสงเสริมและสนับสนุนใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด 13,741 คน  ในป     
การศึกษา 2548  เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตางๆ ทั้งในสวนของกิจกรรม/    
โครงการ  ที่มหาวิทยาลัยจัดและคณะ/สถาบันฯ จัดขึ้น จํานวน 788 โครงการ จํานวน 11,531 คน  
คิดเปนรอยละ 83.92  ของจํานวนนักศึกษาปริญญาตรีทั้งหมด [เอกสารอางอิงหมายเลข 6.8 (1) - 
(2)] 

 ทุกคณะ/สถาบัน มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในทุกระดับ เพ่ือใหนักศึกษาไดรับการ
พัฒนาอยางตอเน่ือง โดยมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ รวมเสนอผลงานวิชาการทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  จัดกิจกรรมสงเสริมวิชาการ  กิจกรรมดานการสรางจิตสํานึกทางวัฒนธรรม   
กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธภายในและภายนอกสถาบัน กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน และ       
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กิจกรรมสงเสริมทักษะความสามารถในดานตางๆ เชน สถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู  
ไดจัดใหนักศึกษาปริญญาโท เอก หลักสูตรวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการศึกษา มีโอกาสฝกทําวิจัย
ระยะสั้นที่ตางประเทศ  

 นอกจากนี้  นักศึกษาไดมีโอกาสไปรวมและเสนอผลวิชาการทั้งในประเทศและตางประเทศ 
โดยที่ไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 30 
ระหวางวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2547  จํานวน 13 เร่ือง  นําเสนอในการประชุมวิทยาศาสตรและ
คณิตศาสตรในโรงเรียน ครั้งที่ 15 ใน  พ.ศ. 2548  จํานวน 7 เรื่อง ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติที่ จัดในประเทศไทย 3 เร่ือง  นักศึกษาปริญญาเอกไดนําเสนอผลงานวิชาการ         
ตางประเทศ จํานวน 8 ครั้ง  โดยไดนําเสนอผลงานที่ประเทศสหรัฐอเมริกา 2 ครั้ง ประเทศ
อังกฤษ 1 ครั้ง ประเทศญี่ปุน  1 ครั้ง ประเทศอินเดีย  3 ครั้ง และยังมีแผนการที่จะเสนอผลงาน   
ที่ตางประเทศในป 2549 อีกหลายครั้ง  ดังที่ไดสงผลงานเพื่อไปเขารวมประชุมแลว 

 นักศึกษาที่ไปทําวิจัยระยะสั้นที่ตางประเทศจํานวน 5 คน ยังมีโอกาสเขารวมประชุมวิชาการ    
ในตางประเทศ ไดมีโอกาสไปสังเกตการณฝกอบรมครูที่ตางประเทศ  รวมทั้งเปนผูชวยในการฝก
อบรมครู/นักเรียนภาคฤดูรอนและรวมในการจัด Workshop เชน ที่มหาวิทยาลัย “Wisconsin, 
Madison ทั้งน้ีเพ่ือใหไดประสบการณ  [เอกสารอางอิงหมายเลข 6.8 (3)] 

6.9   คาใชจายทั้งหมดที่ใชในระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร  และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหิดล  โดยสํานักหอสมุด  เปนหนวยงานที่ใหบริการทางวิชาการเพื่อสนับสนุน  
การเรียนการสอน การคนควา วิจัย ของอาจารย นักศึกษา และบุคลากรอื่นๆ ตามหลักสูตรและ
นโยบายของมหาวิทยาลัย สงเสริมการศึกษาหาความรูและการสืบคนสารสนเทศดวยตนเอง 
ตลอดจนใหบริการทางวิชาการสูสังคม  ซ่ึงปจจุบันไดพัฒนาการดําเนินงาน และการใหบริการ 
หองสมุด โดยการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและระบบการสื่อสารที่ทันสมัยจากโปรแกรมสําเร็จรูป 
INNOPAC ซ่ึงเปนระบบหองสมุดอัตโนมัติ  ตั้งแตป 2538 และไดเร่ิมปรับเปลี่ยนมาเปนระบบ 
INNOPAC MILLENNIUM    ตั้งแตป 2546   โดยเริ่มดําเนินการมาเปนลําดับ  เพ่ือปรับปรุง
ระบบใหทันสมัยและเพ่ิมประสิทธิภาพเพื่อการใหบริการที่รวดเร็ว  ฉับไว ครอบคลุมทุกวิทยาเขต  
โดยมีงานบริการที่หลากหลายรูปแบบ คือ งานบริการสารสนเทศ ของสํานักหอสมุดกลาง ที่เนน
การบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service)  แกนักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล 
สามารถใชบริการดวยตนเอง  เนนการสรางมูลคาเพิ่มในงานบริการ และการเขาถึงไดของบริการ
หองสมุดดวยการจัดบริการแกผูใชในลักษณะหองสมุดสมบูรณแบบ การใหบริการสารเทศทุกรูปแบบ 
การใชหองสมุดโดยไมจํากัดสถานที่ การใชฐานขอมูล   โดยไมจํากัดเวลาและสถานที่  Mahidol 
Library Book Mobile  บริการขอเอกสารดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  การบริการสืบคนสารสนเทศ 
(Online Public Access Catalog-OPAC) บริการสืบคนขอมูลจากฐานขอมูลออนไลน บริการยืมคืน
ระหวางหองสมุดมหาวิทยาลัยมหิดล และระหวางหองสมุดสถาบันการศึกษาภายในประเทศ 

ในปงบประมาณ 2548 ปรากฏสถิติการบริการสารสนเทศของหอสมุดกลาง  มีจํานวน
สมาชิกหองสมุดทั้งหมด  28,179 คน จําแนกเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล  18,267 คน 
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นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล 9,912 คน  มีจํานวนการยืมหนังสือทั้งหมด  378,113 เลม จํานวน
คําถามทั้งหมด 41,591 เรื่อง  นอกจากนี้ ยังมีสถิติการบริหารสารสนเทศของหองสมุดกลาง 
วิทยาเขตพญาไท  วิทยาเขตบางกอกนอย วิทยาเขตศาลายา [เอกสารอางอิงหมายเลข 6.9 (1)] 

มหาวิทยาลัยมีคาใชจ ายที่ ใช ในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศ  เปน จํานวน 
520,005,319.58 บาท  นักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา  ในปงบประมาณ 2548   22,527.21   ดังน้ัน  
คาใชจายทั้งหมด   ที่ใชในระบบหองสมุดและศูนยสารสนเทศตอนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา     
ทุกระดับ =  23,083.43  บาท     
[เอกสารอางอิงหมายเลข 6.9 (2)] 

 
วิเคราะหผลการประเมิน   
 
 จากตารางสรุปผลการประเมินมาตรฐานที่ 6 (มาตรฐานหลักสูตรและการเรียนการสอน) ปรากฎวา 
มาตรฐานอยูในระดับดี คือ  ไดคะแนน 4.22  เม่ือแยกพิจารณาตัวบงชี้แตละตัว จะเห็นวามีตัวบงชี้ 3 ตัว               
ที่ไดคะแนนไมถึง 5 คือตัวบงชี้ที่ 6.2, 6.3  และ 6.4 
 ตัวบงชี้ที้ 6.2  ไดคะแนนนอยมาก คือไดคะแนน  1  สาเหตุนาจะเปนเพราะมีหลายคณะ        
ที่คณาจารยมีภารกิจงานบริการเปนสัดสวนสูงมาก  และมีงานสอนหลักสูตรอ่ืนๆ อีกหลายหลักสูตร    
ที่ทาง สมศ. ไมใหนําคา FTES มาคิด เชน คณะแพทยศาสตร  ทันตแพทยศาสตร เวชศาสตรเขตรอน 
ซ่ึงอาจารยภาควิชาทางดานคลินิกมีภาระงานบริการดานสุขภาพสูงถึงรอยละ 40-50  กลุมสาขาวิชา    
วิทยาศาสตรสุขภาพมีหลักสูตรฝกอบรมผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางจํานวนมาก   รวมทั้งมีหลักสูตรระดับ  
ต่ํากวาปริญญาตรีและหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรอีกหลายหลักสูตร  จึงตองมีจํานวนอาจารยสูงกวา
สาขาวิชาที่มีงานบริการไมมาก  แตอยางไรก็ตาม ถึงแมอัตราสวนจํานวนนักศึกษาตอจํานวนอาจารย   
จะต่ํากวาเกณฑของ สมศ. มาก  แตมหาวิทยาลัยเห็นวาอัตราสวนนี้มีความสําคัญมากตอคุณภาพ   
การเรียนการสอน  โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่ตองศึกษาและฝกปฏิบัติในสถานการณจริง           
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนในลักษณะนี้เปนจํานวนมาก ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงไมมีแผนที่จะลด
จํานวนอาจารยลง 
 ตัวบงชี้ที่ 6.4  (รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ)  ซ่ึงไดคะแนน 3 น้ัน           
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งมาจากนโยบายการปรับลดกําลังขาราชการของประเทศ และใหอาจารย      
ที่บรรจุใหมแทนอาจารยที่เกษียณอายุราชการมีสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  อาจารยที่       
เกษียณฯ ไป  สวนใหญมีตําแหนงทางวิชาการสูง  สวนอาจารยพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะแรกก็มี
ปญหาเรื่องการเขาสูตําแหนงวิชาการ  ปจจุบันมหาวิทยาลัยมีอาจารยที่เปนขาราชการ 2,291 คน  และ
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยถึง 775 คน  ซ่ึงเพ่ิงมีระเบียบเกี่ยวกับการใหเขาสูตําแหนงวิชาการไดเม่ือ 
พ.ศ. 2545  ขณะนี้อาจารยจํานวนนี้จึงเพ่ิงมีตําแหนงวิชาการประมาณ 60 คน  สําหรับตัวบงชี้ที่ 6.3      
(รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกตออาจารยประจํา) ซ่ึงไดคะแนน 4 ก็นาจะมีสาเหตุคลายกัน 
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จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
1. ในดานมาตรฐานหลักสูตรมหาวิทยาลัยถือเปนเรื่องสําคัญ จึงกําหนดระบบการตรวจสอบ   

มาตรฐานอยางเปนขั้นตอน  คือ หลังจากเมื่อผานขั้นตอนการกลั่นกรองจากกรรมการ    
ในระดับคณะ/สถาบัน  มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรขึ้นมา 
กลั่นกรองอีกชั้นหน่ึง  กอนที่จะสงใหที่ประชุมคณบดีและที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอนุมัติ  การกลั่นกรองในระดับมหาวิทยาลัยมีหลักเกณฑที่ยึดมาตรฐานของ
กระทรวงศึกษาธิการและมาตรฐานสากล รวมทั้งยึดขอกําหนดของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ  ดังน้ัน ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจึงไดมาตรฐาน  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัย
ยังสนับสนุนใหทุกหลักสูตรพิจารณาปรับปรุงแกไขเปนระยะๆ ใหเหมาะสมกับวิทยาการ
และเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยางรวดเร็ว  ดังจะเห็นไดจาก ขอมูลการปรับปรุงหลักสูตร
ในปการศึกษา 2548  ซ่ึงมีการปรับปรุงแกไขหรือเปดหลักสูตรใหม  หรือปดหลักสูตรเดิม  
รวมถึง 54 หลักสูตร 

2. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีหลักสูตรสาขาวิชาชีพเปนจํานวนมาก  จึงมีจุดเดนในเรื่อง
กระบวนการเรียนรูจากการศึกษาและฝกปฏิบัติในสถานการณจริง  สวนหลักสูตรที่ไมใช
หลักสูตรวิชาชีพ   ก็มีรูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตามแนวทางการ
จัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ดังจะเห็นไดจากคําอธิบาย/ขอมูลเพ่ิมเติมสําหรับ
ตัวบงชี้ที่ 6.6  รวมทั้งขอมูลในรายงานของกลุมสาขาวิชาตางๆ  

3. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลายรูปแบบดังกลาวในคําอธิบายสําหรับตัวบงชี้ 
ที่ 6.8  และที่ถือวาเปนจุดเดน คือ การสนับสนุนและเปดโอกาสใหนักศึกษาไดรวม     
กิจกรรมวิชาการของคณะ/มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาความสามารถ ทักษะ เจตคติ และ
แรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองทางดานวิชาการดานนี้ใหแกนักศึกษานอกเหนือจาก
ความสามารถและทักษะที่จะไดจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร 

4. ทางดานระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยมีหนวยงานและ
บุคลากรที่มีความสามารถ ไดพัฒนาระบบหองสมุดอัตโนมัติขึ้นมา  รวมทั้งพัฒนาระบบ
สนับสนุนงานการใหบริการตางๆ  ดังอธิบายไวในตัวบงชี้ที่  6.9   และนอกจาก
มหาวิทยาลัยจะจัดหาเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนนักศึกษาแลว 
มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายสนับสนุนใหคณะตางๆ ใชงบประมาณเงินรายไดจัดหาเครื่อง
คอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษา  โดยใชวิธีจัดสรรเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัยสมทบใหประมาณครึ่งหน่ึง 
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โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีกรรมการที่ดูแลเรื่องมาตรฐานหลักสูตร และการเรียนการสอน

อยู 2 ชุด  คือ กรรมการกลั่นกรองหลักสูตรดังกลาวขางตน  และกรรมการพัฒนาการจัด
การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยจึงทราบรายละเอียดของหลักสูตร   
ทุกหลักสูตร  จึงเห็นโอกาสที่จะพัฒนามาตรฐานหลักสูตรไดดียิ่งขึ้น  จึงไดดําเนินการ
รวมกับกรรมการหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตรเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไปตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยกําหนด [เอกสารอางอิงหมายเลข 6.6 
(2)] ดังกลาวไวแลวในมาตรฐานที่ 1 

2. มหาวิทยาลัยจะกําหนดมาตรการสนับสนุนใหอาจารยที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัยรวมทั้ง
ที่เปนขาราชการ  ใหเรงสรางผลงานวิชาการที่ไดมาตรฐาน เพ่ือเขาสูตําแหนงวิชาการ    
ใหมากขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่มคุณวุฒิจนถึงระดับปริญญาเอก และระดับหลัง
ปริญญาเอก 

3. ในเรื่องระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และระบบสารสนเทศสําหรับนักศึกษานั้น  ยังมีบางคณะ
หรือกลุมสาขาวิชาที่ยั งไมอยู ในระดับดีมากตามเกณฑการประเมินของ สมศ .  
มหาวิทยาลัยเห็นวา  เรื่องนี้จะทวีความสําคัญยิ่งขึ้นในยุคโลกาภิวัตนเชนน้ี  จึงวางแผนจะ
สนับสนุนคณะ/สาขาวิชาเหลานี้ใหมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งขยายระบบการสนับสนุนงาน   
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศจากสวนกลางไปยังคณะ และหนวยงานตางๆ  ของ
มหาวิทยาลัยใหกวางขวางและทั่วถึงยิ่งขึ้น 
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มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
 

 

คะแนนที่ได 
ชื่อตัวบงชี้ ผล 

ป 2548 ตาม
เกณฑ 

พัฒนา 
การ 

ตาม
แผน 

รวม 
(1) 

คา 
นํ้าหนัก 

(2) 

ผล
คะแนน 
(1)x(2) 

7.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ  
ภายใน   ที่ กอให เกิดการพัฒนาคุณภาพ  
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

4 3 1 1 5 10.00 50.00 

7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 4 3 1 1 5 10.00 50.00 

รวม 20 100.00 

สรุปคะแนนมาตรฐานที่ 7    100.00        =     5.00 
              20 

  

คําอธิบายและขอมูลเพิ่มเติม 

 ผลการดําเนินการตามตัวบงชี้ของมาตรฐานที่ 7 ดังสรุปในตารางขางตน  มีขอมูลและ        
รายละเอียดเพิ่มเติมดังน้ี 

7.1   มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา         
อยางตอเน่ือง 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ในปงบประมาณ 2548  มหาวิทยาลัยไดจัดวางระบบคุณภาพใหมแลวเสร็จ โดยระบบคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมีองคประกอบหลักที่สําคัญ คือ 

1. นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) 
2. โครงสราง  ระบบและกระบวนการคุณภาพ (Quality Structure, Quality System and 

Quality Process) 
3. แผนการดําเนินงานคุณภาพ (Quality Plan) 
และมีกรอบแนวคิดของระบบคุณภาพดวยการกําหนดนโยบาย มาตรฐานคุณภาพของ

มหาวิทยาลัยมหิดล และมีคณะกรรมการ 2 ชุด  (เอกสารตามแผนภู มิหมายเลข 1)  คือ         
คณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพ และคณะทํางานสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ 
ทํางานคูขนานและเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  โดยคณะทํางานพัฒนาระบบคุณภาพจะดําเนินงานคุณภาพ      
ในเชิงระบบ (system-based)   สวนคณะทํางานสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ  
จะดําเนินงานในเชิงรุก (proactive) มีการวางมุมมองและแนวคิดในการศึกษานวัตกรรม และ    
คนหาความรูเร่ืองคุณภาพจากแหลงตางๆ รวมทั้งการสรางเครือขายเพื่อการแลกเปลี่ยนองคความรู  
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ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล  ไดวางกรอบแนวทางใหหนวยงานจัดทํารายงาน       
การประเมินตนเอง ตามรูปแบบที่มหาวิทยาลัยไดกําหนดไวดวยเอกสารที่ประกอบดวย 

1. นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
2. แบบรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
3. คูมือจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
4. ตารางขอมูลประกอบการชี้แจงตัวบงชี้ของ สมศ. เพ่ือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 7.1(1)] 

โดยมหาวิทยาลัยไดวางขั้นตอนการดําเนินการของหนวยงานระดับคณะเพื่อรองรับการดําเนินการ        
ตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย (เอกสารตามแผนภูมิหมายเลข 2)  โดยสาระสําคัญคือ         
ใหหนวยงานระดับคณะจัดทํารายงานการประเมินของตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ        
ซ่ึงประกอบดวย 24 องคประกอบ และ 121 ขอมาตรฐาน ซ่ึงมาตรฐานคุณภาพเหลานี้ ไดจัดกลุม
ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย   โดยมีองคประกอบของมาตรฐานคุณภาพแตละดานดังน้ี 

  

ดาน องคประกอบ 
♦ ดานการบริหาร • ภาวะผูนํา 
 • การบริหารเชิงกลยุทธ 
 • ทรัพยากรบุคคล 

 • การจัดการความรู 
 • สัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 • ระบบคุณภาพ 
 • ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

♦ ดานการศึกษา • นักศึกษา 
 • ระบบและกลไกในการบริหารจัดการศึกษา 
 • หลักสูตร 
 • อาจารย 
 • กระบวนการเรียนการสอน 
 • ปจจัยเกื้อหนุน 
 • บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 

♦ ดานการวิจัย • ระบบและกลไก 
 • บุคลากร 
 • ผลงานวิจัย 

♦ ดานการบริการวิชาการ • ระบบและกลไก 
 • ผูรับบริการ 
 • บริการ/ผลิตภัณฑ 

♦ ดานการทํานุบํารุงศิลป- • ระบบและกลไก 
วัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม • บุคลากร 

 • การอนุรักษ ฟนฟู  และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
 และสิ่งแวดลอม 
 • การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 
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ทั้งน้ี  ตัวบงชี้ของ สมศ.  ไดถูกกําหนดใหเปนตัวบงชี้ภาคบังคับในขอมาตรฐานคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยที่ มีสาระเกี่ยวของ  จึงทําใหการประกันคุณภาพภายในหรือระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย  เปนระบบที่สอดรับกับการประกันคุณภาพภายนอก  โดยในการจัดทํารายงาน      
การประเมินตนเองตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลนี้  มหาวิทยาลัยมีปฏิทินการดําเนินการ คือ  

1. ใหหนวยงานระดับคณะทุกหนวยงานจัดทําใหแลวเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2548  และ
มหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจากหลากหลายหนวยงานเขาเยี่ยมสํารวจ  โดย
คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจนี้  ตองเปนผูที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูเยี่ยมสํารวจของ
มหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยไดจัดขึ้น 3 รุน  คือ รุนที่ 1 วันที่  14 -16 กันยายน  2548    
รุนที่ 2 วันที่  19 -21 กันยายน  2548   และรุนที่ 3 วันที่  26 -28 กันยายน  2548 

2. มหาวิทยาลัยมีกําหนดการเขาเยี่ยมสํารวจรอบที่ 1 ชวงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
2548 จํานวน 8 หนวยงาน 

3. มหาวิทยาลัยมีกําหนดการเขาเยี่ยมสํารวจรอบที่ 2 ชวงเดือนกุมภาพันธ-มีนาคม 2549 
จํานวน 15 หนวยงาน  ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม 2549  จํานวน 9 หนวยงาน 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 7.1 (2)] 
โดยขณะนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549  คณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งขึ้น [เอกสาร

อางอิงหมายเลข 7.1 (3)] ไดเขาเยี่ยมสํารวจหนวยงานรวมทั้งหมด  32 หนวยงาน  จําแนกเปน
หนวยงานที่จัดการเรียนการสอน 29 หนวยงาน  หรือรอยละ 100  ของจํานวนหนวยงานที่จัดการ
เรียนการสอนทั้งหมด และหนวยงานที่ไมจัดการเรียนการสอน  3 หนวยงาน  หรือรอยละ 60      
ของหนวยงานที่ไมจัดการเรียนการสอน ซ่ึงหนวยงานที่ยังเหลืออยูน้ีคือ สํานักงานอธิการบดีและ
สํานักคอมพิวเตอร  ที่ไดรับการจัดใหเยี่ยมสํารวจพรอมระดับมหาวิทยาลัยในภาพรวม  ชวงเดือน
กรกฎาคม-สิงหาคม 2549 

ในการเยี่ยมสํารวจหนวยงานนี้ นอกเหนือจากที่หนวยงานจะประเมินตนเองตามมาตรฐานคุณภาพ    
ในดานองคประกอบและขอมาตรฐานตางๆ แลว  คณะกรรมการเยี่ยมสํารวจยังจัดทํารายงานผล  
การเยี่ยมสํารวจ [เอกสารอางอิงหมายเลข 7.1 (4)] ซ่ึงระบุทั้งจุดเดน จุดออนและโอกาสพัฒนา         
ใหแกหนวยงานเพื่อเปนขอมูลยอนกลับ (feedback) ใหหนวยงานไดนําประเด็นเหลานี้ไปใช      
เพ่ือการพัฒนาตามพันธกิจทั้ง 5 ดานของ หนวยงานไดอีกระดับหน่ึง ซ่ึง ณ 30 มิถุนายน 2549 
คณะกรรมการไดจัดสงรายงานผลการเยี่ยมสํารวจใหหนวยงานแลวเปนจํานวน 31 หนวยงาน  หรือ
คิดเปนรอยละ 96.88  ของหนวยงานที่ไดรับการเยี่ยมสํารวจทั้งหมด 

ระดับคณะ/สถาบัน 
ทุกคณะ/สถาบัน จะกําหนดใหมีผูรับผิดชอบดําเนินการในเรื่องการพัฒนาคุณภาพ ในรูปแบบ         

คณะกรรมการ ซ่ึงมีรองคณบดี/ผูอํานวยการ และผูชวยคณบดีดานบริหาร หรือดานการศึกษา หรือดาน    
คุณภาพเปนผูรับผิดชอบ โดยมีการกําหนดหนวยงานในสํานักงานคณบดี/สํานักงานผูอํานวยการ
สถาบันเปนเลขานุการกิจ  ในการดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน 
[เอกสารอางอิงหมายเลข 7.1 (5)] ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพของระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัย   
ไดวางไว โดยคณะ/สถาบันจะประเมินตนเอง และกําหนดระดับคะแนนในสถานภาพตามมาตรฐาน  
คุณภาพแตละขอ  ซ่ึงอยูบนพ้ืนฐานของหลักการ PDCA  จึงทําใหหนวยงานไดมีการวิเคราะหและมี
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ผลสรุปในประเด็นเรื่อง จุดออน จุดแข็ง แนวทางแกไข/พัฒนาตนเอง  เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพอยางตอเน่ืองและเปนระบบ   นอกจากนี้ในหลายคณะ/สถาบัน  ก็ไดรับการตรวจประเมิน
ตามมาตรฐานขององคกรวิชาชีพที่เกี่ยวของ  จึงทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพในหลายๆ มิติ  

7.2   ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับมหาวิทยาลัย 
ระบบคุณภาพที่กําหนดใหหนวยงานจัดทํารายงานการประเมินตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ      
ซ่ึงมีถึง 121 ขอมาตรฐาน  และมีการกําหนดระดับคะแนนใหหนวยงานใชในการประเมินตนเอง    
ถึง 7 ระดับ (คาคะแนน)  ทําใหหนวยงานไดทราบวามีจุดออน จุดแข็ง ในประเด็น/เร่ืองอะไร    
หนวยงานจึงสามารถนําประเด็นเหลานี้ไปแกไขปรับปรุงในกรณีที่เปนจุดออน และเสริมสรางศักยภาพ
ในประเด็น ที่เปนจุดแข็งเพ่ือการพัฒนาองคกรไปสูระดับที่สูงขึ้น  ทั้งมหาวิทยาลัยยังไดรับทราบ
แบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของหนวยงานตางๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการนํามาแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางหนวยงาน ในเวทีที่มหาวิทยาลัยได จัดขึ้น  ซ่ึงในขณะนี้ก็ มีแบบปฏิบัติที่ ดี              
ที่มหาวิทยาลัยไดคนพบคือ  

• กระบวนการถายทอดความรูจากอาจารยสูศิษยของสถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนรู 

• การประเมินหลักสูตรและการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
• กระบวนการคัดเลือกนักเรียนเขาศึกษาของคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
• การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนของวิทยาลัยการจัดการ 

นอกจากนี้ การเยี่ยมสํารวจโดยคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยไดแตงตั้งจากบุคลากรหลากหลาย
หนวยงาน และจากแบบสอบถามที่มหาวิทยาลัยไดใหหนวยงานรับตรวจใหประเด็น  ขอคิดเห็น        
โดยเฉพาะในเรื่องมุมมองของการพัฒนาคุณภาพ  [เอกสารอางอิงหมายเลข 7.2 (1)] ทําให
มหาวิทยาลัยไดรับขอมูล/ขอเสนอแนะที่สําคัญเพ่ือนําไปพัฒนามหาวิทยาลัย  คือ 

1. การจัดการความรูเพ่ือใหเกิดความเปนองคกรแหงการเรียนรู และการจัดเก็บคลังความรู 
2. การพัฒนาระบบฐานขอมูลตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
3. การจัดทําแผนกลยุทธที่มีการกําหนดตัวชี้วัดหลัก (KPI) ใหครอบคลุมทุกพันธกิจ 
4. แผนการพัฒนาบุคลากร/ทุนมนุษยของมหาวิทยาลัย 
5. การวางแผนเชิงรุกในการใหบริการวิชาการ 
6. การจัดทําแผนการประชาสัมพันธเชิงรุก 
7. การสรางระบบศิษยเกาสัมพันธ 
8. แผนงานการใชทรัพยากรรวมกันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

[เอกสารอางอิงหมายเลข 7.2 (2)] 

ระดับคณะ/สถาบัน 
เม่ือคณะ/สถาบันมีการประเมินตนเอง  โดยมีการใหคาคะแนนตนเองในแตละมาตรฐาน ทําใหคณะ/
สถาบัน  ไดวิเคราะหและทบทวนวามีจุดออนที่จะพัฒนาใหเขมแข็งอะไรบาง และดําเนินการปรับปรุง    
แกไขใหดีขึ้น  ในขณะเดียวกันในสวนที่เปนจุดแข็ง หรือสามารถทําไดดีอยูแลว หนวยงานก็นํามาตรฐาน
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หรือระบบคุณภาพอ่ืนๆ มาเสริมสราง เพ่ือการยกระดับคุณภาพใหสูงขึ้น จึงเกิดการพัฒนาคุณภาพ     
ทั้งในพันธกิจดานการศึกษาและพันธกิจหลักดานอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย เปนผลใหคณะ/สถาบัน    
หลายแหง ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพในดานตางๆ ไดแก 

-  คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล และคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี         
ไดรับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA)  

- หนวยคลังเลือดของคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี ไดรับการรับรองคุณภาพ  
มาตรฐานตามมาตรฐาน ISO 9002 

- คณะทันตแพทยศาสตร (ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 : ดานการบริการ) 
- ศูนยตรวจสอบสารตองหามในนักกีฬา (ISO/IEC 17025 : ดานหองปฏิบัติการตรวจหา     

สารตองหามมาตรฐานสากล จาก National Association of Testing Authorities (NATA) 
และ Accreditation จาก World Anti-Doping Agency (WADA) : มาตรฐานประเมินคุณภาพ 
ผลผลิตของหองปฏิบัติการ)  

- สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร (รานยาคุณภาพ : ดานคุณภาพจาก 
สภาเภสัชกรรม) 

- ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ISO 15189 : ดานหอง  
ปฏิบัติการ OPD, IPD, Special Lab) 

- หองปฏิบัติการ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (มาตรฐานทาง    
วิชาการของราชวิทยาลัยพยาธิแพทยแหงประเทศไทย : ดานหองปฏิบัติการทางการ
แพทย) 

- หองปฏิบัติการซีโรโลยี ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล (ระบบบริหาร
คุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย 2547 : ดานหองปฏิบัติการทางการแพทย) 

- Serology Laboratory ภาควิชาจุลชี ววิทยา  คณะแพทยศาสตรศิ ริราชพยาบาล        
(The College American Pathologists : ดานหองปฏิบัติการทางการแพทย) 

- หนวยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สํานักบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม    
คณะสาธารณสุขศาสตร (ISO 9001 : 2000 : ดานบริการสุขภาพเคลื่อนที่) 

- หองบริการโลหิตวิทยา  สําหรับบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่ งแวดลอม               
คณะสาธารณสุขศาสตร (การตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการ : ดานจุลทรรศนศาสตร
คลินิก ดานเคมีคลินิก และดานโลหิตวิทยา) 

 

นอกจากนี้ หลายๆ หนวยงานก็ไดปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานในเรื่องตางๆ คือ  
- คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี : การใหการบริการประชาชนในสวนงานการให

ยาเคมีบําบัด   
- คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล : การสั่งยาจากองคการเภสัชกรรม  และการลดระยะ

เวลาการขอประวัติการรักษาและการรับผูปวยไวในโรงพยาบาล 
- คณะเทคนิคการแพทย : การตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการเวชศาสตรชันสูตร 
- สํานักงานอธิการบดี : การออกใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมการศึกษาและจัดสงใบเสร็จให  

นักศึกษา 
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วิเคราะหผลการประเมิน   
 

 คาคะแนนในเรื่องระบบและประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยมีระดับ  
คุณภาพอยูที่ระดับ 4  แสดงความหมายของผลการประเมินไดวามหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการ
พัฒนาคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา  ซ่ึงหมายความโดยรวมถึงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงาน
อยางตอเน่ือง  และมหาวิทยาลัยมีการดําเนินการในระบบคุณภาพที่มีทั้งการพัฒนาคุณภาพ การตรวจ
ติดตามคุณภาพ  และการประเมินคุณภาพอยางตอเน่ืองเปนประจํา   หนวยงานระดับคณะ/สถาบัน  
ของมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน  มีการดําเนินการตามระบบคุณภาพที่มหาวิทยาลัยวางไว  ซ่ึงในระบบนี้  
จะมีการใหขอมูลยอนกลับ  เพ่ือการพัฒนาหนวยงานจากคณะกรรมการการเยี่ยมสํารวจที่มหาวิทยาลัย
ไดแตงตั้งขึ้น  และคณะ/สถาบันก็นําประเด็นที่ไดจากการเยี่ยมสํารวจนี้ไปปรับปรุงแกไขขอดอย       
เพ่ือการพัฒนาไปสูระดับที่ดีขึ้น 

 จุดเดน / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ดี  
1. ระบบคุณภาพแบบบูรณาการ 

ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่วางไวมีความครอบคลุมในทุกพันธกิจหลักของสถาบัน     
อุดมศึกษา  และเปนระบบที่เอ้ือตอการนําไปใชในทุกคณะ/สถาบัน ซ่ึงแมจะมีความแตกตางกัน
ดวยบริบท ขนาด และขอบเขตการดําเนินงานก็ตาม ทั้งยังเปนระบบที่สามารถตอยอด       
การพัฒนาโดยสามารถที่จะบูรณาการมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของจากองคกรภายนอก 
อาทิ  สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  สํานักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) สํานักงานคณะกรรมการการตรวจเงินแผนดิน 
(คตง.)  เขามาอยูภายใตกรอบการดําเนินงานตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

2. การจัดการความรูเปนสวนหนึ่งของระบบคุณภาพ 
การจัดวางระบบคุณภาพที่มีคณะทํางานทั้งสวนที่เปนระบบคุณภาพ  และสวนที่เปน          
การสงเสริมการจัดการความรู เปนจุดแข็งที่ทําใหระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยไมหยุดนิ่ง 
ยั่งยืน และเกิดการพัฒนาไดตลอดเวลา  ดวยผลการดําเนินงานจากคณะทํางานสงเสริม       
การจัดการความรู  ทั้งในเรื่องของการศึกษา วิจัย เพ่ือสนับสนุนระบบคุณภาพ  การใชการ   
จัดการความรู (Knowledge Management)  เปนเครื่องมือเสริมสรางการพัฒนาคุณภาพ   
อยางตอเน่ือง  การสรางเครือขายทั้งภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย  การประชาสัมพันธ     
เผยแพร  และสรางความตื่นตัวและตระหนักถึงความสําคัญของระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย 

3. เกิดเอกภาพในทามกลางความหลากหลายของสาขาวิชาและความแตกตางของหนวยงาน   
มหาวิทยาลัยมหิดลประกอบดวย คณะ สถาบัน และหนวยงานที่มีความเปนมา แนวทาง     
การพัฒนาและภาระหนาที่ที่แตกตางกัน หลายคณะวิชามีภาระหนาที่ตอการผลิตบุคลากร    
ในสายวิชาชีพและการบริการ ที่เปนที่พ่ึงของสังคมในระดับประเทศเปนเวลาชานาน มีกลไก
การผลิตบัณฑิตและการบริการวิชาการภายใตมาตรฐานวิชาชีพตางๆ กันไป  มีการจัด 
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องคกรและการบริหารจัดการตามเปาหมายของประเทศและความมุงหวังของประชากร  
เปนที่พ่ึงของสังคมในระดับประเทศ  และเปนที่ยอมรับในระดับภาคพื้นเอเชียอาคเนย    
ในขณะเดียวกันก็มีคณะวิชาและสถาบันขนาดกลาง ที่มีบริบทที่สําคัญตอการสราง        
นวัตกรรมและตอการพัฒนาประเทศ  และมีคณะวิชาที่เพ่ิงกอตั้งขึ้นใหมตามความตองการ
และความจําเปนของประเทศในปจจุบันและในอนาคต มหาวิทยาลัยมีโรงพยาบาลศิริราช  
โรงพยาบาลรามาธิบดี  โรงพยาบาลเวชศาสตรเขตรอน  ที่มีหนาที่ดูแลสุขภาพและใหการ
รักษาพยาบาลแกประชาชน ปละหลายลานคน  และเปนที่ฝกและสอนปฏิบัติแกแพทยและ
วิชาชีพ ที่เกี่ยวของ และดําเนินการภายใตมาตรฐานตางๆ เชน การรับรองมาตรฐาน    
คุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation-HA) ของสถาบันรับรองและพัฒนาคุณภาพ
โรงพยาบาล (พรพ.) คุณภาพตามมาตรฐาน  ISO  ในระดับตางๆ เปนตน 

ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลไดวางไวครอบคลุมและสอดรับกับมาตรฐาน       
ในระบบตางๆ และมาตรฐานการผลิตของวิชาชีพตางๆ ไดเปนอยางดี ที่เอ้ือตอการดําเนินการ
ของคณะวิชาในมหาวิทยาลัย แมจะมีบริบท พันธกิจ ขนาดและขอบเขตการดําเนินการ   
ที่แตกตางกัน ดังน้ันระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยจึงเปนสวนสําคัญในการสรางเอกภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

4. ความยั่งยืนและตอเน่ืองของการพัฒนาคุณภาพ   
ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดล  ประกอบดวยการดําเนินการของคณะทํางานสองสวน  
โดยสวนที่หน่ึง (Track A) เปนสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานตามแผนที่วางไว 
และสวนที่สอง (คณะทํางานสงเสริมการจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ-Track B) 
เปนสวนที่สงเสริมการสรางนวตกรรม และการจัดการความรู ซ่ึงทั้งสองสวนมีแกนการ
ดําเนินการโดยคณะทํางานที่มีผูทรงคุณวุฒิ และบุคลากรในทุกสาขาวิชาจากคณะตางๆ   
เขารวมดําเนินการกับสํานักพัฒนาคุณภาพ เปนจุดแข็งที่สงเสริมใหเกิดเครือขายการพัฒนา
คุณภาพภายในมหาวิทยาลัย  เกิดการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบคุณภาพ สรางระบบ
การแลกเปลี่ยน และการจัดการความรูระหวางบุคคล และหนวยงานทั้งภายในและ      
ภายนอกมหาวิทยาลัย  ทําใหระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยเกิดพลวัตของการพัฒนา
อยางตอเน่ือง  กอเกิดการคนหาชุมชนแนวปฏิบัติที่ดี (Community of Best Practice) 
ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือคนหาและเผยแพรความรูหรือมาตรฐานที่ไดจากการปฏิบัติ 

5. แนวปฏิบัติที่ดี 
ระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยมหิดลไดเร่ิมจากการรวมพลังของผูบริหารระดับ
มหาวิทยาลัย  ผูบริหารระดับคณะวิชาหลายคณะ ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ  รวมกับ
สํานักพัฒนาคุณภาพ  ภายใตการสนับสนุนของผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย และ    
แพรกระจายไปสูผูสนใจในหนวยงานตางๆ ของมหาวิทยาลัย  ในการรวมกันคนหาและ 
คิดคนแนวทางการเสริมสรางระบบคุณภาพเปนเวลานานถึง 2 ป จึงไดพบแนวทางระบบ
คุณภาพดังกลาว และพัฒนากําหนดนโยบาย  มาตรฐานคุณภาพของมหาวิทยาลัยขึ้น  
การดําเนินการดังกลาว   เปนการบมเพาะความตระหนักในการมีคุณภาพแกบุคลากรของ



 

 94 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

มหาวิทยาลัยไดอยางกวางขวาง   ดังจะเห็นไดจากเมื่อมีการเชิญเขารวมการอบรม       
เชิงปฏิบัติการผูเยี่ยมสํารวจหนวยงานตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัยน้ัน  มีผูสนใจใน
ทุกระดับสมัครเขารับการอบรมเพื่อเปนผูเยี่ยมสํารวจอยางลนหลามถึงสามรุน (330 คน)  
เกินจํานวนที่สามารถรับไดจนตองปดรับ  ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีผูมีความรูความสามารถ   
ที่จะเยี่ยมสํารวจฯ ไดไมนอยกวา 170 คน 

กระบวนการเยี่ยมสํารวจตามระบบคุณภาพ ของมหาวิทยาลัย  เปนแนวปฏิบัติที่    
สงเสริมใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยในระดับตางๆ เขาใจระบบบริหารและระบบคุณภาพ   
ไดเดนชัดยิ่งขึ้น  จากการจัดกลุมคณะผูเยี่ยมสํารวจในแตละคณะและสถาบัน  โดยเลือก
องคประกอบของผูสํารวจจากหลากหลายคณะฯ และหลากหลายระดับในแตละครั้งที่ไป
เยี่ยมสํารวจ  ทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาดานคุณภาพและ    
การบริหารองคกรจากหลากหลายมุมมองที่เปนประโยชนแกผูบริหารระดับคณะ และสราง
ความเขาใจอันดีแกผูเยี่ยมสํารวจฯ ตางๆ นอกจากนี้  ผูเยี่ยมสํารวจฯ ยังสามารถนําการ
ปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ไดจากการเยี่ยมสํารวจฯ  เขาไปพัฒนาใชในคณะของตนเองตอไป 

 โอกาสพัฒนาและแนวทางปรับปรุงแกไข  
1. มหาวิทยาลัยจะดําเนินการในเชิงรุกใหมากขึ้น  โดยกระตุนใหทุกหนวยงานใหความสําคัญ

และวางแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาคุณภาพใหมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
2. มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมกิจกรรมการพัฒนาบุคลากร  เพ่ือใหเกิดความเขาใจและเห็นประโยชน

ของการพัฒนาคุณภาพ  ไมเฉพาะผูที่ทํางานเกี่ยวของกับการพัฒนาคุณภาพเทานั้น     
แตจะขยายวงกวางสูบุคลากรทุกกลุมและทุกระดับ 

3. มหาวิทยาลัยจะปรับปรุงพัฒนามาตรฐานคุณภาพ ที่เปนองคประกอบสําคัญในระบบ    
คุณภาพของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงนอกจากจะครอบคลุมกับมาตรฐานที่องคกรภายนอก
ตองการแลว  ยังจะเชื่อมโยงกับแผนกลยุทธและทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย     
เพ่ือใหการพัฒนาคุณภาพเปนสวนหนึ่งของการพัฒนามหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

4. สรางกระบวนการสงเสริมการเกิดชุมชนแนวปฏิบัติที่ดีในทุกระดับ และบูรณาการการมี 
คุณภาพเขาสูการปฏิบัติงานในทุกสัมฤทธิผลของงาน 

5. มหาวิทยาลัยจะเนนการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาชวยในการวางระบบและจัดการ
ฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 



 

 
 

 
                   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

กําหนด
นโยบาย 

คณะทํางาน 
พัฒนาระบบคุณภาพ 

คณะทํางานสงเสริมการจัดการความรู 
เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 

มหาวิทยาลัย/คณะ /สถาบัน/ 
สํานัก / ศูนย /วิทยาลัย/โครงการ 

 ประกาศใชนโยบาย และมาตรฐานคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล 
 หนวยงานตางๆ ใชเปนกรอบพัฒนาคุณภาพ 

 ศึ กษ าวิ เค ราะห ว างระบ บ ค วาม
เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพตาม
พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา
ระเบียบ และหลักเกณฑตางๆ  
 สรางทีมแกนนําการพัฒนาคุณภาพ 
 สรางเครือขายทีมพัฒนาคุณภาพกับ
คณะ/ สถาบันฯ  
 ติดตาม ตรวจเยี่ยม  และประเมิน 
 แสวงหา Best  Practice ใหหนวยงาน
ใชเทียบเคียง (Benchmark) 
 ใหคําปรึกษา แนะนํา และขอมูลยอน
กลับเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 รายงานผลประจําปสะทอนให เห็น
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 

 รวบรวมองคความรูคุณภาพจาก
แหลงตางๆ 
 หาตนแบบ /นวัตกรรมการพัฒนา
คุณภาพ  
 ศึกษาวิ จัยเพื่อคนหาและสงเสริม
การพัฒนาคุณภาพ 
 สรางเครือขายของการแลกเปลี่ยน
องคความรู   เพื่อสรางแนวคิดการ
พัฒนาคุณภาพในมุมมองที่กวางและ
สงเสริมใหเกิดนวัตกรรมที่มากขึ้น 
 สรางเครือขายกับมหาวิทยาลัยอื่น
และชุมชนความรูตางๆ   เพื่อใหเกิด
การแลกเปลี่ยนความรูในระดับชาติ
และนานาชาติ 

มาตรฐานคุณภาพ 
ดานการบริหาร 

   มาตรฐาน 
     คุณภาพ 
       ดาน 

           การศึกษา 

มาตรฐาน 
คุณภาพ 
ดาน 

 การวิจัย 

 
หนวยงาน

จัดทํารายงานผล
ตามระบบคุณภาพ

มหาวิทยาลัยตรวจเยี่ยม
และใหขอมูลยอนกลับ 

หนวยงานพัฒนา
ปรับปรุงตามขอชี้แนะ 

หนวยงานประเมินตนเอง
ตามกรอบมาตรฐานคุณภาพ

ที่มหาวิทยาลัยกําหนด

  
                  คุณภาพดาน 
            การทํานุบํารุง 
           ศิลปวัฒนธรรม 
 และสิ่งแวดลอม 

มาตรฐาน 
         คุณภาพ 

                       ดานการบริการ 
                                     วิชาการ

แผนภูมิหมายเลข 1 แสดงกรอบแนวคิดของระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 

 พัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ     
 พัฒนาตัวบงชี้ 
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  สวนที่ 3  

  สรุปผลการประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐาน   
  ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
 

จากผลการประเมินมาตรฐานที่ 1 - 7 ดังกลาวในสวนที่ 2 เม่ือเทียบกับเกณฑการรับรองมาตรฐาน
ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ปรากฏวามหาวิทยาลัยมหิดลไดรับ
การรับรองตามแนวทางทั้งสองแนวทางของ สมศ. กลาวคือ 

 
3.1  ผลการประเมิน  แนวทางที่ 1.................................................................................................... 

 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 4.08 ดี 35 142.80 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 4.60 ดีมาก 35 161.00 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 ดี 10 45.00 

คะแนน 1 - 4 
=  448.80 

 100 
=  4.49 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 4.46 ดี 20 89.20 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 4.22 ดี 20 84.40 

7 การประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

คะแนน 1 - 7 
=  722.40 
      160 
=  4.52 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 

 *  คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง 
 
 จากตารางขางตนปรากฏวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดคะแนนเฉลี่ยแบบถวงน้ําหนักตั้งแตระดับดี
ขึ้นไป (3.50 - 5.00) ครบทั้ง 7 มาตรฐาน และทุกมาตรฐานมีผลการประเมินไมต่ํากวาระดับดี จึงสรุปวา 
มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการรับรองมาตรฐานตามแนวทางที่ 1 
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3.2  ผลการประเมิน  แนวทางที่ 2................................................................................................... 
 

คะแนนที่ได ความหมายผล
คะแนน ลําดับ ชื่อกลุมสาขาวิชา 

เฉลี่ย 1 - 4 เฉลี่ย 1 - 7 เฉลี่ย 1 - 4 เฉลี่ย 1 - 7 
ผลการ
ประเมิน 

1 วิทยาศาสตรสุขภาพ 4.44 4.49 ดี ดี รับรอง 
2 วิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ   4.47 4.52 ดี ดีมาก รับรอง 
3 วิศวกรรมศาสตร 4.44 4.43 ดี ดี รับรอง 
4 บริ ห าร พาณิ ชยศาสตร  การบั ญ ชี  

การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร  
3.80 4.05 ดี ดี รับรอง 

5 ศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศิลป 4.62 4.44 ดีมาก ดี รับรอง 
6 มนุษยและสังคมศาสตร 4.10 4.18 ดี ดี รับรอง 

จากตารางขางตนปรากฏวา กลุมสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการรับรองมาตรฐาน       
ทั้ง 6 กลุม จึงสรุปวา มหาวิทยาลัยมหิดลไดรับการรับรองมาตรฐานตามแนวทางที่ 2   
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 สวนที่ 4  

  รายการเอกสารอางอิง 
 
 

มาตรฐานที่ 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

1.1 

1.2 
1.3 

สรุปภาวะการทํางาน/รายไดของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาปการศึกษา 2548 

อางถึงเอกสารหมายเลข 1.1 

อางถึงเอกสารหมายเลข 1.1 

1.4 (1) สรุปผลความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจางตอการปฏิบัติงานของบัณฑิตที่สําเร็จ
การศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําปการศึกษา 2546  

1.4 (2) รายงานสํารวจสรุปความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา/นายจางตอการปฏิบัติงานของ
บัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยมหิดล รุนปการศึกษา 2546  

1.5 รายช่ือนักศึกษา/ศิษยเกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต  
ในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  ในรอบ 3 ปที่ผานมา (ป 2546 - 2548) 

1.6 รายช่ือวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา (ป 2546 - 2548) 

1.7 รายชื่อบทความวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพเผยแพร 

1.8 รายชื่อบทความวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพเผยแพร 
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มาตรฐานที่ 2  มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

2.1 - รายชื่องานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับชาติ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

- รายชื่องานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตีพิมพ เผยแพร และหรือนําไปใชประโยชนใน
ระดับนานาชาติ จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

2.2 รายละเอียดโครงการงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในสถาบัน จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2.3 รายละเอียดโครงการงานวิจัยและงานสรางสรรคภายนอกสถาบัน จําแนกตามกลุม  

สาขาวิชา 
2.4 รายช่ืออาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน  จําแนก

ตามกลุมสาขาวิชา 
2.5 รายชื่ออาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน  

จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
2.6 (1) - จํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรโดยอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตป 2518 - 

2547 ที่ถูกอางอิงทางวิชาการ ในป 2548 
- จํานวนบทความที่ตีพิมพเผยแพรโดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งแตป 2518 - 

2547 ที่ถูกอางอิงทางวิชาการ ในป 2548 
2.6 (2) - รายชื่อบทความที่ตีพิมพ เผยแพร โดยอาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลจําแนกตามคณะ 

- รายชื่อบทความที่ตีพิมพ เผยแพร โดยนักวิจัยมหาวิทยาลัยมหิดลจําแนกตามคณะ 
2.7 รายช่ือผลงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ

อนุสิทธิบัตร ป 2544 - 2548 
 

มาตรฐานที่ 3  มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

3.1 ตัวอยางรายชื่อกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ 
3.2 ตัวอยางรายชื่ออาจารยเปนที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ กรรมการวิชาชีพ กรรมการ

วิชาการ 
3.3 (1) คูมือและวีดิทัศน  แนวทางการปองกันปญหาการปนเปอนของเชื้อจุลินทรียในการผลิต

นํ้าบริโภคบรรจุขวด 
3.3 (2) โครงการวิจัยบูรณาการลุมนํ้าทาจีน-แมกลอง 
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มาตรฐานที่ 4  มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

4.1  ตัวอยางรายช่ือโครงการ/กิจกรรม ในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ
ศิลปะและวัฒนธรรม  ปการศึกษา 2548 

4.2  คาใชจาย/มูลคาในการอนุรักษพัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรม  
ปการศึกษา 2548 

 

มาตรฐานที่ 5  มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

5.1 รายละเอียดการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 
5.2 (1) คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานสงเสริมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยมหิดล 
5.2 (2) แผนการจัดการความรู 
5.3 (1) แผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 - 2554) 
5.3 (2) คณะกรรมการ/คณะทํางานการจัดทําแผนยุทธศาสตร 

- คณะกรรมการกําหนดนโยบายการจัดทําแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 
2549 - 2554) 

- คณะวิทยากรกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2549 - 2554) 
- คณะทํางานจัดทําแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยมหิดล (พ.ศ. 2549 – 2554) 

5.3 (3) ความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการแผนดินกับแผนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัย
มหิดล (พ.ศ. 2548-2549) 

5.6 (1) ขอมูลการเงินของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ  2548  ซ่ึงประกอบดวย 
-  สินทรัพยถาวร -  ค่ําใชจายทั้งหมด 
-  รายจายจากเงินงบประมาณ -  รายจายจากเงินรายได 
-  งบดําเนินการทั้งหมด -  เงินเหลือจายสุทธิ 
-  รายรับ 

5.6 (2) ขอมูล FTES นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (ปรับคา FTES ในระดับปริญญาโท และ 
ปริญญาเอก) ปงบประมาณ 2548 

5.7 ตารางแสดงขอมูลคาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)      
จําแนกตามกลุมสาขาวิชา 

5.9 จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ นําเสนอผลงาน จําแนกตามหนวยงาน 
5.10 งบประมาณที่ใชในการพัฒนาคณาจารยจําแนกตามหนวยงาน 
5.11 จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรูและทักษะวิชาชีพ จําแนกตาม

หนวยงาน 
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มาตรฐานที่ 6  มาตรฐานดานหลักสูตรการเรียนการสอน 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

6.1 หลักสูตรปการศึกษา 2548  จําแนกตามกลุมสาขาวิชาตางๆ  
6.2 ขอมูลจํานวนอาจารยประจําและนักวิจัย   
6.3 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามวุฒิการศึกษา  
6.4 จํานวนอาจารยประจําจําแนกตามตําแหนงทางวิชาการ  
6.5 จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยมหิดล 
6.6 (1) รายงานการประเมินตนเอง  ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2548 

(คณะ/สถาบันฯ) 
6.6 (2) รายละเอียดการจัดการศึกษาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 
6.7 ตารางสรุปคาคะแนนความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูจําแนกตามกลุมสาขาวิชา 
6.8 (1) จํานวนนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา 
6.8 (2) รายชื่อกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
6.8 (3) รายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบประมาณ 2548 

(สถาบันนวัตกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู) 
6.9 (1) สถิติการบริการสารนิเทศของหองสมุด 
6.9 (2) คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

 

มาตรฐานที่ 7  มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ 
หมายเลข 
เอกสาร เร่ือง/สาระของเอกสาร 

7.1 (1) เอกสารประกอบการดําเนินการตามระบบคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  - นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
  - แบบรายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
  - คูมือการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
  - ตารางขอมูลประกอบการชี้แจงตัวบงชี้ของ สมศ. 
7.1 (2) ปฏิทินการเยี่ยมสํารวจหนวยงาน 
7.1 (3) คําสั่งแตงตั้งกรรมการเยี่ยมสํารวจหนวยงาน ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล 
7.1 (4) รายงานผลการเยี่ยมสํารวจหนวยงาน ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ปงบ

ประมาณ 2548 
7.1 (5) อางถึงเอกสารหมายเลข 6.6 (1) 
7.2 (1) สรุปผลการประเมินการเยี่ยมสํารวจหนวยงาน ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล  

ปงบประมาณ 2548 
7.2 (2) สรุปผลการเยี่ ยมสํ ารวจหน วยงาน  ตามระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล  

ปงบประมาณ 2548 
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 สวนที่ 5  

  ภาคผนวก 
 
5.1 มาตรฐาน ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบการรับการประเมินภายนอก 
 

มาตรฐาน นํ้าหนัก จํานวนตัวบงชี้ 
1. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 35 6+2* 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค 35 5+2* 
3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 20 4 
4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10 2 

รวมมาตรฐาน 1-4 100 17 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20 11 
3. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20 9 
4. มาตรฐานดานการประกันคุณภาพ 20 2 

รวมมาตรฐาน 5-7 60 22 
รวมมาตรฐาน 1-7 160 39+4* 

 
มาตรฐาน นํ้าหนัก 

1. ดานคุณภาพบัณฑิต 35.00 
ตัวบงชี้รวม 17.50 
1.1  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 2.93 
1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 2.93 
1.3  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 2.92 
1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 2.92 
1.5 จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกา ที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยอง ในดานวิชาการ 

วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับ  
คุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ ในรอบ  3 ป ที่ผานมา 

2.90 

1.6  จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษาที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ  ภายในรอบ 3 ป ที่ผานมา 

2.90 

ตัวบงชี้เฉพาะ 17.50 
1.7  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ  เผยแพรตอจํานวน  

วิทยานิพนธปริญญาโททั้งหมด 
8.75 

  



 

 102 รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

มาตรฐาน นํ้าหนัก 
1. ดานคุณภาพบัณฑิต (ตอ)  
ตัวบงชี้เฉพาะ  
1.8  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวน  

วิทยานิพนธปริญญาเอกทั้งหมด 
8.75 

2. ดานการวิจัยและงานสรางสรรค 35.00 
ตัวบงชี้รวม 17.50 
2.1  รอยละของงานวิจัย และงานสรางสรรคที่ตี พิมพ  เผยแพร และ/หรือนําไปใช

ประโยชนทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ตอจํานวนอาจารยประจํา 
3.50 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคของสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 3.50 
2.3  เงินสนับสนุนงานวิจัย และงานสรางสรรคจากภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย

ประจํา 
3.50 

2.4  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสรางสรรคจากภายในสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

3.50 

2.5  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสรางสรรคจากภายนอกสถาบัน
ตอจํานวนอาจารยประจํา  

3.50 

ตัวบงชี้เฉพาะ 17.50 
2.6  รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (citation) ใน referred journal หรือใน

ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา 
8.75 

2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา
หรืออนุสิทธิบัตร  ในรอบ 5 ปที่ผานมา  

8.75 

3. ดานการบริการวิชาการ 20.00 
ตัวบงชี้รวม 20.00 
3.1  รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ ที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน  ประเทศชาติ และนานาชาติ
ตออาจารยประจํา  

5.00 

3.2  รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา  เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  
เปนกรรมการวิชาการ และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

5.00 

3.3  มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการวิชาการและวิชาชีพมาใชในการ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัย  

5.00 

3.4  คาใชจาย และมูลคาของสถาบัน ในการบริการวิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตอ
อาจารยประจํา  

5.00 



 

 103รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

มาตรฐาน นํ้าหนัก 
4. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 10.00 
ตัวบงชี้รวม 10.00 
4.1  รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ  

วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  
5.00 

4.2  รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ 
ศิลปะและวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

5.00 

5. ดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร 20.00 
ตัวบงชี้ 20.00 
5.1  สภาสถาบัน และผูบริหารมีวิสัยทัศนที่ขับเคลื่อนพันธกิจ และสามารถสะทอนถึง

นโยบาย  วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหารจัดการที่ดี มีการบริหาร
แบบมีสวนรวม   เนนการกระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได รวมทั้งมีความ
สามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

1.82 

5.2  มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู โดยอาศัยผลการประเมินจากภายในและ  
ภายนอก 

1.82 

5.3  มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ  1.82 
5.4  การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 1.82 
5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร  การเรียนการสอน และการวิจัย 1.82 
5.6  สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)  1.82 
5.7  คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 1.82 
5.8  รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  1.82 
5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ หรือนําเสนอผลงานวิชาการ ทั้ง

ในประเทศและตางประเทศ 
1.82 

5.10 งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและตางประเทศตออาจารย
ประจํา  

1.81 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนาความรู และทักษะใน  
วิชาชีพ ทั้งในประเทศและตางประเทศ  

1.81 

6. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน 20.00 
ตัวบงชี้ 20.00 
6.1  รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 2.23 
6.2  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 2.23 
6.3  รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทาตออาจารยประจํา  2.22 
6.4  รอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  2.22 
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มาตรฐาน นํ้าหนัก 
6. ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน (ตอ)  
6.5  การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย (Professional Ethics) 2.22 
6.6  กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญโดยเฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและ

ประสบการณจริง 
2.22 

6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพการสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู 

2.22 

6.8  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา 2.22 
6.9  คาใชจายทั้งหมดที่ ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร แลศูนยสารสนเทศตอ  

นักศึกษา 
2.22 

7. ดานระบบการประกันคุณภาพ 20.00 
ตัวบงชี้ 20.00 
7.1  มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน ที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการ

ศึกษาอยางตอเน่ือง 
10.00 

7.2  ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน  10.00 
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5.2 เกณฑการประเมินระดับตัวบงช้ี............................................................................................... 
 ว                                                                 

มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
1.  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต     
1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและ

การประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 
1 - 59 60 - 79 ≥ 80 

1.2  รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดทํางาน  
ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

1 - 59 60 - 79 ≥ 80 

1.3  รอยละของบัณฑิตที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไป
ตามเกณฑ 

1 - 74 75 - 99 100 

1.4  ระดับความพึงพอใจของนายจาง  ผูประกอบการ
และผูใชบัณฑิต  

1 - 2.4 2.5 - 3.4 ≥ 3.5 

1.5  จํานวนนั กศึ กษา  ห รือศิษย เก า  ที่ ได รับการ 
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 
คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทางวิชาการหรือ
ดานอ่ืนที่เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิตในระดับชาติ 
หรือระดับ นานาชาติในรอบ 3 ปที่ผานมา 

- 1 ≥ 2 

1.6 จํานวนวิทยานิพนธและงานวิชาการของนักศึกษา
ที่ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  
ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา  

1 - 5 6 - 8 ≥ 9 

*1.7 รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาโทที่ 
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาโท
ทั้งหมด  

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 

*1.8  รอยละของบทความจากวิทยานิพนธปริญญาเอกที่
ตีพิมพ เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธปริญญาเอก
ทั้งหมด  

1 - 49 50 - 74 ≥ 75 

2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค    
2.1  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพ 

เผยแพร และ/หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับ
ชาติและระดับนานาชาติ ตอจํานวนอาจารยประจํา   

1 - 19 20 - 29 ≥ 30 

2.2  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายใน
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   

1 - 19,999 20,000 -
29,999 

≥ 30,000 

2.3 เงินสนับสนุนงานวิ จัยและงานสรางสรรคจาก  
ภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา   

1 - 34,999 35,000 -
49,999 

≥ 50,000 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
2. มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค (ตอ)    
2.4 รอยละของอาจารยประจําไดรับทุนทําวิจัยหรืองาน

สรางสรรคจากภายในสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

1 - 34 35 - 49 ≥ 50 

2.5  รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับทุนทําวิจัยหรือ
งานสรางสรรคจากภาย นอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

1 - 24 25 - 39 ≥ 40 

*2.6  รอยละของบทความวิ จัยที่ ได รับการอ างอิ ง 
(citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูล
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

1 - 14 15 -19  ≥ 20 

*2.7  จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ไดรับการ 
จดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร 
ในรอบ 5 ปที่ผานมา  

1 2 ≥ 3 

3. มาตรฐานดานการบริการวิชาการ     
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการและ

วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและ  
เส ริม ส ร างค วาม เข ม แข็ งของสั งคม  ชุ มชน  
ประเทศชาติ และนานาชาติตออาจารยประจํา 

1 - 19 20 - 29 ≥ 30 

3.2 รอยละของอาจารยที่เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการ
วิทยานิพนธภายนอกสถาบันเปนกรรมการวิชาการ 
และกรรมการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา 

1 - 14 15 - 24 ≥ 25 

3.3 มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย  (ระดับ) 

1 2 ≥ 3 

ระดับคุณภาพของตัวบงชี้ที่ 3.3 
5 = มีการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนหรือการ

วิจัยกับการบริการวิชาการ/วิชาชีพอยางนอย 1 
โครงการ 

4 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอนและ
การวิจัย  อยางนอย 1 โครงการ 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
3.มาตรฐานดานการบริการวิชาการ (ตอ)    
ระดับคุณภาพ (ตอ)    
3 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 

วิชาการและวิชาชีพมาใชในการวิจัยอยางนอย 1 
โครงการ 

2 = มีการนําความรูและประสบการณจากการบริการ 
วิชาการและวิชาชีพมาใชในการเรียนการสอน  
อยางนอย 1  โครงการ 

1 = มีแผนในการนําความรูและประสบการณจากการ
บริการวิชาการและวิชาชีพมาใช ในการเรียน  
การสอนและการวิจัย 

   

3.4  คาใชจาย และมูลคาของสถาบันในการบริการ  
วิชาการและวิชาชีพเพ่ือสังคมตออาจารยประจํา   

1 - 4,999 5,000-7,499 ≥ 7,500 

4. มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
4.1  รอยละของกิจกรรมในการอนุรักษ พัฒนา และ 

สรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตอ
จํานวนนักศึกษา   

1 - 14 15 -19 ≥ 20 

4.2 รอยละของคาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ 
พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ   ศิลปะและ  
วัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

0.01 - 0.49 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

0.5 - 0.9%   
ของงบ 

ดําเนินการ 

≥ 1 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร    

5.1 สภาสถาบัน/กลุมสาขาและผูบริหารมีวิสัยทัศนที่  
ขับเคลื่อนพันธกิจ และ สามารถสะทอนถึงนโยบาย
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมายของการบริหาร
จัดการที่ดี มีการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการ
กระจายอํานาจ โปรงใส และตรวจสอบได  รวมทั้ง
มีความสามารถในการผลักดันสถาบันใหสามารถ
แขงขันไดในระดับ (ขอ) 

1 - 3 4 ≥ 5 

เกณฑการพิจารณาขอ  5.1 
1. กรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขาเปดโอกาสใหมีการ

ตรวจสอบการดําเนินงาน 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ตอ)    
เกณฑการพิจารณาขอ  5.1 (ตอ) 
2. สภาสถาบัน/กลุมสาขามีสวนรวมในการกําหนดและ  

ใหความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร และใหขอสังเกตที่มี
นัยสําคัญ 

3. สภาสถาบัน/กลุมสาขาติดตามผลการดําเนินงาน  
ที่สําคัญตามภารกิจหลักของสถาบันอยางครบถวน 
มากกวาปละ 2 ครั้ง 

4. มีการประชุมสภาสถาบัน/กลุมสาขาอยางต่ํารอยละ 
80 ของแผน 

5. มีกรรมการสภาสถาบัน /กลุมสาขา เข าประชุม  
โดยเฉลี่ยอยางต่ํารอยละ 80 

6. มีการสงเอกสารใหกรรมการสภาสถาบัน/กลุมสาขา 
กอนประชุมโดยเฉลี่ยอยางต่ํา 7 วัน 

7. มีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุดของสถาบัน/
กลุมสาขา โดยมีหลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไว
ลวงหนา 

   

5.2 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรูโดยอาศัย  
ผลการประเมินจากภายในและภายนอก (ระดับ) 

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
1 = มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  

ประจําปงบประมาณ 2548 
2 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตาม  

เปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 50 

   

3 = มีการดําเนินการตามแผนและเกิดผลสําเร็จตาม  
เปาหมายของแผนไมนอยกวารอยละ 100 

4 = มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการ
ความรู 

5 = มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรูให เปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติ และปรับปรุงแผนการจัดการ
ความรู 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ตอ)    
5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

(ระดับ)  
1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ  
5 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

ตั้งแตรอยละ 80 ของแผน 
4 = แผนกลยุทธมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

นอยกวารอยละ 80 ของแผน 
3 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความสอดคลองของแผน

กลยุทธมีกับยุทธศาสตรชาติ 
2 = มีแผนกลยุทธของสถาบัน 
1 = คณะกรรมการ/คณะทํางานกําหนดแผนกลยุทธของ

สถาบัน 

   

5.4 การใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
(ระดับ)  

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
5 = มีผลการประหยัดงบประมาณที่ เกิดจากการใช

ทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น 
4 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นนอก

สถาบัน 
3 = มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นใน

สถาบัน 
2 = มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากร

ของสถาบัน 
1 = มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใช

ทรัพยากรของสถาบัน 

   

5.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูล เพ่ือการบริหาร  
การเรียนการสอน และการวิจัย (ระดับ) 

1 2 ≥ 3 

ระดับคุณภาพ 
5 = มีการนําผลการประเมินในขอ 3 และ 4 มาปรับปรุง

ระบบฐานขอมูล 
4 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ระบบฐานขอมูล และประเมินความพึงพอใจของผูใช
ฐานขอมูล 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
5. มาตรฐานดานการพัฒนาสถาบันและบุคลากร (ตอ)    
ระดับคุณภาพ (ตอ) 
3 = มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ

ระบบฐานขอมูล  
2 = มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
1 = มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการ  

ตัดสินใจ 

   

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวนนักศึกษา (บาทตอคน) 1 - 64,999 65,000 - 
99,999 

≥ 100,000 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา (รอยละของ
เกณฑปกติ) 

≥ +10  %หรือ 
≤ -10 % 
ของเกณฑ 

5-9.99% และ 
(-5)-(-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-4.99)% -
4.99 % 
ของเกณฑ 

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ  
(รอยละของงบดําเนินการ) 

1-4 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

+5-9 % หรือ 
>15%  
ของงบ 

ดําเนินการ  

+10  -15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ 

5.9  รอยละของอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ 
และ/หรือ นําเสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 

5.10  งบประมาณสําหรับการพัฒนาคณาจารยทั้ งใน
ประเทศและตางประเทศตออาจารยประจํา (บาท
ตอคน) 

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 15,000 

5.11 รอยละของบุคลากรประจําสายสนับสนุนที่ไดรับการ
พัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ   

1 - 54 55 - 79 ≥ 80 

6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน    
6.1 รอยละของหลักสูตรที่ไดมาตรฐานตอหลักสูตร  

ทั้งหมด 
1 - 79 80 - 99 100 

6.2 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา (รอยละของเกณฑปกติ) 

≥ +10  %หรือ 
≤ -10 % 
ของเกณฑ 

6-9.99% และ 
(-6)-(-9.99)% 
ของเกณฑ 

(-5.99)-  
5.99 % 
ของเกณฑ 

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา ตออาจารยประจํา   

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ตอ)    
6.4  รอยละของอาจารยประจําที่ ดํารงตําแหนงทาง  

วิชาการ 
1 - 4 45 - 69 ≥ 70 

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 
(Professional Ethics) (ระดับ) 

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
5 = มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทาง

แกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ 
4 = มีระบบในการดําเนินการกับมีผูที่ไมปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 
3 = มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
2 = มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณ 
1 = สถาบัน มีการกํ าหนดจรรยาบรรณวิชาชาชีพ

คณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร 

   

6.6 กระบวนการเรียนรูที่ เนนผูเรียนเปนสําคัญโดย
เฉพาะการเรียนรูจากการปฏิบัติและประสบการณจริง 
(ขอ) 

1 - 2 3 - 4 ≥ 5 

ระดับคุณภาพ 
1. คณาจารยมีความรูความเขาใจรูเปาหมายของการจัด

การศึกษา และหลักสูตรการศึกษาอุดมศึกษา 
2. คณาจารยมีการวิเคราะหศักยภาพของผูเรียนและ 

เขาใจผูเรียนเปนรายบุคคล 
3. คณาจารยมีความสามารถในการจัดประสบการณ  

ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
4. คณาจารย มีความสามารถในการใช เทคโนโลยี  

ในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน 

   

5. คณาจารย มีการประเมินผลการเรียนการสอน  
ที่สอดคลองกับสภาพการเรียนรูที่จัดใหผูเรียนและ  
อิงพัฒนาการของผูเรียน 

6. คณาจารยมีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน  
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ 

7. คณาจารยมีการวิจัยเพ่ือพัฒนาสื่อและการเรียนรูของ
ผูเรียนและนําผลไปใชพัฒนาผูเรียน 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
6. มาตรฐานดานหลักสูตรและการเรียนการสอน  (ตอ)    
6.7  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอคุณภาพ  

การสอนของอาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
1 - 2.49 2.5 - 3.49 ≥ 3.5 

6.8  รอยละของนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรม/ โครงการ
พัฒนานักศึกษา 

1 - 39 40 - 59 ≥ 60 

6.9  ค า ใช จ า ย ทั้ ง ห ม ด ที่ ใช ใน ร ะบ บ ห อ งส มุ ด 
คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา  
(บาทตอคน) 

1 - 4,499 4,500 - 6,999 ≥ 7,000 

7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ     
7.1 ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในที่กอ

ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
(ระดับ)   

1 - 2 3 ≥ 4 

ระดับคุณภาพ 
5 = มีนําเอาผลการประเมินคุณภาพภายในมาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานตามพันธกิจใหเกิดผลดี 
4 = มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในเปน  

สวนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่  
เหมาะสมสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษา
ของสถาบัน  โดยไดรับการสนับสนุนจากตนสังกัด 
และการมีสวนรวมในการประกันคุณภาพจาก  
ทุกภาคีทั้ งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
โดยเฉพาะการมีสวนรวมของชุมชน 

3 = มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่สมบูรณ
ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพ การตรวจติดตาม
คุณภาพ และการประเมนคุณภาพอยางตอเน่ืองเปน
ประจําทุกป  

   

2 = มีการกําหนดมาตรฐานและตัวบงชี้ของสถาบันที่
สอดคลองกับมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
และเอกลักษณของสถาบันครอบคลุมปจจัยที่มีผล
ตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ
จัดการศึกษา และผลผลิต  สามารถรองรับการ
ป ระเมิ น คุณ ภ าพภ ายนอก  และเที ยบ ระดั บ 
(Benchmarking) 

1 = มีวิธีและกลไกในการประกันคุณภาพภายใน 
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มาตรฐาน  และตัวบงชี้ 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 
7. มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพ  (ตอ)    
7.2 ประสิทธิผลของการประกันคุณภาพภายใน (ระดับ) 1 - 2 3 ≥ 4 
ระดับคุณภาพ 
5 = มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่สาขาวิชา

พัฒนาขึ้นหรือการปฏิบัติที่เปนเลิศ หรือการเปน
แหลงอางอิงของกลุมสาขาอื่นๆ 

4 = มีการนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเน่ือง 

3 = มีการรายงานผลการประกันคุณภาพภายใน  
ตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน  

2 = มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายใน  
โดยสอดคลองตามพันธกิจของกลุมสาขาวิชา 

1 = มีการดําเนินงานตามระบบและกลไกในการประกัน
คุณภาพภายในระดับกลุมสาขาอยางตอเน่ือง 
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5.3 ขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัย  (Common data set)……………………………….……….….…… 
 

ปการศึกษา 
ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว 

ปการศึกษา 2545 2547 2548 

1. จํานวนกลุมสาขาวิชาที่เปดสอนใน
สถาบัน  

6 6 6 

2.  จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่เปดสอน 344 369 321 
2.1 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่

เปดสอนระดับต่ํากวาปริญญาตรี    
19 18 11 

2.2 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่
เปดสอนระดับปริญญาตรี 

64 82 71 

2.3 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่
เปดสอนระดับปริญญาโท    

156 156 142 

2.4 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่
เปดสอนระดับปริญญาเอก 

50 58 58 

2.5 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่
เปดสอนระดับประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

54 54 39 

2.6 จํานวนและรายชื่อหลักสูตรที่
เปดสอนระดับประกาศนียบัตร  
บัณฑิตชั้นสูง 

1 1 - 

2.7 จํานวนหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน
ตามเกณฑ สกอ. 

344 369 321 

3.  จํานวนอาจารยประจํา 2,778 2,884 3,088 
3.1 อาจารย ข าราชการ  (กรณี

สถาบันอุดมศึกษาสังกัดรัฐบาล) 
2,513 2,351 2,291 

3.2 อาจารยพนักงาน 265 533 775 
3.3 อาจารยสัญญาจาง (ตั้งแต 9 

เดือนขึ้นไป) 
-   - 22 

4.  วุฒิการศึกษาของอาจารยประจํา 
(ใหนับรวมอาจารยประจําตามขอ 3) 

2,814 2,884 3,088 

4.1 ปริญญาเอกหรือเทียบเทา 1,372 1,666 1,846 
4.2 ปริญญาโทหรือเทียบเทา 1,284 1,109 1,124 
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ปการศึกษา 
ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว 

ปการศึกษา 2545 2547 2548 

4.3 ปริญญาตรีหรือเทียบเทา 158 109 118 
4.4 ต่ํากวาปริญญาตรี - - - 

5. ตําแหนงทางวิชาการของอาจารย
ประจํา 

2,778 2,351 
(อาจารยขาราชการ) 

3,088 

5.1 ศาสตราจารย 133 132 136 
5.2 รองศาสตราจารย 791 778 779 
5.3 ผูชวยศาสตราจารย 821 818 876 
5.4 อาจารย 1,033 623 1,297 

6.  จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 17,727 18,811 20,428 
6.1 ระดับปริญญาตรี 11,056 12,288 13,741 
6.2 ระดับปริญญาโท 5,780 5,441 5,549 
6.3 ระดับปริญญาเอก 891 1,082 1,138 

7.  บัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาทั้งหมด 4,289 4,064 4,218 
7.1 ระดับปริญญาตรี 2,394 2,272 2,447 
7.2 ระดับปริญญาโท 1,806 1,675 1,607 
7.3 ระดับปริญญาเอก 89 117 164 

8.  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไ ด ง าน ทํ า แ ล ะก า รป ร ะก อ บ  
อาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 

1,649 1,546 1,715 

9.  จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดทํางาน ตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 

NA  NA 1,513 

10.รอยละของบัณฑิตที่ไดเงินเดือน
เริ่มตนเปนไปตามเกณฑ กพ. 

99.22 
(คิดจากฐานเงินเดือน 
5,000 บาทขึ้นไป) 

99.61 
(คิดจากฐานเงินเดือน
5,000 บาทขึ้นไป) 

95.04 

11.จํานวนนักศึกษา หรือศิษยเกาที่จบ
การศึกษา ที่ ได รับการประกาศ  
เกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม หรือ  
รางวัลทางวิชาการหรือดานอ่ืน  
ที่ เกี่ยวของกับคุณภาพบัณฑิต  
ในระดับชาติ/นานาชาติในรอบ 3 
ปที่ผานมา  

40  88 233 
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ปการศึกษา 
ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว 

ปการศึกษา 2545 2547 2548 

12. จํ าน วนวิท ยานิ พ นธ และงาน  
วิชาการของนั กศึกษาที่ ได รับ
รางวัล ในระดับชาติห รือระดับ 
นานาชาติ ภายในรอบ 3 ปที่ผานมา  

12  29  114 

13. จํานวนวิทยานิพนธทั้งหมด 1,296 977 1,019 
13.1 วิทยานิพนธระดับปริญญาโท 1,165 860 855 
13.2 วิทยานิพนธระดับปริญญาเอก 131 117 164 

14.จํานวนจากวิทยานิพนธที่ตีพิมพ
เผยแพร 

255 428 181 
(เฉพาะขอมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย) 

14.1 บทความจากวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาโทที่ตี พิมพ
เผยแพร 

112 214 16  
(เฉพาะขอมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย) 

14.2 บทความจากวิทยานิพนธ
ระดับปริญญาเอกที่ตีพิมพ
เผยแพร 

143 214 165 
(เฉพาะขอมูลจาก
บัณฑิตวิทยาลัย) 

15.จํานวนงานวิจัย และงานสรางสรรค
ที่ ตี พิ ม พ  เผ ย แพ ร  แล ะ /ห รือ  
นําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และระดับนานาชาติ   

919 
(เฉพาะผลงานวิจัยที่นํา
ไปใชประโยชน) 

2,188 4,379 

16.จํานวนเงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสรางสรรคของสถาบัน 

    115,475,824.00    247,662,473.23  432,554,251.73  

17.เงินสนับสนุนงานวิ จัย และงาน
สรางสรรคจากภายนอกสถาบัน 

 >660,100,158.00    650,978,051.55      686,892,741.13 

18.จํานวนอาจารยประจําที่ รับทุน  
ทําวิจัยหรืองานสรางสรรค 

590 
(นั บ เฉ พ า ะ  principle 
investigator) 

NA  1,882 

19.จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิ จัยหรืองานสรางสรรคจาก  
ภายในสถาบัน 

 254 
(นั บ เฉ พ า ะ  principle 
investigator) 

NA  904 

20.จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุน
ทําวิ จัยหรืองานสรางสรรคจาก  
ภายนอกสถาบัน 

336 
(นั บ เฉ พ า ะ  principle 
investigator) 

NA  978 
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ปการศึกษา 
ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว 

ปการศึกษา 2545 2547 2548 

21.จํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการ
อ า ง อิ ง (Citation) ใ น  refereed 
journal ห รื อ ใ น ฐ า น ข อ มู ล  
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ     

2,182 NA 7,026 

22.จํานวนผลงานวิจัยและงานสราง
สรรค ที่ ได รับ ก ารจดท ะเบี ยน  
ทรัพยสินทางปญญา สิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ป ที่ผานมา 

13 34  87 

23.จํานวนกิจกรรม/โครงการบริการ
วิชาการและ วิชาชีพที่ตอบสนอง  
ความตองการของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติ และนานาชาติ  

1,362 2,539 3,190 

24.จํานวนอาจารยที่ เปนที่ป รึกษา 
เป น ก ร ร ม ก า ร วิ ท ย านิ พ น ธ  
ภายนอกสถาบัน เปนกรรมการ
วิชาการและกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 

706 2,537 1,306 

25.คาใชจาย และมูลคาของสถาบันใน
การบริการวิชาการและวิชาชีพ  
เพ่ือสังคม  

NA  NA 84,572,152.49  

26.จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่  ได รับการยอมรับใน  
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

-  -   -  

27.รายรับของสถาบันในการใหบริการ
วิชาการและวิชาชีพในนามสถาบัน 

-  -  - 

28.จํานวนกิจกรรมในการอนุ รักษ 
พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ  
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 331 
(โครงการ)  

 336 
(โครงการ)  

 3,329 
(กิจกรรม)  

29.คาใชจาย และมูลคาที่ ใชในการ
อนุ รักษ  พัฒนา และสรางเสริม  
เอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม 

3,245,000.00 8,441,500.00      40,369,800.73  
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ปการศึกษา 
ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว 

ปการศึกษา 2545 2547 2548 

30.สินทรัพยถาวร  5,590,769,632.51 6,918,820,613.94  14,997,447,194.98  
31.คาใชจายทั้งหมด  3,882.39 ลานบาท 5,061,570,000.00  14,291,600,524.69  
32.งบดําเนินการทั้งหมด      

32.1 ง บ ดํ า เนิ น ก า ร ทั้ ง ห ม ด  
(ไมรวมเงินเดือนบุคลากร  
ในการบริหารจัดการหอพัก  
ดานรักษาพยาบาล) 

3,882.39 ลานบาท 5,061,570,000.00  -  

32.2 ง บ ดํ า เนิ น ก า ร ทั้ ง ห ม ด  
(รวมงบดานรักษาพยาบาล) 

-  -  10,251,952,379.64  

32.3 งบดําเนินการทั้งหมด (หักงบ
ดานรักษาพยาบาล) 

-  -   5,937,964,359.46  

33.เงินเหลือจายสุทธิ 889.03  ลานบาท 3,523,860,000.00   1,068,003,230.28  
34.เงินรายรับทั้งหมด 4,771.42 ลานบาท  8,585,430,000.00  16,803,965,370.29  
35.งบประมาณสําหรับการพัฒนา

คณ าจารยทั้ ง ในประเทศและ  
ตางประเทศ 

NA  NA       76,106,772.33  

36.จํ า น ว น บุ ค ล า ก ร ป ร ะ จํ า  
สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา  
ความรูและทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ  

NA NA                   7,879  

37.จํานวนอาจารยประจําที่ เขารวม
ประชุ มวิช าการหรือ นํ าเสนอ  
ผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ       

NA  NA                   2,291  

38.จํ าน วน บุ ค ล าก รป ระจํ า ส าย
สนับสนุนทั้งหมด 

               18,737                  8,193                 12,608  

39.จํานวนของนักศึกษาที่ เขารวม  
กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 

-  -                 11,531  

40.คาใชจายทั้ งหมดที่ ใช ในระบบ  
หองสมุดคอมพิวเตอร และศูนย  
สารสนเทศตอนักศึกษา  

    455,235,803.20      94,291,794.00  520,005,319.58 

 
 
 
 
 



 

 119รายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2548 

 
 
 
 
 
 
 

ปการศึกษา 
ขอมูล ปที่ประเมินครั้งที่แลว 

ปการศึกษา 2545 2547 2548 

41.คา FTES ระดับปริญญาตรี       
41.1 คา FTES คิดตามปการศึกษา             11,255.86           12,977.75             13,954.44  
41.2 คา FTES คิดตามปงบประมาณ 11,317.39 12,551.09            13,445.53  

42.คา FTES ระดับปริญญาโทและเอก 
(หลังจากที่ปรับคาแลว) 

      

42.1คา FTES คิดตามปการศึกษา             10,478.40            8,790.06               9,046.04  
42.2คา FTES คิดตามปงบประมาณ 11,047.59 8,613.96 9,081.68  

 
ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวเปนความจริง 
 

                                 
(รองศาสตราจารยวีระพงศ   ปรัชชญาสิทธิกุล) 

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

วันที่  8  กันยายน 2549 
 
 
 





 

 

5.4 แบบบันทึกคะแนนและผลการประเมินของมหาวิทยาลัย.......................................................................................... .................... ............................................. 
 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

1. มาตรฐานด านคุณ ภาพ
บัณฑิต 

   
                

35.00 
  

142.91 4.08 

ตัวบงชี้รวม                    17.50       
1.1 รอยละของบัณฑิ ตระดับ
ป ริญ ญ าต รีที่ ได งานทํ าและ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

1-59 60-79 ≥ 80 89.32 3 88.32 
[74.70 (ผูกรอก
แบบสอบถาม
รวมลาศึกษาตอ)]

89.32 1 70 89.32 1 2.93 5 14.65   

1.2 ร อยละของบัณฑิ ตระดั บ
ปริญญาตรีที่ไดทํางานตรงสาขาที่
สําเร็จการศึกษา 

1-59 60-79 ≥ 80 88.22 3 NA 88.22 1 70 88.22 1 2.93 5 14.65   

1.3 รอยละของบัณฑิตที่ไดรับ
เงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

1-74 75-99 100 95.04 2 99.22 
(คิดจากฐาน 
เงินเดือน   

5,000 บาท    
ขึ้นไป) 

95.04 0 95 95.04 1 2.92 3 8.76   

1.4 ระดับความ พึงพอใจของ นายจาง  
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

1-2.4 2.5-3.4 ≥ 3.5 3.74 3 3.75  3.74 1 3.3 3.74 1 2.92 5 14.60   

1.5 จํานวนนักศึกษา  หรือศิษย-
เกาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณ  
ยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ 

- 1 ≥ 2 233 3 40  233 1 5 233 1 2.90 5 14.50   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

คุณธรรม จริยธรรม หรือรางวัลทาง  
วิชาการ หรือดานอื่นที่เกี่ยวของกับ  
คุณภาพบัณฑิต  ในระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติ  ในรอบ 3 ป 
ที่ผานมา 
1.6 จํ าน วน วิท ยานิ พนธ และ  
งานวิชาการของนั กศึกษาที่  
ไดรับรางวัลในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ ภายในรอบ 3 ป  
ที่ผานมา 

1-5 6-8 ≥ 9 114 3 12  114 1 9 114 1 2.90 5 14.50   

ตัวบงชี้เฉพาะ                   17.50        
1.7 ร อยละของบทความจ า ก  
วิทยานิพนธปริญญาโทที่ตีพิมพ  
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาโททั้งหมด  

1-39 40-59 ≥ 60 24.88 1 9.61 
 

24.88 0 15 24.88 1 8.75 2 17.50   

1.8 ร อยละของบทความจ า ก  
วิทยานิพนธปริญญาเอกที่ตีพิมพ  
เผยแพรตอจํานวนวิทยานิพนธ
ปริญญาเอกทั้งหมด 

1-49 50-74 ≥ 75 182.90 3  109.16 
 

182.90 1 100 182.90 1 8.75 5 43.75   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

2. มาตรฐานดานการวิจัยและ
งานสรางสรรค 

                   35.00   161.00 4.60 

ตัวบงชี้รวม                      17.50       
2.1 รอยละของงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ ตี พิมพ  เผยแพร 
และ/หรือนําไปใชประโยชน ทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจํา 

1-19 20-29 ≥ 30 142.27 3  61.30 142.27 1 30 142.27 1 3.50 5 17.50   

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสรางสรรคของสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

1-19,999 20,000-
29,999 

≥ 30,000 140,530.95 3 41,568  140,530.95 1 20,000 140,530.95 1 3.50 5 17.50   

2.3 เงินสนับสนุนงานวิจัย และ
งานสรางสรรคจากภายนอก
สถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา 

1-34,999 35,000-
49,999 

≥50,000 223,162.03 3 237,617.05 223,162.03 1 50,000 223,162.03 1 3.50 5 17.50   

2.4 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัย หรืองานสราง
สรรค จากภายในสถาบั นต อ
จํานวนอาจารยประจํา 

1-34 35-49 ≥ 50 29.37 1 9.14  29.37 0 20 29.37 1 3.50 2 7.00   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

2.5 รอยละของอาจารยประจําที่
ไดรับทุนทําวิจัยหรืองานสราง
สรรค จากภายนอกสถาบั นต อ
จํานวนอาจารยประจํา 

1-24 25-39 ≥ 40 31.77 2 12.10  31.77 1 20 31.77 1 3.50 4 14.00   

ตัวบงชี้เฉพาะ                      17.50       
2.6 รอยละของบทความวิจัยที่ได
รับการอางอิง (Citation) ใน referred 
journal ห รื อ ใน ฐ า น ข อ มู ล  
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
ตออาจารยประจํา 

1-14 15-19 ≥ 20 215.13 3 78.55 215.13 1 20 215.13 1 8.75 5 43.75   

2.7 จํานวนผลงานวิจัยและงาน  
สรางสรรคที่ไดรับการจดทะเบียน
ท รั พ ย สิ น ท า ง ป ญ ญ าหรื อ  
อนุสิทธิบัตร ในรอบ 5 ป ที่ผานมา  

1 2 ≥ 3 87 3  13 87 1 4 87 1 8.75 5 43.75   

3. มาตรฐานดานการบริการ
วิชาการ 

                   20.00   100.00 5.00 

ตัวบงชี้รวม                       20.00       
3.1 รอยละของกิจกรรม/โครงการ
บ ริ ก ารวิ ช าการและวิ ช าชี พ  

1-19 20-29 ≥ 30 109.43 3  49.03 109.43 1 25 109.43 1 5.00 5 25.00   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

ที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 
และเสริมสรางความ เขมแข็งของ  
สังคม  ชุมชน ประเทศชาติ และ
นานาชาติตออาจารยประจํา  
3.2 ร อ ย ล ะข อ งอาจารย ที่ เป น   
ที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธ
ภายนอกสถาบั น เป นกรรมการ  
วิชาการ และกรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตอ
อาจารยประจํา 

1-14 15-24 ≥ 25 57.61 3 25.41  57.61 1 25 57.61 1 5.00 5 25.00   

3.3 มีการนําความรูและประสบการณ
จากการบริการวิชาการและวิชาชีพ
มาใช ในการพัฒนาการเรียน  
การสอน และการวิจัย   

1 2 ≥ 3 5 3 5 5 1 2 5 1 5.00 5 25.00   

3.4 ค าใช จ าย และมู ลค าข อ ง
สถาบัน ในการบริการวิชาการและ
วิชาชีพเพื่ อ สังคมตออาจารย
ประจํา 

1-4,999 5,000-
7,499 

≥ 7,500 29,012.75 3  NA 29,012.75 1 10,000 29,012.75 1 5.00 5 25.00   

                



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

4. มาตรฐานด านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                   10.00   45.00 4.50 

ตัวบงชี้รวม                    10.00       
4.1 รอยละของโครงการ/กิจกรรม
ในการอนุ รักษ  พัฒ นา  และ  
สรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและ  
วัฒนธรรมตอจํานวนนักศึกษา  

1-14 15-19 ≥ 20 23.86 3  2.94 23.86 1 10 23.86 1 5.00 5 25.00   

4.2 รอยละของค าใช จ ายและ  
มูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา
และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะ
และวัฒนธรรมตองบดําเนินการ 

0.01-
0.49% 
ของงบ 

ดําเนินการ

0.5-0.9%
ของงบ 
ดําเนิน
การ 

≥ 1%  
ของงบ 
ดําเนิน
การ 

0.68 2 0.08 0.68 1 0.5 0.68 1 5.00 4 20.00   

5. มาตรฐานดานการพัฒนา
สถาบันและบุคลากร 

                   20.00   89.10 4.46 

ตัวบงชี้รวม                       20.00       
5.1 สภาสถาบัน  และผู บริหารมี  
วิ สัยทัศนที่ ขับ เค ลื่อนพันธกิจ 
และสามารถสะทอนถึงนโยบาย 
วัตถุประสงค และนําไปสูเปาหมาย
ของการบริหารจัดการที่ดี มีการ

1-3 4 ≥ 5 5 3  NA 5 1 4 5 1 1.82 5 9.10   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

บริหารแบบมีสวนรวม เนนการ
กระจายอํ านาจ  โปร งใส  และ  
ตรวจสอบได รวมทั้งมีความสามารถ
ใน ก า รผ ลั ก ดั น ส ถ าบั น ให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล 

5.2 มี ก า รพั ฒ น า สถ าบั น สู  
องคการเรียนรู โดยอาศัยผลการ
ประเมินจากภายในและภายนอก 

1-2 3 ≥ 4 4 3  1 4 1 3 4 1 1.82 5 9.10   

5.3 มีการกําหนดแผนกลยุทธที่  
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 

1-2 3 ≥ 4 5 3  5 5 1 3 5 1 1.82 5 9.10   

5.4 การใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน 

1-2 3 ≥ 4 4 3  4 4 1 3 4 1 1.82 5 9.10   

5.5 ศักยภาพของระบบฐาน  
ขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจัย  

1 2 ≥ 3 3 3  3 3 1 2 3 1 1.82 5 9.10   

5.6 สินทรัพยถาวรตอจํานวน  
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา)  

1-64,999 65,000-
99,999 

≥ 
100,000 

665,748.10 3 NA 665,748.10 1 50,000 665,748.10 1 1.82 5 9.10   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

5.7 คาใชจายทั้งหมดตอจํานวน
นักศึกษา (เต็มเวลาเทียบเทา) 

≥ +10% 
หรือ  

≤ -10%  
ของเกณฑ 

5-9.99%
และ  
-5-

(9.99)% 
ของเกณฑ

(-4.99) - 
4.99%  

ของเกณฑ

>รอยละ 10 1 NA 
(งบดําเนินการ 
ไมรวมงบรักษา

พยาบาล    
ตอ FTES = 
271,956.40) 

>รอยละ 10 
(งบดําเนินการ  
ไมรวมงบรักษา

พยาบาล      
ตอ FTES = 
263,590.76) 

0   > รอยละ 
10 

0 1.82 1 1.82   

5.8 รอยละของเงินเหลือจายสุทธิ
ตองบดําเนินการ  

1-4%  
ของงบ 

ดําเนินการ

5-9% หรือ
>15 % 
ของงบ 

ดําเนินการ

10- 15% 
ของงบ 

ดําเนินการ

10.42 3  23.16 10.42 1 5.00 10.42 1 1.82 5 9.10   

5.9 รอยละของอาจารยประจําที่  
เขารวมประชุมวิชาการหรือนํา
เสนอผลงานวิชาการ ทั้งในประเทศ
และตางประเทศ 

1-39 40-59  ≥ 60 78.59 3 NA 78.59 1 40 78.59 1 1.82 5 9.10   

5.10 งบประมาณ  สําหรับการ
พัฒนาคณาจารยทั้งในประเทศและ
ตางประเทศตออาจารยประจํา  

1-9,999 10,000-
14,999 

≥ 15,000 24,646.98 3  NA 24,646 .98 1 10,000 24,646.98 1 1.81 5 9.05   

5.11 รอยละของบุคลากรประจํา 
สายสนับสนุนที่ไดรับการพัฒนา
ความรู และทักษะในวิชาชีพ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ 

1-54 55-79 ≥ 80 62.49   2 NA 62.49   0 25 62.49   1 1.81 3 5.43  



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

6. มาตรฐานดานหลักสูตร
และการเรียนการสอน 

                   20.00   84.46 4.22 

ตัวบงชี้รวม                       20.00       
6.1 ร อ ย ล ะข อ งหลั กสู ตรที่ ได    
มาตรฐานตอหลักสูตรทั้งหมด 

1-79 80-99 100 100 3  100 100 1 100 100 1 2.23 5 11.15   

6.2 จํ านวนนั กศึ กษาเต็ ม เวลา
เที ยบเท าตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

≥+10% 
หรือ  

≤ -10% 
ของเกณฑ 

6-9.99%
และ -6-(-
9.99)% 

ของเกณฑ

(-5.99) 
-5.99% 

ของเกณฑ

< 55.32% 
ของเกณฑ 

1   
 

1:5.1 

< 55.32% 
ของเกณฑ 

1:7.89 

0   < 55.32% 
ของเกณฑ 

0 2.23 1 2.23   

6.3 รอยละของอาจารยประจําที่
มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา
ตออาจารยประจํา  

1-39 40-59 ≥ 60 59.78 3 49.38  59.78 1 40.00 59.78 0 2.23 4 8.92   

6.4 รอยละของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

1-44 45-69 ≥ 70 58.03 2  62.81 58.03 0 40.00 58.03 1 2.22 3 6.66   

6.5 การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
วิชาชี พคณาจารย  (Professional 
Ethics)  

1-2 3 ≥ 4 4 3  3 4 1 3 4 1 2.22 5 11.10   

6.6 กระบวนการเรี ยนรู ที่ เน น  
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยเฉพาะการ
เรี ย น รู จ าก ก า รป ฏิ บั ติ แ ล ะ  
ประสบการณจริง 

1-2 3-4 ≥ 5 6 3  5 6 1 4 6 1 2.22 5 11.10   



 

 

อิงตามมาตรฐาน อิงตามพัฒนาการ อิงตามแผน 
เกณฑการประเมิน 

ตามตัวบงชี้ 
ผลการประเมิน การเปรียบเทียบผล

งานกับแผน มาตรฐานดาน 
1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 

ผลงาน 

คะ
แน

นท
ี่ได

 

 รอบที่ 1 
(2545) 

 รอบที่ 2 
 (2548) คะ

แน
นท

ี่ได
 1)  

แผน ป 48 
(เปาหมาย) 

ปฏิบัติจริง 
(ผลงาน) คะ

แน
นท

ี่ได
 2)  

น้ําหนัก 
รวม 

คะแนน 
ที่ได 

สรุป
คะแนน 

คะแนน
ตาม 

มาตรฐาน/
ระดับการ
ประเมิน 

6.7 ระดั บความพึ งพอใจของ  
นักศึกษาตอคุณภาพการสอนของ
อาจารยและ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  

1-2.49 2.5-3.49 ≥ 3.5 3.96 3 >3.5 
(ระดับดี)  

3.96 1 3.5 3.96 1 2.22 5 11.10   

6.8 ร อ ย ล ะข อ งนั ก ศึ ก ษ าที่  
เขารวมกิจกรรม/โครงการพัฒนา
นักศึกษาตอจํานวนนักศึกษา  

1-39 40-59 ≥ 60 83.92 3   
2.03% 
(กิจกรรม
ตอ นศ.) 

83.92 
5.73% 
(กิจกรรม   
ตอ นศ.) 

1 50.00 83.92 1 2.22 5 11.10   

6.9 ค าใช จ ายทั้ งหมดที่ ใช ใน
ระบบหองสมุด  คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศตอนักศึกษา 

1-4,499 4,500-
6,999 

≥ 7,000 23,083.43 3 32,224.84 23,083 .43 1 3,000 23,083 .43 1 2.22 5 11.10   

7. มาตรฐานดานระบบการ
ประกันคุณภาพ 

                   20.00   100.00 5.00 

ตัวบงชี้รวม                       20.00       
7.1 มี ระบบและกลไก ในการ
ประกั นคุณภาพภาย ในที่ ก อ  
ให เกิ ด ก ารพั ฒ น าคุ ณ ภ าพ  
การศึกษาอยางตอเนื่อง 

1-2 3 ≥ 4 4 3  3 4 1 3 4 1 10.00 5 50.00   

7.2 ประสิทธิผลของการประกัน
คุณภาพภายใน 

1-2 3 ≥ 4 4 3  3 4 1 3 4 1 10.00 5 50.00   
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5.5 ผลการประเมินคุณภาพระดับกลุมสาขาวิชา…………………………………………………..……… 
 

กลุมที่ 1  กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 4.25 ดี 35 148.75 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 4.30 ดี 35 150.50 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 ดี 10 45.00 

คะแนน 1 - 4 
=  444.25 

 100 
=  4.44 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 4.36 ดี 20 87.20 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 4.33 ดี 20 86.60 

7 การประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

คะแนน 1 - 7 
=  718.05 
      160 
=  4.49 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 
 *  คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง 
 
กลุมที่ 2 กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ  
 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 3.92 ดี 35 137.20 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 4.70 ดี 35 164.50 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดี 20 100.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 ดี 10 45.00 

คะแนน 1 - 4 
=  446.70 

 100 
=  4.47 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 4.18 ดี 20 83.60 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 4.67 ดี 20 93.40 

7 การประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

คะแนน 1 - 7 
=  723.70 
      160 
=  4.52 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 
*  คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง 
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กลุมที่ 3  กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 
 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 4.75 ดีมาก 35 166.25 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 3.65 ดี 35 127.75 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 10 50.00 

คะแนน 1 - 4 
=  444.00 

 100 
=  4.44 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 4.18 ดี 20 83.60 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 4.56 ดีมาก 20 91.20 

7 การประกันคุณภาพ 4.50 ดี 20 90.00 

คะแนน 1 - 7 
=  708.80 
      160 
=  4.43 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 
 * คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง 
 
กลุมที่ 4  กลุมสาขาวิชาบริหาร พาณิชยศาสตร การบัญชี  

 การจัดการ การทองเที่ยว และเศรษฐศาสตร 
 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 4.25 ดี 35 148.75 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 2.75 พอใช 35 96.25 

3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 3.50 ดี 10 35.00 

คะแนน 1 - 4 
=  380.00 

 100 
=  3.80 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 4.36 ดี 20 87.20 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 4.00 ดี 20 80.00 

7 การประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

คะแนน 1 - 7 
=  647.20 
      160 
=  4.05 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 
 * คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง
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กลุมที่ 5 กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลปและประยุกตศิลป 
 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 5.00 ดีมาก 35 175.00 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 4.20 ดี 35 147.00 

3 การบริการวิชาการ 4.50 ดี 20 90.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก 10 50.00 

คะแนน 1 - 4 
=  462.00 

 100 
=  4.62 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 3.73 ดี 20 74.60 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 3.67 ดี 20 73.40 

7 การประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

คะแนน 1 - 7 
=  710.00 
      160 
=  4.44 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 
 * คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง 
 
กลุมที่ 6  กลุมสาขาวิชามนุษยและสังคมศาสตร 
 

ลําดับ ชื่อมาตรฐาน 
คะแนน 
ที่ได 
(1) 

ผลการ
ประเมิน * 

นํ้าหนัก 
 

(2) 

ผลรวม
คะแนน 
(1)x(2) 

คะแนนเฉลี่ย 

1 คุณภาพบัณฑิต 4.00 ดี 35 140.00 

2 งานวิจัยและงานสรางสรรค 3.85 ดี 35 134.75 

3 การบริการวิชาการ 4.50 ดี 20 90.00 

4 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.50 ดี 10 45.00 

คะแนน 1 - 4 
=  409.75 

 100 
=  4.10 

 

5 การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 3.82 ดี 20 76.40 

6 หลักสูตรและการเรียนการสอน 4.11 ดี 20 82.20 

7 การประกันคุณภาพ 5.00 ดีมาก 20 100.00 

คะแนน 1 - 7 
=  668.35 
      160 
=  4.18 

ผลการตัดสิน        รับรอง           รับรองโดยมีเงื่อนไข            ไมรับรอง 

 * คะแนน 4.51 - 5.00 = ดีมาก, 3.51 - 4.50 = ดี, 2.51 -3.50 = พอใช, 1.51 - 2.50 = ควรปรับปรุง, 1.00-1.50 = ตองปรับปรุง 
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ประสานงานขอมูลและการจัดพิมพ : 
นางโกสุม  ประเสริฐพันธุ 
นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง 
นางสาวดุจแข  วงษสุวรรณ 
นางไศลเพ็ชร  ชนเห็นชอบ 
นางกนกวลี   ไทยนอย 
นางสาววิไลรัตน  ศรีกิจเกษมวัฒน 

พิมพ/รูปเลม : นางสาวหฤทัย  แสงไกร 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี   
999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4  ต.ศาลายา  อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม 73170  
โทรศัพท 02-849-6062-3  โทรสาร 02-849-6061 
e-mail address : dircopqd@mahidol.ac.th 
http://intranet.mahidol/institute/office/op/qd/ 




