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 คํานํา 
 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน สงเสริมให
หน วยงานทุกระดับดํ า เ นินการพัฒนาคุณภาพ      
อยางจริงจัง ตอเน่ือง และสอดคลองกับวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย  จึงกําหนดใหมีระบบคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยข้ึนอยางเปนรูปธรรมเมื่อป พ.ศ. 2547     
ซึ่งถือเปนมาตรฐานคุณภาพ ระยะที่ 1 และไดปรับปรุง
มาตรฐานคุณภาพ ระยะที่ 2  เพื่อการประเมินตนเอง
ของปงบประมาณ 2549  บัดน้ี มหาวิทยาลัยไดกําหนด
วิสัยทัศนข้ึนใหม โดยมุงสูความเปนมหาวิทยาลัย
ระดับโลก  จึงเห็นสมควรกําหนดมาตรฐานคุณภาพ 
ระยะที่ 3 ข้ึน  เพื่อใชเปนกลไกสําคัญในการผลักดัน
การพัฒนามหาวิทยาลัย  ใหบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดไว  
มาตรฐานคุณภาพตามระบบคุณภาพ ระยะที่ 3  น้ี 
นอกจากจะเนนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเน่ือง (CQI) 
ยังไดเพิ่มเติมการพัฒนาคุณภาพดวยกระบวนการ
เทียบเคียงสมรรถนะ ( ฺBenchmarking) ดวย 

มหาวิทยาลัยตระหนักวา การพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานฯ ของมหาวิทยาลัย  จะบรรลุผลสําเร็จได   
ก็ดวยความรวมมือรวมใจ ของบุคลากรทุกระดับ  
มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทําเอกสารฉบับน้ีข้ึน เพื่อเผยแพร
ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของทุกฝายทราบ และชวยกัน
พัฒนามหาวิทยาลัยของเราใหก าวสูความเปน
มหาวิทยาลัยระดับโลกใหไดภายในอนาคตอันใกลน้ี 

 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
กรกฎาคม 2551 
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 นโยบายคุณภาพ 
 
 
1. มุงมั่นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย

สู วิ สัยทัศนและเปาหมายของมหาวิทยาลัย ชี้นํา
สังคมไทยสูการพัฒนาที่ย่ังยืน ตลอดจนมีสวนรวม
สงเสริมการสรางสุขภาวะของชุมชน 

2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานของสํานัก/
คณะ/สถาบัน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง 
โดยเทียบเคียงกับหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก 
ในระดับเดียวกันหรือที่ เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ    
เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

3. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบัน พัฒนา
ระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัย และสรางสรรค
นวัตกรรม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปนระบบ 
การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติ ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองคความรูสูความ
เปนเลิศและสรางสรรคนวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือในการ
แลกเปล่ียนเรียนรูซึ่ งกันและกันอยางกวางขวาง      
ในมหาวิทยาลัย อยางเปดเผย เปนกัลยาณมิตร และ   
มุงสูโลกาภิวัตน 

6. สงเสริมและสนับสนุนใหสํานัก/คณะ/สถาบันจัดวาง
ระบบ กํากับ ติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัยและมาตรฐานสากล
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
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มาตรฐานคุณภาพ 
 
1. ดานการบริหาร 

หลักการ : มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนํา
องคกรอยางมีวิสัยทัศน  การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  ทั้งการบริหารทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ
การเงิน ระบบฐานขอมูล  และการบริหารความเสี่ยง/
การเปล่ียนแปลง  เพื่อสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 

องคประกอบที่ 1 ภาวะผูนํา  
หลักการ  ผูนํา /ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีบทบาท   
ในการช้ีนําองคกร  กําหนดทิศทางและเปาหมายของ
องคกร สรางบรรยากาศการเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน
มีความรับผิดชอบตอสังคม  และใหความสําคัญกับ
หลักธรรมาภิบาล 

 

มาตรฐานคณุภาพ 
1.1 ผู นํ า กํ าหนดทิ ศทางและ เป าหมายการ

ดําเนินงานขององคกรทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาวโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและ 
ชุมชนและถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ 

1.2 ผูนําเอื้อและสงเสริมการสรางความรวมมือ
ระหวางหนวยงาน ทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ  เพ่ือใหองคกรสามารถแขงขันไดใน
ระดับสากล 

1.3 ผูนําใหความสําคัญและเปนแบบอยางที่ดี    
ในการมีวินัย  จริยธรรม และจรรยาบรรณในการ
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งวางแนวทางปฏิบัติและกํากับ
ให เกิดระบบงานที่ เปนธรรม  โปรงใส   และ
ตรวจสอบได 
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1.4 ผูนําทุกระดับสรางบรรยากาศและวัฒนธรรม
แหงการเรียนรูและการสรางนวัตกรรม  เพ่ือกาวไปสู
การบรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 

 
องคประกอบที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ 
หลักการ  องคกรกําหนดทิศทาง  เปาหมายและยุทธศาสตร
หลักขององคกร  ติดตาม  ควบคุม  กํากับ  และประเมินผล
เพื่อใหการดําเนินงานในภารกิจตางๆ  เปนไปในทิศทางเดียวกัน
และสอดคลองกันทั้ งมหาวิทยาลัย และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 

มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มีกระบวนการศึกษา  วิเคราะหปจจัยตางๆ 

เพ่ือกําหนดทิศทาง   เปาหมาย   ในการทํา
แผนกลยุทธทุกพันธกิจ ที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรหลักของมหาวิทยาลัยและของชาติ
พรอมทั ้งกําหนดตัวชี ้ว ัดของยุทธศาสตร
โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับมีสวนรวม 

2.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานทั้งระยะส้ันและ
ระยะยาวใหสอดคลองกับพันธกิจ  และนําแผน
ไปสูการปฏิบัติ 

2.3 มีการวิเคราะห  ติดตาม  ควบคุม  กํากับ  และ
ประเมินผลการดําเนินงาน และมีการทบทวน
ปรับเปลี่ยนกลยุทธเ พื่อใหเกิดผลสํา เร็จ    
สูทิศทางและเปาหมายขององคกร 

2.4 จัดทํารายงานผลลัพธการปฏิบัติงานตามแผน
กลยุทธ 
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องคประกอบที่ 3 ทรัพยากรบุคคล  
หลักการ  คนเปนทรัพยากรที่มี คุณคาสูงสุดขององคกร
มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู  การพัฒนา         
อยางตอเนื่อง  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
3.1 มีระบบสรรหา  คัดเลือกบุคลากร  ทั้งความรู

ความสามารถ  จิตใจ  และอารมณ เขาสูองคกร     
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  เหมาะสมกับแผน
อัตรากําลัง 

3.2 มี ก า รพั ฒน า เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ยภาพแล ะ
ความก าวหน าของบุคลากรทุกสายงาน     
อยางตอเนื่อง 

3.3 มีการเตรียมความพรอมบุคลากรดานความรู
ความสามารถ  และทักษะ  เพ่ือรองรับตําแหนง
บริหาร 

3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและให
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับ อยางเปนธรรม
โปรงใสและตรวจสอบได 

3.5 มีระบบการอุทธรณและรองทุกขที่เปนอิสระ
และมีประสิทธิภาพ 

3.6 มีการจัดสวัสดิการ  สภาพแวดลอม  และการ
สรางเสริมสุขภาวะ  ที่ทําใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 

องคประกอบที่ 4 การจัดการความรู  
หลักการ  องคกรกําหนดการคัดสรร  รวบรวม  วิเคราะห
สั ง เคราะห   จัดการแลกเป ล่ียน   ปรับปรุ ง   ขอมูล
สารสนเทศและสินทรัพยทางความรู  เพื่อแบงปนใหเกิด
ประโยชนตอองคกรในการเรียนรูและสรางสรรคสังคม 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู 
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4.2 การบูรณาการการจัดการความรูกับการ
ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 

 
องคประกอบที่ 5 ระบบคุณภาพ 
หลักการ  องคกรมีระบบคุณภาพเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องสูวัฒนธรรมคุณภาพ  รวมท้ังการประเมิน
คุณภาพ เพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ในทุกพันธกิจ 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายใน

องคกร ซึ่งสามารถรองรับการประกันคุณภาพ
ภายนอก และสูวัฒนธรรมคุณภาพ 

 
องคประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร 
หลักการ  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  และสามารถ
สนับสนุนการบริหารองคกรในทุกดาน 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
6.1 มีระบบและกลไกพัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร  ทั้งดานโครงสราง
hardware  software และ peopleware 

6.2 มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง  ทันสมัย
พรอมใชงาน  ตอบสนองตอทุกพันธกิจของ
องคกร  และผูใชสามารถเขาถึงขอมูลตาม
ความเหมาะสมและรวดเร็ว 

6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรใหกาวทัน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
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องคประกอบที่ 7 การประชาสัมพันธ 
หลักการ  มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธ
แบบบู รณาการที่ มุ ง เป าหมาย   เพื่ อ ใหผลงานของ
มหาวิทยาลัยเปนที่ประจักษทั้งระดับประเทศและนานาชาติ 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธองคกร

และผลงานเชิงรุก 
 
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
หลักการ  มีการบริหารจัดการดานการเงิน การคลัง  พัสดุ 
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน และการใชจายเงินและ
ทรัพยสิน 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
8.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงิน

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
8.2 มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน 

ใหเกิดคุณคาและประโยชนสูงสุด 
 

องคประกอบที่ 9 การบริหารความเสี่ยงและ
การเปลี่ยนแปลง 

หลักการ เพื่อใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยง 
ในการลดมูลเหตุของแตละโอกาส ที่จะทําใหองคกรเกิด
ความเสียหาย โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกร
ตามยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุก

พันธกิจ 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 8 

2. ดานการศึกษา 
หลักการ : มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัด
การศึกษา ซึ่งเปนภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลยั
โดยมุงเนนการผลิตบัณฑิตที่มีคุณสมบัติและคุณลักษณะ
พิเศษ  ที่มีความโดดเดนกวาสถาบันการศึกษาอื่นๆ  ในสาขา/
คณะเดียวกัน และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนที่   
บูรณาการกับการวิจัยและการบริการวิชาการ   

 

องคประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หลักการ  มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
องคกร โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร  ทั้งการ
กําหนดนโยบายและแผนงาน  การประสานงาน การติดตาม
ประเมินผล  และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้  ระบบและกลไก   
แตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได   
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 องคกรมีการกําหนดโครงสราง  ผูรับผิดชอบ 

ทิศทาง นโยบาย เปาหมาย  แผนงาน  ดานการ
บริหารจัดการการศึกษาที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยและของชาติ   

1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

องคประกอบที่ 2 หลักสูตร 
หลักการ หลักสูตรที่เปดสอนมีคุณภาพมาตรฐาน เปนที่
ยอมรับและเปนที่นิยมในระดับชาติ /นานาชาติ  และ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและ
ของประเทศ 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
2.1 มีระบบและกลไกในการสราง  ประเมิน และ

ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรที่มีความคลองตัว
และตอบสนองทันเหตุการณ 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
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2.2 หลักสูตรที่เปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานตาม
เกณฑมาตรฐานหลัก สูตรของกระทรวง 
ศึกษาธิการ /องคกรวิชาชีพ  และเปนที่ยอมรับ
ในระดับนานาชาติ 

2.3 มีหลักสูตรนานาชาติที่มีคุณภาพมาตรฐาน   
ในจํานวน /สัดสวนที ่สอดคลองกับทิศทาง
นโยบาย และเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

 
องคประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน 

และการประเมินผล 
หลักการ  มี ก ร ะบวนกา ร เ รี ยนก า รสอนและกา ร
ประเมินผล  ที่สงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตที่มีความรู
ค ว ามสามารถ  ทั้ ง ด านวิ ช า ชีพ  /วิ ช า เฉพาะ   และ
ความสามารถ /ทักษะดานอื่นๆ  ที่มีความสําคัญตอการ
เรียนรูตลอดชีวิต  และการดําเนินชีวิตอยางมีคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
3.1 มี ก ร ะบ วนก า ร เ รี ย นก า ร สอนแล ะก า ร

ประเมินผล สอดคลองกับหลักการการศึกษา
ที่เนนการเรียนรูเปนศูนยกลาง (Learning 
Centered Education) 

3.2 มีการประเมินและปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน และการประเมินผลอยางเปนระบบ 

3.3 มีการสงเสริม  สนับสนุนการทําวิจัยทางดาน
การศึกษา  (Education Research) เพ่ือพัฒนา 
การเรียนการสอนและการประเมินผลนักศึกษา 

 



 10 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา

องคประกอบที่ 4 นักศึกษา 
หลักการ  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความพรอม
ดานความรู  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ  สุขภาพ  สังคม 
และมีความตั้งใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที ่มีประสิทธิภาพ

โดยคํานึงถึงศักยภาพของนักศึกษาและ
การกระจายโอกาสทางการศึกษา 

4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ดานความรู  ความสามารถ
คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม 

 
องคประกอบที่ 5 ปจจัยเกื้อหนนุ 
หลักการ  มีการจัดทรัพยากร สภาพแวดลอม  และระบบ
สารสนเทศ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนพันธกิจ ในการจัด
การศึกษาและนักศึกษาอยางเพียงพอ 
 

มาตรฐานคณุภาพ 
5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน   

การสอน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และการคนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ 

5.2 มีการพัฒนาหองสมุด  แหลงเรียนรูใหทันสมัย 
หลากหลาย  และเพียงพอตามความตองการ
ของผูใชบริการ 

5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ  วัสดุ  อุปกรณ  และ
สถานที่ เพ่ือการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

5.4 มีการสรางสภาพแวดลอม  บรรยากาศ และ
นันทนาการ  ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่มี
ประสิทธิภาพและเหมาะสม 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
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5.5 มีการจัดสวัสดิการ  สิ่งอํานวยความสะดวก
การใหคําปรึกษาและความชวยเหลือ ที่เอื้อตอ
การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 
องคประกอบที่ 6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 
หลักการ  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง  เปนที่
ยอมรับของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ สามารถ
ประยุกตใชความรู ในการตอบสนองความตองการ/
แกปญหา /ช้ีนําและพัฒนาสังคม  สามารถพัฒนาตนเอง
อยางตอเนื่อง และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคณุภาพ 

6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

6.2 สรางกลไกเ พ่ือให ศิษยปจจุ บัน   บัณฑิต /
ผูสําเร็จการศึกษา /ศิษยเกา  มีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบัน  เพ่ือสรางความรัก ความผูกพัน
อยางตอเนื่อง 

 



 12 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย

3. ดานการวิจัย 
หลักการ : มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย  รวมทั้งมีกลไกในการควบคุมคุณภาพ
งานวิ จัย  เพื่อเปนพื้นฐานในการสรางองคความรูและ
นวัตกรรมใหมๆ  ที่ไดมาตรฐานสากล สามารถตอบสนองตอ
ความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
 
องคประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หลักการ มีระบบและกลไกที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัย/
นวัตกรรม  ที่ มีมาตรฐานสากล  /เ กิดประโยชนตอ
ประเทศชาติ 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 มีนโยบายและแผนงานวิจัย  ซึ่งตอบสนองตอ

เป าหมาย /วิ สัยทั ศน ของมหาวิทยาลั ย  
สอดคลองกับยุทธศาสตรของชาติ 

1.2 มีระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

1.3 มีการสนับสนนุทางดานการเงนิและปจจยัเกือ้หนนุ 
ในการทําวิจัย  เพ่ือผลิตนักวิจัยรุนใหมและ
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น   

1.4 มีระบบสารสนเทศและฐานขอมูลงานวิจัยที่ เปน
ปจจุบัน  สามารถใชประโยชนในการบริหาร
จัดการ และการสรางงานวิจัย 

1.5 มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยให เปนที่
ยอมรับในระดับสากล 

1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยและนวัตกรรม ที่กอ 
ใหเกิดมูลคาและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 

1.7 มี ก ล ไ ก ก า ร เ ผ ย แพ ร ผ ล ง า น วิ จั ย แ ล ะ
กระบวนการถายทอดเทคโนโลยี ทั้งภายใน
และภายนอก 

1.8 มีระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย 
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องคประกอบที่ 2 ผลงานวิจัย 
หลักการ  ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม  สามารถ
ตีพิมพในวารสารนานาชาติที่มี Impact factor    มีประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และมนุษยชาติ  และ
กอใหเกิดการพัฒนาการเรียนการสอน ที่มีนวัตกรรมและ
ทันสมัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชแกปญหา/

กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 
2.2 มีผลงานวิจัย /นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช

ประโยชนในชุมชน สังคม และเชิงพาณิชย 
2.3 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมิน

(Peer-reviewed Journals/Refereed Journals)
หรืออยูในฐานขอมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ 

2.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการอางอิงในวงวิชาการ
(Citation) 

2.5 มีผลงานวิจัยที่ เปนตนแบบ  (Prototype) /        
ต น ค ว า ม คิ ด   ( Originality) / น วั ต ก ร ร ม 
(Innovation) 

 
 



 14 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ

4. ดานการบริการวิชาการ 
หลักการ : มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการ
วิชาการ โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง  มุงเนนการ
เพิ่มพูนความรู  การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน  และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม  ตลอดจนการสงเสริม
บทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย ในการ
พัฒนาสังคมแหงการเรียนรู     
 
องคประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หลักการ  การใหบริการวิชาการท่ีหลากหลาย เปนระบบ    
ที่ เ ช่ือมโยงทั้งองคกร  โดยมีขอบเขตการดําเนินงาน       
อยางครอบคลุม  ครบวงจร  ทั้งการกําหนดเปาหมายและ
แผนงาน  การประสานงาน  การติดตามประเมินผล  และ
การปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้  ระบบและกลไกแตละระดับ  
อาจมีรูปแบบแตกตางกันได 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 มีระบบและกลไกการดํา เนินการบริการ

วิชาการที่หลากหลาย สูเปาหมายขององคกร 
1.2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นจากผูรับบริการ/

ผูเกี่ยวของ เพ่ือการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
1.3 มีระบบการวิเคราะหตนทุนตอหนวย  การบริการ

วิชาการ/สรางผลิตภัณฑ  เพ่ือการกําหนดราคา
และใชทรัพยากรอยางเหมาะสม 

1.4 มีระบบสื่อสารและสรางความสัมพันธในการ
ใหบริการวิชาการ 

1.5 มีระบบสารสนเทศ /ฐานขอมูลที่สนับสนุน   
การบริการวิชาการที่เชื่อถือได และทันสมัย 

 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   

 

 15มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ 

องคประกอบที่  2  ผูรับบริการ 
หลักการ  ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการ
บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มีวิธีการศึกษาความตองการ  ความคาดหวัง

เพ่ือใหมั่นใจวา ผลิตภัณฑและบริการที่องคกรจัดให 
เปนที่ตองการของผูรับบริการ 

 
องคประกอบที่  3 บริการ/ผลิตภัณฑ 
หลักการ บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐานผลิตภัณฑ  ไดรับการ
ยอมรับในระดับชาติ/นานาชาติ   
 
มาตรฐานคุณภาพ 
3.1 มีบริการวิชาการ  /ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ       

ที่ไดรับการยอมรับ /รับรองในวงวิชาการหรือ
องคกรตามมาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ทั้งในระดับชาติ/นานาชาติ 

3.2 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน/สังคม 

3.3 มีการบูรณาการระหวางการบริการทาง
วิชาการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และ
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

3.4 ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑดวย
จริยธรรม  มนุษยธรรม  และมีความรับผิดชอบ
ตอสาธารณะ 



 16 มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ    

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 
หลักการ : มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ
สงเสริม พัฒนาศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปน
ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  โดยมุงเนนใหเกิด
การบูรณาการและการใชความรู  วิทยาการของบุคลากร
มหาวิทยาลัย เพื่อการอนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม  พัฒนา และ
เพิ่มคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถิ่น และ
สิ่งแวดลอม ตามจุดเนนเฉพาะและบริบทของแตละองคกร 
 
องคประกอบที่  1  ระบบและกลไก 
หลักการ  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
และสิ่งแวดลอม ที่ครอบคลุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและ
ระดับองคกร  โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครอบคลุม
ครบวงจร ทั้งการกาํหนดนโยบายและแผนงาน การประสานงาน 
การติดตามประเมินผล  และการปรับปรุงพัฒนา  ทั้งนี้ 
ระบบและกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได   
 
มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 มีโครงสรางและผูรับผิดชอบงานดานการทํานุ- 

บํารุงศิลปวัฒนธรรม สรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม  ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย
และองคกร 

1.2 มีนโยบายและแผนงานดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดลอม 

 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   

 

 17มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

องคประกอบที่ 2 การดําเนินการทํานุ บํารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
สิ่งแวดลอม 

หลักการ  มีการดําเนินการอนุรักษ สงเสริม /มีการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  โดยบูรณาการกับภารกิจหลัก
อยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององคกร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มี โครงการ  /กิ จกรรม   อนุ รั กษ   ส ง เ สริ ม

ศิลปวัฒนธรรม /โครงการ /กิจกรรม /พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม  โดยบูรณาการ
กับพันธกิจหลักตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพ 

2.2 มีการสนับสนุนงบประมาณและดานอื่นๆ 
อยางเหมาะสมกับลักษณะของโครงการ /
กิจกรรม อนุรักษ  สงเสริม  พัฒนาศิลปวัฒนธรรม
และส่ิงแวดลอม 

2.3 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการ
อนุรักษ  สงเสริม  พัฒนาศิลปวัฒนธรรมและ
ส่ิงแวดลอม 

 
 

 
 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
แผนภูมิ 1918 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   

 

 แผนภูมิ 

  ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดลระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ระยะที่ 33

  จัดฝกอบรม/สรางความรู/  ความ
เขาใจระบบคุณภาพ ระยะที่ 3     
ใหเปนมาตรฐานเดียวกันแก
กรรมการ/ผูเยี่ยมสํารวจ 
 จัดการบรรยายเสริมความรู และ
ศักยภาพกรรมการ/ผูเยี่ยมสํารวจ 
 จัดฝกอบรมผูเยี่ยมสํารวจรุนใหม 

 

มหาวิทยาลัยนําขอมูลจาก 
การเยี่ยมสํารวจ ความคิดเห็น 
ของหนวยงาน เพื่อ 

 - ปรับปรุง พัฒนากระบวนการ 
  ตามระบบคุณภาพ 

 - ทําขอเสนอแนะในการพัฒนา 
  มหาวิทยาลัยในภาพรวม 

 ฐานขอมูล 
จากโปรแกรม FIS 

 สรางความรู/ความเขาใจ 
กรรมการ/ผูเยี่ยมสํารวจ 

 ปรับมาตรฐาน 
คุณภาพ 

 หนวยงานจดัทํา  
SAR ประจําป 

 
เยี่ยมสํารวจ 

 

 มหาวิทยาลัยแตงต้ัง
คณะกรรมการเขาเยี่ยมสํารวจ
หนวยงาน และจัดทํารายงาน
ผลการเยี่ยมสํารวจให
หนวยงานใชประกอบการ
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงาน
อยางตอเน่ือง 

 

 จั ด ทํ า ต า ร า ง ข อ มู ล แ ส ด ง  
ตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.  
 หนวยงานจัดทํารายงานการ
ประเมินตนเอง  โดยเนนการ
สราง CQI ใหเกิดข้ึน ในระบบ
คุณภาพของหนวยงาน 

 ปรับมาตรฐานคุณภาพ 
    - ปรับมาตรฐานคุณภาพใหมีสาระชัดเจน 
    - ปรับลดจํานวนขอ 

 ปรับคูมือจัดทํา SAR 
    - จัดทําประเด็นท่ีตองอธิบายในรายงาน 
      ในแตละขอมาตรฐาน ใหครอบคลุม PDCA  
      ไดครบถวน 
    - จัดทํารายการเอกสารหลักฐานแนบประกอบ 
      มาตรฐานคุณภาพแตละขอ 
    - ปรับรูปแบบการจัดทํารายงาน 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล  
ท่ีปรึกษา : นางนภามาศ  นวพันธุพิพัฒน      
จัดทําโดย  : สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล 

ปกและรูปเลม : นางสาวหฤทัย แสงไกร  
สพค. 10-109-51 : กรกฎาคม 2551 
ดาวนโหลด  :  http://www.intranet.mahidol/op/orqd  
เอกสารชดุน้ีไดท่ี  หัวขอ“การพัฒนาคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล/

ระบบคุณภาพมหาวิทยาลัยมหิดล/แบบฟอรม 



 

สํานักพัฒนาคุณภาพ  มหาวิทยาลัยมหิดล
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