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 คํานํา
 
 

“นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ”  ที่ไดจัดทํา
ขึ้นนี้  เปนเอกสารประกอบการดําเนินการตามระบบ
คุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะที่ 3  ซึ่งมีผลในทาง
ปฏิบัติตอการประเมินตนเอง ประจําปงบประมาณ 2552 
นโยบายคุณภาพนี้  จะเปนแนวทางกวางๆ ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดไวใหหนวยงานใชเปนกรอบในการพัฒนาคุณภาพ
ที่จะสนองตอบตอการดําเนินงานใหบรรลุวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัย ที่จะเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยชั้นนํา
ระดับสากล โดยมาตรฐานคุณภาพยังเปนขอความแสดง
ประเด็นที่จะเปนกรอบการดําเนินงานสูเปาหมายคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย  โดยไดปรับปรุงใหมีความชัดเจน 
ครบถวนในเนื้อหาและสาระมากขึ้น

 

มหาวิทยาลัยหวังวา เอกสารฉบับนี้ จะเปน
ประโยชนตอบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูสนใจทั่วไป ที่จะ
ไ ด รั บท ร าบน โยบายแล ะม าต ร ฐ านคุณภาพขอ ง
มหาวิทยาลัย
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นโยบายคุณภาพ 
 
 

1. มุงมั่นพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย  
สูวิสัยทัศน และเปาหมายของมหาวิทยาลัย ชี้นํา
สังคมไทยสูการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนมีสวนรวม
สงเสริมการสรางสุขภาวะของชุมชน 

2. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดําเนินงานของ
สํานัก/คณะ/สถาบัน ใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่อง โดยเทียบเคียงกับหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอกในระดับเดียวกันหรือที่
เหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือมุงสูความเปนเลิศ 

3. สงเสริมและสนับสนุนให สํานัก /คณะ /สถาบัน 
พัฒนาระบบการบริหารงานประจําสูงานวิจัย และ
สรางสรรคนวัตกรรม 

4. สงเสริมและสนับสนุนการจัดการความรูอยางเปน
ระบบ การสรางเครือขายหรือชุมชนนักปฏิบัติทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาองค
ความรูสูความเปนเลิศ และสรางสรรคนวัตกรรม 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรวมมือใน
การแลกเปลี่ ยน เ รียนรู ซึ่ งกั นและกันอย า ง
กวางขวางในมหาวิทยาลัย อยางเปดเผย เปน
กัลยาณมิตร และมุงสูโลกาภิวัตน 

6. สงเสริมและสนับสนุนให สํานัก /คณะ /สถาบัน     
จัดวางระบบ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการประกัน
คุณภาพภายใน ตามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย
และมาตรฐานสากลอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
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มาตรฐาน 
 
1. ดานการบริหาร 

หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการนําองคกรอยางมี
วิสัยทัศน  การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  ท้ังการบริหารทรัพยากรบุคคล
งบประมาณ  การเงิน  ระบบฐานขอมูล  และการบริหาร
ความเสี่ยง /การเปลี่ยนแปลง  เพ่ือสัมฤทธิผลตาม
เปาหมายที่กําหนดไว โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการ 

 

ภาวะผูนํา  องคประกอบที่ 1 
 ผูนํา /ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย  หมายถึง มีบทบาทในการ

ช้ีนําองคกร  กําหนดทิศทางและเปาหมายขององคกร  สรางบรรยากาศ
การเรียนรูท่ีสงเสริมผลการดําเนินงาน มคีวามรบัผดิชอบตอสงัคม 
และใหความสําคัญกับหลักธรรมาภิบาล 

 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1 ผูนํากําหนดทิศทางและเปาหมายการดําเนินงานของ
องคกรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  โดยคํานึงถึงความ
รับผิดชอบตอสังคมและชุมชน   และถายทอดไปสู
บุคลากรทุกระดับ 

1.2 ผูนําเอื้อและสงเสริมการสรางความรวมมือระหวาง
หนวยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ   เพื่อให
องคกรสามารถแขงขันไดในระดับสากล 

1.3 ผูนําใหความสําคัญและเปนแบบอยางทีด่ใีนการมวีนัิย 
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  รวมทั้ง
วางแนวทางปฏิบัติและกํากับใหเกิดระบบงานที่เปนธรรม  

และตรวจสอบได โปรงใส 
1.4 ผูนําทุกระดับสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมแหงการ

เรียนรู   และการสรางนวัตกรรม   เพื่อกาวไปสูการ
บรรลุผลตามเปาหมายขององคกร 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
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องคประกอบที่ 2 การบริหารเชิงกลยุทธ 
 องคกรกําหนดทิศทาง  หมายถึง เปาหมายและยุทธศาสตรหลัก

ขององคกร  ติดตาม  ควบคุม  กํากับ  และประเมินผล  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานในภารกิจตางๆ  เปนไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลอง
กันทั้งมหาวิทยาลัยและสอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 

มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มีกระบวนการศึกษา   วิเคราะห   ปจจัยตางๆ   เพื่อ

กําหนดทิศทาง   เปาหมาย   ในการทําแผนกล

ยุทธทุกพันธกิจที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรหลัก

ของมหาวิทยาลัยและของชาติ   พรอมทั้งกําหนด

ตัวช้ีวัดของยุทธศาสตร  โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุก

ระดับมีสวนรวม 
2.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงาน  ทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ใหสอดคลองกับพันธกิจ และนําแผนไปสูการปฏิบัติ  

2.3 มีการวิเคราะห  ติดตาม  ควบคุม  กํากับ  และประเมินผล

การดําเนินงานและมีการทบทวนปรับเปลี่ยนกลยุทธ

เพื่อใหเกิดผลสําเร็จสูทิศทางและเปาหมายขององคกร 
2.4 จัดทํารายงานผลลัพธการปฏิบัติงานตามแผนกลยุทธ 

 
องคประกอบที่ 3  ทรัพยากรบุคคล

หมายถึง  คนเปนทรัพยากรท่ีมี คุณค าสู งสุ ดขององค กร
มหาวิทยาลัยจึงใหความสําคัญกับการเรียนรู  การพัฒนาอยางตอเนื่อง
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
3.1 มี ร ะบบสรรหา   คั ด เลื อก บุคลากร   ทั้ ง ความรู

ความสามารถ  จิตใจ  และอารมณเขาสูองคกรไดอยางมี

ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับแผนอัตรากําลัง  

3.2 มีการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพและความกาวหนาของ

บุคลากรทุกสายงานอยางตอเน่ือง 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
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3.3 มีการ เตรี ยมความพร อม บุคลากรด านความรู
ความสามารถ เพื่อรองรับตําแหนงบริหาร  และทักษะ 

3.4 มี ร ะบบการประ เมินผลการปฏิ บัติ ง านและ ให
ผลตอบแทนบุคลากรทุกระดับอยางเปนธรรม  โปรงใส
และตรวจสอบได 

3.5 มีระบบการอุทธรณและรองทุกข   ที่เปนอิสระและมี
ประสิทธิภาพ 

3.6 มีการจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอม และการสรางเสริม
สุ ขภ า ว ะ   ที่ ทํ า ใ ห บุ ค ล าก รทํ า ง าน ได อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ และอยูอยางมีความสุข  

 
องคประกอบที่ 4  การจัดการความรู

 องคกรกําหนดการคัดสรร   รวบรวม   หมายถึง วิเคราะห
สังเคราะห  จัดการแลกเปลี่ยน  ปรับปรุง  ขอมูลสารสนเทศ
และสินทรัพยทางความรู   เพ่ือแบงปนใหเกิดประโยชนตอ
องคกรในการเรียนรูและสรางสรรคสังคม 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
4.1 มีระบบและกลไกในการจัดการความรู 
4.2 การบูรณาการการจัดการความรูกับการดําเนินงาน

ตามพันธกิจตางๆ 
 

องคประกอบที่ 5 ระบบคุณภาพ 
หมายถึง  องคกรมีระบบคุณภาพเพ่ือการพัฒนาคุณภาพ
อยางตอเนื่องสูวัฒนธรรมคุณภาพ   รวมทั้งการประเมิน
คุณภาพเพื่อนําไปสูความมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลในทุก
พันธกิจ 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
5.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพภายในองคกร

ซ่ึงสามารถรองรับการประกันคุณภาพภายนอก  และสู

วัฒนธรรมคุณภาพ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
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องคประกอบที่ 6 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

 หมายถึง  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารท่ีมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  และสามารถสนับสนุนการ
บริหารองคกรในทุกดาน 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
6.1 มีระบบและกลไกพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่ อสาร   ทั้ งด านโครงสร าง   hardware 
software และ people ware  

6.2 มีฐานขอมูลและสารสนเทศที่ถูกตอง   ทันสมัย  พรอม
ใชงาน  ตอบสนองตอทุกพันธกิจขององคกร  และผูใช
สามารถเขาถึงขอมูลตามความเหมาะสม และรวดเร็ว  

6.3 มีการเพิ่มพูนศักยภาพบุคลากรใหกาวทันเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

การประชาสัมพันธ องคประกอบที่ 7 
  หมายถึง  มีระบบและกระบวนการการประชาสัมพันธ

แบบบูรณาการท่ีมุงเปาหมาย  เพ่ือใหผลงานของมหาวิทยาลัย
เปนท่ีประจักษท้ังระดับประเทศและนานาชาติ 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

7.1 มีระบบและกลไกการประชาสัมพันธองคกรและผลงาน
เชิงรุก 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
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การเงินและงบประมาณ องคประกอบที่ 8 
   มีการบริหารจัดการดานการเงิน   การคลัง   หมายถึง

พัสดุ และงบประมาณ  อยางมีประสิทธิภาพ  เกิดผลสัมฤทธิ์
และประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและการใชจายเงินและ
ทรัพยสิน 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

8.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการดานการเงินและ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 

8.2 มีการจัดระบบการใชทรัพยากรและทรัพยสิน  ใหเกิด
คุณคาและประโยชนสูงสุด 

 
องคประกอบที่ 9 การบริหารความเสี่ยงและ

การเปลี่ยนแปลง 
หมายถึง เพ่ือใหองคกรมีระบบการบริหารความเสี่ยงในการ
ลดมูลเหตุของแตละโอกาสที่จะทําใหองคกรเกิดความ
เสียหาย   โดยคํานึงถึงการบรรลุเปาหมายขององคกรตาม
ยุทธศาสตรหรือกลยุทธ 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

9.1 มีระบบและกลไกการบริหารความเสี่ยงในทุกพันธกิจ 
 
 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ



มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา
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 ดานการศึกษา 2.

มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการจัดการศึกษา  หลักการ ซ่ึงเปน
ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลยั โดยมุงเนนการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติและคุณลักษณะพิเศษท่ีมี
ความโดดเดนกวาสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ   ในสาขา/คณะเดียวกัน 
และสงเสริมการจัดการเรียนการสอนท่ีบูรณาการกับการ
วิจัยและการบริการวิชาการ  

 

องคประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง  มีระบบกลไกในการบริหารจัดการการศึกษาท่ีมี
ประสิทธิภาพครอบคลุมท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับองคกร
โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครบวงจร  ท้ังการกําหนดนโยบาย
และแผนงาน  การประสานงาน การติดตามประเมินผล  และการ
ปรับปรุงพัฒนา  ท้ังนี้  ระบบและกลไกแตละระดับ  อาจมีรูปแบบ
แตกตางกันได  
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 องคกรมีการกําหนดโครงสราง  ผูรับผิดชอบ  ทิศทาง

นโยบาย  เปาหมาย  แผนงาน  ดานการบริหารจัดการ
การศึกษาที่ สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ
มหาวิทยาลัยและของชาติ    

1.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

หลักสูตร องคประกอบที่ 2 
หมายถึง หลักสูตรท่ีเปดสอนมีคุณภาพมาตรฐานเปนท่ี
ยอมรับและเปน ท่ีนิยมในระดับชาติ  /นานาชาติ   และ
สอดคลองกับนโยบายและทิศทางของมหาวิทยาลัยและของ
ประเทศ 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มีระบบและกลไกในการสราง ประเมินและปรับปรุง

พัฒนา หลักสูตรที่มีความคลองตัว และตอบสนองทัน
เหตุการณ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ



   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
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2.2 มีการจัด /สร างหลัก สูตรนานาชาติที่ มีคุณภาพ
มาตรฐานในจํานวน/สัดสวนที่สอดคลองกับทิศทาง 
นโยบาย และเปาหมายของมหาวิทยาลัย   

2.3 หลักสูตร (ปกติและนานาชาติ) ที่เปดสอนมีคุณภาพ
มาตรฐานตาม เกณฑมาตรฐานหลั ก สูตรของ
กระทรวงศึกษาธิการ/ องคกรวิชาชีพ และเปนที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 
องคประกอบที่ 3 กระบวนการเรียนการสอน 

และการประเมินผล 
หมายถึง  มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ท่ีสงเสริมใหนักศึกษาเปนบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถ   
ท้ังดานวิชาชีพ/วิชาเฉพาะ และความสามารถ/ทักษะดานอื่นๆ
 ท่ีมีความสําคัญตอการเรียนรูตลอดชีวิต  และการดําเนินชีวิต
อยางมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 มีกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
สอดคลองกับหลักการการศึกษาที่เนนการเรียนรูเปน
ศูนยกลาง (  Learning Centered Education)

3.2 มีการประเมินและปรับปรุง พัฒนา การจัด   การเรียน
การสอนและการประเมินผลอยางเปนระบบ 

3.3 มีการสงเสริม สนับสนุนการทําวิจัยทางดานการศึกษา 
(  Education Research) เพื่อพัฒนา การเรียนการ
สอนและการประเมินผลนักศึกษา 
 

 
 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ
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องคประกอบที่ 4 นักศึกษา 
หมายถึง  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูท่ีมีความพรอม
ดานความรู สติปญญา อารมณ  จิตใจ  สุขภาพ  สังคม  และมี
ความตั้งใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

4.1 มีระบบการรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ  โดยคํานึงถึง
ศักยภาพของนักศึกษา   และการกระจายโอกาสทาง
การศึกษา 

4.2 มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร  เพื่อพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาดานความรู   ความสามารถ   คุณธรรม
จริยธรรม และความรับผิดชอบตอสังคม  

 
 5 ปจจัยเกื้อหนนุ องคประกอบที่

 มีการจัดทรัพยากร  สภาพแวดลอม  หมายถึง และระบบ
สารสนเทศ เพ่ือสงเสริมสนับสนุนพันธกจิในการจดัการศกึษา 
และนักศึกษาอยางเพียงพอ 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

5.1 มีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน   
การสอน   และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ    
การคนควาดวยตนเองอยางเพียงพอ 

5.2 มีการพัฒนาหองสมุด   แหลงเ รียนรู ใหทันสมัย   
หลากหลาย   และเพียงพอตามความตองการของ
ผูใชบริการ 

5.3 มีการบริหารจัดการสื่อ   วัสดุ   อุปกรณ   และสถานที่    
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

5.4 มีการสรางสภาพแวดลอม บรรยากาศและนันทนาการ
  ที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูที่ มีประสิทธิภาพและ
เหมาะสม 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา 
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5.5 มีการจัดสวัสดิการ   ส่ิงอํานวยความสะดวก   การให
คําปรึกษาและความชวยเหลือที่เอื้อตอการเสริมสราง
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

 

องคประกอบที่ 6 บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 

หมายถึง  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีคุณภาพสูง  เปนท่ียอมรับ
ของสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติสามารถประยุกตใช
ความรู  ในการตอบสนองความตองการ /แกปญหา / ช้ีนําและ
พัฒนาสังคม   สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง   และมี
ความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

6.1 มีระบบการติดตามประเมินผลและการพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิต 

6.2 สรางกลไกเพื่อใหศิษยปจจุบัน   บัณฑิต  /ผู สําเร็จ
การศึกษา /ศิษยเกา  มีสวนรวมในการพัฒนาสถาบัน  
เพื่อสรางความรักความผูกพันอยางตอเน่ือง 

 



 

 1

3. ดานการวิจยั 

2 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการวจิัย

 ารวิจัยและนวัตกรรม ที่กอใหเกิด

1.7 ระบวนการ

1.8 

หลักการ มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการสงเสริมและ
สนับสนุนการวิจัย  รวมท้ังมีกลไกในการควบคุมคุณภาพ
งานวิจัย  เพ่ือเปนพ้ืนฐานในการสรางองคความรูและ
นวัตกรรมใหมๆ  ท่ีไดมาตรฐานสากลสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

 
องคประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง มีระบบและกลไก   ท่ีสงเสริมใหเกิดงานวิจัย  /

เกิดประโยชนตอประเทศชาติ นวัตกรรมที่มีมาตรฐานสากล/
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 มีน โยบายและแผนงานวิ จั ย   ซ่ึ งตอบสนองต อ

เปาหมาย/วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย   สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของชาติ 

1.2 มี ร ะบบและกลไกบริ ห า ร จั ดการ ง านวิ จั ย   ที่ มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

1.3 มีการสนับสนุนทางดานการเงินและปจจัยเกื้อหนุน  ใน
การทําวิจัย   เพื่อผลิตนักวิจัยรุนใหมและผลงานวิจัย  /
นวัตกรรมที่มีคุณภาพเพิ่มข้ึน    

1.4 มีระบบสารสนเทศ   และฐานขอมูลงานวิจัยที่ เปน
ปจจุบัน สามารถใชประโยชนในการบริหารจัดการ และ
การสรางงานวิจัย 
มีระบบประกันคุณ1.5 ภาพงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 
มีระบบการจัดการผลก1.6
มูลคาและนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย 
มีกลไกการเผยแพรผลงานวิจัย   และก
ถายทอดเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอก 
มีระบบการสรางและพัฒนานักวิจัย 



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย 
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ผลงานวิจัย องคประกอบที่ 2 

 ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรูใหม   หมายถึง สามารถ
ตีพิมพในวารสารนานาชาติท่ีมี Impact factor    มีประโยชน
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และมนุษยาติ  และกอใหเกิด
การพัฒนาการเรียนการสอนที่มีนวัตกรรมและทันสมัย 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
2.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชแกปญหา  /กําหนด

นโยบายสาธารณะของประเทศ 
2.2 มีผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่สามารถนําไปใชประโยชนใน

ชุมชน และเชิงพาณิชย  สังคม 

2.3 มีผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารที่มีผูประเมิน  (Peer-
reviewed Journals/Refereed Journals)  หรือ
อยูในฐานขอมูลระดับชาติ หรือนานาชาติ  

2.4 มีผลงานวิ จั ยที่ ได รั บการอ า งอิ ง ในวงวิ ช าการ 
(Citation) 

2.5 มีผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ (Prototype)/ตนความคิด 

(Originality)/นวัตกรรม (Innovation) 
 

 



  

 

 1

4. ดานการบริการวิชาการ 

4 มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ

หลักการ มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการบริการวิชาการ 
โดยถือเปนภารกิจหลักประการหนึ่ง  มุงเนนการเพ่ิมพูน
ความรู   การพัฒนาคุณภาพชีวิตแกประชาชน  และ
สอดคลองกับความตองการของสังคม  ตลอดจนการ
สงเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของมหาวิทยาลัย
ในการพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู    

 
องคประกอบที่ 1 ระบบและกลไก 
หมายถึง  การใหบริการวิชาการที่หลากหลายเปนระบบ    
ท่ี เ ช่ือมโยงทั้ งองคกร   โดยมีขอบเขตการดํ า เนินงาน       
อยางครอบคลุม   ครบวงจร   ท้ังการกําหนดเปาหมายและ
แผนงาน  การประสานงาน  การติดตามประเมินผล  และการ
ปรับปรุงพัฒนา   ท้ังนี้   ระบบและกลไกแตละระดับอาจมี
รูปแบบแตกตางกันได 
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 มีระบบและกลไกการดําเนินการบริการวิชาการ          

ที่หลากหลายสูเปาหมายขององคกร 
1.2 มีระบบการวิเคราะหตนทุนตอหนวย   การบริการ

วิชาการ /สรางผลิตภัณฑ  เพื่อการกําหนดราคาและใช
ทรัพยากรอยางเหมาะสม 

1.3 มีระบบสารสนเทศ/ฐานขอมูลที่สนับสนุนการบริการ
วิชาการที่เชื่อถือได และทันสมัย 

1.4 มีการบูรณาการระหวางการบริการทางวิชาการกับ
การเรียนการสอน  การวิ จัย  และการทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 

1.5 ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑดวยจริยธรรม 
มนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ 

 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   

 

 15มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ 

องคประกอบที่  2 ผูรับบริการ  
หมายถึง  ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการ
วิชาการ/ผลิตภัณฑขององคกร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 มีระบบการศึกษาความตองการ ความคาดหวัง และ
ความคิดเห็นจากผูรับบริการ ผูเกี่ยวของ  ใหเปนที่
ตองการของผูรับบริการ   

2.2 มีระบบส่ือสาร และสรางความสัมพันธในการ
ใหบริการวิชาการ 

 

ผลิตภัณฑ องคประกอบที่  3 บริการ/

หมายถึง บริการวิชาการ/ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐานผลิตภัณฑ  ไดรับการยอมรับใน
ระดับชาติ นานาชาติ   /
 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ที่ไดรับการ
ยอมรับ / รับรองในวงวิชาการหรือองคกรตาม

มาตรฐานวิชาชีพ /มาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งใน
ระดับชาติ/นานาชาติ 

3.2 มีบริการวิชาการ/ผลิตภัณฑที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน/สังคม 



มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
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5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรมและ

ส่ิงแวดลอม 
มหาวิทยาลัยใหความสําคัญกับการอนุรักษ  หลักการ สงเสริม
พัฒนาศิลปะ  วัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  ซ่ึงเปน
ภารกิจหลักประการหนึ่งของมหาวิทยาลัย  โดยมุงเนนให
เกิดการบูรณาการและ  การใชความรู   วิทยาการของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยเพ่ือการอนุรักษ  ฟนฟู  สงเสริม  
พัฒนาและเพิ่มคุณคาของศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถิ่นและสิ่งแวดลอม   ตามจุดเนนเฉพาะและ
บริบทของแตละองคกร 

 

องคประกอบที่  1  ระบบและกลไก 
หมายถึง  มีระบบกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอมท่ีครอบคลุมท้ังระดับมหาวิทยาลัยและระดับ
องคกร  โดยมีขอบเขตการดําเนินงานอยางครอบคลุม  ครบวงจร  
ท้ังการกําหนดนโยบายและแผนงาน   การประสานงาน   
การติดตามประเมินผล  และการปรับปรุงพัฒนา  ท้ังนี้  ระบบ
และกลไกแตละระดับอาจมีรูปแบบแตกตางกันได   
 

มาตรฐานคุณภาพ 
1.1 มีโครงสรางและผูรับผิดชอบงานดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรมสรางเสริมคุณธรรมจริยธรรม และ
อนุรักษส่ิงแวดลอม ซ่ึงมีความเชื่อมโยงประสานงาน
ระหวางมหาวิทยาลัยและองคกร

1.2 มีนโยบาย  และแผนงานด านการทํ านุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

1.3 มีการสนับสนุนงบประมาณและดานอื่นๆ อยาง
เหมาะสมกับลักษณะของโครงการ /กิจกรรม  
อนุรักษ สงเสริม  พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และ
ส่ิงแวดลอม   

1.4 มีการติดตามประเมินผลการดําเนินการอนุรักษ 
สงเสริม พัฒนาศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   

 

 17มาตรฐา

2 การดําเนินการทํานุ บํารุง

ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ

สิ่งแวดลอม 

องคประกอบที่ 

 มีการดําเนินการอนุรักษสงเสริม  /หมายถึง มีการพัฒนา
ศลิปวฒันธรรมและสิง่แวดลอม โดยบรูณาการกบัภารกจิหลกั 
อยางเหมาะสมกับบริบทและศักยภาพขององคกร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 มี โ ค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  อ นุ รั ก ษ  ส ง เ ส ริ ม
ศิ ลปวัฒนธรรม / โครงการ /กิ จกรรม  /พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม และส่ิงแวดลอม โดยบูรณาการกับ
พันธกิจหลักตามความเหมาะสมและศักยภาพ 

 
 

 
 

คุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม น



นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   
แผนภูมิ 1918 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ   

 

 แผนภูมิ 

 



 

 

 
 
 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ระยะท่ี  3
ท่ีปรึกษา   : ศาสตราจารยประสิทธิ์  วัฒนาภา  
 ผูชวยศาสตราจารยเอื้อพงศ  จตุรธํารง 
 รองศาสตราจารยปรียานุช  แยมวงษ 
 กลุมผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวน

และปรับปรุงประเด็นสาระของระบบคุณภาพ 
ระยะที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1” วันที่ 
5 - 6 มิถุนายน  2552 ณ บานอัมพวารีสอรท
แ อ น ด ส ป า  อํ า เ ภ อ อั ม พ ว า  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม

 

คณะผูจัดทํา : ผูชวยศาสตราจารยภัทนี  สามเสน  
  อาจารยสมเกียรติ  วสุวัฏฏกุล    
  นางนภามาศ   นวพันธุพิพัฒน      
  นางกนกวลี  ไทยนอย 
   นางหฤทัย  เที่ยงธรรม 
  นางสาวสมจิตรา  สุขสวาง 
  นางสาวดุจแข   วงษสุวรรณ 
   

ปกและรูปเลม : นางหฤทัย  เที่ยงธรรม  
สพค. 10-153-44 : กันยายน 2552 

ดาวนโหลด : http://www.qd.mahidol.ac.th 
เอกสารชุดน้ีไดท่ี 
 
สงวนลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติ 



 

 

กองพัฒนาคณุภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
ช้ัน 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี

999 ถ.พุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท 0-2849-6062-4  โทรสาร 0-2849-6061  

http://www.qd.mahidol.ac.th 




