
 
  
 

 “ระบบคุณภาพ” ของมหาวิทยาลัย  ที่ไดจัดวางโดย 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการจัดตั้งสํานักพัฒนาคุณภาพ 
โดยไดรับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการนโยบายพัฒนา
คุณภาพของมหาวิทยาลัย และไดผานความเห็นชอบจากที่
ประชุมคณบดีและสภามหาวิทยาลัย แลวนั้น  มีองคประกอบหลัก 
3 สวน  คือ 

นโยบายคุณภาพ 
โครงสราง ระบบ และกระบวนการคุณภาพ 
แผนการดําเนินงานคุณภาพ 

โดยในสวนของระบบจะประกอบดวย   มาตรฐานคุณภาพและ
ทีมพัฒนาคุณภาพ  ซึ่งมาตรฐานคุณภาพจะมีลักษณะเปน
ขอความ แสดงประเด็นที่จะเปนกรอบแนวทางการดําเนินงาน  
ไปสูเปาหมายคุณภาพของมหาวิทยาลัย  และเพื่อเปนการ
เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหหนวยงานตางๆ  ไดรับทราบและ
ใชเปนกรอบการพัฒนา  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดพิมพนโยบาย
และมาตรฐานคุณภาพฉบับนี้  เพื่อความสะดวกในการนําไปใช
ประโยชน และศึกษา อางอิงตามสมควรตอไป 
 

สํานักพัฒนาคุณภาพ 
                                  ธันวาคม 2547 

 

คํานํา  
  
  

 หนา 
 

นโยบายคุณภาพ 1 
 นโยบายคุณภาพหลักทั่วไป 1 
 นโยบายคุณภาพดานการบริหาร      2 
 นโยบายคุณภาพดานการศึกษา 3 
 นโยบายคุณภาพดานการวิจัย 4 
 นโยบายคุณภาพดานการบริการวิชาการ 5 
 นโยบายคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 6 
 และสิ่งแวดลอม 
 

มาตรฐานคณุภาพ 7 
ดานการบรหิาร 7 

องคประกอบ :  
1. ภาวะผูนํา 7 
2. การบริหารเชิงกลยุทธ 8 
3. ทรัพยากรบุคคล 8 
4. การจัดการความรู 9 
5. สัมฤทธิผลของการปฏิบัติงาน 10 
6. ระบบคุณภาพ 11 
7. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   11 
 

ดานการศึกษา 12 
องคประกอบ : 
1. นักศึกษา 12 
2. ระบบและกลไกในการบริหารจัดการศึกษา 13 
3. หลักสูตร 14 
4. อาจารย 14 
5. กระบวนการเรียนการสอน 15 
6. ปจจัยเกื้อหนุน 16 
7. บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 17 

 

 

สารบัญ



   หนา 
  
ดานการวิจัย 18 

องคประกอบ : 
1. ระบบและกลไก 18 
2. บุคลากร 19 
3. ผลงานวิจัย 19 
 

ดานการบรกิารวชิาการ 20 
องคประกอบ : 
1. ระบบและกลไก 20 
2. ผูรับบริการ 21 
3. บริการ/ผลิตภัณฑ 21 
 

ดานการทํานุบํารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 22 
องคประกอบ : 
1. ระบบและกลไก 22 
2. บุคลากร 23 
3. การอนุรักษ  ฟนฟูและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 24 
 และสิ่งแวดลอม 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 25 

 
แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดระบบคุณภาพ  26 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีการผลิตบัณฑิต   (หรือใหบริการ
ผลงานทางวิชาการ)    ที่มีคุณภาพมาตรฐานและสามารถ
ตอบสนองตอความตองการของรัฐ  ชุมชน และสังคมได  
โดยเปนที่มั่นใจและยอมรับตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. มหาวิทยาลัยมหิดลจะสงเสริม สนับสนุน  และกระตุนใหมี
ระบบการวิจัยที่มีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ สงผลใหเกิด
การวิจัย   เพื่อกอใหเกิดองคความรูใหมและการนําไปใช
ใหเกิดประโยชนแกสังคม 

3. มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีบริการ    หรือใหบริการผลงาน
ทางวิชาการที่มีคุณภาพ มีความรวดเร็ว  และสรางความ
พึงพอใจใหแกผูรับบริการในทุกกิจกรรม 

4. มหาวิทยาลัยมหิดลจะใหนักศึกษา  คณาจารย  และ
บุคลากรทุกระดับ  ทุกสายงาน  ตลอดจนผูรับบริการ
โดยทั่วไป   ไดอยูในสิ่งแวดลอมของการเรียนการสอน  
การทํางาน  การดํารงชีวิต  และคุณภาพชีวิตที่ดี 

5. มหาวิทยาลัยมหิดลจะสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพผลงาน
และบริการอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

6. มหาวิทยาลัยมหิดลจะกระตุนใหเกิดและสนับสนุนใหมี 
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการดํา เนินงาน  เ พื่อ
ก อ ให เ กิ ดการพัฒนาคุณภาพผลงานและบริ ก า ร        
อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  ตลอดจนการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยเพื่อกาวไปสูระดับนานาชาติ   

7. มหาวิทยาลัยมหิดลจะมีบทบาทที่จะชวยชี้นําสังคม  ไปสู
การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

นโยบายคุณภาพ
 

 

นโยบายคณุภาพหลักทั่วไป 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 1 นโยบายคุณภาพหลักทั่วไป



 

นโยบายคณุภาพดานการบริหาร 

 
8. มหาวิทยาลัยมหิดลจะสงเสริมการสรางสุขภาวะ (4 มิติ 

คือ กาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ) ในภาพรวมของ
ประเทศ  

  

 
 
 

 

1. ผูบริหารระดับสูงใหการสงเสริม  สนับสนุน  ในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องและจริงจัง 

2. ใหมีการพัฒนาโครงสราง   ระบบ   และกระบวนการ  
เพื่อใหเกิดคุณภาพมาตรฐาน 

3. ใหมีหนวยงาน  หรือคณะทํางานรองรับงานดานพัฒนา
คุณภาพอยางเปนระบบและครบวงจร  และมีเครือขาย
งานพัฒนาคุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัย  และระดับ
หนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัยใหเกิดเปนรูปธรรม 

4. ใหมีการบริหารจัดการระบบงานตางๆ ดวยหลักธรรมาภิบาล 
(Good Governance)  มีความโปรงใส  เปนธรรม 
ตรวจสอบได   มีความรับผิดชอบตอ สั งคมและ
ดําเนินงานดวยคุณธรรม  จริยธรรม 

5. ใหบุคลากรในองคกรมีสวนในการวางแผนพัฒนางาน
ขององคกรรวมกับฝายบริหาร 

6. ใหมีระบบการสื่อสาร เผยแพรขอมูลนโยบายการพัฒนา
คุณภาพ   ใหทั่วถึงทุกระดับภายในองคกร 

7. มีแผนยุทธศาสตร    แผนปฏิบัติการ   ในการพัฒนา
คุณภาพงานบริหารในเชิงรุก    และมีการปรับแผนให
สอดคลอง เหมาะสมกับสถานการณการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมไทยและสังคมโลกตามระยะเวลาอันเหมาะสม 

 
 
 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 2 นโยบายคุณภาพดานการบริหาร 

 
8. ใหมีการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย      และพัฒนาการใช

นวัตกรรมเพื่อเปนมาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร
จัดการใหมีความเหมาะสม     และตอบสนองตอ
ผูรับบริการไดอยางถูกตอง  สะดวกรวดเร็ว   คลองตัว
และเกิดความพึงพอใจ 

9. ใหมีการพัฒนาทรัพยากรบุคคล   เพื่อเพิ่มพูนความรู   
ประสบการณและสรางโอกาสความกาวหนา เปน
บุคลากรคุณภาพขององคกร 

10. ใหมีสิ่งแวดลอมที่ดีเพื่อสรางเสริมบรรยากาศการเรียน
การสอน การวิจัย การใหบริการทางวิชาการ การให 
บริการอื่นๆ  ตลอดจนการดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ 

11. ใหมีกระบวนการเพื่อความปลอดภัยในระบบการทํางาน
และการใหบริการแกผูรับบริการ 

12. ใหมีระบบการติดตาม  ประเมินผลการปฏิบัติงาน         
มีระบบการตรวจสอบและประเมินตนเอง  ตลอดจน
ระบบการสงขอมูลยอนกลับดวยกระบวนการคุณภาพ  
เพื่อการวางแผนพัฒนาคุณภาพ 

 
 

 
1. ใหการศึกษาแกนักศึกษาในทุกหลักสูตรสาขาวิชา   

ดวยมาตรฐานทางวิชาการ และเปนแบบสหวิทยาการ  
หรือแบบบูรณาการ 

2. ใหมีมาตรฐานและเปาหมายที่ชัดเจนเพื่อพัฒนา
คุณภาพทางดานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

3. ใหมีการสรางหลักสูตรที่ใหโอกาสนักศึกษามีความสัมพันธ
กับชุมชน  ในลักษณะการเรียนรูซึ่งกันและกัน 

4. ใหโอกาสทางการศึกษาที่มีความเทาเทียมกัน 
 

นโยบายคณุภาพดานการศึกษา 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 3 นโยบายคุณภาพดานการศึกษา



 
5. สงเสริมการสรางบัณฑิตที่มีความรูความสามารถ      

คิดเปน ทําเปน มีทักษะชีวิต มีความคิดริเริ่มสรางสรรค   
มีความเปนผูนํา  มีความขยัน อดทน มีจิตใจที่มุงรับใช
สังคมและชุมชน   และมีความสามารถในการปรับตัว 
ตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดดี  ตลอดจนมีความรักและ
ผูกพันตอสถาบันการศึกษา 

6. สงเสริมใหเกิดการศึกษาในระดับนานาชาติ  รวมทั้งการ
รับนักศึกษาตางชาติและการเชื่อมโยงการศึกษากับ
นานาชาติ 

 
 
 

1. สงเสริมการสรางและผลิตผลงานวิจัยเพื่อความเปน
เลิศทางวิชาการในระดับสากล  ในงานวิจัยพื้นฐาน  
งานวิจัยประยุกต  งานวิจัยเชิงบูรณาการ  ทั้งที่เปน 
Individual Interested Research  และ Goal Oriented 
Research 

2. สรางนักวิจัยที่มีศักยภาพใหเพียงพอ  เพื่อการผลิต 
ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและตอบสนองตอความ
ตองการของประเทศ  เพื่อการพัฒนาชุมชน  สังคม 
และประเทศ 

3. สงเสริมใหมีการสรางวัฒนธรรมการวิจัย (Authorship, 
Confidentiality)  และระบบพี่เลี้ยง (Mentor) 

4. สงเสริมใหมีการสรางเครือขายการวิจัยระหวาง
หนวยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. ใหมีกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  เพื่อให 
บริการหรือตอบสนองตอการพัฒนางานวิจัย 

 
 

 

นโยบายคณุภาพดานการวิจัย 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 4 นโยบายคุณภาพดานการวิจัย 

 
6. สงเสริมใหมีการเผยแพรผลงานการวิจัยตอสังคม  หรือ

สาธารณชน  เพื่อการนําไปใชประโยชนอยางคุมคาและ
ทั่วถึง 

7. ใหมีการเชื่อมโยงการใชผลงานวิจัยสูภาคเอกชนใน  
เชิงรุก  เพื่อการนําไปใชในเชิงพาณิชย 

8. ใหมีระบบการสนับสนุนทางดานการเงินและโอกาส  
การทําวิจัยรวมแก คณะ/สถาบันขนาดเล็ก เพื่อการผลิต
นักวิจัยและผลงานการวิจัยที่เพิ่มขึ้น 

9. สรางมาตรฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลใหเปนที่
ยอมรับในระดับสากลโดยคํานึงถึงภูมิปญญาไทยดวย 

 
 

 
1. ใหมีการบริการวิชาการที่มีความถูกตอง มีคุณภาพ

มาตรฐาน   และไดรับการรับรองคุณภาพ ใหแกชุมชน  
สังคม  ประเทศ และตางประเทศ 

2. ใหมีการกําหนดแผนงานการใหบริการวิชาการในเชิงรุก 
3. ใหมีระบบการใหบริการวิชาการที่มีความเปนธรรมตอ

ผูรับบริการ   และสามารถตรวจสอบได 
4. มีระบบและกลไกให บุคลากรมีจิต สํานึกของการ

ใหบริการ  ที่พรอมดวยคุณภาพและมาตรฐาน  ทั้งใน
ดานวิชาการ  และจิตใจที่ดีของผูใหบริการ 

5. มีการเผยแพร  ประชาสัมพันธ  บริการ  ผลงานวิชาการ  
หรือผลิตภัณฑจากผลงานวิชาการของมหาวิทยาลัย  
ใหบุคคลทั่วไปทราบอยางเปนระบบและสม่ําเสมอ   

6. สงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริการ
วิชาการอยางทั่วถึง  และทันตอสถานการณ 

 
 

 

นโยบายคณุภาพดานการบริการวิชาการ 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 5 นโยบายคุณภาพดานการบริการวิชาการ



 
 

 
1. มีระบบและกลไกใหบุคลากรทุกคนตระหนักถึงความ

รับผิดชอบตอภารกิจอยางมีคุณภาพ  ไดมาตรฐาน
ตามวิชาชีพ   และสอดคลองรองรับกับการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามแตละสายงาน 

2. สงเสริมสนับสนุนใหมีการคนหา  ฟนฟู ทํานุบํารุงงาน
ดานศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมตามสายงาน
วิชาชีพ 

3. มหาวิทยาลัยมีสวนรวมกับชุมชน และสังคม ในการจัด
ใหมีงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  งานประเพณี
ตางๆ   ตลอดจนรวมมือเพื่อการธํารงไวซึ่ งชี วิต
วัฒนธรรมในทองถิ่นตางๆ   และมีความเคารพใน   
ภูมิปญญาทองถิ่น 

4. มีแผนงานเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย  เพื่อสงเสริมการสรางคุณภาพชีวิตที่ดี
ของนักศึกษา  บุคลากร  และผูมาใชบริการตางๆ 

5. มีแผนงานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพทั้งดานกายใจ  
สังคม  สิ่งแวดลอมและปญญา  เพื่อการดํารงชีวิตที่มี
คุณภาพของนักศึกษา บุคลากร และผูมาใชบริการ
ตางๆ 

นโยบายคณุภาพดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิง่แวดลอม

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 6 นโยบายคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม    

1. ดานการบริหาร 

 
 
 
 

 
องคประกอบที่  1  ภาวะผูนํา  
หมายถึง  ผูนํา/ผูบริหารทุกระดับของมหาวิทยาลัย มีบทบาทในการ
ชี้นําองคกร กําหนดทิศทางและผลลัพธขององคกร สรางบรรยากาศ
การเรียนรูที่สงเสริมผลการดําเนินงาน มีความรับผิดชอบตอสังคม  
และใหความสําคัญกับระบบธรรมาภิบาล 

 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1   ผูนําระดับสูงกําหนดทิศทางและการคาดหวังใน  
ผลการดําเนินการขององคกรทั้งในระยะสั้นและ   
ระยะยาว  และถายทอดไปสูบุคลากรทุกระดับ 

1.2 ผูนําระดับสูงมีบทบาทในการสรางบรรยากาศและ
วัฒนธรรมแหงการเรียนรู   การสรางนวัตกรรมและ
เอื้อตอการใหบุคลากรมีสวนรวมในการดําเนินงาน  
เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายขององคกร 

1.3 ผูนํามีการวางแนวทางปฏิบัติใหเกิดระบบงานที่
เปนธรรม   โปร ง ใส   ปลอดการทุจริต   และ
ตรวจสอบได 

1.4 ผูนําใหความสําคัญตอวินัย   จริยธรรม  และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน  และเปนแบบอยาง
ที่ดีขององคกร 

1.5 ผูนําใหความสําคัญตอการสื่อสาร  สรางความ
เขาใจทั้งภายในและภายนอกองคกร   พรอมทั้งให
การสนับสนุนแกชุมชนและสังคม 

 
 

มาตรฐานคุณภาพ

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 7 มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร



 
องคประกอบที่  2  การบรหิารเชิงกลยุทธ             
หมายถึง  องคกรกําหนดทิศทาง  เปาหมาย  และยุทธศาสตรหลัก
ขององคกร ติดตาม  ควบคุม กํากับ และประเมินผล  เพื่อให    
การดําเนินงานในภารกิจตางๆ เปนไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกับยุทธศาสตรหลักของชาติ 

 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 มีกระบวนการศึกษา  วิเคราะห  ปจจัยตางๆ เพื่อ
กําหนดทิศทาง  เปาหมายในการทําแผนกลยุทธที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ห ลั ก ข อ ง
มหาวิทยาลัย   พรอมทั้ งกํ าหนดตัวชี้ วัดของ     
ยุทธศาสตร    โดยเปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับ
มีสวนรวม 

2.2 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานและวิธีการในการนํา
แผนไปสูการปฏิบัติใหเปนผลสําเร็จทั่วทั้งองคกร 

2.3 มีการวิ เ คราะห   ติดตาม   ควบคุม   กํ ากั บ  
ประเมินผลการดําเนินการ  และความสามารถของ
องคกร  เพื่อการทบทวนและปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร
ไปสูความสําเร็จในระดับที่สูงขึ้น 

 
องคประกอบที่ 3  ทรัพยากรบุคคล  
หมายถึง  คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดขององคกร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 มีระบบการสรรหา  คัดเลือกบุคคลที่มีความรู 
ความสามารถ  สภาพจิตใจและอารมณที่สมบูรณ  
เขาสูองคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 8 มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร  

 
3.2 มีกลวิธีในการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทุกสายงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ  
เ พื่ อ ก า ร ปฏิ บั ติ ง า น อ ย า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ  
ประสิทธิผล  สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง
ขององคกร 

3.3 มีการดําเนินการใหบุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานได
เต็มศักยภาพ  และมีสวนรวมในการพัฒนาองคกร 

3.4 มีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อการ
แตงตั้ ง / เ ลื่อนระดับ   ตําแหนง   ขั้นเ งินเดือน    
อยางเปนธรรม  โปรงใส  และมีระบบการใหรางวัล
ห รื อ ตอบแทนบุ คคลตามผล ง าน   ความ รู
ความสามารถ  และความดีของบุคคลนั้นๆ 

3.5 มีระบบการอุทธรณ  และรองทุกขที่เปนอิสระและมี
ประสิทธิภาพ 

3.6 มีแผนงานสรางความกาวหนาแกบุคลากรทุกสายงาน 
3.7 มีการเตรียมความพรอมดานความรู ความสามารถ 

และทักษะการบริหารแกบุคคลเพื่อรองรับตําแหนง
ที่สําคัญ 

3.8 มีการจัดสิ่งแวดลอม  สวัสดิการและนันทนาการ
เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติงานและสรางเสริมสุขภาวะ
ใหแกบุคลากร 

 
องคประกอบที่  4  การจัดการความรู   
หมายถึง   องคกรกําหนดการคัดสรร  รวบรวม  วิ เคราะห  
สังเคราะห  จัดการแลกเปลี่ยน  ปรับปรุง ขอมูลสารสนเทศและ
สินทรัพยทางความรู   เพื่อแบงปนและนํามาใชใหเกิดประโยชนตอ
องคกรและสังคม 
 
 
 9 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร



 
มาตรฐานคุณภาพ 

4.1 กําหนดวิธีการคัดสรร รวบรวม  และบูรณาการขอมูล
และสารสนเทศที่ เ กิ ดจากการ เรี ยนรู   และ        
การสรางสรรคของบุคลากร    

4.2 ใช เทคโนโลยีสารสนเทศ   และมีฐานขอมู ล
สารสนเทศที่สมบูรณครบถวน  ถูกตอง  แมนยํา  
ทันสมัย เขาถึงไดสะดวกรวดเร็ว  เพื่อเสริมสราง
ระบบตางๆ  ใหมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งขึ้น    

4.3 นําขอมูลและสารสนเทศมาใชสนับสนุนองคกร       
ในการตัดสินใจการดําเนินการ และการสร าง
นวัตกรรมอยางตอเนื่อง เพื่อกาวสูการเปนองคกร
แหงการเรียนรู   

4.4 มีกระบวนการเพื่อส งเสริมการแบงปนความรู 
(Knowledge Sharing)     

4.5 จัดใหมีระบบการจัดการสินทรัพยทางความรูที่มี
ประสิทธิภาพ 

  
องคประกอบที่  5  สัมฤทธิผลของการปฏบิัติงาน                   
หมายถึง  องคกรกําหนดผลลัพธสุดทายของการปฏิบัติงานของ
องคกรและบุคลากร  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบและ
ประโยชนตอสังคม 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

5.1 จัดทําและเก็บขอมูลตัวชี้ วัดหลัก และเฝาติดตาม
ประสิทธิผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดหลักนั้น โดย
มีเกณฑเปรียบเทียบที่เหมาะสม  

   
 

10 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร  

 
5.2 จัดทํารายงานผลลัพธการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดหลัก

ที่สะทอนใหเห็นประสิทธิผลของการดําเนินงาน   
5.3 รายงานผลลัพธความพึงพอใจและขอเสนอแนะของ

ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
   

องคประกอบที่  6  ระบบคุณภาพ                        
หมายถึง  องคกรมีระบบคุณภาพ  เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่องในทุก
ภารกิจและระบบงาน  เพื่อความมีคุณภาพเทียบเทามาตรฐานสากล 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

6.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ มีการสราง
เครือขายการพัฒนาคุณภาพในหนวยงาน มีการศึกษา 
วิเคราะห ติดตาม ประเมินผลกระบวนการการปฏิบัติงาน
ในภารกิจตางๆ  เพื่อนําผลมาปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพอยางตอเนื่อง   

6.2 มีระบบบริหารจัดการที่ใหความสําคัญตอคุณภาพ
ของผลงานและความคุมคาของการใชทรัพยากรใน
ทุกภารกิจ   

6.3 สรางวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนผลการปฏิบัติงานที่
เปนเลิศ 

 
องคประกอบที่  7  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
  การสื่อสาร  
หมายถึง  มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ  ทันสมัย และสามารถสนับสนุนการบริหารองคกรใน
ทุกดาน       
        
  
    
 11 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ

มาตรฐานคุณภาพดานการบริหาร



 
 มาตรฐานคุณภาพ 

7.1 พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานดานสารสนเทศให
เพียงพอ รวดเร็ว และมีเสถียรภาพ     

7.2 บุคลากรสามารถเข า ถึ งทรัพยากรทางด าน
เทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางทั่วถึง   

7.3 จัดใหมี บุคลากรรับผิดชอบดูแลรักษาระบบ
สารสนเทศใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงาน
ตลอดเวลา    

7.4 จัดหาและพัฒนาโปรแกรมเพื่ อการใช งานที่
เหมาะสมกับพันธกิจขององคกร   

7.5 จัดทําระบบฐานขอมูลที่ตอบสนองตอความตองการ
ขององคกร    

7.6 มีแผนการฝกอบรมเพื่อเพิ่มความรูและทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ   ใหเหมาะสมกับสมรรถนะ
และความรับผิดชอบของบุคลากร 

 

 
 

องคประกอบที่  1  นักศึกษา 
หมายถึง  นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปนผูที่มีความพรอมดาน
ความรู  สติปญญา  อารมณ  จิตใจ  สุขภาพ  สังคม  และมีความ
ตั้งใจในการเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1 มีระบบการแนะแนวและประชาสัมพันธเพื่อให
ขอมูลที่ถูกตองแกกลุมเปาหมายและผูเกี่ยวของ 

 
 
 

 

2. ดานการศึกษา

12 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา    

 
1.2 มี ร ะ บบก า ร รั บนั ก ศึ กษ าที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ         

โดยคํานึงถึงโอกาสและศักยภาพของนักศึกษา   
ไมคํานึงแตคะแนนสอบอยางเดียว  แตคํานึงถึง
แหลงที่มาของนักศึกษา   และสถานภาพทางสังคม
เศรษฐกิจดวย 

 
องคประกอบที่  2 ระบบและกลไกในการบริหาร     
  จัดการศึกษา 
หมายถึง  มีโครงสรางและระบบการบริหารจัดการ  ที่กอใหเกิด 
หรือสนับสนุนการจัดการการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 องคกรมีการกําหนดทิศทาง เปาหมาย  และ
แผนงานดานการศึกษาชัดเจน 

2.2 มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.3 มีการจัดงบประมาณเพื่อการพัฒนางานดาน

การศึกษาอยางพอเพียงที่จะเกิดประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผลสูงสุด 

2.4 มี ก า ร ส ร า ง เ ค รื อ ข า ย วิ ช า ก า ร  ( Academic  
Network) ทั้ ง ในและต า งปร ะ เทศ   เ พื่ อก า ร
แลกเปลี่ยนความรู  ทรัพยากรและความรวมมือตางๆ  

2.5 มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในดานกาย  
อารมณ  สังคม  สุขภาพ  และสติปญญา  อยาง
ตอเนื่อง 

2.6 มีระบบและกลไกเชื่อมโยงดึงศักยภาพของผูมีสวน
ไดเสียทั้งภายใน  ภายนอกมหาวิทยาลัย  เพื่อ
สนับสนุนการจัดการศึกษา 

 
 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 13 มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา



 
2.7 มีการศึกษา  วิเคราะห  และประเมินขอมูลดาน

ความพึ งพอใจของผู ที่ มี ส วน เกี่ ยวข องด าน
การศึกษา  เพื่อนําขอมูลยอนกลับมาพัฒนาปจจัย
ที่เกี่ยวของ 

2.8 มีระบบการชวยเหลือและใหคําปรึกษานักศึกษาดาน
ตางๆ 

 
องคประกอบที่  3  หลักสูตร                         
หมายถึง  สราง  พัฒนา  และประเมินผลหลักสูตรที่มีคุณภาพ  
เพื่อตอบสนองและสอดคลองกับความตองการของสังคม  ประเทศ  
และ/หรือทิศทางของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 มีมาตรฐานคุณภาพและระบบการควบคุมในการสราง
และพัฒนาหลักสูตรที่ตรงตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร/มาตรฐานองคกรวิชาชีพ  หรือมาตรฐานสากล  
และมีหลักเกณฑการพิจารณารับรองมาตรฐาน
การศึกษาใหหลักสูตรมีความทันสมัย   

3.2 มีระบบประเมินผลหลักสูตรที่มีประสิทธิผล   
3.3 มีการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ

ของสังคมและทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคม / 
ประเทศ และผูเรียนอยางตอเนื่อง   

 
องคประกอบที่  4  อาจารย                        
หมายถึง  มีการคัดเลือกอาจารยที่มีความพรอมในดานตางๆ 
อยางเหมาะสม  มีการพัฒนาศักยภาพ   เพื่อใหสามารถปรับตัว
ตามกระแสการเปลี่ยนแปลง สามารถสนับสนุนการเรียนรูแกนักศกึษา
ในวิชาการที่ถูกตอง ทันสมัย อาจารยมีคุณภาพชีวิตที่ดี และ
สามารถดํารงตนไดอยางสมศักดิ์ศรี 
 
 14 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 

มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา  

 
มาตรฐานคุณภาพ 

4.1 มีระบบการคัดเลือกหรือสรรหาอาจารยที่ชัดเจน โปรงใส  
เพื่อใหไดผูที่มีคุณสมบัติพรอมทั้งทางดานวิชาการ  
ทักษะการสอน/วิจัย และดานคุณธรรม จริยธรรม   

4.2 มีกระบวนการประเมินผลอาจารยที ่เปนธรรม
และ โปร ง ใส  ยกย อ ง  ชม เชย  และส ง เ ส ร ิม
ความกาวหนาและกําลังใจตามผลการปฏิบัติที่ดี
ของบุคคล   

4.3 มีการสงเสริมและมีกระบวนการพัฒนาศักยภาพของ
อาจารย  ในดานวิชาการ การวิจัย การจัดการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา รวมทั้ง
ดานคุณธรรม  และจริยธรรมอยางตอเนื่อง   

4.4 มีระบบคาตอบแทน สวัสดิภาพ และสวัสดิการที่
เหมาะสม ที่ทําใหอาจารยมีศักดิ์ศรีและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี   

 
องคประกอบที่  5  กระบวนการเรียนการสอน     
หมายถึง  มีกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
เพื่อใหผู เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู จนถึงคิดเปน  ทําเปน         
เต็มศักยภาพ และสอดคลองกับปรัชญา  ว ัตถุประสงคของ
หลักสูตร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

5.1 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  เพื่อเสริมสรางใหผูเรียนสามารถพัฒนา
ความสามารถไดเต็มตามศักยภาพของตน   

5.2 มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ
ชีวิตใหเกิดความสามารถในการเรียนรูและสามารถ
แสวงหาความรูดวยตนเอง   

 
นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 15 มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา



 
5.3 มีกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อใหนักศึกษามีทักษะ

ในการสามารถจะเรียนรู ไดตลอดชี วิต และมี
จิตสํานึกที่จะมีความเอื้ออาทรตอผูที่ดอยกวา 
พรอมที่จะบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอชุมชน
และสังคม   

5.4 พัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาทั้งในและนอก
หลักสูตรใหมีการเสริมสรางความรูอยางรอบดาน 
โดยไมเนนเฉพาะในหลักสูตรเทานั้น   

5.5 สงเสริม และสนับสนุนใหอาจารย/นักศึกษามีการ
สรางผลงานวิจัย  เพื่อพัฒนากระบวนการเรียน 
การสอน  และนําผลงานวิจัยไปใช     

5.6 มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนทั้งดาน
วิชาการ/วิชาชีพ  และคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตางๆ   

 
องคประกอบที่  6  ปจจัยเกื้อหนุน    
หมายถึง   มีการจัดทรัพยากร  สภาพแวดลอม  และระบบ
สารสนเทศ  เพื่อสงเสริมสนับสนุนพันธกิจในการจัดการศึกษา  
และนักศึกษาอยางเพียงพอ 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

6.1 จัดทรัพยากรและระบบสารสนเทศ   เพื่อสนับสนุนการ
จัดการเรียนการสอน  และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา      

6.2 จัดใหมีสื่อ วัสดุ อุปกรณการศึกษา หองสมุดที่  
ทันสมัย และมีการจัดหาและพัฒนาแหลงขอมูล
การเรียนรูที่ เปนปจจุ บัน   หลากหลาย  และ
เพียงพอสําหรับการจัดการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร  
 
   16 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 

มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา  

6.3  มีการสรางสภาพแวดลอมและบรรยากาศที่
ส ง เสริมให เกิดกํา ลังใจ  ความคิดสรางสรรค      
การสรางนวัตกรรมและการเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
เพื่อการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ   

6.4 จัดปจจัยสนับสนุนเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา   

6.5 มีการสรางเครือขายการเรียนรู เชื่อมโยงกับ
หนวยงาน ชุมชน และสังคม 

 
องคประกอบที่  7  บัณฑิต/ผูสําเร็จการศึกษา 
หมายถึง  บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสามารถประยุกตใชความรู  
ความสามารถในการพัฒนาประเทศ  ตอบสนองความตองการของ
สังคม   มีสวนชี้นําสังคม และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

7.1 มีวิธีการที ่จะตรวจสอบวาบัณฑิต  /  ผู สํา เร็จ
การศึกษา  มีคุณสมบัติครบถวนตามที่แตละ
ห ล ัก ส ูต ร กํ า ห น ด  พ ร อ ม ทั ้ง ม ีค ุณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม   และจรรยาบรรณตามคุณลักษณะ
ของสาขาอาชีพ  

7.2 มีระบบการติดตาม ประเมินผลคุณภาพบัณฑิต  
ทั้งในสวนของตัวบัณฑิต  และผูใชบัณฑิต   

7.3 สรางกลไกเพื่อใหบัณฑิต / ผูสําเร็จการศึกษา
เกิดความรัก ความผูกพัน ในสถาบันการศึกษา 

 
 
 
 
 
 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 17 มาตรฐานคุณภาพดานการศึกษา



 
 
 

องคประกอบที่   1  ระบบและกลไก 
หมายถึง  มีระบบและกลไกดานการวิจัยที่สงเสริมใหเกิดงานวิจัยที่มี
มาตรฐานสากลและเกิดประโยชนตอประเทศชาติ  
 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1 มีนโยบายและแผนงานวิจัยซึ่งสอดคลองและ/หรือ
ชี้นํายุทธศาสตรของชาติใหเปนทิศทางการวิจัย
ขององคกร 

1.2 มีกลไกบริหารจัดการวิจัยที่เอื้อใหเกิดการวิจัยที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

1.3 มีการสนับสนุนทางดานการเงินและโอกาสการทํา
วิจัยรวมกัน  เพื่อผลิตนักวิจัยและผลงานวิจัย      
ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้น 

1.4 มีระบบสารสนเทศ  และฐานขอมูลงานวิจัยที่
ครบถวนสมบูรณ  และเปนปจจุบัน 

1.5 มีระบบประกันคุณภาพงานวิจัยใหเปนที่ยอมรับใน
ระดับสากล 

1.6 มีระบบการจัดการผลการวิจัยที่กอใหเกิดมูลคาเพิ่ม
และนําไปใชใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย 

1.7 มีกลไกการเผยแพรผลงานวิจัย   และกระบวนการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูภาคสวนตางๆ 

1.8 มีเครือขายการวิจัยแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกับ
ชุมชนและหนวยงานในพื้นที่ 

1.9 มีกระบวนการเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัย 
1.10 มีกลไกการสรางนักวิจัยรุนใหม 
 
 
 

3. ดานการวิจัย

18 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย   

 
1.11 มีการพัฒนานักศึกษาทุกระดับใหมีโอกาสทําวิจัย

รวมกันเพื่อใหเกิดทักษะในการคนควาและสามารถ
เรียนรูวิธีแกปญหาดวยตนเอง 

 
องคประกอบที่   2  บุคลากร 
หมายถึง  นักวิจัยขององคกรเปนผูมีศักยภาพ  มีคุณธรรม  และ
เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 มีการพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะ  ขีดความสามารถ  
ใฝ รู   มุ งมั่ น พัฒนาตนเอง   และมีคุณธรรม  
จริยธรรมในดานการวิจัยตลอดเวลา 

2.2 มีการสงเสริมนักวิจัย ใหสามารถทํางานวิจัยแบบ
บูรณาการ  และสามารถนํากลุมวิจัยได 

2.3 มีระบบการสรางความกาวหนาในวิชาชีพของ
นักวิจัย (Career  Path)   

2.4 มีระบบใหรางวัลยกยองเชิดชูนักวิจัยที่มีผลงานที่มี
ชื่อเสียง 

 
องคประกอบที่   3  ผลงานวิจัย 
หมายถึง  
• ผลงานวิจัยกอใหเกิดองคความรู ใหม สามารถตีพิมพใน

วารสารนานาชาติที่มี Impact  factor  สูง 
• ผลงานวิจัยมีประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และมี

ผลกระทบตอมวลมนุษยชาติ 
• ผลงานวิจัยกอให เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนที่ มี

นวัตกรรมและทันสมัย 
 
 
 
 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 19 มาตรฐานคุณภาพดานการวิจัย



 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชแกปญหาและ
กําหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ 

3.2 มีผลงานวิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนในชุมชน  
สังคม  และเชิงพาณิชย 

3.3 มีผลงานวิจัยที่เปนตนแบบ/ตนความคิด/นวัตกรรม
ใหมๆ  และไดรับการอางอิงสูง 

3.4 มีผลงานวิจัยที่เปนองคความรูใหมไปใชในการสอน  
 
 
 
  

องคประกอบที่   1  ระบบและกลไก 
หมายถึง  มีระบบในการใหบริการวิชาการที่ มีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  และมีความพรอมทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1 มีระบบสนับสนุนและประสานงานการใหบริการ
วิชาการ  ที่ครอบคลุมลักษณะบริการทางวิชาการ 
ที่หลากหลายของทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัย
อยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพประสิทธิผล   

1.2 มีระบบสารสนเทศดานการบริการวิชาการที่สมบูรณ 
ครบถวน เชื่อถือได เพื่อประโยชนในการใหบริการ  
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

1.3 มีระบบการติดตามประเมินผลการใหบริการวิชาการ  
เพื่อการปรับปรุงพัฒนามาตรฐานการใหบริการ  
อยางตอเนื่อง 

 
 
 

 

4. ดานการบริการวิชาการ

20 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ 

 

องคประกอบที่   2   ผูรับบริการ 
หมายถึง  ผูรับบริการมีความพึงพอใจสูงสุดตอการบริการวิชาการ/
ผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัย 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 มีการสํารวจความตองการของผูรับบริการกลุม
ตางๆ เพื่อใหมีการจัดบริการที่สอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการ   

2.2 มี ร ะบบรับฟ งความคิด เห็นของผู รั บบริ การ        
ทุกประเภท  เพื่อนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพ
งานการใหบริการอยางตอเนื่อง   

2.3 มีการจัดการดานการตลาดเพื่อสงเสริมสนับสนุน
การใหบริการวิชาการอยางกวางขวาง และทั่วถึง
ทุกกลุมผูรับบริการ    

2.4 มีระบบสื่อสาร ติดตาม  และดูแลการใหบริการ   
แกผูรับบริการอยางตอเนื่อง 

 
องคประกอบที่   3  บริการ/ผลิตภัณฑ 
หมายถึง  บริการ/ผลิตภัณฑมีคุณภาพตามมาตรฐานหรือดีกวา  
ปลอดภัย  เปนที่ยอมรับของสังคม   
 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 การบริ การหรื อผ ลิต ภัณฑ   มีคุณภาพตาม
มาตรฐานวิชาชีพ/มาตรฐานผลิตภัณฑระดับชาติ
และนานาชาติ และหรือหนวยงานไดรับการรับรอง
ม า ต ร ฐ า น ใ น ด า น คุ ณภ าพ จ า ก อ ง ค ก ร ใ น
ระดับประเทศ   

3.2 บุคลากรผู ใหบริการมีความรู ความสามารถ /   
ความชํานาญตามมาตรฐานวิชาชีพ  

 
 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 21 มาตรฐานคุณภาพดานการบริการวิชาการ



 
3.3 มีการกํ าหนดขั้นตอนการควบคุมมาตรฐาน      

การผลิต / การใหบริการอยางสม่ําเสมอ   
3.4 มีการปรับปรุง  พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการ

วิชาการอยางสม่ําเสมอ     
3.5 มีการทํางานรวมกับสถาบัน หนวยงาน หรือวิชาชีพ

อื่นๆ เพื่อการพัฒนาบริการวิชาการ และผลิตภัณฑ 
3.6 มีอุปกรณ / สถานที่ และสภาพแวดลอมที่สราง

บรรยากาศที่ดีตอการรับบริการและการเรียนรู 
3.7 มีระบบการใหบริการที่มุงไปสูพฤติกรรมการให 

บริการที่เปนเลิศ (Excellent Service Behavior) 
3.8 ใหบริการอยางเปนธรรม เสมอภาค  โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
3.9 ใหบริการวิชาการหรือสรางผลิตภัณฑ ดวยจริยธรรม

และมนุษยธรรม  ดวยความรับผิดชอบตอสาธารณะ  
3.10 มีการบริหารจัดการเพื่อหาสวนแบงตลาดของการ

บริการวิชาการเพิ่มขึ้นอยูเสมอ 
3.11 มีการวิเคราะหตนทุนตอหนวยไวเปนฐานขอมูล

ของผลิตภัณฑ/บริการวิชาการที่สมเหตุผล เพื่อ
การปรับปรุง /พัฒนา /ลดตนทุน   โดยยังคงไว     
ซึ่งคุณภาพมาตรฐาน 

 
 
 
 

องคประกอบที่   1  ระบบและกลไก 
หมายถึง  มีโครงสรางองคกร  และการบริหารจัดการที่เอื้อตอการ
สรางเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  การทํานุบํารุง รักษา  พัฒนา  และ
เผยแพรมรดกทางศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
 
 

5. ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม 

22 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

 
มาตรฐานคุณภาพ 

1.1 มีหนวยงานกลาง  ซึ่งทําหนาที่รับผิดชอบงานดาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สรางเสริมคุณธรรม  
จริยธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม    

1.2 มีแผนงาน /โครงการพรอมงบประมาณสนับสนุนดาน
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  สรางเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และอนุรักษสิ่งแวดลอม และพลังงาน 

1.3 มีแผนงานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพ  ทั้งดานกาย ใจ 
สังคม สิ่งแวดลอมและปญญา  เพื่อการดํารงชีวิตที่มี
คุณภาพของนักศึกษา บุคลากร  ผูมาใชบริการและชุมชน 

1.4 สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ยอมรับและชื่นชมใน
ความแตกตางของวัฒนธรรมของกันและกัน 

1.5 จัดใหมีกองทุนหรือจัดหาทุนเพื่อสงเสริมและพัฒนา
กระบวนการเรียนรู การยกระดับจิตวิญญาณขององคกร  
ตลอดจนการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.6 มีกลไกการติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

1.7 สงเสริมการสรางภาพลักษณของการเปนมหาวิทยาลัย
เพื่อปวงชน 

1.8 สรางระบบเพื่อใหมีการใชพลัง และศักยภาพของ    
ศิษยเกาในการพัฒนากิจการของมหาวิทยาลัย 

 
องคประกอบที่   2   บุคลากร 
หมายถึง  บุคลากรไดรับการปลูกฝง อบรม และพัฒนาคานิยม  
เพื่อใหเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม  ตระหนักและเห็นคุณคาการ
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดลอม และพลังงาน 
 
 
 
 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 23 มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม



 
มาตรฐานคุณภาพ 

2.1 มีการกําหนดมาตรฐานคุณธรรม   จริยธรรมและ
วัฒนธรรมของประชาคมในองคกร 

2.2 สรางความตระหนักตอคุณคาและการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม  สิ่งแวดลอมและพลังงาน 

 
องคประกอบที่   3 การอนุรักษ   ฟนฟูและทํานุบํารุง 
 ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอัม 
หมายถึง  มหาวิทยาลัยเปนแหลงเรียนรู  สรางคนดี  รวมอนุรักษ 
ฟนฟูและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

3.1 มีการรวบรวม  ศึกษา  และวิเคราะห  วิจัยเพื่อรักษา
รูปแบบที่มีความหลากหลายของภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมตางๆ ในประเทศ  เพื่อใหเปนแหลง
สืบคนทางวัฒนธรรม   

3.2 มีการสรางเครือขายความรวมมือกันระหวาง
มหาวิทยาลัยกับหนวยงานภายนอกและชุมชน 
เ พื่ อการพัฒนา /จั ดกิ จกรรมด านทํ านุ บํ า รุ ง         
ศิลปวัฒนธรรม สรางเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ
การอนุรักษสิ่งแวดลอม 

3.3 มีการศึกษาวิจัยเพื่อนําความรู / วิทยาการสมัยใหม
มาประยุกตในการทํานุบํารุง อนุรักษ ฟนฟู  สรางความรู 
ความเขาใจใหเห็นคุณคาของศิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดลอม   

3.4 มีการนําศิลปวัฒนธรรมมาใชในวิ ถีชี วิตอยาง
เหมาะสมบนรากฐานของความ เปน ไทยที่
สอดคลองกับวัฒนธรรมระดับชาติและสากล 

 
 
 24 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม

 
3.5 มีการเผยแพรประชาสัมพันธผลงานวิจัย ความรู  

ขาวสารที่เกี่ยวกับกิจกรรมการอนุรักษ ฟนฟู และ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอมอยาง
ทั่วถึงสม่ําเสมอ และตอเนื่อง 

3.6 จัดใหมีการเรียนรูถายทอดประสบการณความ
ชํานาญในดานศิลปวัฒนธรรมจากครูของแผนดิน 

3.7 มีหอจดหมายเหตุของมหาวิทยาลัย  เพื่ออนุรักษ
เอกสารและวัสดุที่เปนหลักฐานความเปนมาดาน
ศิลปวัฒนธรรม 

 
องคประกอบที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
 สิ่งแวดลอม 
หมายถึง  สรางเสริมสุขภาพทั้งทางกาย ใจ และสภาพแวดลอมของ
ประชาคมในองคกร 
 
มาตรฐานคุณภาพ 

4.1 มีการประยุกต ใช ภูมิปญญาทอง ถิ่นร วมกับ
วิทยาการสากลให เปน พื้นฐานในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต คุณภาพจิตใจของบุคคล ชุมชน  
และสังคม 

4.2 มีกระบวนการพัฒนาสิ่งแวดลอมทางกายภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อสงเสริมการสรางคุณภาพชีวิต  
ที่ดีของนักศึกษา  บุคลากรและผูมาใชบริการตางๆ 

4.3 มีแผนงานเพื่อการสรางเสริมสุขภาพทั้ง  4  มิติ
ของสุขภาวะ (กาย  ใจ  สังคม  และจิตวิญญาณ)  
เ พื่อการดํารงชี วิตที่มีคุณภาพของนักศึกษา 
บุคลากร  และผูมาใชบริการตางๆ 

 

นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 25 มาตรฐานคุณภาพดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม





          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
นโยบายและมาตรฐานคณุภาพ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

 

สํานักพัฒนาคุณภาพ         

ธันวาคม  2547
สพค. 47-011-07

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 นโยบายและมาตรฐานคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
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