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วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น  ส่งเสรมิและพัฒนาระบบประกันคณุภาพการศึกษาที่ไดม้าตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
พันธกิจ : 

1. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจในระบบคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
2. พัฒนาระบบและกลไก  พร้อมท้ังปรับตัวให้ทันต่อการเปลีย่นแปลงทางด้านมาตรฐานของการประเมนิคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  อย่างต่อเนื่อง 
3. ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู ้เพื่อเสรมิสรา้งการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
4. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสรมิบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้  และการปรบัปรุงกระบวนการท างาน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ :  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ  มสีว่นร่วม  ในการประกันคณุภาพการศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดใหม้ีการด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมนิ

คุณภาพ และการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างวัฒนธรรมคณุภาพในการท างาน  ที่เป็นเสมือนกลไกท่ีท าให้ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อ

คุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยัให้ดยีิ่งข้ึน 
4. จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

วัตถุประสงค ์: 
1. เพื่อยึดหลักการมสี่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ  ส่งเสรมิกระบวนการเรยีนรู้จากประสบการณ์  และการปฏิบัติงาน  อันจะน าไปสู่การทบทวน  ปรับปรุงและพัฒนางาน 
2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เป็นระบบท่ีเชื่อมประสานให้หน่วยงานต่างๆ ตระหนักถึงเป้าหมายและรับผดิชอบต่อคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยั   

สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงานให้บรรลเุป้าหมาย 
3. เพื่อสร้างระบบประกันคุณภาพที่เป็นเสมือนกลไกท่ีท าให้การปฏิบัตงิาน  สามารถด าเนินงานได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
4. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศให้สามารถใช้ร่วมกันได้ตั้งแตร่ะดับบุคคล  หน่วยงาน  และมหาวิทยาลัย  โดยเป็นระบบที่สามารถรายงานข้อมูลได้ถูกต้อง  รวดเรว็  

และมีประสิทธิภาพ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) เป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยแบ่งการวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์จากปัจจัยภายใน  เป็นการศึกษาองค์ประกอบภายในของมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  อันจะเป็นการบ่งบอกถึงจุดแข็ง  และจุดอ่อน  ของการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  การวิเคราะห์สถานการณ์ภายนอกส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย  ที่เป็นท้ังโอกาส  และอุปสรรค  ในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strengths) 
1. การบูรณาการระบบประกันคณุภาพการศึกษาภายในกับระบบบริหารคุณภาพตาม     

       มาตรฐาน  ISO 9001 : 2008 

2. มหาวิทยาลยัให้ความส าคัญและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

3. การประกันคณุภาพการศึกษาได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของการท างานท้ังในระดับนโยบาย
และ 

  ระดับปฏิบัติการ 
4. บุคลากรให้ความส าคัญและเข้าใจในระบบท่ีเกี่ยวกับการประกันคณุภาพการศึกษา โดย

ถือ 
  เป็นส่วนหน่ึงของกิจกรรมทีต่้องด าเนินงาน 
5. ระบบเครือข่ายการประกันคณุภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั  มี

ความ 
เข้มแข็ง 

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดแผนการพัฒนาบคุลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
2. บุคลากรส่วนใหญ่ของฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ขาดความมั่นคงใน

หน้าท่ีการงาน 
3. จ านวนบุคลากรไมเ่พียงพอกับภาระงานของงานประกันคุณภาพการศึกษา 
4. โครงสร้างของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับภาระงาน 
5. โครงสร้างการบรหิารจดัการด้านประกันคณุภาพการศึกษาในระดับ คณะ / เทียบเท่า  

ขาดความชัดเจน 
6. งบประมาณสนับสนุนงานด้านประกันคุณภาพมีค่อนข้างจ ากัด 
7. ระบบฐานข้อมลูด้านการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัยังไม่สมบูรณ์  
 

โอกาส (Opportunities) 
1. การบูรณาการระบบการประเมินผลของสถาบันอุดมศึกษา  (สกอ.  สมศ.  และ  ก.พ.ร.)  

ท าให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 
2. สกอ. มีระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  (CHE 

QA Online)  ท าให้การรายงานผลและการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานและตัวบ่งช้ีของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร.  
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ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1.  ศูนย์กลางการศกึษาและความรู ้(Hub) ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ทีม่ีความเข้มแข็ง 

2.  สร้างคนดี คนเก่ง ที่มีทกัษะในการท างาน ท าให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ของ
ประเทศ3.ศูนย์  
     ส่งเสริมการเรียนรู้ ตลอดจนการถ่ายทอดความรู้ด้านวทิยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเชงิบูรณา
การที่ได้  
     มาตรฐาน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดขีองคนไทย 

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นแหล่งการศึกษา ด้าน
วิชาชีพ ทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่มีความเข้มแข็ง ด้านวิชาการ 
เป็นที่พึ่งของ ประชาชน ในทุกพื้นที่ ให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอด
ชีวิต 

2.  ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ ที่มีความสามารถ ในการใช้ เทคโนโลยีมี
คุณภาพ และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ 

3.  ประชาชนมีศักยภาพ ในการสร้างงานด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยีที่
สามารถ  

 แข่งขันได้ 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน 1. สร้างความเชื่อมั่นด้านบรกิารที่มีความเป็นเอกลกัษณ์ ของส านักส่งเสรมิวิชาการและงาน

ทะเบียน 
2. ระบบการท างานแบบบูรณาการ ที่มเีครอืขา่ยทุกฝ่ายและสังคมภายนอกมสี่วนร่วม 
3. สร้างบุคลากรที่มสีมรรถนะสูง พร้อมมีความสามารถเรียนรู้ ดดิริเริ่ม ปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยกระดับการให้บริการและการ
ท างาน เพื่อตอบสนองความคาดหวังและความตอ้งการของผู้ใช้บริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ปรับรูปแบบการท างานเชิง
บูรณาการภายในองค์กรแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับ
ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งเปิดให้สังคมภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม 

3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงานที่มีขีด
สมรรถนะสูง บุคลากรมีความพร้อมและความสามารถในการเรียนรู้
คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสม 

4. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สร้างระบบการก ากับดูแล
ตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส มั่นใจ และสามารถตรวจสอบได้ บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้รับบริการ 

ฝ่ายประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา 1.   ยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจัดการความรู้  และการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทกุคนมีความรู้ความสามารถ  
มี ส่วนร่วม  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 
2.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน มีระบบและกลไกการ
ประกัน คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มีการ
ด าเนินการ ควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ และการ
ปรับปรุง คุณภาพอยา่งต่อเนื่อง 
3.   สร้างวัฒนธรรมคุณภาพในการท างาน  ที่เป็นเสมือนกลไกที่ท า
ให้ ระบบงานและผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อคุณภาพ
การศึกษา รักษามาตรฐาน การศึกษาของมหาวิทยาลยัให้ดี
ยิ่งขึ้น 
4.   จัดหาและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลดา้นการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมบคุลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความสามารถ  มีส่วนร่วมในการ
ประกันคณุภาพการศึกษา 

2. สร้างวัฒนธรรมคณุภาพในการท างาน  ที่จะเป็นเสมือนกลไกท่ีจะท าให้ระบบงานและผู้
ท างานสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  มีจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบต่อ
คุณภาพการศึกษา  รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของมหาวทิยาลัยให้อยู่ในระดับท่ี
ดียิ่งขึ้น 

กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
1. ส่งเสริมให้บุคลากรมคีวามเข้าใจในระบบประกันคณุภาพการศึกษา 
2. พัฒนาบุคลากรด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 
4. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในเชิงรุก 

 

1.  โครงการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมิน 
2.  โครงการอบรมให้ความรูด้้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บคุลากรทุกระดับ 
3.   โครงการกิจกรรม  5ส 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2556 

1. ร้อยละของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกระดับได้รับการพัฒนาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

80 
 

85 
 

90 
 

95 
 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 
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การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตัิ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการจดัการความรู้และการปรบัปรุงกระบวนการท างาน 1. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงาน มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้มกีารด าเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคณุภาพ 
และการปรับปรุงคณุภาพอย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการความรู้ในประเด็นต่างๆ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
2. พัฒนาระบบการประกันคณุภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
3. สร้างความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. ผลักดันใหม้ีโครงสร้างการบริหารด้านการประกันคณุภาพทุกหน่วยงาน 
 

1. โครงการการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
2. การน าระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  PMQA  มาบูรณาการระบบงานของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
3. โครงการจดัท าคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา 
4. โครงการการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 
5. โครงการการสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.  โครงการการตรวจตดิตามระบบบริหารคณุภาพ  ISO 9001 : 2008  (IQA) 
7.  โครงการการประชุมคณะกรรมการบรหิารคณุภาพ  (QMRC) 

 
 
 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2556 

1. ร้อยละขององค์ความรู้ที่น าไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 
2. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน 

50 
80 

60 
85 

70 
90 

80 
95 

ฝ่ายประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน 
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การน าประเด็นยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบตั ิ

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ 
3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
1.  จัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

กลยุทธ์  โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 
1. พัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้านงานประกันคณุภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมให้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรบัการประกันคณุภาพการศึกษา 
3. อ านวยความสะดวกข้อมูลด้านการประกันคณุภาพการศึกษากับทุกหน่วยงาน 
 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา 
2. โครงการจดัท าคู่มือการใช้งานฐานข้อมูลการประกันคณุภาพการศึกษา 

 
 

ตัวชี้วัด (KPI) 
ปีงบประมาณ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
2553 2554 2555 2556 

1. ประสิทธิภาพของระบบฐานข้อมลูด้านงานประกันคณุภาพ 
2. ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
 

80 
75 
 

85 
80 

 

90 
85 

 

95 
90 

ฝ่ายประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบยีน 

 


