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วิสัยทัศน : มุงม่ัน  สงเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ไดมาตรฐานอยางตอเน่ือง 

พันธกิจ : 

1. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีความรูและความเขาใจในระบบคุณภาพอยางตอเน่ือง 

2. พัฒนาระบบและกลไก  พรอมทั้งปรับตัวใหทันตอการเปล่ียนแปลงทางดานมาตรฐานของการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก  อยางตอเน่ือง 

3. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพของการจัดการความรู เพื่อเสริมสรางการเปนองคกรแหงการเรียนรูของมหาวิทยาลัย 

4. สงเสริมและพัฒนาเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

5. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นยุทธศาสตร : 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการความรู  และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงค :  

1. สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรูความสามารถ  มีสวนรวม  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน

คุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3. สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  ที่เปนเสมือนกลไกที่ทําใหระบบงานและผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหดียิ่งขึ้น 

4. พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหทุกหนวยงานสามารถใชงาน 

วัตถุประสงค : 

1. เพื่อยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับ  สงเสริมกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ  และการปฏิบัติงาน  อันจะนําไปสูการทบทวน  ปรับปรุงและพัฒนางาน 

2. เพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา  เปนระบบที่เชื่อมประสานใหหนวยงานตางๆ ตระหนักถึงเปาหมายและรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   

สรางจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมาย 
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3. เพื่อสรางระบบประกันคุณภาพที่เปนเสมือนกลไกที่ทําใหการ ปฏิบัติงาน  สามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหสามารถใชรวมกันไดตั้งแตระดับบุคคล  หนวยงาน  และมหาวิทยาลัย  โดยเปนระบบที่สามารถรายงานขอมูลไดถูกตอง  รวดเร็ว  

และมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

การวิเคราะหสภาพแวดลอม  (SWOT Analysis) 

การวิเคราะหสถานการณ (SWOT Analysis) เปนการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอกที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  โดยแบงการวิเคราะหเปนการวิเคราะหสถานการณจากปจจัยภายใน  เปนการศึกษาองคประกอบภายในของมหาวิทยาลัยที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานดานประกัน

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  อันจะเปนการบงบอกถึงจุดแข็ง  และจุดออน  ของการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  การวิเคราะหสถานการณภายนอกสงผลกระทบตอการดําเนินงานของ

มหาวิทยาลัย  ที่เปนทั้งโอกาส  และอุปสรรค  ในการดําเนินงาน  ดังน้ี 

จุดแข็ง (Strengths) 

1. การบูรณาการระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับระบบบริหารคุณภาพตาม     

       มาตรฐาน  ISO 9001 : 2008 

2. มหาวิทยาลัยใหความสําคัญและสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

3. การประกันคุณภาพการศึกษาไดกลายเปนสวนหน่ึงของการทํางานทั้งในระดับนโยบาย

และระดับปฏิบัติการ 

4. บุคลากรใหความสําคัญและเขาใจในระบบที่เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดย

ถือเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมที่ตองดําเนินงาน 

5. ระบบเครือขายการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  มี

ความเขมแข็ง 

จุดออน (Weaknesses) 

1. ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

2. โครงสรางการบริหารจัดการดานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ คณะ / เทียบเทา  

ขาดความชัดเจน 

3. ระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยยังไมสมบูรณ  

โอกาส (Opportunities) 

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

ทําใหการดําเนินงานเปนไปในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน 

อุปสรรค (Threats) 

1. การเปล่ียนแปลงมาตรฐานและตัวบงชี้ของ สกอ. สมศ. และ ก.พ.ร. 
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2. สกอ. มีระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา  (CHE 

QA Online)  ทําใหการรายงานผลและการตรวจประเมินมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

ระดับ ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 1.  ศูนยกลางการศึกษาและความรู (Hub) ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ที่มี

ความเขมแข็ง 

2.  สรางคนดี คนเกง ที่มีทักษะในการทํางาน ทําใหเปนทุนมนุษย (Human 

Capital) ของประเทศ 

3.    ศูนยสงเสริมการเรียนรูตลอดจนการถายทอดความรูดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเชิงบูรณาการที่ไดมาตรฐาน เพื่อความเปนอยูที่ดีของคนไทย 

1.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนแหล ง

การศึกษา ดานวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการ ที่มีความ

เขมแข็ง ดานวิชาการ เปนที่พึ่งของประชาชน ในทุกพื้นที่ ให

สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต 

2.  ผลิตบัณฑิตทางวิชาชีพ ที่ มีความสามารถ ในการใช 

เทคโนโลยีมีคุณภาพ และปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ 

3.  ประชาชนมีศักยภาพ ในการสรางงานดานวิชาชีพดาน

เทคโนโลยีที่สามารถแขงขันได 

การประกันคุณภาพการศึกษา 1.   ยุทธศาสตรพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการความรู  และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู

ความสามารถ  มีสวนรวม  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมี
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การดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ 

และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3.   สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  ที่เปนเสมือนกลไก

ที่ทําให ระบบงานและผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใหดียิ่งขึ้น 

4.   พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการความรู  และการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

 

1.   สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรู

ความสามารถ  มีสวนรวม  ในการประกันคุณภาพการศึกษา 

2.   สงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมี

การดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ 

และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

3.   สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  ที่เปนเสมือนกลไก

ที่ทําให ระบบงานและผูปฏิบัติงานสามารถดําเนินงานได

อยางมีประสิทธิภาพ มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษา รักษามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

ใหดียิ่งขึ้น 

4.   พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริมบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรทุกคนมีความรูความสามารถ  มีสวนรวมในการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. สรางวัฒนธรรมคุณภาพในการทํางาน  ที่จะเปนเสมือนกลไกที่จะทําใหระบบงานและผู
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ทํางานสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบตอ

คุณภาพการศึกษา  รักษาและเพิ่มพูนมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยใหอยูในระดับที่

ดียิ่งขึ้น 

กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 

1. สงเสริมใหบุคลากรมีความเขาใจในระบบประกันคุณภาพการศึกษา 

2. พัฒนาบุคลากรดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. สงเสริมบุคลากรใหเปนผูประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

1.  โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานประกันคุณภาพ 

2.  โครงการพัฒนาความรู ISO และ 5ส 

3.  โครงการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามระบบประกันคุณภาพ 

 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ปงบประมาณ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. รอยละของบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาทุกระดับไดรับการพัฒนาดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

2. ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ 

80 

 

80 

85 

 

85 

90 

 

90 

95 

 

95 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการความรูและการปรับปรุงกระบวนการทํางาน 1. เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหทุกหนวยงาน มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ที่มีประสิทธิภาพ โดยกําหนดใหมีการดําเนินการควบคุม การตรวจสอบ การประเมินคุณภาพ 
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และการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเน่ือง 

 

กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการจัดการความรูในประเด็นตางๆ  ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

 

 

1.  โครงการอบรมใหความรูดานการจัดการความรู 

2.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานระดับฝาย  สถาบันวิจัยและ

พัฒนา   

3.  โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหนวยงานระดับสถาบันวิจัยและพัฒนา   

4.  โครงการการตรวจติดตามระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  (IQA) 

5.  โครงการการประชุมคณะกรรมการบริหารคุณภาพ  (QMRC) 

 
 

 

 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ปงบประมาณ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. รอยละขององคความรูที่นําไปพัฒนาและปรับปรุงงาน 

2. ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

50 

80 

60 

85 

70 

90 

80 

95 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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การนําประเด็นยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

 

1.  พัฒนาระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลยุทธ  โครงการ/กิจกรรม (หลัก) 

1. พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานงานประกันคุณภาพการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

2. สงเสริมใหมีการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการประกันคุณภาพการศึกษา 

3. อํานวยความสะดวกขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษากับทุกหนวยงาน 

 

1. โครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศดานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) 
ปงบประมาณ 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 
2555 2556 2557 2558 

1. ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลดานงานประกันคุณภาพ 

2. ความพึงพอใจของผูใชบริการ 

 

80 

75 

 

85 

80 

 

90 

85 

 

95 

90 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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