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งานประกันคุณภาพ

1 แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2564

2 ประชุมคณะกรรมการอํานวยการและขับเคลื่อนการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาสถาบันฯ ฉ. 2

3 จัดทําแผนปฏิบบัติการประจําปการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564

4 เผยแพรแผนปฏิบัติการประจําปการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2564

5 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอที่ประชุม

คณะกรรมการประกันคุณภาพ และเสนอตอสภาสถาบัน

6 ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

1 การพัฒนาตัวบงชี้ และเกณฑการประเมินคุณภาพการประเมินภายใน

1.1 สถาบันฯ ฉ. 2 ติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

ระดับสถาบัน และติตามการดํานินงานตามตัวบงชี้ที่รับผิดชอบในระดับสถาบัน

ติดตามการดําเนินงานรอบ  6  เดือน

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

(ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึง  31  พฤษภาคม  2565)

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2565

กิจกรรมการดําเนินงานที่ พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

(Do) เก็บขอมูลระยะ 12 เดือนตามตัวบงชี้ที่ไดประกาศใชบนระบบ CHE QA Online

(Plan) วางแผนการประเมินคุณภาพการศึกษาใหมโดยประกาศตัวบงชี้กอนเริ่มตนปการศึกษาใหมและแจกคูมือการจัดทํา SAR (กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวบงชี้ วีการและกําหนดการประเมินคุณภาพภายในประจําป
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ติดตามผลการดําเนินงานรอบ  9  เดือน

2.1 ดําเนินการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระยะ  12  เดือน (มิ.ย. 2564 - พ.ค. 2565)

3.1 อบรมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

1 หลักสูตรดําเนินการจัดทํา SAR และประสานคณะกรรมการประเมินฯ และกําหนด

วันเวลาการประเมินฯ ประจําปการศึกษา 2564

2 หลักสูตรเสนอรายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ แจงวันเวลาการประเมินฯ ใหกับภาควิชา

สถาบันฯ ฉ. 2 ทราบและพิจารณา  วันที่  28  กุมภาพันธ  2565

3 ภาควิชาจัดทําหนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ระดับหลักสูตร

4 สถาบันฯ ฉ. 2 จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินภายใน

ระดับหลักสูตร

5 หลักสูตรจัดสงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ผานระบบ 

CHE QA Online ภายในวันที่  30  เม.ย. 2565

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

(ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึง  31  พฤษภาคม  2565)

ที่ กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

2. พัฒนาระบบฐานขอมูล

(Check) ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจําปการศึกษา

3. พัฒนาบุคลากร
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6 ระดับหลักสูตร รับการประเมินฯ ระหวางวันที่ 1 - 31 พ.ค. 2565

(คณะกรรมการเขาตรวจเยี่ยม และประเมินคุณภาพฯ)

7 ทุกหลักสูตรจัดสงรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ที่ไดรับจากคณะกรรมการประเมินฯ ใหกับ

ภาควิชารับทราบ (ไฟล word และรูปเลมรายงาน)

8 ภาควิชานําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเขาที่

ประชุมภาควิชาเพื่อพิจารณา

9 ภาควิชา วิทยาลัย นําผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดทํารายงาน

การประเมินตนอง (SAR) บนระบบ CHE QA Online และทําการวิพากษ SAR

กอนทําการประเมิน พรอมกับเตรียมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประจําปการศึกษา 2564

10 ภาควิชา วิทยาลัย สงรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) และขอมูลพื้นฐาน

Common data set ผานระบบ CHE QA Online พรอมกันทุกภาควิชา

วิทยาลัย ภายในวันที่  25  ม.ิย. 2565

(ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึง  31  พฤษภาคม  2565)

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

ที่ กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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11 ระดับหลักสูตร รับการประเมินฯ ระหวางวันที่ 5 - 9 ก.ค. 2565

(คณะกรรมการเขาตรวจเยี่ยม และประเมินคุณภาพฯ)

12 สถาบันจัดทํารายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน ผานระบบ

CHE QA Online เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

13 สถาบันนําผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วิทยาลัย

เสนอตอคณะกรรมการบริหารสถาบัน และกรรมการสภาสถาบันฯ ฉ. 2

เพื่อรับทราบและพิจารณาใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนยกระดับ

คุณภาพการศึกษา

14 ระดับสถาบัน รับการประเมิน ระหวางวันที่  19 - 20 ส.ค. 2565

15 สถาบันรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เสนอตอ

คณะกรรมการบริหารสถาบัน และสภาสถาบัน เพื่อรับทราบและพิจารณา

มอบหมายผูรับผิดชอบ และใหขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

(ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึง  31  พฤษภาคม  2565)

ที่ กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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16 สถาบันจัดสงรายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน (ประกอบดวย

SAR และผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน) 

ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานระบบ CHE QA Online และหนวยงาน

ตนสังกัด (ภายใน 120 วันนับจากวันสิ้นปการศึกษา)

1 ทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบ

การประกันคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2565

2 จัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบัน และเสนอตอสภาสถาบันเห็นชอบ

(Action) นําผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

ปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2

(ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน  2564  ถึง  31  พฤษภาคม  2565)

ที่ กิจกรรมการดําเนินงาน

ระยะเวลาดําเนินการ ปการศึกษา 2564 ปการศึกษา 2565

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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