
 
Action Plan  การจัดทําองคประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ของสถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร 
 

รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 
1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

   - คําสั่ง สอศ.ท่ี 711/2563  ลว 7 มิ.ย.63 (ระดับสถาบัน)  

   - คําสั่ง สอศ.ท่ี 891/2563  ลว 15 ก.ค.63 (ระดับหลักสูตร) 

-  

2. ดําเนินการจัดทํารายละเอียดและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 7 มิ.ย.-20 ส.ค.63  

3. วิพากษรายละเอียดและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 22 ส.ค.63  

4. ดําเนินการปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะ และจัดทํารูปเลมคูมือการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

7 ก.ย.63  

5. ประชุมชี้แจงรายละเอียดการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 24-25 ก.ย.63  

6. จัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับสถาบัน  

ภายใน ม.ค.2564  

7. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับสถาบัน 

ภายใน ม.ค.2564  

8. ติดตามประเมินผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภายใน มิ.ย.2564  
 

 

หมายเหตุ : ชี้แจงในท่ีประชุม ทป.ผ.ท. วันท่ี 7 ตุลาคม 2563   

               โดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 
 

 

 

 



 
Action Plan  การกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยสํานักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ (สอศ.) 
 

รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 
1. สงแผนภูมิโครงสรางการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน   

2. สงปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา (Action Plan)   

3.จัดอบรมคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และ

ระดับสถาบัน  

  

4.แตงตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินระดับหลักสูตรจากการเสนอของสถาบัน    

6.แตงตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินระดับสถาบัน   

7.จัดเตรียม SAR และเอกสารประกอบการตรวจประเมินระดับหลักสูตร   

8.ดําเนินการตรวจประเมินระดับหลักสูตร   

9.รายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตอสถาบัน   

10.จัดเตรียม SAR และเอกสารประกอบการตรวจประเมินระดับสถาบัน   

11.ดําเนินการตรวจประเมินระดับสถาบัน   

12.รายงานผลการตรวจประเมินระดับสถาบันตอสถาบัน   

13.รายงานผลการตรวจประเมินระดับสถาบันตอสํานักงานคณะกรรมการการ

อาชีวศึกษา 

  

รอรับการตรวจประเมินจากหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการรับรอง   

1.ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของสถาบัน   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
Action Plan  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน 

 
รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 

1. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหกับบุคลากรใน

สถาบัน 

 ภายในเดือน 

ต.ค.63 

2. จัดทําปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (Action Plan) 

จัดทําปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (Action Plan) ตอ สอศ. 

ภายในเดือน  

ต.ค.63 

3. จัดทําคําสั่ง และโครงสรางการบริหารงานดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา 

สงคําสั่ง และโครงสรางการบริหารงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตอ สอศ. 

ภายในเดือน  

พ.ย.63 

4. เสนอรายชื่อผูเขารับการอบรม การตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

และระดับสถาบัน 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตอ สอศ. 

ภายในเดือน  

ธ.ค.63 

5. เสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

รายชื่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตอ สอศ. 

ภายในเดือน  

พ.ค.64 

5. ดําเนินการจัดทํา SAR และเอกสารประกอบการ

ตรวจประเมินของแตละหลักสูตร และนําขอมูลเขา

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(IVEQA) 

 ภายในเดือน  

พ.ค.64 

6. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินการ

จัดทํา SAR และเอกสารประกอบการตรวจประเมิน

ของแตละหลักสูตร 

 ภายในเดือน  

มิ.ย.64 

7. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินระดับหลักสูตร 

 ภายในเดือน  

มิ.ย.64 

8. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

สงรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตอ

สถาบัน  

ภายในเดือน  

มิ.ย.64 

9. ดําเนินการจัดทํา SAR ระดับสถาบัน และนํา

ขอมูลเขาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (IVEQA) 

 ภายในเดือน  

ก.ค.64 

10. แตงตั้งคณะกรรมการติดตามการดําเนินการ

จัดทํา SAR และเอกสารประกอบการตรวจประเมิน

ระดับสถาบัน 

 ภายในเดือน  

ก.ค.64 



 
Action Plan  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถาบัน (ตอ) 

 
รายการปฏิบัติ. วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 

11. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินระดับสถาบัน 

 ภายในเดือน  

ก.ค.64 

12. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับสถาบัน 

 ภายในเดือน  

ก.ค.64 

13. รายงานผลการตรวจประเมินตอสภาสถาบัน  ภายในเดือน  

ก.ค.64 

14. รายงานผลการตรวจประเมินตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

รายงานผลการตรวจประเมินตอสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (ภายใน 120 วัน 

นับจาก 30 มี.ค.64) เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษา และรายงานผลไปยัง กยศ. ตอไป 

ภายใน 

ศ. 30 ก.ค.64 

15. รอรับการตรวจประเมินจากหนวยงาน

ภายนอกท่ีไดรับการรับรอง 

  

16. ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในของสถาบัน 

  



Action Plan  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

รายการปฏิบัติ วัน/เดือน/ป หมายเหตุ 
1. จัดทําคําสั่งโครงสรางการบริหารงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร 

สงคําสั่งและแผนภูมิโครงสรางการประกันคุณภาพ

การศึกษาของหลักสูตร ตอสถาบัน 

ภายในเดือน  

พ.ย.63 

2. จัดทําปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (Action Plan) 

จัดทําปฏิทินการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา (Action Plan) ตอสภาสถาบัน 

ภายในเดือน  

พ.ย.63 

3. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือจัดทํา SAR 

และเอกสารประกอบการตรวจประเมินของ

หลักสูตร 

 พ.ย.63-พ.ค.

64 

4. รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจ

ประเมินระดับหลักสูตร 

 ภายในเดือน  

มิ.ย.64 

5. สรุปรายงานผลการตรวจประเมินจาก

คณะกรรมการตรวจประเมินระดับหลักสูตร 

สงรายงานผลการตรวจประเมินระดับหลักสูตรตอ

สถาบัน  

ภายในเดือน  

มิ.ย.64 

6. รายงานผลการตรวจประเมินตอสถาบัน  ภายในเดือน  

ก.ค.64 

7. ปรับปรุงระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

ภายในของหลักสูตร 

 เริ่มเดือน 

ก.ค.64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


