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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และวิธีด ำเนินงำน 

 
 

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประจ าปี งป.๕๙ ของ ยศ.ทร. ได้ประชุมเตรียมการเพ่ือชี้แจงการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพภายใน ระหว่างคณะอนุกรรมการฯ กับผู้แทนสถานศึกษา ในการเตรียมการ
ประเมินคุณภาพภายในจาก ยศ.ทร. โดยมี กปภ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ก ากับดูแลและพัฒนา
ระบบประกันคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษาต่าง ๆ ในบังคับบัญชาและในก ากับของ ยศ.ทร. และ 
กปภ.ฯ ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้แจ้งรายละเอียดการปฏิบัติให้สถานศึกษาได้ทราบ 
เช่น ก าหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ การตรวจเยี่ยมสถานที่ การเตรียมตัวในการตรวจเอกสาร 
การก าหนดบุคคลเพ่ือสัมภาษณ์  และการแบ่งมอบหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ เมื่อ ๑๖ ก.พ.๕๙        
ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. ชั้น ๒ และประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพฯ เมื่อ ๒๙ เม.ย.๕๙ ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. ซึ่งฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฯ ได้จัดส่ง (ร่าง) 
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ให้ รร.ชต.ฯ พิจารณาความถูกต้องในรายงานผล
การประเมินคุณภาพภายในฯ เมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๙ และ รร.ชต.ฯ ได้ส่งหนังสือรับรอง (ร่าง) รายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ที่ปรับแก้ไขแล้วให้คณะอนุกรรมการฯ เมื่อ ๒๗ เม.ย.๕๙ 

๑.  วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 

  ๑.๑  ตรวจติดตามการด าเนินงานของสถานศึกษา โดยการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด าเนินงานของสถานศึกษา ตามกรอบที่ ยศ.ทร. อนุมัติก าหนดขึ้น ด้วยการวิเคราะห์และเปรียบเทียบ  
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานตามที่ก าหนด
ไว้หรือไม ่
  ๑.๒  เพ่ือให้สถานศึกษารับทราบสถานภาพของตนเอง ทั้งจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาในการเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา อันจะ
น าไปสู่การวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง 
  ๑.๓  เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาในบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. ได้มีการพัฒนา
คุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการรับการประเมิน
คุณภาพภายในจากกองทัพไทย หรือประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒. วิธีด ำเนินงำน 
 ๒.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาในส่วน
การศึกษาที่หนึ่ง ประจ าปี งป.๕๙ เพ่ือประเมิน รร.ชต.ฯ โดยมี รอง จก.ยศ.ทร. เป็นประธานอนุกรรมการฯ 
ข้าราชการจาก กปภ.ยศ.ทร. จ านวน ๗ นาย นปก.ประจ า กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ ยศ.ทร.     
จ านวน ๑ นาย ผู้แทนจาก ฝวก.ฯ จ านวน ๑ นาย และ รร.สธ.ทร.ฯ จ านวน  ๑ นาย รวมทั้งหมด ๑๑ นาย 
ประกอบดัวย 
  ๒.๑.๑  พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ  รอง จก.ยศ.ทร. ประธานอนุกรรมการฯ 
 ๒.๑.๒  น.อ.มานิต  โกสีย์  ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองประธานอนุกรรมการฯ 
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 ๒.๑.๓  น.อ.หญิง สุธิญา  จันทร์เจ้าฉาย  นปก.ประจ า กพ.ทร. ช่วยปฏิบัติราชการ 
ยศ.ทร. อนุกรรมการฯ (ประเมินมาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน) 
 ๒.๑.๔  น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์  รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. อนุกรรมการฯ/เลขานุการ 
(ประเมินมาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ - ๕.๒)  
 ๒.๑.๕  น.อ.หญิง สุภฤกษ์  เพ่ิมทรัพย์  อจ.กวสธ.ฝวก.ยศ.ทร. อนุกรรมการฯ (ประเมิน
มาตรฐานที ่๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน : ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๑, ๖.๒ และ ๖.๕)  
 ๒.๑.๖  น.อ.หญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์  ผู้ เชี่ยวชาญการศึกษา กปภ.ยศ.ทร.        
อนุกรรมการฯ (ประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม) 
 ๒.๑.๗ น.อ.หญิง ฉัตรกมล  สว่างเนตร  นายทหารบริหารงานวิชาการ รร.สธ.ทร.
ยศ.ทร. อนุกรรมการฯ (ประเมินมาตรฐานที่ ๖ การบริหารหลักสูตรและการเรียนการสอน : ตัวบ่งชี้ที่ 
๖.๖ - ๖.๙) 
 ๒.๑.๘  น.ท.ประดิษฐ์  พ้นชั่ว  หน.สถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. อนุกรรมการฯ 
(ประเมินมาตรฐานที่ ๕ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน : ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๔ - ๕.๖) 
 ๒.๑.๙  น.ต.วิโรจน์  ถาวรวงษ์  ประจ าแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.        
อนุกรรมการฯ/ผช.เลขานุการ (ประเมินมาตรฐานที่  ๔ การท านุบ ารุง ศิลปะ วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี) 
 ๒.๑.๑๐ น.ต.สุรพิชญ์  คนเที่ยง  ประจ าแผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. อนุกรรมการฯ 
(ประเมินมาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ)  
 ๒.๑.๑๑  น.ต.จารึก  พรเจริญ  ประจ าแผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร.       
อนุกรรมการฯ (ประเมินมาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 ๒.๒ หลักเกณฑ์การให้คะแนนผลประเมิน  ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการประเมินของกองทัพ/
สมศ. รอบสาม ประกอบด้วย  
  ๒.๒.๑ ตรวจเอกสารหลักฐานยืนยันผลการด าเนินงาน (จากรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) เอกสารประกอบการอ้างอิงตามรายการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินตนเอง เอกสาร
ประกอบการบรรยายสรุป และเอกสารหลักฐานการด าเนินงานอ่ืน ๆ) สัมภาษณ์/สอบถามผู้เกี่ยวข้อง 
สังเกตการจัดการเรียนการสอน ตรวจเยี่ยมสถานที่ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมิน 
  ๒.๒.๒ ตรวจสอบและประเมินข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ - ๒๕๕๘) 
    -  กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมาณ ใช้ข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง ๓ ปี 
    -  กรณีตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพ ใช้ข้อมูลผลการด าเนินงานในปีล่าสุดที่ประเมิน          
(ปีการศึกษา ๒๕๕๘)  
  ๒.๒.๓ ประเมินตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือการประเมินรอบสามของ ยศ.ทร.      
ที่ได้มีการทบทวนปรับใหม่ โดยอนุมัติของประธานกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา       
ในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่ง และ จก.ยศ.ทร.  เมื่อ ๗ พ.ย.๕๗ รวม ๗ มาตรฐาน ๒๖ ตัวบ่งชี้   
  ๒.๒.๔  การให้คะแนน ประกอบด้วย คะแนนระดับตัวบ่งชี้ (มี ๕ ระดับคะแนน  และ
ในกรณีที่ตัวบ่งชี้นั้นไม่มีผลการด าเนินการ หรือต่ ากว่าระดับคะแนน ๑ ให้ระดับคะแนนในตัวบ่งชี้นั้น 
เป็น ๐) คะแนนระดับมาตรฐาน และคะแนนระดับสถาบัน ซึ่งมี ๕ ระดับ 
 ๒.๒.๕ เกณฑ์การตัดสินระดับมาตรฐานและระดับสถาบัน 

 ๒.๓   การสัมภาษณ์ 
 ๒.๓.๑  ผู้บริหารสถานศึกษา (ผบ.รร.ชต.ฯ)   



๑๓ 
 

 ๒.๓.๒   อาจารย์ปกครอง   
 ๒.๓.๓   จนท. ที่รับผิดชอบเอกสาร  
 
 

.......................................... 


