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ส่วนที่ ๒ 
วัตถุประสงค์และวิธีด ำเนินงำน 

 
 

คณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ ทร. ระดับต  ำกว่ำปริญญำ 
ประจ ำปี งป.๕๙ ได้ประชุมเตรียมกำรเพื อชี้แจงกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน ระหว่ำง
คณะท ำงำนฯ กับผู้แทนสถำนศึกษำ ในกำรเตรียมกำรประเมินคุณภำพภำยในจำก ยศ.ทร. ซึ งเป็น
หน่วยงำนที ท ำหน้ำที ก ำกับดูแลและพัฒนำระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำให้กับสถำนศึกษำต่ำง ๆ    
ในบังคับบัญชำและในก ำกับของ ยศ.ทร. และได้แจ้งรำยละเอียดกำรปฏิบัติให้สถำนศึกษำได้ทรำบ เช่น 
ก ำหนดกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพ กำรตรวจเยี ยมสถำนที  กำรเตรียมตัวในกำรตรวจเอกสำร    
กำรก ำหนดบุคคลเพื อสัมภำษณ์ และกำรแบ่งมอบหน้ำที ของคณะท ำงำนฯ เมื อ ๖ พ.ย.๕๘ ณ ห้องประชุม 
บก.ยศ.ทร. และประชุมสรุปรำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพฯ เมื อ ๑๘ ก.พ.๕๙           
ณ ห้องประชุม ยศ.ทร. ซึ งฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท ำงำนฯ (กปภ.ยศ.ทร.) ได้จัดส่ง (ร่ำง) รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในฯ ให้ รร.ชุมพลฯ พิจำรณำควำมถูกต้องในรำยงำนผลกำรประเมิน
คุณภำพภำยในฯ เมื อ ๑๒ ก.พ.๕๙ และ รร.ชุมพลฯ ส่งหนังสือรับรองรำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินคุณภำพภำยในฯ ที ปรับแก้ไขแล้วให้คณะท ำงำนฯ เมื อ ๑๘ ก.พ.๕๙ 

 

๑.  วัตถุประสงค์ในกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยใน 

  ๑.๑ ตรวจติดตำมกำรด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ โดยกำรตรวจสอบและประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนของสถำนศึกษำ ตำมกรอบที  ยศ.ทร. อนุมัติก ำหนดขึ้น ด้วยกำรวิเครำะห์และเปรียบเทียบ 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกมำตรฐำนคุณภำพ ว่ำเป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนตำม         
ที ก ำหนดไว้หรือไม ่
  ๑.๒ เพื อให้สถำนศึกษำรับทรำบสถำนภำพของตนเอง ทั้งจุดเด่น จุดที ควรพัฒนำ และ
ข้อเสนอแนะเพื อกำรพัฒนำในกำรเสริมจุดเด่นและปรับปรุงจุดที ควรพัฒนำของสถำนศึกษำ อันจะ
น ำไปสู่กำรวำงแผนพัฒนำปรับปรุงคุณภำพของตนเอง 
  ๑.๓ เพื อส่งเสริมและกระตุ้นให้สถำนศึกษำในบังคับบัญชำและในก ำกับของ ยศ.ทร. ได้มีกำร
พัฒนำคุณภำพและพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำงต่อเนื อง  และมีควำมพร้อมในกำรรับกำร
ประเมินคุณภำพภำยในจำกกองทัพไทย หรือประเมินคุณภำพภำยนอกจำก สมศ. ได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ  

๒. วิธีด ำเนินงำน 
 ๒.๑ แต่งตั้งคณะท ำงำนตรวจสอบและประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำของ ทร. ระดับต  ำ
กว่ำปริญญำ ประจ ำปี งป.๕๙ เพื อประเมิน รร.ชุมพลฯ โดยเรียนเชิญ รอง จก.ยศ.ทร. (๑) เป็นหัวหน้ำ
คณะท ำงำนฯ และมีข้ำรำชกำรจำก กปภ.ยศ.ทร. จ ำนวน ๘ นำย ผู้แทนจำก กศษ.ยศ.ทร.  รร.พธ.พธ.ทร. 
และ รร.อล.กวก.อล.ทร. อีก ๓ นำย รวมทั้งหมด ๑๒ นำย 
 ๒.๑.๑  พล.ร.ต.ช่อฉัตร  กระเทศ รอง จก.ยศ.ทร. หัวหน้ำคณะท ำงำนฯ  
 ๒.๑.๒  น.อ.มำนิต  โกสีย์  ผอ.กปภ.ยศ.ทร. รองหัวหน้ำคณะท ำงำนฯ  
 ๒.๑.๓  น.อ.หญิง ชมภู  พัฒนพงษ์  รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร.  คณะท ำงำนฯ (ประเมิน 
มำตรฐำนที  ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน : ตัวบ่งชี้ที  ๔.๑ - ๔.๓, ๔.๗ - ๔.๘) 

 



๑๐ 
 

 ๒.๑.๔ น.อ.อิศรพันธุ์  สำยโสภำ รอง ผอ.กวก.อล.ทร. คณะท ำงำนฯ (ประเมินมำตรฐำน 
ที  ๕ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน : ตัวบ่งชี้ที  ๕.๑ - ๕.๙) 
 ๒.๑.๕  น.อ.หญิง จิรำวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์  ผู้เชี ยวชำญกำรศึกษำ กปภ.ยศ.ทร. คณะท ำงำนฯ 
(ประเมินตัวบ่งชี้อัตลักษณ์และตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม)    
 ๒.๑.๖  น.ท.ประดิษฐ์  พ้นชั ว หน.สถิติและวิเครำะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. คณะท ำงำนฯ
(ประเมินมำตรฐำนที  ๔ กำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำบัน : ตัวบ่งชี้ที  ๔.๔ - ๔.๖)  
 ๒.๑.๗ น.ท.ฐำนุพงศ์  ชิ้นอร่ำมรุ่งเรือง หน.ศึกษำ รร.พธ.พธ.ทร. คณะท ำงำนฯ       
(ประเมินมำตรฐำนที  ๖ กำรฝึกศึกษำวิชำทหำรและภำวะผู้น ำ) 
 ๒.๑.๘ น.ท.หญิง ศรัญญำ  ศำสโนปถัมภ์ หน.ตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.    
คณะท ำงำนฯ/เลขำนุกำรฯ (ประเมินมำตรฐำนที  ๗ ประกันและพัฒนำคุณภำพภำยใน) 
 ๒.๑.๙ น.ต.วิโรจน์  ถำวรวงษ์  ประจ ำแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.                                            
คณะท ำงำนฯ/ผช.เลขำนุกำรฯ (ประเมินมำตรฐำนที  ๒ นวัตกรรมและกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ )  
 ๒.๑.๑๐ น.ต.หญิง อรณัฐ  โพธิ์ตำด ประจ ำแผนกระเบียนและสถิติ กศษ.ยศ.ทร.                                            
คณะท ำงำนฯ (ประเมินมำตรฐำนที  ๕ กำรบริหำรหลักสูตรและกำรเรียนกำรสอน : ตัวบ่งชี้ที  ๕.๑๐ - ๕.๑๘) 
 ๒.๑.๑๑ น.ต.สุรพิชญ์  คนเที ยง ประจ ำแผนกควบคุม กปภ.ยศ.ทร. คณะท ำงำนฯ 
(ประเมินมำตรฐำนที  ๓ กำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ) 
 ๒.๑.๑๒ น.ต.จำรึก  พรเจริญ ประจ ำแผนกสถิติและวิเครำะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร.
คณะท ำงำนฯ (ประเมินมำตรฐำนที  ๑ คุณภำพผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ) 
 ๒.๒ หลักเกณฑ์กำรให้คะแนนผลประเมิน ใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกำรประเมินของกองทัพ/   
สมศ. รอบสำม ประกอบด้วย  
   ๒.๒.๑ ตรวจเอกสำรหลักฐำนยืนยันผลกำรด ำเนินงำน (จำกรำยงำนกำรประเมินตนเอง 
(SAR) เอกสำรประกอบกำรอ้ำงอิงตำมรำยกำรที ระบุไว้ในรำยงำนกำรประเมินตนเอง และเอกสำร
หลักฐำนกำรด ำเนินงำนอื น ๆ) สัมภำษณ์/สอบถำมผู้เกี ยวข้อง สังเกตกำรจัดกำรเรียน ตรวจเยี ยม
สถำนที  เพื อใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรประเมิน 
   ๒.๒.๒ ตรวจสอบและประเมินข้อมูลย้อนหลัง ๓ ปี (ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) 
    -  กรณีตัวบ่งชี้เชิงปริมำณ ใช้ข้อมูลเฉลี ยย้อนหลัง ๓ ปี 
    -  กรณีตัวบ่งชี้ เชิงคุณภำพ ใช้ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนในปีล่ำสุดที ประเมิน       
(ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๗)  
  ๒.๒.๓ ประเมินตำมมำตรฐำนและตัวบ่งชี้   เพื อกำรประเมินรอบสำมของ ยศ.ทร.        
รวม ๗ มำตรฐำน มี ๔๙ ตัวบ่งชี้  
  ๒.๒.๔  กำรให้คะแนน ประกอบด้วย คะแนนระดับตัวบ่งชี้ (มี ๕ ระดับคะแนน) คะแนน
ระดับมำตรฐำน และคะแนนระดับสถำบัน ซึ งมี ๕ ระดับ 
  ๒.๒.๕ เกณฑ์กำรตัดสินระดับมำตรฐำนและระดับสถำบัน  

 ๒.๓ กำรสัมภำษณ์ 
 ๒.๓.๑  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ (ผบ.รร.ชุมพลฯ)   
 ๒.๓.๒   คร/ูผช.ครู นำยทหำรปกครอง   
 ๒.๓.๓   ผู้แทน นรจ.ฯ   
 ๒.๓.๔   ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ 

  



๑๑ 
 

 ๒.๔ กำรสังเกตกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและกำรเยี ยมชมสถำนที  
   ๒.๔.๑ ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)   
   ๒.๔.๒ ห้องฝึกจ ำลองกำรเดินเรือ (แหล่งเรียนรู้คุณภำพต้นแบบ) 
   ๒.๔.๓ ห้องสมุด 
    ๒.๔.๔ ห้องแสดงนวัตกรรม 
   ๒.๔.๕ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 
   ๒.๔.๖ ห้องพักผ่อนอัจฉริยะ (Smart Living Room)  
     
   
 
 
  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


