
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

เทคนิคการตรวจสอบและประเมิน

คุณภาพการศึกษาสถานศึกษา 

ของกองทัพเรือ  

ระดับต ่ากว่าปริญญา (รอบสี ) 
ประจ่าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 

จัดท่าโดย  

กองประกันคณุภาพการศกึษา 

กรมยุทธศกึษาทหารเรือ  
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ค ำน ำ 
  

 ตามที่ กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มีภารกิจหลักในการวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชา
และสถานศึกษาในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “เป็นหน่วยงานหลักที่มี
ความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐานการศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไก  
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป รวมทั้งสร้างเครือข่ายสถานศึกษาภายในกองทัพเรือ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ และใช้เป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษา 
ในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ” ซึ่งสอดคล้องกับ
ประเด็นยุทธศาสตร์กองทัพเรือ ประเด็นที่ ๓ “พัฒนาระบบงานและการบริหารจัดการให้มีความทันสมัย 
และมีคุณภาพ” ดังนั้น กองประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์ความรู้และจัดการความรู้
ภายในหน่วยด้วยการน า “คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรับ
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ ระดับต่ ากว่าปริญญา 
ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๖” มาพัฒนาต่อยอด เพ่ือเป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบและ
พัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ มีประสบการณ์และมีทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  
จึงได้พิจารณาจัดท าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (BP) หัวข้อ “เทคนิคกำรตรวจสอบและประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำของกองทัพเรือ ระดับต  ำกว่ำปริญญำ (รอบสี )” รวมทั้งท าให้คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา สามารถน าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบและประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 
มากยิ่งขึ้น 

 

 
                                           คณะท างานการจัดการความรู้  
                                                            กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
                        ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ 
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สำรบัญ 

 
 

บทที   หน้ำ 
 
บทที  ๑  ข้อมูลทั วไป 
           - ประวัติหน่วย ๑ 
 - ที่มาของหน่วย    ๑ 
 - โครงสร้างหน่วย ๒ 
 - เกริ่นน า  กลุ่มความรู้  หัวข้อความรู้  หัวข้อความรู้ย่อย  ๓ 
 - แบบการเก็บองค์ความรู้ ๑๐  
  
บทที  ๒  กระบวนกำรกำร  
           “เทคนิคกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำของกองทัพเรือ  
 ระดับต  ำกว่ำปริญญำ (รอบสี )” 
              - หลักการเหตุผล  สภาพทั่วไป ๑๑ 
 - ลักษณะวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ๑๒ 
 - วัตถุประสงค์ของวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ  เป้าหมาย  ตัวชี้วัด ๑๓ 
 - ล าดับขั้นตอนการด าเนินการ            ๑๔ 
              - ปัจจัยเกื้อหนุน  ผลลัพธ์  ผลสัมฤทธิ์ ๒๐ 
   
บทที  ๓   ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำร  
 - ปัจจัยแห่งความส าเร็จ ๒๒ 
 - การถ่ายทอด  การได้รับการยอมรับ ๒๒ 
 - บันทึกการทบทวนหลักการปฏิบัติงาน (AAR) ๒๔ 
 - แหล่งที่มาข้อมูลเกี่ยวข้อง ๒๖ 
 

-------------------------------------------------------------- 
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   ตึกบวรวิไชยชาญ พระราชวังเดิม 

 
 
 

กรมยุทธศึกษาทหารเรอื : NAVAL EDUCATION DEPARTMENT 
ประวัติกรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
     
    จัดตั้ งขึ้น เป็นกรมครั้ งแรก เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๓ มีนาคม 
พ.ศ.๒๔๔๖ ณ พระต าหนักเก๋งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้า
เจ้าอยู่หัวและได้มีการจัดตั้งกรมยุทธศึกษาทหารเรือขึ้นใหม่เมื่อวันที่ 
๘ กันยายน พ.ศ.๒๔๘๖ ซึ่งมีที่ตั้งท าการอยู่ที่ตึกบวรวิไชยชาญ 
พระราชวังเดิมต่อมาได้มีการก่อตั้งโรงเรียนนายทหารเรือขึ้น เมื่อวันที่
๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๔๖๗ และได้เป็นที่ตั้งของสถาบันวิชาการทหารเรือ
ชั้นสูง (สรส.) 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
       
    
  
 
    กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลังจากมีการรวมหน่วยกับสถาบัน 
วิชาการทหารเรือชั้นสูง  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ  
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๒  จึงจัดได้ว่า เป็นหน่วยขึ้นตรง 
กองทัพเรือที่มีขนาดใหญ่ โดยมีหน่วยขึ้นตรง จ านวน ๒๐ หน่วย 
กระจายอยู่ใน พื้นที่กรุงเทพฯ  พ้ืนที่ปริมณฑล (พุทธมณฑลและ 
สมุทรปราการ) และพ้ืนที่สัตหีบ มีภารกิจและมีหน้าที่รับผิดชอบ 
หลายด้าน ซึ่งทุกด้านล้วนมีความส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุ 
เป้าหมายตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือทั้งสิ้น 

สถานที่ตั้งปัจจบุัน ศาลายา นครปฐม 
ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๓๙ 

ต าหนักเก๋งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ 

บทที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 
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                                                       จากผังการจัดหน่วยงานของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ได้ก าหนด 
                                              กรอบองค์ความรู้หลักตามภารกิจของหน่วยไว้ ๕ กรอบ ๑๔ องค์ความรู้  
ทุกองค์ความรู้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงหัวใจในการปฏิบัติงานของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ  
ซึ่งงานทุกภารกิจหลักสามารถพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา ดังนั้นในปี พ.ศ.๒๕๖๐ กองประกันคุณภาพ
การศึกษา ได้พิจารณาจัดท าองค์ความรู้ “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” เป็น Best Practice : BP ซึ่งจัดเป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองภารกิจของ 
กรมยุทธศึกษาทหารเรือเช่นกัน และเป็นงานตามภารกิจที่รับผิดชอบอยู่ในกรอบองค์ความรู้ที่ ๒.๒ การบริการ
และสนับสนุนทางการศึกษา 

       วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการศึกษามีคุณภาพ 
ตาม มาตรฐาน สากล เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการที่เชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้านกิจการ 
ทางทะเล เป็นต้นแบบในความเป็นมืออาชีพ จริยธรรมและคุณธรรม 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
 

กองบัญชาการ : กองธุรการ กองส่งก าลังบ ารุง  
กองการเงิน กองการศึกษา ส านักงานราชนาวิกสภา    

กองห้องสมุด 
 

กองบริการ
การศึกษา 

โรงเรียนพันจ่า 
 

กองสนับสนุน 
 

กองอนุศาสนาจารย์ 
 

ศูนย์ภาษา 
 

โรงเรียนนายทหาร
เรือชั้นต้น 

กองประวัติศาสตร์ 
 

กองประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

โรงเรียนชุมพล    
ทหารเรือ 

ศูนย์ฝึกทหารใหม่ 
 

ศูนย์ศึกษา
ยุทธศาสตร์ทหารเรือ 

 

ฝ่ายวิชาการ 
 

วิทยาลัยการ
ทัพเรือ 

โรงเรียนเสนาธิการ
ทหารเรือ 
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๒.๒ การบริการและสนับสนุนทางการศึกษา 
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ภารกิจ  วิสัยทัศน์ 
กองประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภารกิจ

• มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และพัฒนา
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ให้แก่สถานศึกษา
ในบังคับบัญชาและสถานศึกษา
ในก ากับของ ยศ.ทร.

วิสัยทัศน์

• เป็นหน่วยงานในการพัฒนาและเสริมสร้าง
มาตรฐานการศึกษาให้แก่สถานศึกษา
ในความรับผิดชอบ เพื่อมุ่งสู่มาตรฐานสากล 
และความเป็นเลิศทางการศึกษา

พันธกิจ
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

กองประกันคุณภาพ
การศึกษา



๕ 
 

 
  h  nn 

Best Practice   กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๕๖๐ 

 
กลุ่มความรู้ 

KM1 
หัวข้อความรู้ 

KM2 
หัวข้อความรู้ย่อย 

KM3 
กองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา 

แผนกควบคุม 

 

 
๑. แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษา ซึ่งจัดการศึกษา
เป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและส่วน
การศึกษาที่สี ่
๒. แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษา
ที่หนึ่ง 
๓. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค 
ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 
๔. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
๕. คู่มือการเขียนรายงานการประเมินตนเอง
ส าหร ับประกันคุณภาพการฝ ึกอบรมของ
สถานศึกษา/หน่วยงานใน ทร. 
๖. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการฝึกอบรมสถานศึกษาในบังคับ
บัญชาของ ยศ.ทร. 
๗. คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนการจัดสัมมนา
เชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพการศึกษา” 
๘. คู ่มือการจัดบรรยาย/อบรม/นิเทศงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
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กลุ่มความรู้ 
KM1 

หัวข้อความรู้ 
KM2 

หัวข้อความรู้ย่อ 
KM3 

 แผนกตรวจสอบและประเมินผล 

 

   
๑ .  คู ่ม ือและ เทคน ิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรับ
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วน
การศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับ
ต่ ากว่าปริญญาตรี) 
๒ .  คู ่ม ือและ เทคน ิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรับ
สถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
๓ .  คู ่ม ือ ก า รปฏ ิบ ัต ิง า น  “ก ร ะบวนการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา 
๔. คู ่ม ือการจัดแบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจสอบและประ เม ินค ุณภาพภายใน
ส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาค
ในส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่  
(ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) 
๕. คู ่ม ือการจัดแบบฟอร์มรายงานผลการ
ตรวจสอบและปร ะ เม ินค ุณภาพภายใน
ส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่หนึ่ง 
๖.  คู ่ม ือและ เทคน ิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ 
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

เรื่องที่พิจารณาจดัท า  
(Best Practice) 

ประจ าปี งบประมาณ
๒๕๖๐ 
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กลุ่มความรู้ 
KM1 

หัวข้อความรู้ 
KM2 

หัวข้อความรู้ย่อ 
KM3 

 แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล 

 

   
๑. วิธีการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลงานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๒. วิธีการรวบรวมและเผยแพร่งานประกัน
คุณภาพการศึกษา 
๓. คู่มือการวิ เคราะห์ผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 
๔. คู่มือการวิ เคราะห์ผลการประเมินความ 
พึงพอใจที่สถานศึกษามีต่อคณะอนุกรรมการ/
คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายใน 
๕. คู่มือการจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม/อบรม/
สัมมนา งานประกันคุณภาพการศึกษานอก     
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนก
ควบคุม

หัวข้อองค์
ความรู้

กองประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

KM
แผนก

ตรวจสอบ
และ

ประเมินผล

แผนกสถิติ
และ

วิเคราะห์
ข้อมูล

Best 
Practice
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กระบวนงานตามภารกิจ/พันธกิจกรมยุทธศึกษาทหารเรือ                                                  
(รวม 19 กระบวนการ 86 กระบวนงานย่อย) 

 

 
 
SP1.1 กระบวนการจัดท าคู่มือ
ประกันคุณภาพการศกึษา 
 
SP1.2 กระบวนการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพ 
 
 
 

 

- กระบวนการหลัก 8 กระบวนงาน  

     (CP1-8  จ านวน 53 กระบวนงานย่อย) 

-กระบวนการสนับสนุน 11 กระบวนงาน 

     (SP1-11 จ านวน 33 กระบวนงานย่อย) 

SP1 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
SP2 กระบวนการตรวจสอบหลักสตูร ตัดสิน 
ผลการศึกษา และรับรองการศึกษา 
SP3 กระบวนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ 
SP4 กระบวนการบริการของห้องสมุด 
SP5 กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศและ 
กรรมวิธีข้อมลู 
SP6 กระบวนการด้านงบประมาณ 
SP7 กระบวนการด้านการเงิน 
SP8 กระบวนการบริหารงานด้านก าลังพล 
และธุรการ 
SP9 กระบวนการจัดซือ้/จัดจ้าง 
SP10 กระบวนการสนบัสนุนและบริการ 
ของ กอง สน.ยศ.ทร. 
SP11 กระบวนการจัดการความรู้ 
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รายละเอียดกระบวนงานหลัก (Core business)  
ของ กองประกันคุณภาพการศึกษา 

(เป็นกระบวนงานสนับสนุน (Support : SP) ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ) 
SP1 : กระบวนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
SP1.2 : กระบวนงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพ  

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
 

ล าดับ ขั้นตอน 
ระยะเวลา 

(วัน) 
รายละเอียดของ

งาน 

KM/
เอกสารที่
เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

๑  
 
 
 

๑๕ คณะท างานฯ ศึกษา
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
และสรุปประเด็นข้อ
สงสัย ข้อคิดเห็น 

รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง คู่มือ
หลักเกณฑ์
กาประเมิน  

คณะท างานฯ 

๒  
 
 

๑ คณะท างานฯ ประชุม 
น าเสนอข้อขัดข้อ 
ข้อคิดเห็นที่พบ และ
สรุปผล 

สรุปข้อ 
ขัดข้อง 
ข้อคิดเห็น
ข้อยุต ิ

คณะท างานฯ 

๓  
 
 
 
 
 

๓ คณะท างานฯ เข้า
ประเมินสถานศึกษา 
ตามแผน ตรวจเอกสาร 
สัมภาษณ์ผู้ เกี่ยวข้อ 
ตรวจเยี่ยมสถานที่ ให้
คะแนนประเมินและให้
ข้อเสนอแนะ แถลงผล
ประเมินด้วยวาจา ตอบ
ข้อซักถาม  

แฟ้มเก็บ
เอกสารรับ
ประเมิน  
แบบฟอร์ม
ส่วน ๓/ 
ส่วน ๔/ 
สัมภาษณ์/ 
ตรวจเยี่ยม
สถานที่ 

คณะท างานฯ 

๔  
 
 

๑ คณะท างานฯ ประชุม 
สรุปผลประเมิน น า
อุปสรรคข้อขัดข้อ มา
ปรับปรุงแก้ไข 

สรุปข้อ 
ขัดข้อง 
ข้อคิดเห็น 
สรุปแนว 
ทางแก้ไข 

คณะท างานฯ 

๕ 
 

 
 
 

๓ คณะท างานฯ จัดท า
รานละเอียดข้อมูลการ
ประเมิน พร้อมผนวก
ไฟล์แนบ และน าส่ง
เลขานุการฯ  

ข้อมูลรายงาน
ส่วน ๓ และ
ส่วน ๔ / 
ผลสัมภาษณ์/
ตรวจเยีย่ม 

คณะท างานฯ 

  ๒๑    
 
 
 
 

ศึกษาเอกสารประกอบการ
ประเมินสถานศึกษา 

 

ประชุมก่อนเข้าประเมินสถานศึกษา 

 

เข้าประเมินสถานศึกษา 

A 

ตรวจเอกสาร 

 
สัมภาษณ ์

 
ตรวจเยี่ยมสถานที ่

 
แถลงผลด้วยวาจา 

 

ประชุมหลังการประเมินสถานศึกษา 

 

B ส่งรายละเอียดผลการประเมิน
สถานศึกษา พร้อมผนวก 
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เจ้าของความรู้ช่ือ    น.ท.หญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ ์       ต าแหน่ง                หน.ตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.  
สังกัด                  ยศ.ทร.                                       วันท่ีบันทึกความรู้     ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ 
วัตถุประสงค์ของความรู้ 
๑. เพื่ออ านวยความสะดวกให้คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่า
ปริญญา ได้น าเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่ ไปใช้
เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ท าให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 ๒. เพื่อใหค้ณะท างานฯ หรือผู้เกี่ยวข้องที่ต้องท าหน้าที่ตรวจสอบละประเมินสถานศึกษา ได้มีความเข้าใจในแนวทางในการปฏิบัติ
และสามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน บรรลุตามเป้าหมายของงานด้านการตรวจสอบ
และประเมิน 
 ๓. เพื่อเป็นข้อมูลทบทวนการด าเนินงานที่ผ่านมา และน ามาปรับปรุงข้ันตอนหรือแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

กระบวนการ/ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ ข้อแนะน า/ข้อพึงระวัง 
ขั้นตอน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
                           

    ๑. คณะท างานฯ ต้องศึกษา 
รายละเอียดข้อมูลจากรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง
สถานศึกษา และเอกสารท่ีแจก
ให้ แล้วสรุปปัญหาท่ีพบหรือข้อ
สงสัยก่อนการประชุม 
  ๒. คณะท างานฯ จะประชุมก่อน
เข้าประเมิน เพื่อสรุปประเด็น
ปัญหาท่ีพบ ข้อสงสัย หาข้อสรุป 
และซักซ้อมความเข้าใจ  
 ๓. คณะท างานฯ ตรวจสอบ
เอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจเยี่ยม
สถานท่ี และแถลงผลการประเมิน
ด้วยวาจาตามมาตรฐานและ     
ตัวบง่ชี้ท่ีได้รับมอบหมาย  
 ๔. คณะท างานฯ สรุปผลการ 
ประเมินและส่งข้อมูลรายละเอียด
ผลการประเมินสถานศึกษาพร้อม
ไฟล์แนบให้เลขานุการฯภายใน   
๓ วันท าการหลังจากเสร็จสิ้น  
การประเมิน 
หมายเหต ุ: ติดต่อขอรับ
ไฟล์ข้อมูลได้ท่ี กปภ.ยศ.ทร.   
โทร.๕๓๖๕๒ และได้จัดเก็บไว้ใน 
Web Blog ของ ยศ.ทร. 

ผู้บันทึกความรู้ ช่ือ-สกุล น.ท.หญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ์  หน.ตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.       
สังกัด   ยศ.ทร.                      
ติดต่อได้ที่ แผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. อาคาร บก.ยศ.ทร. ช้ัน ๓ โทร ๕๓๖๙๒  

 

แบบการจัดเก็บความรู้ในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน 
ความรู้ในการปฏิบัติงาน “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ส่งรายละเอียด 
ผลการประเมิน

สถานศึกษา 
พร้อมผนวก 

 

ศึกษาเอกสาร
ประกอบการประเมิน
สถานศึกษา 
 

ประชุมก่อนเข้า
ประเมิน
สถานศึกษา 

                                                                                                                                                                            
m
k
n 

 
 

ประชุมหลัง 
การประเมิน
สถานศึกษา 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

สัมภาษณ ์

แถลงผลการ
ประเมิน 
ด้วยวาจา 

ตรวจเยีย่มสถานท่ี 

เข้าประเมิน
สถานศึกษา                                                                                                                                                                             

m
k
n 
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  บทที่ ๒   
กระบวนการ “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” 
 

                 
 

 

ค าส าคัญ 

 ในการจัดท าวิธีปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” เพ่ือให้มีแนวทางในการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) ส าหรับให้คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้น าไปศึกษาและท าความเข้าใจ
แนวทางในการปฏิบัติและสามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
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 บทเกริ่นน า 

การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และงานทุกภารกิจ
หลักของกองประกันคุณภาพการศึกษา ส ามารถที่จะพัฒนางานให้ก้าวทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยี         
ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากวงรอบการประเมิน  
รอบสาม เข้าสู่วงรอบการประเมินรอบสี่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินจากวงรอบที่สามเป็นส่วนใหญ่   
ซึ่งจะมีความเข้มข้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้เล็งเห็นความส าคัญของการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่ )  
ให้มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้คณะท างาน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้ศึกษาและท าความเข้าใจ
แนวทางในการปฏิบัติสามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ สามารถน าข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา น ามาทบทวนและปรับปรุงตามข้ันตอนหรือแนวทาง
ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงเวลา ดังนั้น กองประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้พิจารณาจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) ให้เป็น วิธีปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ซึ่งเป็นงานหนึ่งที่ตอบสนองภารกิจของ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามกรอบ
องค์ความรู้ที่ ๒.๒ การบริการและสนับสนุนทางการศึกษา เช่นกัน  
 

สภาพทั่วไป 
 กองประกันคุณภาพการศึกษา มีภารกิจหลักในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ด้วยความมุ่งมั่นที่
จะจัดการความรู้ภายในหน่วย มีการทบทวน พัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบในการพัฒนา 
องคค์วามรู้ให้เป็น วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) โดยเฉพาะการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ซึ่งมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
พัฒนาแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยการน าคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและ 
ส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๖ มาปรับปรุงต่อยอดให้มีแนวทางการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 
 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลศิ 
 เป็นการมุ่งเน้นเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับ
ต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) ของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
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ระดับต่ ากว่าปริญญา น ามารวบรวมปรับปรุง แก้ไข และจัดท าเป็นข้อมูลในแต่ละข้ันตอนที่ด าเนินการตรวจสอบ
และประเมินจากทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้แนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เปน็เลิศ 
 ๑. เพ่ืออ านวยความสะดวกให้คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ

กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้น าเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่ ไปใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา ท าให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

     ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ท าให้
ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมิน ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงประเด็น 
  ๓. เพ่ือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ 
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา 
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เป้าหมาย 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ 
- มีคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ า

กว่าปริญญา (รอบสี่) 

  ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ 
- ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ที่มีต่อคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) ;  (ค่าเป้าหมาย : ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕)  

ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ขั้นที่ ๑ ศึกษาเอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษา 
คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่า

ปริญญา ต้องให้ความส าคัญและเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาล่วงหน้า 
โดยเฉพาะต้องศึกษาท าความเข้าใจและพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ที่มีความเชื่อมโยงกันหรือสัมพันธ์กัน  
ในรายละเอียด ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ประเมินในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) ซึ่งจัดเป็นระบบคุณภาพที่เป็นกลไกส าคัญในการก าหนดให้สถานศึกษาต้อง
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนด 
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 สรุปผลการด าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก าหนดจากรายงานการประเมินของสถานศึกษา (SAR) 
เพราะเป็นสิ่ งที่สถานศึกษาบันทึกคุณภาพที่ เป็นผลจากการปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่ก าหนดขึ้น   
ศึกษาข้อเสนอแนะจากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาในครั้งที่ผ่านมา เพราะเป็นส่วนหนึ่ง  
ที่สถานศึกษาต้องมีการน าข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยคณะท างานฯ ต้องอ่านและท าความเข้าใจ วิเคราะห์ส่วนที่ควรปรับปรุง จุดแข็ง 
โอกาส และภาวะคุกคามของสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้เข้าใจว่าสถานศึกษานั้นได้ทราบถึงปัญหาของสถานศึกษา
ที่เกิดขึ้นหรือไม่ มีแนวทางและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการด าเนินการแก้ไขอย่างไร และเตรียมที่จะให้
ข้อเสนอแนะที่เหมาะสมเพ่ิมเติมให้แก่สถานศึกษา รวมทั้งเตรียมตั้งค าถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งควรเป็นประเด็น
ค าถามที่ตรงประเด็น และต้องการค าตอบ/ค าอธิบาย หรือถามในสิ่งที่ต้องการข้อมูลเฉพาะ หรือถาม  
เมื่อต้องการทราบความคิดเห็น เพ่ือรับทราบค าอธิบาย หรือถามเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามสามารถอธิบาย
เหตุผลประกอบได ้

 ขั้นที่ ๒ ประชุมก่อนเข้าประเมินสถานศึกษา 
เป็นการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะท างานฯ นัดหมายเพ่ือควบคุมกรอบเวลา  

ในการประเมินให้เป็นไปตามแผนก าหนดการ และชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน ข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้การ
ประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งเปิดโอกาสให้ คณะท างานฯ ได้ซักถามหรือน าข้อมูลและ 
ข้อสงสัยที่พบจากการศึกษาและท าความเข้าใจในรายละเอียด ทั้งจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับ
สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) หรือรายงานการประเมินของสถานศึกษา (SAR) หรือ
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รายงานผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาในครั้งที่ผ่านมา เสนอในที่ประชุม เพ่ือให้คณะท างานฯ ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลหรือประเด็นสงสัย เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเบื้องต้นและพิจารณาร่วมกันให้ได้ข้อสรุป ส าหรับ
น าไปใช้ในการด าเนินการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 

 ขั้นที่ ๓ เข้าประเมินสถานศึกษา 
  เป็นการเข้าประเมินสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยจะมีระยะเวลาในการด าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา จ านวน ๓ วัน โดย 
         วันแรกของการประเมิน :  
    เป็นการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจกับสถานศึกษา ระหว่างคณะท างานฯ ร่วมกับผู้บริหาร
สถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะกล่าวต้อนรับ แนะน าคณะผู้บริหาร 
บรรยายสรุปความเป็นมาและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ สรุปรายงานสถานภาพปัจจุบัน ตลอดจน
แนวทางพัฒนาของสถานศึกษา พร้อมทั้งแนะน าบุคลากรของสถานศึกษาที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐาน/
เจ้าหน้าที่ประจ าเอกสารให้คณะท างานฯ ได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  ล าดับต่อไปหัวหน้าคณะท างานฯ จะ
กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานศึกษา และมอบให้ เลขานุการคณะท างานฯ แนะน าคณะท างานฯ 
ที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในช่วง ๓ วัน
ของการเข้าประเมินอย่างเป็นทางการตามแผนก าหนดการตรวจเยี่ยม และชี้แจงวิธีการตรวจสอบและประเมิน 
ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของสถานศึกษาได้รับทราบและเข้าใจอย่างชัดเจนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 
คณะท างานฯ จะท าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบ SAR และเอกสารที่เกี่ยวข้องในส่วนที่ท างานฯ 
ตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่ตนรับผิดชอบ หากพบว่ามีบางประเด็นที่มีข้อสงสัย หรือต้องการหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
สามารถตรวจสอบจากเอกสาร ข้อมูลสถิติ หรืออ่ืน ๆ ที่สถานศึกษาจัดเตรียมไว้ หรือสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ ลงพ้ืนที่หาข้อมูลรายละเอียดในประเด็นเฉพาะ ให้คะแนน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และ
ให้ข้อเสนอแนะ แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนที่ ๔ รายงานผลการประเมินสถานศึกษา... กรอกคะแนน 
และตรวจสอบว่าสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะที่ผ่านมา หรือไม่ อย่างไร โดยบันทึกข้อมูลลง
ในแบบฟอร์มส่วนที่ ๓ รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ... คณะท างานฯ ประชุมเพ่ือรับทราบ ความ
คืบหน้าของการตรวจสอบและประเมินในวันแรก ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นที่ไม่แน่ใจ เพ่ือให้การสรุปผลมีความ
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ชัดเจนยิ่งขึ้น และนัดหมายให้คณะท างานฯ ส่งผลประเมินแบบไม่เป็นทางการประกอบด้วยคะแนนรายตัวบ่งชี้ 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาสถานศึกษา และให้คณะท างานฯ แต่ละคนเตรียมน าเสนอ 
(ร่าง) รายละเอียดผลประเมินของตน ในเช้าวันที่สองของการประเมินเพ่ือที่คณะท างานฯ ทุกคนจะร่วมกัน
อภิปรายจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 
    วันที่สองของการประเมิน :  
  เป็นการด าเนินการตามแผนการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
            การสัมภาษณ์ : คณะท างานฯ ที่ได้รับมอบให้สัมภาษณ์ผู้บริหาร จะพบผู้บริหารสถานศึกษา  
เพ่ือสัมภาษณ์แนวคิดในการบริหารงาน นโยบายการบริหารงาน หลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  
การพัฒนาหลักสูตร การพัฒนาระบบสารสนเทศ การขับเคลื่อนระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประชุมคณะกรรมการสภาการศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินด้านการบริหารจัดการของ
ผู้บริหาร ส่วนคณะท างานฯ ที่ท าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ ครูผู้สอน ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ และนักเรียน) 
ตามที่ได้รับมอบหมาย จะท าการสัมภาษณ์ตามก าหนดเวลาในแผนการตรวจสอบและประเมิน โดยให้สัมภาษณ์
แนวคิดหรือประเด็นข้อสงสัยเพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับการประเมินตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ พร้อมทั้ง
บันทึกประเด็นการสัมภาษณ์ และผลการสัมภาษณ์ลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด  
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การตรวจเยี่ยมสถานที่ : คณะท างานฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ตามก าหนดเวลาในแผนการตรวจสอบและประเมิน 
อาทิ ตรวจเยี่ยมห้องเรียน ห้องฝึก ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ หาข้อมูลเพ่ิมเติมหลักฐานในพ้ืนที่
ปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ตรวจสอบเอกสารในพ้ืนที่ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ โดย
บันทึกสถานที่ตรวจเยี่ยม และสิ่งที่พบเห็นต่าง ๆ  
  ส่วนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะท างานฯ จะรวบรวมผลการประเมินที่คณะท างานฯ ทุกท่านที่ส่งให้
น ามาจัดพิมพ์ข้อมูลผลประเมินลงในโปรแกรมค านวณ และจัดพิมพ์คะแนน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้
ข้อเสนอแนะ ลงใน Power point ให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นเลขานุการฯ และคณะท างานฯ จะประชุมพิจารณา
ร่วมกันถึงผลประเมินอย่างเป็นทางการในเบื้องต้น ประกอบด้วยคะแนนรายตัวบ่งชี้ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา และพิจารณาถึงความเชื่อมโยงและความถูกต้องของคะแนนผลประเมินในแต่ละ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของคณะท างานฯ ทุกท่าน ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับคะแนนและผลประเมินของคณะท างานฯ 
ท่านอ่ืน ถ้าพบว่าผลประเมินไม่สอดคล้องกัน จะต้องสอบถามผู้รับผิดชอบ และหาข้อมูลเพ่ิมเติม ในกรณีที่
ข้อมูลบางประเด็นยังคลุมเครือไม่ชัดเจน ให้ขอพบผู้บริหาร เพ่ือขอความคิดเห็นหรือให้ยืนยันผลลัพธ์ เพ่ือให้
คณะท างานฯ มีความมั่นใจในข้อมูลที่ได้รับ ร่วมปรึกษาหารือในประเด็นที่ไม่แน่ใจ เพื่อให้การสรุปผลมีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพิจารณาผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะของคณะท างานฯ 
ในเบื้องต้น  



๑๙ 
 

 
  h  nn 

Best Practice   กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๕๖๐ 

  วันที่สามของการประเมิน :  
  ช่วงเช้า : คณะท างานฯ จะประชุมพิจารณาผลประเมินอย่างละเอียดเพ่ือหาข้อสรุปของแต่ละ
มาตรฐานให้ชัดเจน และข้อมูลต้องไม่ขัดแย้งกันในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้ หากคณะท างานฯ มีประเด็นสงสัย
ในผลประเมิน ผู้ประเมินแต่ละท่านจะชี้แจงประเด็นที่สงสัย หรืออาจลงพ้ืนที่หาข้อมูลเพ่ิมเติม และร่วมกัน
ปรับแก้ไขผลประเมิน ปรับส านวนภาษาที่ใช้ให้เหมือนกัน เลือกข้อเสนอแนะที่ส าคัญ น ามาเป็นข้อเสนอแนะ
เร่งด่วน จ านวน ๓ - ๕ ข้อ เมื่อท าขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ จะค านวณผลประเมินในภาพรวม
รายมาตรฐานหลังมีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะท างานฯ พิมพ์ผลประเมินใน 
Excel และ Power point แจกจ่ายให้ผู้ประเมินฯ และสถานศึกษา  
        ช่วงบ่าย : จะเป็นการแถลงผลประเมินด้วยวาจาให้ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่ของสถานศึกษา
ได้รับทราบในเบื้องต้น โดยหัวหน้าคณะท างานฯ กล่าวขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรของ
สถานศึกษา ที่ให้ความร่วมมือและให้ความอนุเคราะห์ระหว่างการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
กล่าวย้ าถึงวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา หลังจากนั้นเลขานุการฯ จะแจ้งผล
ประเมินในภาพรวมรายมาตรฐานให้สถานศึกษาทราบ และให้คณะท างานฯ น าเสนอรายละเอียดผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพแต่ละมาตรฐานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งน าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ให้
ข้อเสนอแนะ และรับฟังข้อคิดเห็นของสถานศึกษา ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในประเด็นที่มีการซักถามหรือมีข้อมูล
ย้อนกลับจากสถานศึกษา ท าเช่นจนครบทุกมาตรฐานแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพสถานศึกษาในภาพรวมของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และชี้แจงให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วนแจ้งให้สถานศึกษา
ทราบ พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็นของสถานศึกษาและตอบข้อซักถามที่สถานศึกษาสงสัยในภาพรวม (ถ้ามี) 
หลังจากนั้นสถานศึกษาจะกล่าวขอบคุณคณะท างานฯ และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นการด าเนินการ
ประเมินสถานศึกษา     
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 ขั้นที่ ๔ ประชุมหลังการประเมินสถานศึกษา 
     เป็นการประชุมของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา เพ่ือรับทราบและรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
พิจารณาร่วมกันถึงแนวทางแก้ไข เพ่ือน าไปวางแผนพัฒนาการด าเนินการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา
ต่อไป พร้อมทั้งนัดหมายให้คณะท างานฯ ส่งรายงานผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาตามที่ได้รับ
มอบหมาย ประกอบด้วย  ส่วนที่ ๔ รายงานผลการประเมินสถานศึกษา... พร้อมไฟล์เอกสารแนบท้ายผลการ
ตรวจสอบและประเมิน  ส่วนที่ ๓ รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ...  รายละเอียดผลการสัมภาษณ์และ
ผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ ภายใน ๓ วันท าการหลังจากสิ้นสุดการเข้าประเมินสถานศึกษา  

 ขั้นที่ ๕ ส่งรายละเอียดผลการประเมินสถานศึกษา พร้อมผนวก 
   เป็นการด าเนินการของคณะท างานตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา 
ทุกท่านที่เข้าประเมินสถานศึกษาตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งคณะท างานฯ ทุกท่านจะต้องวิเคราะห์และสรุปผลการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยวิเคราะห์ว่าสถานศึกษา มีระบบและกลไกการด าเนินงานตามที่ได้
ก าหนดไว้ในมาตรฐานการศึกษาอย่างไร วิเคราะห์ว่าผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้  เป็นไปตามเกณฑ์และได้
มาตรฐาน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถน าข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องต่อไป ซึ่งในการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา จะต้องสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มีการวิเคราะห์
ข้อมูลและหาหลักฐานประกอบ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพ่ือการพัฒนา โดยการเขียนรายงานจะต้องเป็นการ
เขียนตามสภาพข้อเท็จจริง สรุปประเด็นให้ได้ใจความชัดเจน ด้วยการจัดท ารายละเอียดผลการประเมินสถานศึกษา
บันทึกในแบบฟอร์มส่วนที่ ๔ รายงานผลการประเมินสถานศึกษา...พร้อมไฟล์เอกสารแนบท้ายผลการตรวจสอบและ
ประเมิน  ติดตามการน าข้อเสนอแนะจากรายงานการประเมินตนเอง จากรายงานผลการตรวจสอบและประเมินใน
ครั้งที่ผ่านมา ด้วยการบันทึกรายละเอียดผลการด าเนินงานโดยย่อลงในแบบฟอร์มส่วนที่ ๓ รายงานผลการปรับปรุง
ตามข้อเสนอแนะ...รวมทั้งจัดท ารายละเอียดผลการสัมภาษณ์ (ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ นักเรียน 
และผู้ปกครอง) และรายละเอียดผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ (บันทึกสถานที่ตรวจเยี่ยม และสิ่งที่พบเห็นต่าง ๆ) ส่งให้
ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๕ วันท าการหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าประเมินสถานศึกษา เพ่ือที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวม
รวมจัดท าเป็น (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ต่อไป 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการด าเนินการ 
      ปัจจัยเกื้อหนุน : ที่ส่งผลให้การด าเนินการในการจัดท าเทคนิคการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ส าเร็จลุล่วงบรรลุผลส าเร็จตามเป้าที่ก าหนดนั้น กองประกันคุณภาพ
การศึกษาได้ยึดตามวัตถุประสงค์ของการเข้าประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา เพ่ือ 
ก ากับดูแล และตรวจติดตามงานของสถานศึกษา ว่าเป็นไปตามมาตรฐานที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือก าหนด
หรือไม่ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาได้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับการสนับสนุนบุคลกรจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ระดับต่ ากว่าปริญญา ซึ่งจัดเป็นก าลังส าคัญในการด าเนินการจัดท าเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา เป็นอย่างมาก อาทิ 
 บุคลากร : คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับ  
ต่ ากว่าปริญญา ซึ่งเป็นข้าราชการจากกองประกันคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสื่อสาร  ศูนย์ฝึกนาวิโยธิน  
โรงเรียนดุริยางค์ทหารเรือ โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ  โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์  โรงเรียนพลาธิการ  โรงเรียน
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นาวิเวชกิจ โรงเรียนขนส่งทหารเรือ และโรงเรียนชุมพลทหารเรือ ซึ่งบุคลากรเหล่านี้ล้วนเป็นผู้ที่รับผิดชอบใน
การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา นับว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยตรงเป็นอยา่งยิ่ง 
 หน่วยสนับสนุน : หน่วยงานสนับสนุนที่ท าการด าเนินงานจัดท าเทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาส าเร็จลุล่วงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นอย่างดี อาทิ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ 
สนับสนุนงบประมาณในการประชุม และจัดแสดงผลงาน กองบริการการศึกษา สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วย
การศึกษา กองสนับสนุน ให้การสนับสนุนการบริการจัดเลี้ยง ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินการเป็นอย่างดี   
    
ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์  
      เป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลของกองประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษา ได้มี
การเรียนรู้ มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาอีกทางหนึ่ง เพ่ือที่จะได้น า
ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงาน อีกท้ังยังได้รับฟังปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อที่ กอง
ประกันคุณภาพการศึกษา จะได้น ามาทบทวน และวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้กองประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้มีการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  นอกจากนี้ยังส่งผลให้กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วย
อย่างต่อเนื่อง ท าให้การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ก าลังพลของกองประกัน
คุณภาพการศึกษา ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน สามารถท าอย่างร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีทีมงาน
ที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา จนท าให้งาน
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าที่ก าหนดสามารถก าหนดแผนงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลดีต่อการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา   รวมทั้งส่งผลต่อ
กองทัพเรือ ที่จะได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ า
กว่าปริญญา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ กองทัพเรือ โดยเฉพาะบุคลากรจากสถานศึกษา
ของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความพร้อมและมีทักษะด้านการตรวจสอบและ
ประเมินสถานศึกษา สามารถสร้างทัศนคติให้บุคลากรของสถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจนเป็นที่
ยอมรับจากสถานศึกษาของกองทัพเรือ และบุคลากรของสถานศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ต่อไป 
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บทที่ ๓  
ความส าเร็จของการด าเนินการ 

 
ปัจจัยความส าเร็จ 

ในการจัดท า “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับ
ต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารของกองประกันคุณภาพการศึกษา  
ที่ให้การสนับสนุนและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมด้วยข้าราชการจากกองประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ท่านที่เป็นทีมงานในการด าเนินการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคที่ส าคัญต่อการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา
อย่างละเอียด จนท าให้การจัดท า “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่ )” บรรลุผลส าเร็จของงาน สามารถจัดท าเป็น วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(Best Practice : BP) เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์ สามารถน าไปเป็นแบบอย่างแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา
เพ่ือเตรียมพร้อมในการรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้อีกระดับหนึ่ง  นอกจากนี้แล้ว การ
จัดท า“เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา 
(รอบสี่)”  
  อย่างไรก็ตาม หากคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ระดับต่ ากว่าปริญญา และหรือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ได้น า เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) ไปใช้ประกอบการด าเนินงาน หรือน าไป
พัฒนาหรือประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา แล้วได้ผลดี หรือเห็นข้อบกพร่องในขั้นตอนใด หรือในส่วนใด 
กรุณาแจ้งหรือเสนอแนะ ให้กองประกันคุณภาพการศึกษา ทราบด้วย เพื่อที่กองประกันคุณภาพการศึกษาจะได้
น าข้อบกพร้อง หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพ่ือน ามาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะได้น าไปใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของกองทพัเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป 
  
การถ่ายทอดและความยั่งยืน 
 การถ่ายทอด : ด้วยการเผยแพร่หลังจากจัดท าจัดท าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) 
“เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” 
เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แล้ว  กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการน าเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษา มาจัดท าเป็น “คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพ่ิมขึ้นอีก ๑ เล่ม 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้น าไปใช้
ได้จริง สามารถตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตรงตาม
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก าหนด รวมทั้งรวบราวเป็นไฟล์ข้อมูลจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนก
ตรวจสอบและประเมินผล และเก็บในระบบสารสนเทศ Website KM Blog ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ) 
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พร้อมทั้งแชร์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกต าแหน่งของข้าราชการภายในกองประกันคุณภาพการศึกษา 
(Folder : การจัดการความรู้ KM) และเผยแพร่ทางข้อมูลเว็บไซต์กองประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย 

การได้รับการยอมรับ : การจัดท าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) “เทคนิคการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” และการจัดท า  
“คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่า
ปริญญา (รอบสี่)” ได้รับการยอมรับจากคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ
กองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญาเป็นอย่างมาก เพราะท าให้เข้าใจในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้เป็นอย่างดี มีมาตรฐาน มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่ง  
  

------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 
  h  nn 

Best Practice   กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ๒๕๖๐ 

 
บันทึกการทบทวนหลังการปฏิบัติงาน (After Action Review : AAR) 

หน่วยงาน กองประกันคณุภาพการศึกษา 
 
 

เรียน ผู้อ านวยการกองประกันคุณภาพการศึกษา 

ชื่องาน เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ 
ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่) AAR ครั้งที ่ ๑ 

วัน/เวลาที่เริ่มปฏิบัติงาน ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ วัน/เวลาที่สิ้นสุดการปฏิบัติงาน  ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ 

วันที่ท า AAR   ๗ เมษายน ๒๕๖๐ เวลาเริ่ม-สิ้นสุด  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึง
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ผู้ร่วม AAR 

  ๑. นาวาเอก มานิต  โกสีย์                         ๒. นาวาเอกหญิง ชมภู  พัฒนพงษ์ 
  ๓. นาวาเอกหญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์     ๔. นาวาโทหญิง อาภรณ์  พลเสน 
  ๕. นาวาโท ประดิษฐ์  พ้นชั่ว                      ๖. นาวาโทหญิง สุภารัตน์  แก้วนุ้ย  
  ๗. นาวาโทหญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ์         ๘. นาวาตรี วิโรจน์  ถาวรวงษ์  

เป้าหมายของงาน 

     เพ่ือให้มีคู่มือและเทคนิคตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือระดับต่ ากว่า  

ปริญญา (รอบสี่) ส าหรับให้คณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้น าไปศึกษาและท าความเข้าใจ  
แนวทางในการปฏิบัติและสามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทาง 
เดียวกันสามารถน าข้อมูลผลการด าเนินงานที่ผ่านมา น ามาทบทวนและปรับปรุงตามข้ันตอนหรือแนวทางในการ  
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

ผลการปฏิบัติ/ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง (โดยสรุป) 

       ๑. คณะท างานการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่า
ปริญญาทั้ง ๙ สถานศึกษา มีความเข้าใจการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา เป็นแนวทางเดียวกัน สามารถ
ปฏิบัติงานและควบคุมการด าเนินงานได้ตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
       ๒. ผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และถูกต้องตามคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา  
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งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ดี 

      - ผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ทั้ง ๙ สถานศึกษา มีความ
รวดเร็ว เสร็จสิ้นก่อนระยะเวลาที่ก าหนด และมีความถูกต้องตามกรอบการประเมินในคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา สถานศึกษามีความเข้าใจและยอมรับผลการตรวจสอบ
และประเมิน 

งาน/ขั้นตอนที่ท าได้ไม่ดี 

       - การส่งผลการตรวจสอบและประเมินของคณะท างานประเมินฯ ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษา จะมีความล่าช้า 
ส่งผลให้การรวบรวมจัดท าเป็น (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา  มีระยะเวลาน้อยลงท าให้
ต้องเร่งรีบจัดท า เพ่ือให้ทันก าหนดเวลาที่จะส่งให้สถานศึกษาตรวจสอบ ท าให้ผลการด าเนินงานออกมาได้ไม่
เรียบร้อยเท่าที่ควร 

อุปสรรค/ข้อจ ากัด/ข้อขัดข้อง ท่ีพบในระหว่างการปฏิบัติงาน 

       ๑. ด้านการขอรับการสนับสนุนพาหนะจากกรมการขนส่งทหารเรือ จะได้รับแจ้งว่าไม่สามารถให้การสนับสนุน 
ได้กระชั้นชิด จนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  
 ๒. รายละเอียดผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา และข้อมูลบางตัวบ่งชี้ที่คณะท างานประเมินฯ  
ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษา ยังไม่สมบูรณ์ กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และไฟล์เอกสารแนบผลการตรวจและ
ประเมินในท้ายมาตรฐาน (ถ้ามี) ไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน  
       ๓. คณะท างานประเมินฯ ซึ่งเป็นบุคลากรจากสถานศึกษา ไม่ส่งผลการสัมภาษณ์ และผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ 

ประเด็นที่ได้เรียนรู้ 

       ๑. ด้านการขอรับการสนับสนุนพาหนะจากกรมการขนส่งทหารเรือ ที่ไม่สามารถให้การสนับสนุนได้ มักมีเหตุ
จากกรณีที ่กรมการขนส่งทหารเรือต้องจัดพาหนะสนับสนุนงานส าคัญที่เป็นกรณีเร่งด่วนที่อยู่นอกแผน และต้องใช้
พาหนะจ านวนมาก 
       ๒. การตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา กรณีมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและต้องมีไฟล์
เอกสารแนบผลการตรวจและประเมินในท้ายมาตรฐาน แนบด้วย ไม่ควรให้คณะท างานประเมินฯ ที่เป็นบุคลากร
จากสถานศึกษาเป็นผู้ตรวจสอบและประเมิน  

ข้อปฏิบัติในการท างานครั้งต่อไป 

       การจัดคณะท างานตรวจสอบและประเมินในมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ ที่ต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและต้องมีไฟล์เอกสาร
แนบผลการตรวจและประเมินในท้ายมาตรฐาน ควรจัดข้าราชการกองประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้ตรวจสอบ
และประเมิน  
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แหล่งท่ีมาข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
 

 ๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับ
บัญชาและสถานศึกษาในก ากับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
 ๒.  คู่มือประกันคุณภาพการศึกษารอบสี่ ส าหรับสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา 
(พ.ศ.๒๕๕๙ – พ.ศ.๒๕๖๓) 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

การจัดท าองค์ความรู้วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
 
 

“เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ กองทัพเรือ  
ระดับต่ ากว่าปริญญา (รอบสี่)” 

 

๑. ข้อมูลที่เก่ียวข้อง   กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 
๒. เจ้าของเรื่อง           แผนกตรวจสอบและประเมินผล กองประกันคุณภาพการศึกษา 
๓. ผู้บันทึกองค์ความรู้ นาวาโทหญิง ศรัญญา  ศาสโนปถัมภ์ ต าแหน่ง หัวหน้าแผนกตรวจสอบ 
                             และประเมินผล กองประกันคุณภาพการศึกษา 
๔. ผู้จัดท ารูปเล่ม (BP)   นาวาเอกหญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์  ต าแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญการศึกษา 
                             กองประกันคุณภาพการศึกษา และ ว่าที่เรือตรี วีระพงษ์  วงค์มณี   
 หัวหน้าธุรการ กองประกันคุณภาพการศึกษา 


