
        
 

 

 
 
 
 

การจัดการความรู้ของ กปภ.ยศ.ทร.                                
ประจ าปี ๒๕๕๙ 

คู่มือการปฏบิัติงาน 
“กระบวนการ 

ตรวจสอบและประเมินคณุภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร.  

ระดับต  ากว่าปริญญา” 
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ค ำน ำ 
 

 กองประกันคุณภาพการศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (กปภ.ยศ.ทร.) (โดยชุมชนนักปฏิบัติ : 
กระจกเงา) ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งในกรมยุทธศึกษาทหารเรือ (ยศ.ทร.) มีภารกิจหลักในการวางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาใน
บังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. มีความมุ่งมั่นท่ีจะจัดการความรู้ภายในหน่วย     
โดยให้มีการทบทวน พัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาองค์ความรู้ โดยเฉพาะ
การพัฒนา “กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่า
ปริญญา “ เป็นกระบวนการหนึ่งท่ีน าไปสู่การพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ : 
PMQA ซึ่ง ยศ.ทร. ได้พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือให้เป็นหน่วยงานแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว รวมท้ังส่งเสริมพัฒนาก าลังพลให้สามารถท างานแทนกันได้ สร้าง
วิสัยทัศน์ และทัศนคติของก าลังพลให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันมากขึ้น  
  ในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องพัฒนา
ก าลังพลให้มีความรู้ มีประสบการณ์ และมีทักษะด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จึงได้พิจารณา
จัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ 
ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา” โดยปรับปรุงต่อยอดมาจากคู่มือการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับของ ยศ.ทร. ปี พ.ศ.๒๕๕๗      
ซึ่งเป็นกระบวนการงานย่อย SP1.2.1 ของกระบวนการงานย่อย SP1.2 กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมสถานศึกษาของ ทร. และเป็นกระบวนการงานย่อยของ
กระบวนการงานสนับสนุน (Support : SP) SP1 : กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
ของ ยศ.ทร. อีกล าดับหนึ่งท่ีจะส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษามีมาตรฐานและมีสิ่งอ้างอิงในการด าเนินงานได้เป็นอย่างดี  
 กปภ.ยศ.ทร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา” เล่มนี้ จะช่วยท าให้เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ 
ตลอดจนผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้มาด าเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา สามารถท่ีจะด าเนินงานได้บรรลุและประสบความส าเร็จ
ตามภารกิจของกองประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
                                       กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ : กระจกเงา 
                กปภ.ยศ.ทร. 
                              ๑๙  เม.ย.๕๙ 
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   ตึกบวรวิไชยชาญ พระราชวังเดิม 

 
 
 
 
 
 

กรมยุทธศึกษำทหำรเรอื (ยศ.ทร.) : NAVAL EDUCATION DEPARTMENT : EDU 
ประวัติ ยศ.ทร. 
    จัดตั้งขึ้นเป็นกรมคร้ังแรก เมื่อ ๓ มี.ค.๔๖ ณ พระต าหนักเก๋ง 
พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว  
    และได้มีการจัดตั้ง ยศ.ทร. ขึ้นใหม ่ เมื่อ ๘ ก.ย.๘๖ ซึ่งมีท่ีตั้ง 
ท าการอยู่ท่ีตึกบวรวิไชยชาญ พระราชวังเดิม 
    ต่อมาไดม้ีการก่อตั้งโรงเรียนนายทหารเรือขึ้น (รร.นท.) เมื่อ 
 ๑ มิ.ย.๖๗ และได้เป็นท่ีตั้งของสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง 
(สรส.)  
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
       
   
 ยศ.ทร. หลังจากมีการรวมหน่วยกับ สรส. ตามพระราชกฤษ 
ฎีกาแบ่งส่วนราชการ เมื่อ ๑ เม.ย.๕๒ จึงจัดได้ว่าเป็น นขต.ทร. 
ท่ีมีขนาดใหญ่ มีหน่วยขึ้นตรง จ านวน ๒๐ หน่วย กระจายอยู่ใน 
พื้นท่ีกรุงเทพฯ พื้นท่ีปริมณฑล (พุทธมณฑลและสมุทรปราการ)  
และพื้นท่ีสัตหีบ โดยมีภารกิจ และมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลายด้าน    
ซึ่งทุกด้านล้วนมีความส าคัญในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 
ตามภารกิจและวิสัยทัศน์ของ ยศ.ทร. ท้ังสิ้น 
 
 

สถำนที่ตั้งปัจจบุัน ศำลำยำ นครปฐม 
ตั้งแต่ ตุลำคม ๒๕๓๙ 

ต าหนักเก๋งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ 

    บทที  ๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 



            
            
            
            
            
     
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       จากผังการจัดหน่วยของ ยศ.ทร. ได้ก าหนดกรอบองค์ความรู้ 
            หลักตามภารกิจของหน่วยไว้ ๕ กรอบ ๑๔ องค์ความรู ้ทุกองค์ 
ความรู้เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่ท่ีหล่อเลี้ยงหัวใจในการปฏิบัติงานของ ยศ.ทร. จากอดีตจนถึง
ปัจจุบัน และงานทุกภารกิจหลัก สามารถท่ีจะพัฒนางานให้ก้าวทันเทคโนโลยีได้ตลอดเวลา  ดังนั้นในปี ๕๙ 
กองประกันคุณภาพการศึกษา (กปภ.ยศ.ทร.) ได้พิจารณาการจัดท าองค์ความรู้ คู่มือการปฏิบัติงาน 
“กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา” เป็น 
Best Practice : BP จัดเป็นงานหนึ่งท่ีตอบสนองและสนับสนุนภารกิจหลักของ ยศ.ทร. เช่นกัน ซึ่งงาน
ท่ีรับผิดชอบตามภารกิจจะอยู่ในกรอบองคค์วามรู้ท่ี ๒.๒ การบริการและสนับสนุนทางการศึกษา 

 

       ๒ 
        วิสัยทัศน์ : เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ก้ำวทันเทคโนโลยี จัดกำรศึกษำมีคุณภำพตำม 

มำตรฐำน สำกล เป็นที่ปรึกษำทำงวิชำกำรที่เชื่อถือได้ และเป็นเลิศในด้ำนกิจกำรทำงทะเล   
  เป็นต้นแบบในควำมเป็นมืออำชีพ จริยธรรมและคุณธรรม 

กรมยุทธศึกษำทหำรเรือ 
 

กองบัญชำกำร : กองธุรกำร กองส่งก ำลังบ ำรุง  
กองกำรเงิน กองกำรศึกษำ ส ำนักงำนรำชนำวิกสภำ    

กองห้องสมุด 
 

กองบริกำร
กำรศึกษำ 

โรงเรียนพันจ่ำ 
 

กองสนับสนุน 
 

กองอนุศำสนำจำรย์ 
 

ศูนย์ภำษำ 
 

โรงเรียนนำยทหำร
เรือชั้นต้น 

กองประวัติศำสตร์ 
 

กองประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

โรงเรียนชุมพล    
ทหำรเรือ 

 

ศูนย์ฝึกทหำรใหม่ 
 

ศูนย์ศึกษำ
ยุทธศำสตร์ทหำรเรือ 

 

ฝ่ำยวิชำกำร 
 

วิทยำลัยกำร
ทัพเรือ 

โรงเรียนเสนำธิกำร
ทหำรเรือ 
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๒.๒ กำรบริกำรและสนับสนุนทำงกำรศึกษำ 



 
 
 
 

คู่มือกำรปฏิบัติงำน 
“กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ” 

 

ภำรกิจ : กปภ.ยศ.ทร. มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับและพัฒนาเกี่ยวกับงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. 
 

วิสัยทัศน์ : กปภ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีความส าคัญในการพัฒนาและเสริมสร้างมาตรฐาน
การศึกษา ด้วยการส่งเสริมให้เกิดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นท่ียอมรับ
โดยท่ัวไป รวมท้ังสร้างเครือข่ายสถานศึกษาภายใน ทร. เพื่อให้เกิดความร่วมมือและใช้เป็นพลัง
ขับเคลื่อนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับ
ของ ยศ.ทร. มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

การเลือกจัดท า คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา เป็นวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice : BP) ซึ่งอยู่
ในกรอบองค์ความรู้ท่ี ๒.๒ การบริการและสนับสนุนทางการศึกษา สนับสนุนภารกิจ/วิสัยทัศน์ของ 
ยศ.ทร. และสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์กองทัพเรือประเด็นท่ี ๓ “พัฒนาระบบและการบริหาร
จัดการให้มีความทันสมัยและมีคุณภาพ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
            
            
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

กลุ่มควำมรู้ 
KM1 

หัวข้อควำมรู้ 
KM2 

 

หัวข้อควำมรู้ย่อ 
KM3 

 
กปภ.ยศ.ทร.   ๑. แนวทางการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาซึ่ง
จัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 
  ๒. แนวทางการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษา
ในส่วนการศึกษาที่หน่ึง 
  ๓. คู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองส าหรั บสถานศึ กษาซึ่ งจั ด
การศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 
  ๔. คู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองส าหรับสถานศึกษาในส่ วน
การศึกษาที่หนึ่ง 
  ๕. คู่มือการเขียนรายงานการประเมิน
ตนเองส าหรับประกันคุณภาพการ
ฝึกอบรมของสถานศึกษา/ หน่วยงาน
ใน ทร. 
  ๖. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพการฝึกอบรม
สถานศึกษาในบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. 
  ๗. กระบวนการจัดสมัมนาเชิงปฏิบัติ 
การงานประกันคณุภาพการศึกษา 

  ๘. คู่มือการจัดบรรยาย/อบรม/
นิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 



  ๖ 
            
            
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

กปภ.ยศ.ทร. แผนกตรวจสอบและ
ประเมินผล 

 

    มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ
การตรวจสอบและประเมิน
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
สถานศึกษาในบังคับบัญชาและ
สถานศึกษาในก ากับ การสร้าง
เ ครื อข่ า ยประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา  รายงานผลประเมิน
การประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนกสถิติและวิเครำะห์
ข้อมูล 

 

    มีหน้าที่ด าเนินการรวบรวม
หลักฐาน เอกสาร และข้อมูล
ประกันคุณภาพการศึ กษา 
ตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล      
ที่ได้จากการประเมินคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ต ล อ ด จ น
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
และผลการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
 

  ๑. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรบั
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคใน
ส่วนการศึกษาที่สองและส่วนการศึกษาที่สี่ 
(ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) 
   ๒. คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส าหรบั
สถานศึกษาในส่วนการศึกษา ที่หนึ่ง 
 
 
 
 
 
 
  ๔. คู่มือการจัดแบบฟอร์มรายงานผล
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในส าหรั บสถานศึ กษาซึ่ งจั ด
การศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่
สองและส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่ ากว่า
ปริญญาตรี) 
  ๕. คู่มือการจัดแบบฟอร์มรายงานผล
การตรวจและประเมินคุณภาพภายใน
ส าหรับสถานศึกษาในส่วนการศึกษาที่
หนึ่ง  
 
  ๑. วิธีการรวบรวมและวิ เคราะห์
ข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๒. วิธีการรวบรวมและเผยแพร่งาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓ .  คู่ มื อ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ผ ล ก า ร
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
  ๔. คู่มือการวิเคราะห์ผลการประเมิน
ความพึ งพอใจที่ สถานศึ กษามี ต่ อ
คณะอนุ กร รมการ /คณะท า ง าน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
  ๕. คู่มือการจัดส่งผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม/อบรม/สัมมนา งานประกัน
คุณภาพการศึกษานอก ยศ.ทร. 

 
     

กลุ่มควำมรู้ 
KM1 

หัวข้อควำมรู้ 
KM2 

 

หัวข้อควำมรู้ย่อ 
KM3 

 

 ๓. คู่มือการปฏิบตัิงาน “กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับ
ต่ ากว่าปริญญา 

 



     
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
   
 
 
 

 
 

กระบวนกำรงำนหลัก (Core Process) ของ ยศ.ทร. 

ในการจัดการความรู้ของ ยศ.ทร. ได้ท าแผนแม่บท ยศ.ทร. (พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐) ให้สอดคล้อง
กับแผนแม่บท ทร. (พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐) เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management : KM ) ของ ยศ.ทร. และตามท่ี ทร. อนุมัติกระบวนการงานหลักโดย 
ประธานคณะท างานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของกองทัพเรือ และเสนาธิการทหารเรือ 
(พคบ.ทร.และ เสธ.ทร.) เมื่อ ๗ ม.ค.๕๙  ตามบันทึก พคบ.ทร.ท่ี ๑๑๘/๒๕๕๘ ลง ๓๐ ธ.ค.๕๘ นั้น 

เนื่องจาก กปภ.ยศ.ทร. เป็นหน่วยงานสนับสนุนของ ยศ.ทร. ท าหน้าท่ีตามภารกิจท่ีได้รับมอบ 
ซึ่งองค์ความรู้ของ กปภ.ยศ.ทร. จัดเป็นกระบวนการงานสนับสนุน (Support : SP) อยู่ในกระบวนการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการงานหนึ่งท่ีต้องสนับสนุนกระบวนการงานหลัก 
(Core Process : CP) ของ ยศ.ทร. โดยมี กปภ.ยศ.ทร. ท าหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับและพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและ
สถานศึกษาในก ากับของ  ยศ.ทร. ซึ่ ง  กปภ.ยศ.ทร. ได้ เลือกจัดท าวิธีการปฏิบัติ ท่ี เป็นเลิศ  
(Best Practice : BP) คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา” ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ฉบับนี้ ด้วยการน าคู่มือการปฏิบัติงานด้าน
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับ
ของยศ.ทร. ฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๗ มาปรับปรุงแก้ไขให้มีความทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ และ
สอดคล้องกับการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมของ ทร. ในปัจจุบัน เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการด าเนินการด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. สถานศึกษาในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่ง และการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการ
ฝึกอบรมสถานศึกษาในบังคับบัญชาของ ยศ.ทร. ได้ ซึ่งอยู่ภายใต้กระบวนการงานสนับสนุน (Support : 
SP) ของ ยศ.ทร. คือ SP1 กระบวนการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา SP1.2 กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรมสถานศึกษาของ ทร. SP1.2.2 กระบวนการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. สถานศึกษาในส่วนการศึกษาท่ีหนึ่ง และ 
SP1.2.3 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกอบรมสถานศึกษาในบังคับบัญชาของ
ยศ.ทร. ส าหรับ SP1.2.1 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา ผลผลิตส าคัญที่จะได้ คือ กิจกรรม/ขั้นตอนการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา โดยละเอียด ซึ่งจะน าไปใช้เป็น
แนวทางปฏิบัติงานในการจัดท าแผนการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจนส้ินสุดกระบวนการ  
 



รำยละเอียดกระบวนกำรงำนหลัก (Core business) ของ กปภ.ยศ.ทร.  
(เป็นกระบวนการงานสนับสนุน (Support : SP) ของ ยศ.ทร.) 

กระบวนกำรงำนหลักด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ (SP1) 
กระบวนกำรงำนย่อย (SP1.2) กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำและกำร
ฝึกอบรมสถำนศึกษำของ ทร. 
กระบวนกำรงำนย่อย (SP1.2.1) กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
สถำนศึกษำของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ 
ตัวชี้วัดที่ส ำคัญของกระบวนกำร 

(๑) ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥ 3.51) ต่อจ านวน
สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน 

(๑) ผลประเมินความพึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะท างานตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา 

กิจกรรม ขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัต ิ

มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.1 : 
จัดเตรียม
ข้อมูล และ
ประสาน
สถานศึกษา  

๑.๑ กรอกขอ้มูลลง
ในแบบฟอร์มส่วนที ่
๓ ส่วนที่ ๔ และ
ตารางสรุปผลการ
ประเมินฯ ส าเนา
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของ
สถานศึกษา และ
แบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์และตรวจ
เยี่ยมสถานที ่

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๑๕ วัน นับ
จากเริ่มปี งป. 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒.แบบฟอร์มส่วนที ่๓ 
และส่วนที่ ๔ 
๓. ตารางสรุปผลการ
ประเมิน 
๔. ส าเนารายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) 
ของสถานศึกษา 
๕.แบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์และตรวจเยี่ยม
สถานที่ 

- หน.ตรวจสอบฯ 
- ประจ าแผนก
ตรวจสอบฯ 

น าข้อมูลจาก
รายงานการ
ประเมินปีล่าสุด
มากรอกลงใน
แบบฟอร์ม 
ส่วนที่ ๓  
ส่วนที่ ๔  
และตาราง
สรุปผลการ
ประเมินฯ 

๑.๒ ก าหนดวัน
ประเมินสถานศึกษา 

 - ปฏิทินการปฏิบัติงาน 
กปภ.ยศ.ทร.ประจ าปี งป. 
........ 

 

๑.๓ ประสานสถานศึกษา 
ยืนยันวันเข้าประเมิน 

 

๑.๔ ปรบัวันประเมินให้
สอดคลอ้งกบัความ
ต้องการของสถานศึกษา
และคณะท างานประเมนิ 

 

๑.๕ จัดท าขา่ว/
บันทึกแจ้งแผนการ
ประเมินให้
สถานศึกษาทราบ 

- ข่าว/บันทึกแจ้งแผนการ
ประเมิน 
ให้สถานศึกษาทราบ 



๙ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.2 : 
คัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติและ
ขอรับการ
สนับสนุนจาก
หน่วยตา่ง ๆ 
ร่วมเป็น
คณะท างาน
ประเมินสานส
ศึกษา 

๒.๑ สรรหา
คณะท างานประเมิน 

- คุณสมบัติของผู้
ประเมิน (ผ่านการ
อบรมหลักสูตรผู้
ประเมิน ของ 
สปท./สมศ.ฯลฯ) 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. รายชื่อขา้ราชการที ่
ผ่านการอบรมหลกัสูตรผู้
ประเมินของ สปท./สมศ.) 

- รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 
- หน.ตรวจสอบฯ 
- ประจ าแผนก
ตรวจสอบฯ 

 

๒.๒ ประสาน/ติดต่อ
ผู้ที่จะเชิญมาเป็น
คณะท างานประเมิน 

คัดเลือกผู้ที่มี
คุณสมบัติตามที่
ก าหนดฯ 

๓. ข่าว/บันทึกขอรับการ
สนับสนุนข้าราชการเป็น
คณะท างานฯ 
 

- หน.ตรวจสอบฯ 
- ประจ าแผนก
ตรวจสอบฯ 

๒.๓ ขอรับการ
สนับสนุนเป็น
คณะท างานประเมิน 

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๕ วัน 

St.3 :  
จัดท าแผน/
ก าหนดการ
ประเมนิ
สถานศึกษา 
และ (ร่าง) 
ค าสั่ง ที่
เกี่ยวขอ้ง  
 

๓.๑ ก าหนดแผนการ
ตรวจสอบและ
ประเมินของแต่ละ
สถานศึกษาและใน
ภาพรวมทั้งหมดของ
การประเมิน(ประชุม
เตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินใน
ภาพรวม  วันประชุม
ก่อนและวันประชุม
หลังการประเมิน  
วันเข้าประเมิน
สถานศึกษา  วัน
ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) ผลการ
ตรวจสอบและ
ประเมิน  และวัน
ประชุมสรุปผลหลัง
การประเมินใน
ภาพรวม)  

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๕ วัน 
 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. แผนก าหนดการ
ประเมินของแต่ละ
สถานศึกษาและใน
ภาพรวมทั้งหมด 

- หน.ตรวจสอบฯ 
- ประจ าแผนก
ตรวจสอบฯ 

 

๓.๒ ประมาณการ
ค่าใช้จ่าย  

๓. รายละเอียดค่าใช้จ่าย 

๓.๓ จัดท า (รา่ง) 
ค าสั่งแต่งต้ัง
คณะท างานฯ และ
เจ้าหน้าที่ชว่ยเหลือ  

(ร่าง) ค าสั่ง ประธาน
อนุกรรมการประกันฯ  

๓.๔ จัดท า (รา่ง) 
ค าสั่งไปปฏิบัติ
ราชการ 

๔. (ร่าง) ค าสั่ง ยศ.ทร. 
(เฉพาะ)  

 
 



๑๐ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.4 :  
เสนอขออนุมัติ
ประเมิน
สถานศึกษา 
และเสนอค าสั่ง 
แต่งตั้ง
คณะท างาน
ประเมนิฯ 
และค าสั่งไป
ปฏิบัต ิ
ราชการ 

เสนอขออนุมัติ
ประเมินสถานศึกษา  

- พรบ.วา่ดว้ย

การศึกษาแห่งชาติ 

พ.ศ.๒๕๔๒ และ

แกไ้ขเพ่ิมเติม ฉบบั 

พ.ศ.๒๕๔๕ 

-ด าเนินการให้เสรจ็
ภายใน ๑๐ วัน 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. บันทึก เสนอ ยศ.ทร. 
เร่ือง ขออนุมัติประเมินฯ 
๓. (ร่าง) ค าสั่งประธาน
อนุกรรมการประกันฯ  
๔. (ร่าง) ค าสั่ง ยศ.ทรง 
(เฉพาะ)  

- หน.ตรวจสอบฯ 
- ประจ าแผนก
ตรวจสอบฯ 

 

St.5 : 
จัดเตรียม
เอกสาร/
แบบฟอร์ม 
ส าหรับใช้ในการ
ประเมิน
สถานศึกษา 

๕.๑ ส าเนาแบบฟอร์ม
ส่วนที่ ๓ สว่นที่ ๔ และ
ตารางสรุปผลการ
ประเมินฯ  

ด าเนินการให้เสร็จ 
ภายใน ๑๐ วันท า
การก่อนการ
ประชุม 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. แบบฟอร์มส่วนที่ ๓  
๓. แบบฟอร์มส่วนที่ ๔  
๔. ตารางสรุปผลการ
ประเมินฯ 

- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๕.๒ ส าเนาแบบฟอร์ม
สัมภาษณ์ผู้บริหาร/
ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ/
ผู้แทนครู/อาจารย์/
ผู้เรียน และแบบฟอร์ม
ตรวจเยี่ยมสถานที่ 

๕.  แบบฟอร์มสัมภาษณ์
ผู้บริหาร/ผู้แทนหน่วยรับ
บรรจุ/ผู้แทนครู/อาจารย์/
ผู้เรียน 
๖.  แบบฟอร์มตรวจเยีย่ม
สถานที่ 

๕.๓ ส าเนาแนวทาง
การประชุมเตรียม
ความพร้อมบันทึก
อนุมัติ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานฯ แผน
ก าหนดการประเมิน 
ตารางแบ่งมอบหน้าที่ 

๗. แนวทางการประชุม
เตรียมความพร้อมบันทึก
อนุมัติ ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานฯ แผน
ก าหนดการประเมิน ตาราง
แบ่งมอบหน้าที่ 

๕.๔ เตรียมเล่มและ 
File คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ 
คู่มือและเทคนิคการ
ตรวจสอบฯ  
รายงานผลการ
ตรวจสอบและ
ประเมินที่ผ่านมา 
และรายงานการ
ประเมินตนเองของ
สถานศึกษา 

 ๘. คู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษาฯ  
๙. คู่มือและเทคนิคการ
ตรวจสอบฯ 
๑๐.. รายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินปี
ล่าสุดของแต่ละสถานศึกษา  
๑๑. รายงานการประเมิน
ตนเองของสถานศึกษาปี
การศึกษาที่ประเมิน 

 



๑๑ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.5 : 
จัดเตรียม
เอกสาร/
แบบฟอร์ม 
ส าหรับใช้ในการ
ประเมิน
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

๕.๕ Write เอกสาร
และแบบฟอร์ม ลง
แผ่น CD 

  - ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๕.๖ จัดท าและส าเนา
แบบประเมินความพึง
พอใจและไม่พึงพอใจที่
สถานศึกษามีต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะท างานฯ 

๑๒. แบบประเมินความ
พึงพอใจ 
๑๓. แบบประเมินความไม่
พึงพอใจ 

St.6 :  
จัดประชุม
เตรียมความ
พร้อมกอ่นการ
ประเมิน/นัด
หมาย/ 
ท าข้อตกลง
ระหวา่ง
สถานศึกษากับ
คณะท างาน
ประเมินฯ และ
แบ่งมอบ
หน้าที่
คณะท างาน
ประเมิน
สถานศึกษา 

๖.๑ จัดท าข่าว/บันทึก
เชิญสถานศึกษาและ
คณะท างานฯ ประชุม
เตรียมความพร้อมก่อน
การประเมินฯ 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ วัน 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของผูป้ฏิบัติงาน 
๒. ขา่ว/บันทกึ ยศ.ทร. เสนอ
สถานศึกษา /หนว่ยงานต้น
สังกัดของผู้ประเมินฯ  เรื่อง    
ขอเชญิประชุมฯ 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

ประสาน
สถานศึกษาและ
คณะท างานฯ 
เพื่อยืนยันการ
เข้าประชุม 

๖.๒ ประสานการใช้
ห้องประชุม 

  

๖.๓ ประสานเจ้าหนา้ที่ 
ติดตั้งโปรเจคเตอร์และ
เครื่องเสียง 

  

๖.๔ ประสานการจัดเลี้ยง   
๖.๕ จัดท าป้ายชื่อ
สถานศึกษาคณะท างาน 

๓. ป้ายชือ่สถานศึกษา/
ป้ายคณะท างานฯ 

 

๖.๖ จัดท าใบลงชื่อเข้า
ประชุม 

๔. ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม  

๖.๗ จัดท า Power point 
ประกอบการประชุม  

๖. ไฟล์ Power point  

๖.๘ เบิกยืมค่าใช้จ่าย
ในการประชุมเตรียม
ความพร้อม 

ด าเนินการใหแ้ล้งเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน กอ่นการ
ประชมุ 

๗. บันทึก เสนอ ยศ.ทร. 
(ผ่าน กง.ยศ.ทร.) 

ติดต่อรับเงินจาก 
กง.ยศ.ทร.ก่อน
ประชุม ๓ วัน 

๖.๙ แจกจ่ายเอกสาร
ให้แก่สถานศึกษาและ
คณะท างานฯ 

ด าเนินการใหแ้ล้งเสร็จ
ภายใน ๑  วัน  

๘. แนวทางการประชุมฯ 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินสถานศึกษา 

 

๖.๑๐ ด าเนินการ
ประชุม 

 

๖.๑๑ เบิกค่าใช้จ่ายใน
การจัดประชุมเตรียม
ความพร้อม 

ด าเนินการใหแ้ล้งเสร็จ
ภายใน  ๓ วัน หลังเสร็จ
สิ้นการประชุม 

๙. บันทึก เสนอ ยศ.ทร. 
(ผ่าน กง.ยศ.ทร.) 

 

๖.๑๒ จัดท ารายงาน
การประชุมเตรียม
ความพร้อม 

ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วนั หลังเสร็จ
สิ้นการประชุม 

๑๐. รายงานการประชุม  

 



 
๑๒ 

กิจกรรม ขั้นตอนและแนว
ทางการปฏิบัต ิ

มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 
เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.7 :  
ขอรับการ
สนับสนุน
พาหนะ/น้ ามัน
เชื้อเพลิง และ 
การจัดเลีย้ง 
(การเตรยีมการ
ก่อนการ
ประเมินแต่ละ
สถานศึกษา) 

๗.๑ เบิกยืมค่าใช้จา่ย
ในการประชุมฯ/
ประเมินของแต่ละ
สถานศึกษา 

- เบิกยืมเป็นงวดที่
ละสถานศึกษาก่อน
เดินทาง ๑๐ วัน 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. บันทึก เสนอ ยศ.ทร. 
(ผ่าน กง.ยศ.ทร.) 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

ติดต่อรับเงินจาก 
กง.ยศ.ทร.ก่อน
เดินทาง ๓ วัน 

๗.๒ ขอรับการ
สนับสนุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงจาก พธ.ทร. 

- ด าเนินการให้
เสร็จก่อนเดินทาง 
๒๐ วัน 
 

๓. ขอรับการสนับสนุน
น้ ามันเชื้อเพลิง ในระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
(e-Suppool) 

ติดต่อ พธ.ทร. เพื่อ
ยืนยันการให้การ
สนับสนุนน้ ามันก่อน
เดินทาง ๕ วันท าการ 

๗.๓ ขอรับการ
สนับสนุนพาหนะ
เดินทางจาก ขส.ทร. 

- ด าเนินการให้
เสร็จก่อนเดินทาง 
๑๕ วัน 

๔. ข่าวราชนาว ีถึง 
ขส.ทร. ขอรับการ
สนับสนุนพาหนะเดินทาง
ไปราชการ 

ติดต่อ ขส.ทร. ขอ
ทราบเลขทะเบยีน
พาหนะ พรอ้มชือ่ 
พลขบัและเบอร์มอื
ถือลว่งหนา้กอ่น 
เดินทาง ๓ วันท าการ 

๗.๔ ขอรับการ
สนับสนุนการจัดเลี้ยง 
สถานที่ และสิ่งอ านวย
ความสะดวกจาก
สถานศึกษาที่เข้า
ประเมิน 

- ด าเนินการให้เสร็จ
ก่อนเดินทาง ๕ วัน 

  

๗.๕ จัดเตรียม 
Power point ใช้ใน
การบรรยาย/ใช้ในการ
แถลงผล และจัดท าค า
กล่าวของประธาน
คณะท างานประเมินฯ    

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๕ วันก่อน
เข้าประเมิน 

๕. PPT การน า/
วัตถุประสงค์/แนะน า
คณะท างานประเมิน 

น า ไฟล ์Power 
Point และ โปรแกรม
ค านวณคะแนนผล
ประเมนิ (Excel)  ลง
เครื่อง Notebook 
ส่วนกลาง และ
ตรวจสอบอุปกรณ์
ให้พร้อมกอ่นการ
เดินทาง ๑ วันท าการ 

๗.๖ จัดท าโปรแกรม
ค านวณคะแนนผล
การประเมิน  

ด าเนินการให้เสรจ็
ภายใน ๕ วนักอ่น
เข้าประเมนิ 

๖. โปรแกรมค านวณคะแนนผล
ประเมิน (Excel) 

๗.๗ จัดเตรียมอุปกรณ์
ส านักงาน เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เอกสาร
ต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
ประเมิน  

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๒ วันก่อน
เข้าประเมิน 

 เตรียม Notebook 
และ Printer พรอ้ม
อุปกรณ์ที่จ าเป็น 
ต้องใช้ใหพ้ร้อมก่อน
การเดินทาง  ๓ วัน
ท าการ 

๗.๘ ติดต่อ/จัดหาที่
พัก (ประเมิน
ต่างจังหวัด) 

- ด าเนินการให้เสร็จ
ก่อนเดินทาง ๒ เดือน 

 ประสานที่พกั
ล่วงหนา้  
๕ วันท าการก่อน
เดินทางไปประเมิน
สถานศึกษา 



 
 

๑๓ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.8 :  
เข้าประเมิน
สถานศึกษา 
และการแถลง
ผลด้วยวาจา 

๘.๑ ด าเนินการ
ประเมินสถานศึกษา 
 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ วัน 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. แฟ้มเอกสารรับตรวจ
จากสถานศึกษา 
๓. แบบค าถามใช้สัมภาษณ ์

- คณะท างานประเมินฯ 
 

 

๘.๒ ด าเนินการแถลง
ผลด้วยวาจา 

สถานศึกษาต้องมี
ผลประเมินอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป 
(≥3.51) 

๔. รายละเอยีดผลการ
ตรวจและประเมินของ
คณะท างานประเมินฯ 
๕. โปรแกรมค านวณ
คะแนนผลประเมิน  

๘.๓ ประเมินความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจ
คณะท างานประเมินฯ 

ด าเนินการในวัน
สุดท้าย 

๖. แบบประเมินพึงพอใจ 
๗. แบบประเมินไม่พึงพอใจ 

St.9 :  
รวบรวมผล
การประเมิน
จาก
คณะท างาน
ประเมิน
สถานศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙.๑ รวบรวมขอ้มูล
และจัดท ารูปเล่ม 
(ร่าง) ผลการ
ตรวจสอบและ
ประเมินฯ 

- ด าเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายใน ๕ วันท า
การหลังจากเสรจ็สิ้น
การประเมินฯ  
- ตรวจสอบความ
สอดคลอ้ง ความ
สมบูรณ์ และความถกู 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 
 

 

๙.๒ วิเคราะห์ผล
ประเมินความพึง
พอใจ/ไม่พึงพอใจที่
สถานศึกษามีต่อการ
ปฏิบัติหน้าทีข่อง
คณะท างานประเมิน 

ด าเนินการใหแ้ล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วนัท าการ
หลังจากเสร็จสิ้นการ
ประเมนิฯ  
-ตรวจสอบความ ความ
ถูกต้องของการ
วิเคราะหผ์ลประเมิน
ความพึงพอใจ/ไม่พึง
พอใจและวิเคราะห์
ความสอดคลอ้งฯ 

๓. แบบประเมินพึงพอใจ 
๔. แบบประเมินไม่พึงพอใจ 
๕. รายงานผลการ
วิเคราะห์แปลผลการ
ประเมินความพึงพอใจฯ 
๖. ราบงานผลการวิเคราะห์
แปลผลการประเมินความ
ไม่พึงพอใจ 

แผนกสถิติและวิเคราะห์
ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. 

 

St.10 :  
จัดท า (ร่าง) 
รายงานผล
การประเมิน 
และส่งให้
สถานศึกษา
ตรวจสอบ
ความถูกต้อง
และยืนยัน

เสนอผลการประเมินให้
สถานศึกษารบัรองผล
การประเมิน โดยแนบ 
(ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา (๑ เล่ม), ใบ
ลงลายมอืชื่อความ
เห็นชอบผลการประเมิน 

- ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ 
สัปดาห์ หลังจาก
เสร็จสิ้นการ
ประเมิน  
 

๑. บันทึก เสนอ
สถานศึกษา 
๒. (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๓. ใบลงลายมือชื่อความ
เห็นชอบผลการประเมิน 
๔. บันทึกรับรองผล
ประเมินของสถานศึกษา 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
 

 



รับรองผล
ประเมิน 

และหนังสอืรับรองผล
ประเมินของสถานศึกษา 

๑๔ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.11 :  
จัดประชุม
พิจารณา 
(ร่าง) รายงาน
ผลการ
ประเมิน
สถานศึกษา 

๑๑.๑ เชิญผู้แทน
สถานศึกษา และ
คณะท างานประเมินฯ 
ประชุมพิจารณา 
(ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

- ประสานลว่งหน้า 
๕ วันกอ่นวัน
ประชุม 

 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๑๑.๒ ประสานการใช้
ห้องประชุม 

- ประสานล่วงหน้า ๕ 
วันกอ่นวันประชุม 

 

๑๑.๓ ประสานเจา้หนา้ที่
ติดตั้งโปรเจคเตอร์และ
เครื่องเสียง 

- ประสานลว่งหน้า 
๓ วันกอ่นวัน
ประชุม 

 

๑๑.๔ ประสานการ
จัดเลี้ยง 

- ประสานล่วงหน้า ๓ 
วันกอ่นวันประชุม 

 

๑๑.๕ ด าเนินการ
ประชุมพิจารณา  
(ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ด าเนินการให้เสร็จ 
ภายใน ๑ วัน 

๓. (ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
๔. รานงานผลวิเคราะห์
แปลผลประเมินความพึง
พอใจฯ และความไม่พึง
พอใจที่สถานศึกษามีต่อ
การปฏิบัติงานของ
คณะท างานประเมินฯ (ทั้ง
ในภาพรวม และ
รายบุคคล) 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
 

 

St.12 :  
สรุปผลการ
ประเมิน
สถานศึกษา
และเสนอขอ
อนุมัติรายงาน
ผลการ
ประเมิน
สถานศึกษา 

๑๒.๑ จัดท ารายงาน
ผลประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 
(ฉบับสมบูรณ์ตามมติ
ที่ประชุมที่มีการแก้ไข
เรียบร้อยแล้ว) 

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๒ วันท า
การหลังจาก
ประชุม 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. รายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษาฉบับสมบูรณ์ที่
แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๑๒.๒ ตรวจสอบความ
สอดคล้องเนื้อหาใน
รายละเอียดของ
รายงานฯ ค าผิด –ค า
ถูก ความสวยงาน
ของรูปแบบรายงาน
ผลประเมินคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 

ด าเนินการให้เสร็จ 
ภายใน ๓ วันท า
การหลังจากเสร็จ
สิ้นการประชุม 

 



 
 

๑๕ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.12 :  
สรุปผลการ
ประเมิน
สถานศึกษา
และเสนอขอ
อนุมัติรายงาน
ผลการ
ประเมิน
สถานศึกษา 
(ต่อ) 

๑๒.๓ จัดท ารายงาน
สรุปผลการประเมิน 
และเสนออนุมัติผล
รายงานผลประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๓ วัน 

๓. บันทึก เสนอประธาน
คณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากวา่ปริญญา 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๑๒.๔ ท าบันทึกขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการด าเนินการ
ตรวจสอบและ
ประเมินสถานศึกษา 
(ค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๑ 
และค่าใช้จ่ายกลุ่ม ๒)  

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๓.วัน 

๔. บันทึก เสนอ ยศ.ทร.
(ผ่าน กง.ยศ.ทร.)  

St.13 :  
จัดท าส าเนา
และส่ง
รายงานผล
ประเมินให้
สถานศึกษา 

๑๓.๑ จัดท าบันทกึ
ขอรับการสนับสนุน
การท าส าเนารูปเล่มฯ 

- ด าเนินการให้
เสร็จภายใน ๑ วัน 
- จ านวน ๑๐ เล่ม 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
 ๒. บันทึก เสนอ กบศ.
ยศ.ทร.  
 ๓. ต้นฉบับรายงานผลการ
ประเมินฯ 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๑๓.๒ Write ข้อมูล
รายงานผลการประเมิน
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา ลงแผ่น 
CD 

จ านวน ๓ แผ่น ๔. ข้อมูลรายงานผลการ
ประเมินฯ 

๑๓.๓ จัดท าบันทึก/
น าส่งเล่มรายงานผล
ประเมินสถานศึกษาฯ 
พร้อมแผ่น CD 

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๓ วัน 

๕. บันทึก เสนอหนว่ยต้น
สังกัดของสถานศึกษา 
๖. เล่มรายงานผลประเมิน
สถานศึกษา จ านวน ๓ 
เล่ม 
๗. แผ่น CD จ านวน ๑ 
แผ่น 

St.14 :  
จัดท าหนังสือ
ขอบคุณ
คณะท างาน
ประเมิน
สถานศึกษา 

- จัดท าหนังสือตอบ
ขอบคุณคณะท างาน
ประเมินฯ (เป็น
รายบุคคล) 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ วัน 

๑. หนังสือตอบขอบคุณ 
๒. ค าสั่งประธาน
อนุกรรมการประกันฯ 
๓. ผลประเมินความพึง
พอใจฯ/ผลประเมินความ
ไม่พึงพอใจฯ  
(ในภาพรวมและเป็น
รายบุคคล) 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 



 
 
 

๑๖ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.15 :  
จัดประชุม
สรุปผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม และ
รายงาน
สรุปผลการ
ประเมิน
สถานศึกษาใน
ภาพรวมพร้อม
ปัญหา
ข้อขัดข้อง 

๑๕.๑ วิเคราะห์
สรุปผลประเมินใน
ภาพรวม ทุก
สถานศึกษาที่รับการ
ประเมิน (ตาราง
กราฟ 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๕ วัน 

๑. แบบการจัดเก็บความรู้
ในการปฏิบัติงานของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
๒. ผลประเมินในภาพรวม

ของทุกสถานศึกษา 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๑๕.๒ วิเคราะห์
สรุปผลประเมินความ
พึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ
ที่สถานศึกษามีต่อ
การปฏิบัติงานของ
คณะท างานประเมิน
ในภาพรวม และแยก
รายบุคคล 

 ๓. ผลประเมินความพึง
พอใจ/   ไม่พึงพอใจฯ ใน
ภาพรวม และรายบุคคล 

 

๑๕.๓ สรุปปัญหา 
ข้อขัดข้อง 

๔. บันทึกประเด็นปัญหา 
ข้อขัดข้อง 

๑๕.๔ เสนอแนวทาง
แก้ปัญหา ข้อขัดข้อง 

๕. บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 
ข้อขัดข้อง 

๑๕.๕ ประสานผู้แทน
สถานศึกษา/
คณะท างานประเมินฯ 
เพื่อยนืยนัการเขา้
ประชมุ 

๖. ข่าวราชนาว ีถึง 
สถานศึกษา/คณะท างาน
ประเมินฯ แจ้งก าหนดวัน
ประชุม 

๑๕.๖ ประสานการใช้
ห้องประชุม 

 

๑๕.๗ ประสานเจ้าหน้าที่
ติดตั้งโปรเจคเตอร์และ
เครื่องเสียง 

 

๑๕.๘ ประสานการจัดเลีย้ง  
๑๕.๙ จัดท าใบลงชื่อ
เข้าประชุม 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ วัน 

๗. ใบลงชื่อผู้เข้าประชุม 

๑๕.๑๐ จัดท าป้ายชื่อ
สถานศึกษาและ
คณะท างานประเมินฯ 

๘. ป้ายชือ่สถานศึกษา/
ป้ายคณะท างานประเมิน 

๑๕.๑๑ ก าหนด
ระเบียบวาระการ
ประชุม/แนวทาง การ
ประชุม 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ วัน 

๙. แนวทางการประชุม 



๑๕.๑๒ จัดท า Power 
point ประกอบการประชมุ  

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๒ วัน 

๑๐. Power point 

 
 
 

๑๗ 
กิจกรรม ขั้นตอนและแนว

ทางการปฏิบัต ิ
มาตรฐานที่ก าหนด KM/ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวขอ้ง 
และบทบาท (RASCI) 

ข้อเสนอแนะที่
ส าคัญ (ข้อมูล

จาก AAR) 
St.15 :  
จัดประชุม
สรุปผลการ
ประเมินใน
ภาพรวม และ
รายงาน
สรุปผลการ
ประเมิน
สถานศึกษาใน
ภาพรวมพร้อม
ปัญหา
ข้อขัดข้อง 
(ต่อ) 

๑๕.๑๓ เบิกยืม
ค่าใช้จ่ายในการ
ประชุม 

ด าเนินการก่อน
ประชุม ๑๐ วัน 

๑๑. บันทึก เสนอ ยศ.ทร. 
(ผ่าน กง.ยศ.ทร.) 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  

- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 

๑๕.๑๔ แจกเอกสาร
ประกอบการประชุม 

 ๑๒. เอกสารการประชุม 

๑๕.๑๕ ด าเนินการ
ประชุมสรุปผลใน
ภาพรวม 

ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑ วัน 

๑๓. Power point 
๑๔. ตารางกราฟ 

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
 

๑๕.๑๖ ท าบันทกึขอ
อนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย
ในการประชุมสรุปผล
ในภายรวม 
(ค่าใช้จ่าย 
กลุ่ม ๑ และค่าใช้จ่าย
กลุ่ม ๒)  

ด าเนินการให้เสร็จ
ภายใน ๓ วันหลัง
เสร็จสิ้นการประชุม 

๑๕. บันทึก ยศ.ทร. (ผ่าน 
กง.ยศ.ทร.)  

- เลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ  
- ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะท างานประเมินฯ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 

 
เจ้าของความรู้ชื่อ    น.ต.วิโรจน์  ถาวรวงษ์  
ต าแหน่ง              ประจ าแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. 
สังกัด                  กปภ.ยศ.ทร.  
วันที่บันทึกความรู้   ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ 
   ๑. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนของการด าเนินงาน
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้อย่าง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายของงานภายในกอง 
   ๒. เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมได้มีคู่มือ
ส าหรับใช้ในการศึกษาขั้นตอนกระบวนการในการด าเนินงานด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา 
   ๒. เพ่ือเป็นข้อมูลทบทวนการ าเนินงานที่ผ่านมา และน ามาปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินงานด้านการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญาให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา 

กระบวนกำร/ข้ันตอน/วิธีปฏิบัต ิ ข้อแนะน ำ/ข้อพึงระวัง 
ขั้นตอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                           

  ก่อนที่จะมีการวางแผนประเมิน
สถานศึกษาควรเว้นการประเมิน
สถานศึ กษาในสองสั ปดาห์
สุดท้ายของเดือนธันวาคมและ
ตรวจสอบวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
รวมทั้งต้องตรวจสอบคุณสมบัติ
ของผู้ที่จะประสานให้ร่วมเป็น
คณะท างานประเมินฯ ต้องเป็นผู้
ที่ ผ่ านการอบรมหลั กสู ตร            
ผู้ ต ร ว จสอบ /ผู้ ป ร ะ เ มิ น /
เจ้ าหน้ าที่ ประกั นคุณภาพ
การศึกษา/ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ใน
หน่วยการศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี 
ช้ันยศ น.ต.ขึ้นไป และ ควร
ประสานสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 
หมายเหตุ : ตดิต่อขอรับ
ไฟล์ข้อมูลได้ที่ กปภ.ยศ.ทร.โทร.

แบบกำรจัดเก็บควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำนของผู้ปฏิบัติงำน 
ควำมรู้ในกำรปฏิบัติงำน “กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 

สถำนศึกษำของกองทัพเรือ ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ” 

St.1 การจัดเตรียมข้อมูลฯ St.2 การคัดเลือกผู้
ประเมินฯ 

St.6 การจัดประชุมเตรียมการก่อการ
ประเมินสถานศึกษา/นัดหมายฯลฯ 
 

ผู้แทนสถานศึกษา/ 
คณะท างานฯ/ 

 

St.5 การจัดเตรียม
เอกสารที่เกี่ยวข้องฯ 

St.8 การเข้าประเมิน
สถานศึกษาและแถลง
ผลด้วยวาจา 

St.10 จัดท าและส่ง  
(ร่าง) รายงานผลการ
ประเมินสถานศึกษา  

 

St.7 การ
เตรียมการก่อน
การประเมิน
สถานศึกษา  

 

St.9 การรวบรวมผล
ประเมินจาก
คณะท างานประเมิน 

St.12 การสรุปผล
ประเมินและเสนอ 
ขออนุมัติฯ  

แนวทางการประชุม/ผลประเมินคณะท างานฯ 
และเอกสารที่เกีย่วขอ้ง/ตารางปรียบเทยีบฯลฯ 

 

ผู้แทนสถานศึกษา/ 
คณะท างานประเมิน/
การแจกเอกสารประชุม 

 

St.11 การประชุม
พิจารณา (ร่าง)   

St.13. การจัดท า
ส าเนาและส่งเล่ม
รายงานผลประเมินฯ 

St.3 การจัดท าแผนการ
ประเมินสถานศึกษาฯ 

St.4 การเสนอขออนุมัติ 
ประเมินสถานศึกษา 
 

ขอรับการสนับสนุนพาหนะ/น้ ามันเชื้อเพลิง/การ
เบิกยืมเงิน/การจัดเล้ียงฯลฯ 
คณะท างานประเมิน 

 

ผู้แทนสถานศึกษา/ 
คณะท างานประเมิน 

 

St.15 การประชุม
สรุปผลในภาพรวม   

St.14 การท า
หนังสือตอบขอบคุณ
คณะท างานฯ  



๕๓๖๕๒ และไดจ้ัดเก้บไว้ใน 
Web Blog ของ ยศ.ทร. 

ผู้บันทึกความรู้ ชื่อ-สกุล น.ต.วิโรจน์ ถาวรวงษ์ ต าแหน่ง ประจ าแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.      
สังกัด   ยศ.ทร.                      
ติดต่อได้ที่ แผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. อาคาร บก.ยศ.ทร. ชั้น ๓ โทร ๕๓๖๙๒  

 
 

 
 
 
 
                                   

 
    หลักกำรและเหตุผล                                                              
  ต าม  พ รบ . ก า รศึ กษ าแ ห่ ง ช าติ  พ . ศ . ๒๕๔๒  แ ก้ ไ ข เพิ่ ม เ ติ ม  ( ฉ บั บ ท่ี  ๒ )  
พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรา ๔๘ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องฯลฯ โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นองค์การมหาชน ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ซึ่งก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก หน่วยต้นสังกัด หรือ
สถานศึกษาควรจะต้องมีการประเมินภายใน เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินจาก  สมศ. 
  ดังนั้น ยศ.ทร. โดย  กปภ.ยศ.ทร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ซึ่งมีหน้าท่ีในการวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับ
บัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. (ในท่ีนี้หมายถึง สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่า
ปริญญา) จ าเป็นต้องมีการก ากับ ตรวจติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี ยศ.ทร. ก าหนด และให้มีความพร้อมใน
การรองรับการประเมินคุณภาพจากกองทัพ (สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ : สปท.) และการ
ประเมินคุณภาพภายนอกจาก สมศ. จึงได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ขึ้นมา เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ ดังกล่าว นับได้ว่าเป็นงานส าคัญท่ีจะท าให้การก ากับ ตรวจติดตามการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา บรรลุและประสบผลส าเร็จตามภารกิจด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ลักษณะส าคัญของวิธีการหรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา 
ได้มีการปรับปรุงมาจากขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาซึ่งจัด

ผู้อนุมัติ     น.อ.  
                       ( มานิต  โกสีย์ ) 
         ต าแหน่ง    ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 



การศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาท่ีสองและส่วนการศึกษาท่ีสี่ ซึ่งได้มีการจัดท าเป็นขั้นตอน Work 
Flow ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๕๖ และมีการจัดท าเป็นรูปเล่มในปี พ.ศ.๒๕๕๗ มาอยา่งต่อเนื่อง โดยในการ
ทบทวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ใน
ทุกขั้นตอนจะเกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติหน้าท่ีตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับ
ต่ ากว่าปริญญา เมื่อเข้าประเมินสถานศึกษาแห่งหนึ่งเสร็จสิ้น  จะมีการประชุมวิเคราะห์ปัญหา
ข้อขัดข้องท่ีเกิดในสถานศึกษานั้น เพื่อน าไปปรับปรุงในการเข้าประเมินสถานศึกษาต่อไป และเมื่อ   

๒๐ 
 

เกิดปัญหาขึ้นใหม่ซึ่งไม่ซ้ ากับปัญหาท่ีเคยเกิดขึ้นมาก่อน ก็จะน ามาประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไข     
จะท าเช่นนี้จนการเข้าประเมินครบทุกสถานศึกษา ก็จะรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องที่พบทุกสถานศึกษา 
น ามาประชุมร่วมกันและหาแนวทางแก้ไข พร้อมท้ังปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้มีมาตรฐานในการด าเนินการมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนางานด้านกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญาต่อไป   

เป้ำหมำยตัวชี้วัด 

๑. ร้อยละของจ านวนสถานศึกษาท่ีมีผลประเมินอยู่ในระดับดีขึ้นไป (≥๓.๕๑) ต่อจ านวน
สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน 

๒. ผลประเมินความพึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะท างานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ≥ ๓.๕๑ 

วัตถุประสงค ์

     กปภ.ยศ.ทร. มีภารกิจหลักในการก ากับและพัฒนาเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. จึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดท า
กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา  
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจส าคัญของ กปภ.ยศ.ทร. และมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งต่อการปฏิบัติงานในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และ
สามารถปฏิบัติงานตามขั้นตอนในการด าเนินการได้อย่างชัดเจน มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
ภารกิจของงาน อีกท้ังยังเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับมอบหมายให้มารับผิดชอบต่อจาก
เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานเดิม และเป็นข้อมูลทบทวนการด าเนินงานท่ีผ่านมา สามารถน ามาปรับปรุง
ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาได้  

*********************** 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับ      
ต่ ากว่าปริญญา จัดได้ว่าเป็นการก ากับ ตรวจติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่
สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี 
ยศ.ทร. ก าหนด และให้สถานศึกษามีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพจากกองทัพ 
(สปท.) และจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ซึ่งมีขั้นตอนการ
ด าเนินงาน รวม ๑๕ ขั้นตอน ประกอบด้วย 
 

 
 
 
 
 

 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ :  
 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ  ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ควำมเป็นมำ :  
 ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ 
มาตรา ๔๘ ระบุให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องฯลฯ โดยมีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (หรือ สมศ.) เป็นองค์การมหาชน ท าหน้าท่ีประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาต่าง ๆ 
ท่ัวประเทศ ซึ่งก่อนการประเมินคุณภาพภายนอก หน่วยต้นสังกัด หรือสถานศึกษาควรจะต้องมีการ
ประเมินภายใน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินจาก สมศ. ดังนั้น ยศ.ทร. โดย กปภ.ยศ.ทร.    
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับ     
ต่ ากว่าปริญญา ซึ่งมีหน้าท่ีในการวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล  และพัฒนาเกี่ยวกับ

จัดเตรียมข้อมูลและประสำนสถำนศึกษำ 
ของ ทร. ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ ที่รับกำรประเมิน 

ตำมแผนที่ก ำหนด” 

ขั้นตอนท่ี ๑ 

รำยละเอียดขั้นตอนกำรด ำเนินงำน 
 

กระบวนกำรตรวจสอบและประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำนศึกษำของ ทร. 
ระดับต่ ำกว่ำปริญญำ ประกอบด้วย 



งานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. 
(ในท่ีนี้หมายถึงสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา) จ าเป็นต้องมีการก ากับ ตรวจติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ว่าเป็นไปตาม
มาตรฐานท่ี ยศ.ทร. ก าหนดหรือไม่ และให้มีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพจาก
กองทัพ (สปท.) และ สมศ. จึงได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ขึ้นมาเพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 

๒๒ 
 
วิธีปฏิบัติ :  
 กปภ.ยศ.ทร. จึงจ าเป็นต้องจัดเตรียมข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องและวางแผนประเมินสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา ซึ่งประกอบด้วย รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. 
รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. รร.อล.กวก.อล.ทร. รร.พธ.พธ.ทร.  รร.นวก.ศวก.พร.  รร.ขส.กวก.ขส.ทร. 
และ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ให้มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีความพร้อมส าหรับการประเมิน
สถานศึกษา เพื่อประโยชน์ส าหรับคณะท างานประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา   
ท่ีได้เชิญร่วมเป็นคณะท างานประเมินฯ โดยมีการด าเนินงาน ดังนี้   
    ๑. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนท่ี ๓  ส่วนท่ี ๔ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ส าเนารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ท าแบบฟอร์มการสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานท่ี : เป็นการ
ด าเนินงานโดย 
           กำรจัดท ำแบบฟอร์มส่วนที่ ๓ รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ : เป็นการน า
ข้อเสนอแนะท่ีได้จากรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษาท่ีผ่านมา  จากผลการ
ประเมินของคณะท างานประเมินสถานศึกษา (ยศ.ทร.) ในปีท่ีประเมินล่าสุด  ผลประเมินของกองทัพ (สปท.) 
ในปีท่ีประเมินล่าสุด (ถ้ามี) และผลประเมินภายนอกจากส านักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
ภายนอก (สมศ.) ในปีท่ีประเมินล่าสุด  (ถ้ามี) โดยน าข้อเสนอแนะท่ีได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนท่ี ๓ 
(ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑) 
         กำรจัดท ำแบบฟอร์มส่วนที่ ๔  รายงานผลการตรวจสอบฯ : เป็นการน าข้อมูลจากงานผลการ
ประเมินสถานศึกษา...ของปีท่ีมีการประเมินล่าสุด โดยน าข้อมูลท่ีได้กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนท่ี ๔  
ให้ครบทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒) 
         กำรจัดท ำตำรำงสรุปผลประเมินฯ : เป็นการน าข้อมูล จากงานผลการประเมินสถานศึกษา...
ของปีท่ีมีการประเมินล่าสุด โดยน าข้อมูลท่ีได้กรอกข้อมูลลงในตารางสรุปผลประเมินฯ ให้ครบทุก
มาตรฐานและตัวบ่งชี้  (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓) 
          กำรจัดท ำส ำเนำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ของสถำนศึกษำ  : เป็นการน ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา...ท่ีใช้ในการประเมินฯ น ามาจัดท าส าเนา
รูปเล่มให้เรียบร้อย โดยมีจ านวนการท าส าเนาเท่ากับจ านวนคณะท างานประเมินฯ เพื่อเตรียม
ส าหรับแจกจ่ายให้คณะท างานประเมินฯ น าไปศึกษาข้อมูลล่วงหน้า (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๔) 



         กำรจัดท ำแบบฟอร์มกำรสัมภำษณ์ และตรวจเยี่ยมสถำนที่  : เป็นการจัดท าแบบฟอร์ม
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ผู้บริหาร แบบฟอร์มการสัมภาษณ์
ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ครูผู้สอน  แบบฟอร์มการสัมภาษณ์นักเรียน  แบบฟอร์ม
การสัมภาษณ์ผู้ปกครอง  และแบบฟอร์มการตรวจเยี่ยมสถานท่ี เพื่อให้คณะท างานประเมินฯ น าข้อมูลท่ีได้
จากการสัมภาษณ์ และการตรวจเย่ียมสถานท่ีกรอกลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนดให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
(ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๕ – ๖) 
    
 

๒๓ 
 
 ๒. ก าหนดวันประเมินสถานศึกษา : โดยปกติจะเข้าประเมินสถานศึกษาประมาณปลายเดือน พ.ย. – มี.ค.
ของทุกปี ดังนั้นก่อนก าหนดวันประเมินสถานศึกษา จ าเป็นต้องทราบข้อมูลว่าในช่วงเดือนท่ีก าหนดเข้า
ประเมินสถานศึกษา มีวันหยุดนักขัตฤกษ์หรือไม่ เมื่อได้ข้อมูลท่ีชัดเจนแล้วจึงก าหนดช่วงวันเข้าประเมินให้
ครบทุกสถานศึกษาท่ีจะเข้าประเมิน โดยจะประเมินสถานศึกษาละ ๓ วัน   
  ๓. ประสานสถานศึกษา ยืนยันวันเข้าประเมิน : หลังจากก าหนดวันประเมินสถานศึกษาครบ
ทุกสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว จะประสานสถานศึกษาท่ีต้องรับการประเมินในปีนั้น โดยให้ประสาน
กับนายทหารท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อแจ้งก าหนดห้วงวันใน
การเข้าประเมินสถานศึกษาตามท่ีได้ก าหนดไว้แล้วในเบ้ืองต้น และให้สถานศึกษายีนยันความชัดเจน
ห้วงวันเพื่อรับการประเมิน หากสถานศึกษาขัดข้องจะต้องขอความชัดเจนห้วงวันท่ีสถานศึกษา
สะดวกท่ีจะรับการประเมิน โดยน าข้อมูลท่ีสถานศึกษาแจ้งมาน ามาทบทวนก าหนดห้วงวันท่ี
เหมาะสมในการเข้าประเมินสถานศึกษาท่ีมีข้อขัดข้องอีกครั้งหนึ่ง แต่ต้องไม่เกินเดือน มี.ค.(รายชื่อ/
หมายเลขโทรศัพท์ของแต่ละสถานศึกษา อ้างอิงตามผนวก ท้ายเล่ม)  
   ๔. ปรับวันประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานศึกษา : เมื่อประสานและได้รับการ
ยืนยันห้วงวันในการรับประเมินจากสถานศึกษาครบทุกสถานศึกษาแล้ว ในกรณีท่ีสถานศึกษามี
ข้อขัดข้องห้วงก าหนดวันท่ีรับการประเมิน ก็จะปรับวันประเมินให้สอดคล้องกับความต้องการของ
สถานศึกษา โดยต้องไม่มีผลกระทบกับสถานศึกษาอื่น 
 ๕. จัดท าข่าว/บันทึกแจ้งแผนการประเมินให้สถานศึกษาทราบ : เมื่อได้ข้อมูลก าหนดห้วงวันใน
การรับประเมินท่ีชัดเจนจากสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้น าข้อมูลท่ีได้น ามาจัดท าเป็นแผนการ
ประเมินของแต่ละสถานศึกษา และออกข่าวราชนาวี หรือจัดท าเป็นบันทึกข้อความแจ้งให้
สถานศึกษาท่ีรับการประเมินทราบแผนการประเมิน (ห้วงวันท่ีเข้าประเมิน) และด าเนินการต่อไป  
(ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๖) 
 
หมำยเหตุ : 
 ๑. ต้องน าข้อมูลจากรายงานผลการประเมินสถานศึกษาล่าสุดมากรอก  ลงในแบบฟอร์มส่วนท่ี 
๓ ส่วนท่ี ๔ และตารางสรุปผลการประเมิน 
 ๒. ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันท าการ นับจากเริ่มปี งป. ... 



 ๓. ไม่ควรจัดให้มีการประเมินสถานศึกษาในสองสัปดาห์สุดท้ายของเดือน ธ.ค. 
 ๔. ควรตรวจสอบวันหยุดนักขัตฤกษก์่อนการก าหนดช่วงการประเมินแต่ละสถานศึกษาทุกครั้ง 
 

********************************** 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ :  
 เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ควำมเป็นมำ :  
 เนื่องจากในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา 
ซึ่งมีจ านวนมากถึง ๙ สถานศึกษา จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนผู้แทนสถานศึกษาท่ีผ่านการอบรม
หลักสูตรผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/เจ้าหน้าท่ีประกันคุณภาพการศึกษาของ สปท./สมศ. และ/หรือผู้ท่ีเคย
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี ร่วมเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา ให้มีจ านวน  ผู้
ประเมินสถานศึกษาเพียงพอต่อการประเมินสถานศึกษาท้ัง ๙ สถานศึกษา และเพื่อท่ีผู้แทนสถานศึกษา
จะได้ฝึกฝนและน าความรู้ท่ีได้รับอบรมฯ มาใช้ให้เกิดประโยชน์  เกิดความช านาญ ได้มีการแลกเปลี่ยน
ความคิดร่วมกัน ได้ทราบถึงแนวทางและวิธีการในการประเมินฯ และมีความเข้าใจในกระบวนการ
ประเมินฯ เพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด และขอรับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อสนับสนุนข้าราชการร่วมเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา  
วิธีปฏิบัติ :  
  ๑. สรรหาคณะท างานประเมินสถานศึกษา : ก่อนท่ีจะด าเนินงานสรรหาคณะท างานประเมินฯ 
จ าเป็นต้องมีข้อมูลของข้าราชการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบ/ผู้ประเมิน/เจ้าหน้าท่ีประกัน
คุณภาพการศึกษาของ สปท./สมศ. และ/หรือผู้ท่ีเคยปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาไม่น้อยกว่า ๕ ปี     
ว่าปัจจุบันมีจ านวนเท่าใด และยังคงปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงาน/สถานศึกษาใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูล
ประกอบในการก าหนดตัวบุคคลและคัดเลือกผู้ท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ให้มีจ านวนตามความ
ต้องการร่วมเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา (เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาละ ๒ นาย) เพื่อท่ีจะเชิญมา
เป็นคณะท างานประเมินฯ โดยขอรับการสนับสนุนข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตรท่ีก าหนด
จาก แผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. 

คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ และขอรับกำรสนับสนุนหน่วยต่ำง ๆ 
ร่วมเป็นคณะท ำงำนประเมินสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนท่ี ๒ 



    ๒. ประสาน/ติดต่อผู้ท่ีจะเชิญมาเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา : เมื่อได้ตัวบุคคลท่ีจะ
เชิญมาเป็นคณะท างานประเมินฯ แล้ว จะประสานบุคคลนั้นโดยตรง โดยต้องแจ้งห้วงก าหนดวันและ
สถานศึกษาท่ีจะให้ประเมิน ได้รับทราบข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ   
 ๓. ขอรับการสนับสนุนเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา : เมื่อผู้ ท่ีเชิญมาร่วมเป็น
คณะท างานประเมินฯ ได้ตอบรับร่วมเป็นคณะท างานประเมินฯ ครบตามจ านวนท่ีต้องการแล้ว ต้อง
ออกข่าว/บันทึกถึงหน่วยงาน/สถานศึกษาเพื่อขอรับการสนับสนุนข้าราชการเป็นคณะท างาน
ประเมิน โดยในเนื้อความจะต้องระบุ ยศ ชื่อ สกุล ห้วงวันเดือนปี และสถานท่ีประเมิน ให้ชัดเจน 
พร้อมท้ังก าหนดวันเดือนปี ท่ีให้ตอบรับส่งคืนกลับมาให้ชัดเจน (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๗) 

******************************** 
๒๕ 

 
 

 
 

 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
 ๑. เพื่อให้ได้การจัดแผนการประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ครอบคลุมทุก
สถานศึกษา 
    ๒. เพื่อน ามาใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานการจัดท าแผนการประเมินสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา ท่ีมีประสิทธิภาพ 
ควำมเป็นมำ :  
 เมื่อได้ข้อมูลท่ีเกี่ยวกับห้วงก าหนดวันประเมินและผู้ท่ีเชิญมาเป็นคณะท างานประเมินฯ ครบทุก
สถานศึกษาชัดเจนเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องน าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าแผนการประเมินสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษา โดยมกีารด าเนินงานดังนี้ 
วิธีปฏิบัติ : 
   ๑. ก าหนดแผนการประเมินของแต่ละสถานศึกษา : เป็นการจัดท าแผนการประเมินสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ท่ีรับการประเมินทุกสถานศึกษา โดยในแผนการประเมินฯ 
ประกอบด้วย  
        ๑.๑ การประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ (๒ วัน) เป็นการจัดวันประชุมฯ 
จ านวน ๒ วัน โดยวันแรก เป็นการประชุมภายใน กปภ.ยศ.ทร. เพื่อท าความเข้าใจกับข้าราชการ 
กปภ.ยศ.ทร. และแบ่งมอบหน้าท่ีให้ด าเนินการในวันประชุมเตรียมความพร้อมฯ ให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย ส่วนในวันท่ีสอง จะเป็นการประชุมระหว่างผู้แทนสถานศึกษาท่ีรับการประเมินฯ กับ
คณะท างานประเมินฯ เพ่ือท าความเข้าใจร่วมกันในการเข้าประเมินสถานศึกษา 
       ๑.๒ การประเมินสถานศึกษา (๖ วัน) เป็นช่วงเวลาการประเมินสถานศึกษา ซึ่งในส่วนนี้จะ
จัดท าแผนการประเมินฯ แยกแต่ละสถานศึกษา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย วันประชุมก่อนการประเมินฯ 
(๑ วัน) เป็นการประชุมภายใน กปภ.ยศ.ทร. เพ่ือท าความเข้าใจกับข้าราชการ กปภ.ยศ.ทร. และแบ่ง

จัดท ำแผนก ำหนดกำรประเมินสถำนศึกษำ  
และ (ร่ำง) ค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 

ขั้นตอนท่ี ๓ 



มอบหน้าท่ีให้ด าเนินการในวันเข้าประเมินฯ วันเข้าประเมินสถานศึกษา (๓ วัน) เป็นวันท่ีคณะท างาน
ประเมินฯ เข้าประเมินสถานศึกษาอย่างเป็นทางการ วันประชุมสรุปผลหลังการประเมินฯ (๑ วัน) 
เป็นการประชุมภายใน กปภ.ยศ.ทร. เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานกับข้าราชการ กปภ.ยศ.ทร. รวมท้ัง
ข้อขัดข้องท่ีเกิดขึ้น และก าหนดแนวทางแก้ไข และวันประชุมพิจารณา (ร่าง) (๑ วัน) เป็นการจัด
ประชุมระหว่างผู้แทนสถานศึกษาท่ีรับการประเมินฯ กับคณะท างานประเมินฯ ของสถานศึกษานั้น 
เพ่ือพิจารณา (ร่าง) ให้มีความถูกต้อง สอดคล้อง ตรงกัน โดยอาจมีการปรับแก้ไขตามท่ีประชุมเสนอ  

 
 
 

๒๖ 
 
   ๒. ประมาณการค่าใช้จ่าย  : เป็นการค านวณค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ในการประเมินสถานศึกษาใน
ภาพท้ังหมด ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนสิ้นสุดกระบวนการประเมินฯ ซึ่งในการค านวณค่าใช้จ่ายจะต้อง
ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายกลุ่มท่ี ๑ และค่าใช้จ่ายกลุ่มท่ี ๒ โดย (๑) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมความ
พร้อมก่อนการประเมินฯ (๒ วัน) (๒) ค่าใช้จ่ายในการเข้าประเมินสถานศึกษา โดยจัดท ารายละเอียด
แยกค่าใช้จ่ ายของแต่ละสถานศึกษา (สถานศึกษาละ ๖ วัน )  ซึ่ งจะต้องประกอบด้วย  
การประชุมเตรียมการก่อนวันประเมินฯ (๑ วัน) การด าเนินการช่วงวันท่ีเข้าฯ (๓ วัน)  การประชุม
สรุปผลหลังวันประเมินฯ (๑ วัน) และการประชุมพิจารณา (ร่าง) ผลการประเมินฯ (๑ วัน) และ (๓) 
ค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาในภาพรวม หลังจากท่ีมีการประเมิน
สถานศึกษาครบทุกสถานศึกษาเสร็จส้ินแล้ว 
   ๓. จัดท า (ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา: 
เป็นการจัดท า (ร่าง) ค าส่ังประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทร. ระดับต่ าปริญญา 
และ จก.ยศ.ทร. เพื่อเสนอให้ประธานฯ ลงนามอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการท้ังภายใน ยศ.ทร. และ
ข้าราชการท่ีขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาต่าง ๆ เป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ าปริญญา ครอบคลุมทุกสถานศึกษาท่ีรับการประเมินฯ โดยก าหนดให้คณะท างานประเมินฯ 
ท าหน้าท่ีประเมินสถานศึกษาตามท่ีได้รับการประสานไว้  
   ๔ จัดท า (ร่าง) ค าสั่งไปปฏิบัติราชการ : เป็นการจัดท า (ร่าง) ค าสั่ง ยศ.ทร. (เฉพาะ) เรื่องให้
ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ เพ่ือให้ข้าราชการ ยศ.ทร. ได้ไปปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน โดยจัดท าค าส่ัง ยศ.ทร. (เฉพาะ) แยกแต่ละสถานศึกษา ( ๑ ค าส่ัง เท่ากับ ๑ สถานศึกษาท่ี
เข้าประเมิน) หรืออาจจะลงค าสั่ง ๑ ค าสั่ง ครอบคลุมทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมินก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับ
นโยบายของผู้บังคับบัญชาท่ีจะให้ด าเนินการอย่างไร 
 

*************************************** 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๗ 
 
 

 
 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
    เพื่อให้การด าเนินการประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้รับความเห็นชอบ
และอนุมัติให้ด าเนินการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ควำมเป็นมำ : 
 เมื่อมีการจัดท าแผนก าหนดการประเมินของแต่ละสถานศึกษา และในภาพรวม รวมท้ังมีการ
ค านวณประมาณการค่าใช้จ่ายตลอดการประเมินสถานศึกษาทุกสถานศึกษา ตั้งแต่เริ่มด าเนินการจนถึง
การสรุปผลการด าเนินการในภาพรวมของทุกสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว พร้อมท้ังได้มีการจัดท า (ร่าง) 
ค าสั่งประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทร. ระดับ ต่ ากว่าปริญญา เพื่อแต่งตั้ง
ข้าราชการเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา และ (ร่าง) ค าสั่ง ยศ.ทร. เพื่อให้ข้าราชการ ยศ.ทร. ไป
ปฏิบัติราชการ ณ สถานศึกษาท่ีเข้าประเมินทุกสถานศึกษา  
วิธีปฏิบัติ : 
 จัดท าบันทึกเพื่อเสนอขออนุมัติประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ประจ าปี งป. ... 
โดยเนื้อหาสาระในบันทึกเสนอขออนุมัติ ต้องประกอบด้วย กิจกรรมการประชุมเตรียมความพร้อมฯ 
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ (การเข้าประเมิน) ท้ังหมดของทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน กิจกรรมการ
ประชุมสรุปผลในภาพรวมฯ แผนก าหนดการประเมินของแต่ละสถานศึกษา ประมาณการค่าใช้จ่าย
ท้ังหมด (ค่าใช้จ่ายกลุ่มท่ี ๑ และค่าใช้จ่ายกลุ่มท่ี ๒) พร้อมแนบ (ร่าง) ค าสั่งประธานอนุกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ เร่ือง แต่งตั้งคณะท างานประเมินสถานศึกษาฯ และ (ร่าง) ค าส่ัง ยศ.ทร.
(เฉพา) เรื่อง ให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ โดยต้องแจงรายละเอียดการด าเนินการในแต่ละขั้นตอน 
โดยเฉพาะการก าหนดวันท่ีจะด าเนินการในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน รวมถึงหน่วยงานภายใน ยศ.ทร.  
ท่ีเกี่ยวข้องท่ีต้องให้การสนับสนุนอะไร อย่างไร วันใด พร้อมแนบเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง เสนอ ยศ.ทร.  
เพื่อขออนุมัติ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๘) 
 

เสนอขออนุมัติประเมินสถำนศึกษำ และเสนอค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง.... 
ขั้นตอนท่ี ๔ 



***************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๘ 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
     เพื่อให้การจัดเตรียมเอกสารและแบบฟอร์มท่ีเกี่ยวข้องส าหรับการประเมินฯ มีความสมบูรณ์ 
ครบถ้วน และมีความพร้อมส าหรับแจกจ่ายให้คณะท างานประเมินฯ ในวันประชุมเตรียมความพร้อม
ฯ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ควำมเป็นมำ : 
 ในระหว่างรอการอนุมัติการประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา จ าเป็นต้อง
จัดเตรียมเอกสาร และแบบฟอร์มจ าเป็นท่ีเกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการประเมินสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย มีความพร้อมส าหรับแจกจ่ายให้คณะท างานประเมินสถานศึกษาในวันประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนการประเมินฯ โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
วิธีปฏิบัติ 
 ๑. ส าเนาแบบฟอร์มส่วนท่ี ๓  ส่วนท่ี ๔ และตารางสรุปผลการประเมิน : เป็นการจัดท าส าเนา
เอกสารเอกสารแบบฟอร์มส่วนท่ี ๓ รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะฯ  ส่วนท่ี ๔ รายงานผลการ
ตรวจสอบ ฯ และตารางสรุปผลการประเมินท่ีได้มีการกรอกข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง และต้องในใช้ในการ
ประเมินของแต่ละสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้มีความพร้อมส าหรับแจกจ่ายให้คณะท างานประเมินฯ 
(ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑* - ๓*) 
    ๒. ส าเนาแบบฟอร์มสัมภาษณ์ และตรวจเยี่ยมสถานท่ี : เป็นการจัดท าส าเนาแบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ผู้บริหาร แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วย
รับบรรจุ  แบบฟอร์มการสัมภาษณ์ครูผู้สอน  แบบฟอร์มการสัมภาษณ์นักเรียน  แบบฟอร์มการ
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง  และแบบฟอร์มการตรวจเยี่ยมสถานท่ี เพื่อให้คณะท างานประเมินฯ ได้ใช้ในการ
บันทึกการสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมสถานท่ี (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๕*) 

จัดเตรียมเอกสำร/แบบฟอร์ม ส ำหรับใช้ 
ในกำรประเมินสถำนศึกษำ 

ขั้นตอนท่ี ๕ 



    ๓. ส าเนาแนวทางการประชุมเตรียมความพร้อมฯ : เป็นการจัดท าส าเนาแนวทางการประชุมฯ ซึ่ง
จะประกอบด้วยวาระการประชุม และรายละเอียดต่าง ๆ ในการประชุม เพื่อใช้ประกอบการชี้แจง
การประชุม พร้อมท้ังส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประเมินฯ  ส าเนาแผนก าหนดการประเมิน
สถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน  รวมท้ังส าเนาตารางแบ่งมอบหน้าท่ีของคณะท างานประเมินฯ เพื่อให้
คณะท างานประเมินฯ ได้ทราบในรายละเอียดท่ีต้องด าเนินการและปฏิบัติในวันท่ีเข้าประเมินสถานศึกษา 
(ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๙) 
 ๔. เตรียมเล่ม และFile ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง : เป็นการจัดเตรียมส าเนาเล่มรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ของสถานศึกษา ปีการศึกษา... ท่ีใช้ในการประเมินฯ ท่ีได้ส าเนาไว้ล่วงหน้าแล้วนั้น 
พร้อมท้ังจัดท า File ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ไฟล์ข้อมูลแบบฟอร์มการติดตามข้อเสนอแนะ 
 

๒๙ 
 
ท่ีผ่านมา (ส่วนท่ี ๓)  แบบฟอร์มรายงานผลการประเมินสถานศึกษา รายมาตรฐาน (ส่วนท่ี ๔) 
แบบฟอร์มสัมภาษณ์และตรวจเยี่ยมสถานท่ี รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน 
(SAR) ปีการศึกษา ๒๕...- ๒๕... คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับ   
ต่ ากว่าปริญญา คู่มือและเทคนิคการประเมินคุณภาพภายในส าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่า
ปริญญา) และรายงานผลการประเมินสถานศึกษาท่ีผ่านมา น ามารวบรวมจัดท าเป็น File ท่ีพร้อม
ส าหรับ Write ลงแผ่น CD เพื่อแจกจ่ายให้คณะท างานประเมินฯ น าไปศึกษาข้อมูลและเตรียมการ
ล่วงหน้าให้พร้อมส าหรับการประเมินฯ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๔* และเอกสารหมายเลข ๑๐ – ๑๒) 
   ๕. Write เอกสารและแบบฟอร์มต่าง ๆ ลงแผ่น CD : เป็นการน า File ข้อมูลท่ีได้มีกาจัดท า
เรียบร้อยแล้ว น ามา Write ลงแผ่น CD ให้มีจ านวนเพียงพอท่ีจะแจกจ่ายให้กับคณะท างานประเมินฯ 
ท่ีได้รับแต่งตั้ง  
   ๖. จัดท าและส าเนาแบบประเมินฯ : เป็นการจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจฯ และแบบประเมิน
ไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะท างานประเมินสถานศึกษา...โดยในแบบ
ประเมินต้องระบุ ยศ. ชื่อ ชื่อสกุล ของคณะท างานประเมินสถานศึกษานั้น ท าแบบประเมินเช่นนี้ให้
ครบทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน เมื่อจัดท าเรียบร้อยแล้วให้น าไปจัดท าส าเนาเพื่ อแจกจ่ายให้แก่
ข้าราชการสถานศึกษาท าการประเมินฯ โดยการส าเนาให้ตรวจสอบจ านวนก าลังพลของสถานศึกษาท่ี
เข้าประเมินได้ที่เล่มรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษานั้น ๆ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๓ – ๑๔) 
 

******************************** 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๐ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
    เพื่อให้คณะท างานประเมินสถานศึกษา และผู้แทนสถานศึกษา ได้รับทราบขั้นตอนในการ
ด าเนินการประเมินเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
ควำมเป็นมำ : 
 ในขั้นตอนนี้จะเป็นการเตรียมการให้พร้อมก่อนท่ีจะจัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
การประเมินสถานศึกษา ตามวัน เวลา สถานท่ีท่ีก าหนด ระหว่างคณะท างานประเมินสถานศึกษา 
กับผู้แทนสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
วิธีปฏิบัติ : 
 ๑. จัดท าข่าว/บันทึกเชิญสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ : เป็นการออกข่าวแจ้ง
สถานศึกษาท่ีเข้าประเมินเพื่อจัดผู้แทนสถานศึกษา และแจ้งคณะท างานประเมินฯ ท่ีได้รับแต่งตั้ง 
เพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินสถานศึกษา ตามวัน เวลา และ
สถานท่ีท่ีก าหนดโดยพร้อมเพรียงกัน (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๕) 
   ๒. ประสานการใช้ห้องประชุม : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ี กธก.กพ.ยศ.ทร. เพ่ือแจ้งยืนยัน
การใช้ห้องประชุม ยศ.ทร. ตามวัน เวลา ท่ีได้ประสานในเบื้องต้น ซึ่งควรประสานก่อนล่วงหน้าท่ีจะ
ออกข่าวแจ้งสถานศึกษาและคณะท างานประเมินสถานศึกษา  
       ๓. ประสานเจ้าหน้าท่ีติดตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียง : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ี กบศ.
ยศ.ทร. เพื่อแจ้งยืนยันให้จัดเจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้โปรเจคเตอร์ภายในห้องประชุม ยศ.ทร. และ
ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องเสียงให้พร้อมส าหรับการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
โดยต้องประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่างน้อย ๑ วันท าการ 

จัดประชุมเตรียมกำรประเมิน/นัดหมำย/ท ำข้อตกลง 
ระหว่ำงสถำนศึกษำกับคณะท ำงำนประเมินสถำนศึกษำ 

และแบ่งหน้ำที่ให้คณะท ำงำนประเมินฯ 

ขั้นตอนท่ี ๖  



   ๔. ประสานการจัดเลี้ยง : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ีจัดเลี้ยง แผนกพลาธิการ กอง สน.
ยศ.ทร. เพื่อแจ้งยืนยันวันประชุมท่ีต้องมีการจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
โดยจะต้องแจ้งความต้องการให้จัดเลี้ยงอาหารว่างกี่มื้อ และจัดอาหารกลางวันอย่างไร รวมท้ังแจ้ง
ยอดจ านวนคนท่ีให้จัดเลี้ยง และแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานท่ีให้มาจัดเลี้ยงอย่างชัดเจน โดยต้อง
ประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ 
  ๕. จัดท าป้ายชื่อสถานศึกษา และคณะท างานฯ : เป็นการเตรียมการในส่วนของการจัดผังท่ีนั่ง
ให้กับผู้มาประชุม โดยจะต้องจัดพิมพ์ป้ายชื่อให้พร้อม ซึ่งประกอบด้วยป้ายประธานคณะท างาน
ประเมินฯ ป้ายชื่อสถานศึกษาท่ีเข้าประเมินทุกสถานศึกษา และป้ายคณะท างานประเมินฯ  ควรท าให้
แล้วเสร็จก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๒ วันท าการ 
     
 

๓๑ 
 
  ๖. จัดท าใบลงชื่อผู้เข้าประชุม ฯ : เป็นการจัดพิมพ์รายชื่อของผู้แทนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
ประชุมตามท่ีได้แจ้งมาให้ทราบในเบื้องต้น และจัดพิมพ์รายชื่อของคณะท างานประเมินฯ ทุกคน 
(รวมชื่อประธานคณะท างานฯ ด้วย) พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าท่ีจาก กปภ.ยศ.ทร. และเจ้าหน้าท่ีจาก กบ
ศ.ยศ.ทร. โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ 
    ๗. จัดท า Power Point ประกอบการประชุมฯ : เป็นการจัดท า Power Point ระเบียบวาระ
การประชุม เพื่อแจ้งหัวข้อรายละเอียดของการการประชุมเตรียมการก่อนการตรวจสอบและ
ประเมินฯ ซึ่งประกอบด้วย แผนการประเมิน การเตรียมตัวของสถานศึกษา การส่งข้อมูลเพิ่มเติม
ของสถานศึกษา ชี้แจงขั้นตอนในการตรวจเอกสาร สัมภาษณ์ ตรวจเยี่ยมสถานท่ี การแบ่งหน้าท่ีและ
รายละเอียดการปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งนัดหมายเวลาส่งข้อมูลของคณะท างานประเมินฯ โดยต้อง
ด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ  
    ๘. เบิกยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินฯ : เป็นการท าบันทึก
เสนอ ยศ.ทร. เพื่อขออนุมัติเบิกยืมเงินส าหรับใช้เป็นค่าจัดเลี้ยงในการประชุมเตรียมการประเมินฯ โดย
จะต้องท าผนวกรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม ซึ่งต้องแจงรายละเอียดของการเบิกยืมเงินว่า
เป็นเงินเท่าใด จัดเลี้ยงอาหารว่างกี่มื้อ(วงเงินเท่าใด/มื้อ/คน) และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันกี่มื้อ (วงเงิน
เท่าใด/มื้อ/คน) พร้อมท้ังท าใบยืม (กง.๓) แนบไปพร้อมกับบันทึกฯ โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑๐ วันท าการ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๖) 
    ๙. แจกเอกสารประกอบการประชุมฯ : ขั้นตอนนี้ เมื่อผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างาน
ประเมินฯ ได้ลงชื่อในใบทะเบียนแล้ว ให้แจกเอกสารประกอบการประชุมฯ ท่ีได้จัดเตรียมไว้ ให้แก่ 
ผู้มาประชุมฯ โดยต้องแยกเอกสารส าหรับแจกผู้แทนสถานศึกษาส่วนหนึ่ง (ประกอบด้วย แนว
ทางการประชุม ก าหนดการเข้าประเมินสถานศึกษา) และแจกเอกสารพร้อมแผน CD ส าหรับ
คณะท างานประเมินฯ ตามท่ีได้จัดเตรียมไว้เป็นรายบุคคล (เป็นกระเป๋าเอกสารตามรายชื่อของ
คณะท างานประเมินฯ)  



    ๑๐. ด าเนินการประชุม : เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดของขั้นตอนการเตรียมความพร้อม
ก่อนการประเมินฯ โดยให้ผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ ร่วมกันพิจารณาแผนการ
ประเมิน พร้อมท้ังแจ้งให้สถานศึกษาทราบว่าต้องการเตรียมการอย่างไร และต้องให้การสนับสนุน
อะไรบ้าง รวมถึงการส่งข้อมูลเพิ่มเติมของสถานศึกษาท่ีคณะท างานฯ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม พร้อม
ท้ังแจ้งขั้นตอนในการตรวจเอกสารอย่างไร สัมภาษณ์ใครบ้าง ตรวจเยี่ยมสถานท่ีใดบ้าง โดยให้
สถานศึกษาได้ทราบและเตรียมการต่อไป นอกจากนั้นจะเป็นการแจ้งรายละเอียดในการแบ่งหน้าท่ี
และรายละเอียดการปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งนัดหมายเวลาการส่งข้อมูลให้คณะท างานประเมินฯ ทราบ 
   ๑๑. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ :  เมื่อด าเนินการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการ
จัดท าบันทึก เสนอ ยศ.ทร.(ผ่าน กง.ทร.) เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเตรียมความพร้อมก่อน
การประเมินฯ โดยต้องมีรายละเอียดชี้แจงการด าเนินการประชุมในวัน เดือน ปี ใด และมีวงเงิน
ค่าใช้จ่ายในการประชุมจ านวนเท่าใด พร้อมแนบเอกสารประกอบด้วย ๑) บันทึกรับรองการจัดประชุม 
 

๓๒ 
 
๒) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ท่ีแจงรายละเอียดวัน เดือน ปี และรายจ่ายในการจัดประชุม 
(ประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวนกี่มื้อ จ านวนกี่คนท่ีจัดเลี้ยง เป็นเงิน
เท่าใด และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จ านวนกี่มื้อ จ านวนกี่คนท่ีจัดเลี้ยง เป็นเงินเท่าใด) ซึ่งออก
โดย หน.หมวดบริการ แผนกพลาธิการ กอง สน.ยศ.ทร. ท่ีลงลายมือชื่อรับรองการจัดเลี้ยงในการจัด
ประชุมท่ี ยศ.ทร.ด้วยแล้ว และ ๓) บันทึกอนุมัติให้จัดประชุม (ฉบับจริง) ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วันท าการหลังจากเสร็จส้ินการประชุมฯ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๗) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓๓ 
 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
 เพื่อให้การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมี
ความพร้อมส าหรับการเข้าประเมินสถานศึกษา 
ควำมเป็นมำ : 
 เมื่อได้รับอนุมัติให้มีการประเมินสถานศึกษาตามท่ีได้เสนอแล้วนั้น จ าเป็นต้องมีการขอรับการ
สนับสนุนพาหนะเพื่อรับ-ส่งคณะท างานประเมินฯ และขอรับการสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงให้พร้อม
และขอรับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส าหรับใช้ในการประเมินสถานศึกษาให้พร้อม รวมท้ังเตรียมความ
พร้อมในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนท่ีจะเข้าประเมินสถานศึกษาตามท่ีได้
ก าหนดไว้ 
วิธีปฏิบัติ : 
    ๑. ขอรับการสนับสนุนพาหนะเดินทาง จาก ขส.ทร. : เป็นการด าเนินการจัดท าบันทึก/
แบบฟอร์มการขอรับ เสนอ ขส.ทร. เพื่อขอรับการสนับสนุนพานะเดินทางในการเข้าประเมิน

ขอรับกำรสนับสนุนพำหนะ/น้ ำมันเช้ือเพลิง/อ่ืน ๆ 
(กำรเตรียมกำรก่อนกำรประเมินในแต่ละสถำนศึกษำ) 

ขั้นตอนท่ี ๗ 



สถานศึกษา โดยต้องระบุชนิดของพาหนะเดินทาง ช่วงวัน เวลา และสถานท่ีต้องใช้พาหนะ ตาม
แบบฟอร์มการขอใช้พาหนะที่ ขส.ทร. ก าหนด และต้องแยกการขอรับการสนับสนุนพาหนะเดินทาง
ของแต่ละสถานศึกษา ท าเช่นนี้จนครบทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน และต้องด าเนินการทันทีเมื่อได้รับ
เรื่องอนุมัติกลับคืนมา (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๘) 
    ๒. ขอรับการสนับสนุนน้ ามันเชื้อเพลิงจาก พธ.ทร. : เป็นการด าเนินการเสนอ พธ.ทร. เพื่อขอรับการ
สนับสนุนการเบิกยืมน้ ามันเช้ือเพลิงในการเข้าประเมินสถานศึกษา จ านวนน้ ามัน (ลิตร) ท่ีขอรับการ
สนับสนุนเบิกยืมแต่ละสถานศึกษา เป็นตามท่ีได้รับอนุมัติไว้ในโครงการศึกษา อบรม ประชุม และสัมมนา
ของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. โดยด าเนินการขอรับการสนับสนุนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Suppool) โดย
ต้องแยกเบิกยืมน้ ามันเชื้อเพลิงของแต่ละสถานศึกษา ท าเช่นนี้จนครบทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน และ
ต้องด าเนินการทันทีเมื่อได้รับเรื่องอนุมัติกลับคืนมา (ขั้นตอนการด าเนินการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์      
(e-Suppool) ตามเอกสารแนบท้ายผนวก) 
 ๓. เบิกยืมค่าใช้จ่ายในการประชุม/ประเมินของแต่ละสถานศึกษา : เป็นการจัดท าบันทึกเสนอ 
ยศ.ทร. เพื่อขออนุมัติเบิกยืมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดเลี้ยงในการจัดประชุมก่อนการ
ประเมินสถานศึกษา จ านวน ๑ วัน เข้าประเมินสถานศึกษา จ านวน ๓ วัน จัดประชุมสรุปผลหลัง
การประเมินสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๑ วัน และจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) ผลการประเมิน
สถานศึกษา จ านวน ๑ วัน พร้อมท้ังท าใบยืม (กง ๓) แนบไปพร้อมกับบันทึกฯ โดยต้องแยกเบิกยืม
ค่าใช้จ่ายของแต่ละสถานศึกษา ท าเช่นนี้จนครบทุกสถานศึกษาท่ีเข้าตรวจสอบและประเมิน และ
ต้องด าเนินการทันทีเมื่อได้รับเร่ืองอนุมัติกลับคืนมา (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๑๙) 

*********************************** 
 ๓๔ 

 
 ๔. ขอรับการสนับสนุนจากสถานศึกษาฯ :  เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ีของสถานศึกษา
เพื่อให้การสนับสนุนการจัดเลี้ยงคณะท างานประเมินฯ และผู้แทนสถานศึกษา โดยแจ้งยอดจ านวน 
การจัดเลี้ยง (โดยประสานว่าในจ านวนนี้ต้องจัดให้คณะท างานประเมินสถานศึกษาและเจ้าหน้าท่ี
ช่วยเหลือ รวมจ านวน....คน ท่ีเหลือเป็นการจัดเลี้ยงให้ผู้แทนสถานศึกษา) พร้อมท้ังแจ้งรายละเอียด 
ในการจัดเลี้ยงท้ังหมด โดยต้องแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบว่าจะน าเงินค่าจัดเลี้ยงไปจ่ายให้ในวันแรกของ
การประเมิน รวมท้ังของรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ เคร่ืองปร้ินเตอร์ และจัดสถานท่ีจอดรถ
ส าหรับคณะท างานประเมินฯ ตามความเหมาะสม ควรประสานล่วงหน้า ๓ วันท าการก่อนการเข้า 
ประเมินสถานศึกษา 
 ๕. จัดเตรียม Power point : เป็นการจัดท าโครงร่าง Power point ส าหรับกรอกคะแนน  
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ โดยแยกตามรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้ 
  ๖. จัดท าโปรแกรมค านวณ : เป็นการจัดท าโปรแกรมค านวณส าหรับกรอกคะแนนผลประเมิน  
ท่ีแยกตามรายมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และภาพรวมผลประเมินระดับสถาบัน  
   ๗. จัดเตรียมอุปกรณ์ : เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ส านักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่อง     
ปร้ินเตอร์ และเอกสารต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องส าหรับใช้ในวันตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 



 ๘. ติดต่อ/จัดหาท่ีพัก : เป็นการด าเนินการประสานจัดหาท่ีพักในกรณีท่ีมีการตรวจสอบและประ
เมนิสถานศึกษาในต่างจังหวัด (รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. และ รร.นย.ศฝ.นย) โดยต้องติดต่อกับทางโรงแรมใน
พื้นท่ีสัตหีบ หรืออาคารรับรอง ฐท.สส. เพื่อจองห้องพัก โดยต้องจองห้องพักให้มีจ านวนเพียงพอต่อ
คนท่ีพัก และแจ้งช่วงวันเข้าพัก (๕ วัน ๔ คืน) ให้เรียบร้อย ในการติดต่อท่ีพักนี้ ควรประสานจองท่ี
พักล่วงหน้าอย่างน้อย ๓๐ วันท าการและประสานยืนยันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อย ๕ วันท าการก่อนวัน
เดินทางไปประเมิน)  
 

*********************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓๕ 
 

 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
       ๑. เพื่อเป็นการก ากับ ตรวจติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาใน
บังคับบัญชา และในก ากับของ ยศ.ทร. ให้มีการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ี ยศ.ทร. ก าหนด
อย่างต่อเนื่อง และมีความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพจากกองทัพไทย (สปท.) และ สมศ. 
       ๒. เพื่อให้สถานศึกษาได้ทราบจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และน าข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาไป
ด าเนินการ ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาสถานศึกษาใหม้คีวามต่อเนื่องและมปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ควำมเป็นมำ : 
 เมื่อได้รับอนุมัติให้เข้าประเมินสถานศึกษาตามท่ีได้เสนอแล้วนั้น และได้มีการจัดเตรียมความ
พร้อมในทุกเรื่องท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยก่อนท่ีจะเข้าประเมินสถานศึกษาตามท่ีได้
ก าหนดไว้ ต่อไปเป็นการด าเนินการของคณะท างานประเมินฯ ท่ีจะต้องท าก ารเข้าประเมิน
สถานศึกษา ตามระยะเวลาท่ีก าหนดจ านวน ๓ วัน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

เข้ำประเมินสถำนศึกษำ และ 
แถลงผลด้วยวำจำ 

ขั้นตอนท่ี ๘ 



วิธีปฏิบัติ : ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร ๓ วัน คือ 
    วันแรกของการประเมิน : เริ่มจากสถานศึกษากล่าวต้อนรับ คณะท างานประเมินฯ และได้
บรรยายสรุปความเป็นมาและผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ พร้อมท้ังแนะน าบุคลากรของ
สถานศึกษาท่ีรับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป หัวหน้าคณะท างานประเมินฯ 
จะกล่าวน าถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานศึกษาแล้วนั้น เลขานุการคณะท างานประเมินฯ จะ
รับช่วงต่อไปโดยจะเป็นการด าเนินการแนะน าคณะท างานประเมินฯ และชี้แจงรายละเอียดการ
ปฏิบัติชองคณะท างานประเมินฯ เมื่อเสร็จสิ้นการแนะน าตัวและชี้แจงรายละเอียดแล้ว เป็นอันเสร็จ
สิ้นการด าเนินการอย่างเป็นทางการของคณะท างานประเมินฯ ล าดับต่อไป คณะท างานประเมินฯ 
จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ท่ีรับผิดชอบ ให้คะแนน วิเคราะห์จุดเด่น จุดท่ี
ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนท่ี ๔ รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา...แล้วกรอกคะแนน และตรวจสอบว่าสถานศึกษาได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะท่ี
ผ่านมา หรือไม่ อย่างไร แล้วบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนท่ี ๓ รายงานผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ... พร้อมท้ังให้คณะท างานประเมินฯ ทุกท่านลงลายมือชื่อในใบความเห็นชอบของ
คณะท างานประเมินฯ รวมท้ังน าเงินค่าจัดเลี้ยงท่ีเบิกยืมมาจ่ายให้เจ้าหน้าท่ีจัดเลี้ยงของสถานศึกษา
และให้ลงลายมือชื่อในใบส าคัญการรับเงิน (กง.๒) ท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้เรียบร้อย และเก็บไว้เป็น
หลักฐานในการเบิกค่าใช้จ่าย (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒๐)  
 วันท่ีสองของการประเมิน : คณะท างานประเมินสถานศึกษา จะส่งผลประเมินให้เจ้าหน้าท่ี
ช่วยเหลือคณะท างานประเมินฯ ก่อนท่ีจะตรวจเยี่ยมสถานท่ี สัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง (ผู้บริหาร ครูผู้สอน  
ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ นักเรียน และผู้ปกครอง) ตามท่ีได้รับมอบหมายพร้อมท้ังบันทึกผลการตรวจ
เย่ียมสถานท่ีและผลสัมภาษณ์ลงในแบบฟอร์มท่ีก าหนด ระหว่างท่ีคณะท างานประเมินฯ ตรวจเย่ียม 

๓๖ 
 

สถานท่ีและสัมภาษณ์ฯ เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือคณะท างานประเมินฯ จะรวบรวมผลการประเมินท่ี
คณะท างานประเมินฯ ทุกท่านส่งให้แล้วนั้น น ามากรอกข้อมูลผลประเมินลงในโปรแกรมค านวณ 
และกรอกคะแนน จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ ลงใน Power point ท่ีเลขานุการฯ 
จัดเตรียมไว้ให้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นเลขานุการฯ จะตรวจสอบความ
เช่ือมโยงและความถูกต้องของคะแนนผลประเมินท้ังหมด พิจารณาผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควร
พัฒนา และให้ข้อเสนอแนะของคณะท างานประเมินฯ แต่ละท่าน ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับคะแนนและ
ผลประเมินของท่านอื่น ถ้าพบว่าผลประเมินไม่สอดคล้องกัน ให้เตรียมประเด็นไว้ถามผู้ประเมิน 



   วันท่ีสามของการประเมิน : ในช่วงเช้า..คณะท างานประเมินฯ จะประชุมพิจารณาผลประเมินที
ละตัวบ่งชี้  เลขานุการฯ จะซักถามประเด็นท่ีสงสัย ผู้ประเมินแต่ละท่านชี้แจงประเด็นที่สงสัย ร่วมกับ
ปรับแก้ไขผลประเมิน และปรับส านวนภาษาท่ีใช้ให้เหมือนกัน พร้อมท้ังเลือกข้อเสนอแนะท่ีส าคัญ 
น ามาเป็นข้อเสนอแนะเร่งด่วน จ านวน ๓ – ๕ ข้อ เมื่อท าขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ 
จะค านวณผลประเมินในภาพรวมรายมาตรฐาน และในภาพรวมใหม่ตามท่ีมีการปรับแก้ไข พร้อมท้ัง
ให้เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือคณะท างานประเมินฯ พิมพ์ผลประเมินใน Excel แล Power point แล้วน าไป
ถ่ายเอกสารแจกจ่ายให้ผู้ประเมินฯ และสถานศึกษา ส าหรับในช่วงบ่าย..จะเป็นขั้นตอนท่ีส าคัญ คือ
เป็นการแถลงผลประเมินด้วยวาจาให้สถานศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้น โดยในระหว่างนี้เจ้าหน้าท่ี
ช่วยเหลือคณะท างานประเมินฯ จะแจกแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความไม่พึงพอใจ 
(นับจ านวนท่ีแจกว่ามีจ านวนเท่าใด) และคณะท างานประเมินฯ ทุกท่านจะชี้แจงในรายละเอียดของ
ผลประเมินท่ีตนเองรับผิดชอบ พร้อมท้ังน าเสนอจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ และ
ตอบข้อซักถามท่ีสถานศึกษาสงสัย ท าเช่นจนครบทุกมาตรฐานแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปผลประเมิน
ในภาพรวมของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ พร้อมท้ัง
ตอบข้อซักถามท่ีสถานศึกษาสงสัย (ถ้ามี) ในระหว่างนี้เจ้าหน้าท่ีช่วยเหลือคณะท างานประเมินฯ     
จะเก็บแบบประเมินความพึงพอใจ/แบบประเมินความไม่พึงพอใจ ท่ีสถานศึกษาท าการประเมิน
เรียบร้อยแล้ว (นับจ านวนท่ีได้รับกลับคืนมา) หลังจากนั้นสถานศึกษาจะกล่าวขอบคุณคณะท างาน
ประเมินฯ และถ่ายภาพร่วมกัน เป็นอันเสร็จสิ้นการด าเนินการประเมินสถานศึกษา     

 
 
  
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

๓๗ 
 

 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
       เพื่อให้การรวบรวมผลการประเมินสถานศึกษา จากคณะท างานประเมินสถานศึกษาทุกท่าน 
ให้ครบถ้วน และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
ควำมเป็นมำ : 
 หลังจากท่ีได้มีการเข้าด าเนินการประเมินสถานศึกษาเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้อง
รวบรวมข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษาจากคณะท างานประเมินฯ ท่ีเข้าประเมินทุก ท่าน เพื่อ
น ามาจัดท าเป็นรูปเล่ม (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษาให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ต้อง
ด าเนินการเช่นนี้ทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน 
วิธีปฏิบัติ : 
    ๑. รวบรวมข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษา : เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการประเมิน
สถานศึกษาจากคณะท างานประเมินฯ ทุกท่าน โดยข้อมูลท่ีต้องการประกอบด้วย ๑) ส่วนท่ี ๓ 
ข้อเสนอแนะท่ีปรับปรุง.. ส่วนท่ี ๔ รายงานผลการประเมิน... และผลการสัมภาษณ์ (ผู้บริหาร 
ครูผู้สอน ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ นักเรียน และผู้ปกครอง) ผลการตรวจเยี่ยมสถานท่ี ซึ่งต้อง
ด าเนินการเช่นนี้ทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน (ในกรณีท่ีข้อมูลของคณะท างานประเมินฯ ของท่านใด
ไม่สมบูรณ์ ให้ประสานและส่งเรื่องให้คณะท างานประเมินฯ ท่านนั้นหาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วส่งข้อมูล

รวบรวมผลกำรประเมินจำกคณะท ำงำนประเมิน
สถำนศึกษำ 

ขั้นตอนท่ี ๙ 



ส่งคืนมาให้ใหม่อีกครั้ง) และเมื่อด าเนินการรวบรวมข้อมูล ปรับแก้ส านวนให้เป็นภาษาเดียวกัน โดย
ต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๕ วันท าการหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าประเมินสถานศึกษา ท้ังนี้
ต้องประสานขอรับข้อมูลภายใน ๓ วันท าการหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าประเมินสถานศึกษานั้น ๆ ใน
วันสุดท้าย  
    ๒. วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ : เมื่อได้รวบรวมแบบประเมินความพึง
พอใจ/แบบประเมินความพึงพอใจท่ีสถานศึกษาท าการประเมินฯ แล้วให้น าแบบประเมินฯ ท้ังสอง
แบบ ส่งให้แผนกสถิตและวิเคราะห์ข้อมูล กปภ.ยศ.ทร. ด าเนินการวิเคราะห์ฯ ต้องด าเนินการส่งผล
ให้ทันทีหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าประเมินสถานศึกษา เพื่อแผนกสถิติและวิเคราะห์ข้อมูลฯ จะท าการ
วิเคราะห์และแปลผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษาท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ของคณะท างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการวิเคราะห์และแปลผล
ประเมินฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการหลังจากเสร็จส้ินการประเมินสถานศึกษา  
 

****************************** 
 
 

๓๘ 
 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
       เพื่อให้การจัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา มีความถูกต้อง สมบูรณ์ครบถ้วน 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ        
ควำมเป็นมำ : 
 หลังจากท่ีได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษา จากคณะท างานประเมินฯ ครบ
ทุกท่านเสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องน าข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษาน ามาจัดท าเป็นรูปเล่ม 
(ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา... โดยต้องด าเนินการเช่นนี้ทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน 
วิธีปฏิบัติ : 
    ๑. จัดท ารูปเล่ม (ร่าง) รายงานผลการประเมิน : เป็นการจัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา... ท่ีได้มีการรวบรวมข้อมูลผลการประเมินสถานศึกษาจากคณะท างานประเมินฯ ทุกท่าน
เรียบร้อยแล้ว ต้องจัดท าเป็นรูปเล่ม (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา และต้องตรวจสอบ
ความสอดคล้อง ความสมบูรณ์ และความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒๑) 

จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมิน 
แล้วส่งผลกำรประเมินให้สถำนศึกษำตรวจสอบควำม

ถูกต้องและยืนยันรับรองผลกำรประเมิน 

ขั้นตอนท่ี ๑๐ 



    ๒. เสนอผลการประเมินให้สถานศึกษา... : เป็นการด าเนินการเสนอผลการประเมินสถานศึกษา.... 
โดยจัดท าบันทึกเสนอสถานศึกษา  เพ่ือให้ตรวจสอบความถูกต้องของผลการประเมินสถานศึกษา ท่ี
คณะท างานประเมินฯ ตรวจพบ โดยต้องแนบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา (๑ เล่ม)  
ใบลงลายมือชื่อความเห็นชอบผลการประเมิน และหนังสือรับรองผลการประเมินของสถานศึกษา 
ให้สถานศึกษานั้น ๆ ตรวจสอบความถูกต้องที่คณะท างานประเมินฯ ไดอ้ธิบายผลการด าเนินการของ
สถานศึกษาตามข้อมูลท่ีตรวจพบในเบื้องต้น และน ามาเป็นข้อมูลในการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวัน
ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ สัปดาห์หลังจาก
เสร็จสิ้นการเข้าประเมินสถานศึกษา ก่อนส่งผลให้สถานศึกษา (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒๒) 
    ๓. วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ : เมื่อแผนกสถิตและวิเคราะห์ข้อมูล 
กปภ.ยศ.ทร. ท าการวิเคราะห์และผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจท่ี
สถานศึกษาท าการประเมินฯ ท้ังในภาพรวมและรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยแล้ว และส่งผลการ
วิเคราะห์ผลประเมินฯ กลับคืนมาให้แล้วนั้น ควรตรวจสอบความถูกต้อง ความสอดคล้องของการ
วิเคราะห์ผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจอีกครั้งหนึ่ง ก่อนท่ีจะน าผล
วิเคราะห์ผลประเมินแจ้งในท่ีประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา..และ
แจกจ่ายให้คณะท างานประเมินฯ เป็นรายบุคคลได้รับทราบ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒๓ – ๒๖) 

****************************** 
๓๘ 

 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
       เพื่อให้การจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
ควำมเป็นมำ : 
 หลังจากท่ีได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา พร้อมท้ังส่งผลการ
ประเมินฯ ให้สถานศึกษาตรวจสอบความถูกต้อง และยืนยันรับรองผลประเมินแล้วนั้น จ าเป็นต้องจัด
ประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา..ระหว่างผู้แทนสถานศึกษา กับ
คณะท างานประเมินสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการ 
วิธีปฏิบัติ : 
    ก่อนท่ีจะจัดประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา...  ตามท่ีได้ก าหนดไว้
แล้วนั้น จ าเป็นต้องด าเนินการล่วงหน้าก่อนการประชุมฯ ดังนี้ 
 ๑. เชิญผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ : เป็นการประสานกับผู้แทนสถานศึกษา
ท่ีรับการประเมินฯ และคณะท างานประเมินสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อเชิญประชุมพิจารณา (ร่าง) 
รายงานผลการประเมินสถานศึกษาท่ีเข้าประเมินฯ ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดโดยพร้อม
เพรียงกันให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง ควรท าการประสานล่วงหน้า ๕ วันท าการก่อนมีการประชุม (ในกรณี

จัดประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรประเมินสถำนศึกษำ... 
ขั้นตอนท่ี ๑๑ 



ท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ให้รีบประสานโดยตรงกับสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ แล้วออกข่าว
หรือบันทึกแจ้งสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ โดยด าเนินการทันทีเมื่อรับทราบข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลง) 
    ๒. ประสานการใช้ห้องประชุม : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ี กธก.กพ.ยศ.ทร. เพ่ือแจ้งยืนยัน
การใช้ห้องประชุม ยศ.ทร. ตามวัน เวลา ท่ีได้ประสานในเบื้องต้น ซึ่งควรประสานก่อนล่วงหน้าท่ีจะ
ประสานแจ้งสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ ควรประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่าง
น้อย ๕ วันท าการ 
    ๓. ประสานเจ้าหน้าท่ีติดตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียง : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ี กบศ.
ยศ.ทร. เพื่อแจ้งยืนยันให้จัดเจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้โปรเจคเตอร์ภายในห้องประชุม ยศ.ทร. และ
ตรวจสอบการใช้งานของเครื่องเสียงให้พร้อมส าหรับการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนด 
โดยต้องประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่างน้อย ๑ วันท าการ 
    ๔. ประสานการจัดเลี้ยง  : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ีจัดเลี้ยง แผนกพลาธิการ กอง สน.
ยศ.ทร. เพื่อแจ้งยืนยันวันประชุมท่ีต้องมีการจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
โดยจะต้องแจ้งความต้องการให้จัดเลี้ยงอาหารว่างกี่มื้อ และจัดอาหารกลางวันอย่างไร รวมท้ังแจ้ง
ยอดจ านวนคนท่ีให้จัดเลี้ยง และแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานท่ีให้มาจัดเลี้ยงอย่างชัดเจน โดยต้อง
ประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ 

   ๓๙ 
 
 ๕. ด าเนินการประชุมฯ : เป็นการด าเนินการประชุมพิจารณาผลการประเมินสถานศึกษา... 
ระหว่างผู้แทนสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน กับคณะท างานประเมินสถานศึกษานั้น ๆ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดของผลการประเมินฯ หากสถานศึกษาน าหลักฐานมาแสดงเพิ่มเติมและท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบให้เพิ่มเติมได้ ต้องมีการปรับแก้ไขคะแนนผลการประเมินฯ และอาจต้องมีการปรับแก้ไข
ข้อเสนอแนะให้สอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมท้ังตรวจสอบค าผิด/ปรับแก้ไขข้อความหรือปรับ
ส านวนการตรวจสอบฯ ตามท่ีสองฝ่ายเห็นชอบและยอมรับร่วมกัน รวมท้ังแจ้งผลประเมินความพึง
พอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจฯ ให้คณะท างานประเมินฯ ได้รับทราบ พร้อมท้ังขอรับใบหนังสือ
รับรองผลประเมิน และใบลงลายมือชื่อความคิดเห็นของคณะท างานประเมินฯ คืนจากสถานศึกษา 



 

 
 
 
 
 

๔๐ 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
       เพื่อให้การสรุปผลและรายงานผลการประเมินสถานศึกษา...เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ
ได้รับอนุมัติให้ความเห็นชอบผลการด าเนินการ 
ควำมเป็นมำ : 

สรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำ และเสนอ 
ขออนุมัติรำยงำนผล 

กำรตรวจสอบและประเมินฯ 

ขั้นตอนท่ี ๑๒ 



 หลังจากท่ีได้ด าเนินการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา ระหว่าง
ผู้แทนสถานศึกษา กับคณะท างานประเมินฯ เสร็จส้ินเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องจัดท ารายงานสรุปผล
การประเมินสถานศึกษา และเสนอขออนุมัติรายงานผลการประเมินสถานศึกษา....ให้ประธาน
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา และ        
จก.ยศ.ทร. รับทราบ เพื่อให้การอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบสรุปผลและรายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา.. จะด าเนินการเช่นนี้จนครบทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน 
วิธีปฏิบัติ : 
  ๑. จัดท ารายงานผลการประเมินสถานศึกษา... : เป็นการจัดท ารูปเล่มรายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา... ฉบับท่ีสมบูรณ์ตามมติท่ีประชุมท่ีได้มีการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  รวมท้ังจัดท าผลการ
เปรียบเทียบผลประเมินสถานศึกษาปัจจุบัน กับผลประเมินในครั้งท่ีผ่านมา รวบรวมผลการวิเคราะห์
ผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะท างานประเมินฯ ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล ให้พร้อมส าหรับการเสนอขออนุมัติให้ความ
เห็นชอบ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วันท าการหลังจากเสร็จส้ินการประชุมพิจารณา (ร่าง)  
    ๒. ตรวจสอบความสอดคล้องเนื้อหาในรายละเอียดของรายงานผลการประเมินสถานศึกษา... : 
เป็นการตรวจสอบความสอดคล้องของเนื้อหา เอกสารหลังฐานต่าง ๆ ท่ีต้องจัดใส่ไว้ในเล่มรายงาน 
และตรวจสอบตัวอักษร ค าผิด – ค าถูก การเว้นวรรคจัดค า รวมท้ังความสวยงามของรูปแบบรายงาน
ผลการประเมินสถานศึกษา...อย่างละเอียดให้เรียบร้อย และมีความถูกต้อง ความสมบูรณ์ของรูปเล่ม
อีกครั้งหนึ่ง ก่อนท่ีจะน าเสนอประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา และ จก.ยศ.ทร. เพื่อขออนุมัติต่อไป ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ วัน
ท าการหลังจากเสร็จส้ินการประชุม (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒๗) 
    ๓. จัดท ารายงานสรุปผลการประเมิน และเสนอขออนุมัติฯ : เป็นการจัดท าบันทึก เสนอ 
ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา และ    
จก.ยศ.ทร.  เพื่อรับทราบและอนุมัติรายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษา....และลงนามในค าน า
ของรายงานผลการประเมินฯ พร้อมท้ังอนุมัติให้ด าเนินการตามท่ีเสนอ โดยต้องแนบ ๑) เล่มรายงาน
ผลการประเมินสถานศึกษา...  ๒) ผนวก ก รายชื่อคณะท างานประเมินฯ  ๓) ผนวก ข ผลการ
เปรียบเทียบผลประเมินท่ีผ่านมา  ๔) ผนวก ค ผลการวิเคราะห์แปลผลประเมินความพึงพอใจฯ และ  

๔๑ 
 
๕) ผลการวิเคราะห์แปลผลประเมินความไม่พึงพอใจฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท า
การหลังจากเสร็จส้ินการประชุม 
    ๔. ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่าย : เป็นการจัดท าบันทึกเสนอ ยศ.ทร.(ผ่าน กง.ทร.) เพื่อขออนุมัติเบิก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการประเมินสถานศึกษา...ซึ่งเป็นการเบิกค่าใช้จ่ายในกลุ่มท่ี ๑ ประกอบด้วย         
๑) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมก่อนการประเมินสถานศึกษา (๑ วัน) ๒) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม           
เชิงปฏิบัติการ (การเข้าประเมินสถานศึกษาฯ ๓ วัน)  ๓) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรุปผลหลังการประเมิน
สถานศึกษา (๑ วัน) และ ๔) ค่าใช้จ่ายในการประชุมพิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา (๑ 
วัน) โดยต้องมีรายละเอียดชี้แจงการด าเนินการประชุมในวัน เดือน ปี ใด และมีวงเงินค่าใช้จ่ายใน



การประชุมจ านวนเท่าใด พร้อมแนบเอกสารประกอบด้วย ๑) บันทึกฯ รับรองการจัดประชุม.... ๒) 
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ท่ีแจงรายละเอียดวัน เดือน ปี และรายจ่ายในการจัดประชุม 
(ประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวนกี่มื้อ จ านวนกี่คนท่ีจัดเลี้ยง    เป็นเงิน
เท่าใด และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จ านวนกี่มื้อ จ านวนกี่คนท่ีจัดเลี้ยง เป็นเงินเท่าใด)        ซึ่ง
ออกโดย หน.หมวดบริการ แผนกพลาธิการ กอง สน.ยศ.ทร. ท่ีลงลายมือชื่อรับรองการจัดเลี้ยงด้วย
แล้ว ส าหรับการจัดประชุมท่ี ยศ.ทร. จ านวน ๓ ฉบับ (ประชุมก่อน ประชุมหลัง และประชุม
พิจารณา (ร่าง) รายงานผลการประเมินสถานศึกษา)  ๓) ใบส าคัญการรับเงิน (กง.๒) ซึ่งเป็นใบส าคัญ
การรับเงินท่ีสถานศึกษาลงลายมือชื่อรับเงินค่าจัดเลี้ยง จ านวน ๓ วัน)  และ ๔) บันทึกอนุมัติให้จัด
ประชุม (ฉบับจริงเฉพาะบันทึกอนุมัติเท่านั้น) ซึ่งจะใช้ในการเบิกสถานศึกษาแรก ท่ีมีการเบิก
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินการ ส าหรับสถานศึกษาท่ีเบิกถัดมาจะใช้ส าเนาบันทึกอนุมัติแนบแทน และ 
ในกรณีท่ีมีการเดินทางไปต่างจังหวัดจะต้องท าหลักฐานแนบเพิ่มเติม คือ ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ แบบ 8708 (ซึ่งประกอบด้วย หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : เป็นค่าพาหนะเดินทาง (แท็กซี่) ส าหรับผู้มีสิทธิ์เบิก ชั้นยศ น.ท.ขึ้นไป 
และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน : เป็นค่าผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) โดยต้องแนบใบเสร็จค่าผ่านทาง
พิเศษฉบับจริงไปด้วย) ควรด าเนินการเสนอขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการ
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุมพิจารณา (ร่าง)รายงานผลการประเมินสถานศึกษา ในกรณีท่ีมีเงินเหลือ
ส่งคืน กง.ยศ.ทร. ให้ท าใบน าส่งเงิน (กง.๔) ตามจ านวนเงินท่ีเหลือส่งคืน เพ่ือเป็นหลักฐานการน าเงิน
ท่ีเหลือส่งคืน กง.ยศ.ทร. โดยให้น าเงินส่งคืนทันทีท่ีเสร็จสิ้นการด าเนินการ พร้อมกับการเสนอ      
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษา (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๒๘) 
 

****************************** 
 

 
 
 
 

๔๒ 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
     ๑. เพ่ือให้การจัดท าส าเนารายงานผลการประเมินสถานศึกษา...เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
มีความพร้อมส าหรับการจัดส่งให้สถานศึกษา 
     ๒. เพ่ือให้สถานศึกษาได้รับทราบรายงานผลการประเมินสถานศึกษา... อย่างเป็นทางการ 

จัดท ำส ำเนำและส่งรำยงำนผลกำรประเมินให้สถำนศึกษำ... 
ขั้นตอนท่ี ๑๓  



ควำมเป็นมำ : 
 หลังจากท่ีประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่า
ปริญญา และ จก.ยศ.ทร. ได้รับทราบรายงานผลการประเมินสถานศึกษา...และอนุมัติให้ด าเนินการ
ตามท่ีเสนอแล้วนั้น  ต้องจัดท าส าเนารูปเล่มรายงานผลการประเมินสถานศึกษา... และต้องมีการ
ด าเนินงานทางด้านเอกสารท่ีเกี่ยวข้องทุกอย่างให้พร้อม ก่อนท่ีจะจัดส่งเล่มรายงานผลการประเมิน
สถานศึกษา... พร้อมแผ่น CD ให้สถานศึกษาได้รับทราบอย่างเป็นทางการ เพ่ือท่ีสถานศึกษาจะได้น า
ข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาต่อไป ซึ่งจะด าเนินการเช่นนี้จนครบทุก
สถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน 
วิธีปฏิบัติ : 
  ๑. จัดท าบันทึกขอรับการสนับสนุนฯ : เป็นการจัดท าบันทึก เสนอ กบศ.ยศ.ทร. หรืออาจกรอก
รายละเอียดความต้องการลงในแบบฟอร์มขอรับการสนับสนุนภายใน เสนอ แผนกผลิต กบศ.ยศ.ทร. 
เพื่อขอรับการสนับสนุนการท าส าเนาและเข้าเล่มรายงานผลการประเมินสถานศึกษา...จ านวน ๑๐ เล่ม 
ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการหลังจากท่ีรับต้นฉบับไว้เรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่าง
เอกสารหมายเลข ๒๙) 
    ๒. Write ข้อมูลลงแผ่น CD : เป็นการน าข้อมูลรายละเอียดรายงานผลการประเมินสถานศึกษา... 
ท้ังหมด Write ข้อมูลลงแผ่น CD จ านวน ๓ แผ่น เพื่อเตรียมส่งให้สถานศึกษาพร้อมกับเล่มรายงาน
ผลการประเมินฯ ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑ วันท าการหลังได้รับอนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
    ๓. จัดท าบันทึกถึงหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษา : เป็นการจัดท าบันทึกเสนอหน่วยต้น
สังกัดของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน เพื่อรายงานผลการประเมินสถานศึกษา.... พร้อมท้ังน าส่ง
เล่มรายงานผลการประเมินสถานศึกษา.....จ านวน ๓ เล่ม และแนบแผ่น CD เพื่อท่ีสถานศึกษาจะ
ได้รับทราบผลการประเมินฯ และน าข้อเสนอแนะไปวางแผนพัฒนาสถานศึกษาในปีการศึกษาต่อไป 
(ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓๐) 
 

****************************** 
 
 

๔๓ 
 

 
 

 

วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 
       เพ่ือเป็นการตอบขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดของคณะท างานประเมินสถานศึกษา และขอบคุณ
ผู้ประเมินสถานศึกษา ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ควำมเป็นมำ 
 หลังจากท่ีได้มีการประเมินสถานศึกษา ครบทุกสถานศึกษาเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องท า
หนังสือตอบขอบคุณหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ประเมินฯ ท่ีให้การสนับสนุนข้าราชการของหน่วยงาน

จัดท ำหนังสือขอบคุณคณะท ำงำนประเมินสถำนศึกษำ 
 

ขั้นตอนท่ี ๑๔ 



และตอบขอบคุณผู้ประเมินท่ีได้ร่วมเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา จวบจนเสร็จสิ้นเรียบร้อย
บรรลุวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานศึกษา พร้อมท้ังแจงผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมิน
ความไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อคณะท างานประเมินได้รับทราบ  
วิธีปฏิบัติ : 
 จัดท าหนังสือขอบคุณคณะท างานประเมินสถานศึกษา : เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ เป็น
ท่ีเรียบร้อยแล้ว ขั้นต่อไปจ าเป็นต้องท าหนังสือตอบขอบคุณ ถึงหน่วยงานต้นสังกัดของคณะท างาน
ประเมินสถานศึกษาท่ีได้ให้ได้การสนับสนุนข้าราชการร่วมเป็นคณะท างานประเมินสถานศึกษา และ 
ผู้ประเมินสถานศึกษา พร้อมท้ังแนบ ๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานประเมินสถานศึกษา และ              
๒) ผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะท างานประเมินสถานศึกษาท้ังในภาพรวมและรายบุคคล โดยให้ด าเนินการท าหนังสือตอบ
ขอบคุณเช่นนี้ให้ครบทุกหน่วยงานท่ีให้การสนับสนุนข้าราชการร่วมเป็นคณะท างานประเมิน
สถานศึกษา ควรด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓ วันท าการหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าประเมิน
สถานศึกษา ครบทุกสถานศึกษาเรียบร้อยแล้ว (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓๑) 
 

****************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๔๔ 
 
 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ของควำมรู้ : 

จัดประชุมสรุปผลกำรประเมินในภำพรวม  
และรำยงำนสรุปผลกำรประเมินสถำนศึกษำ...ในภำพรวม  

พร้อมสรุปปัญหำข้อขัดข้อง 

ขั้นตอนท่ี ๑๕ 



       เพื่อให้เป็นการรายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษา..ให้ผู้บังคับบัญชา และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ได้รับทราบผลการด าเนินการท่ีผ่านมาในภาพรวม พร้อมรับทราบสรุปปัญหาข้อขัดข้อง ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย       
ควำมเป็นมำ : 
 หลังจากท่ีได้มีการประเมินสถานศึกษาครบทุกสถานศึกษา และได้มีการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ประเมินสถานศึกษา รวมท้ังจัดส่งเล่มรายงานผลการประเมินให้สถานศึกษาครบทุกสถานศึกษาท่ีเข้า
ประเมิน เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จ าเป็นต้องมีการสรุปผลการประเมินสถานศึกษาทุกสถานศึกษาในภาพรวม 
เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา ผู้แทนสถานศึกษา และคณะท างานประเมินสถานศึกษา ได้รับทราบผลการ
ด าเนินงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องท่ีเกิดขึ้น ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ เพื่อร่วมกันก าหนด
แนวทางแก้ไข รวมท้ังรวบรวมและเตรียมการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง กับการด าเนินการในการจัดประชุมฯ 
เพื่อขอรับการสนับสนุนฯ ให้เป็นท่ีเรียบร้อย  
วิธีปฏิบัติ : 
 ๑. วิเคราะห์สรุปผลประเมินในภาพรวม : เป็นการจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์สรุปผลการประเมิน
สถานศึกษาในภาพรวมของทุกสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน โดยจัดท าการเปรียบเทียบผลประเมินของ
สถานศึกษาท่ีรับการประเมิน กับผลการประเมินในครั้งท่ีผ่านมาในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ 
โดยท าการเปรียบเทียบดังนี้ 
        ๑.๑ เปรียบเทียบและจัดล าดับผลประเมินระดับสถาบัน ในรูปของตารางและกราฟ
เปรียบเทียบ 
        ๑.๒ วิเคราะห์ผลประเมินสถานศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามสถานศึกษาทุกสถานศึกษาท่ีเข้า
ประเมิน (ประกอบด้วย คะแนน ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ีได้คะแนนสูงสุด มาตรฐานท่ีได้คะแนนต่ าสุด 
และมาตรฐานท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน) 
    ๒. วิเคราะห์สรุปผลประเมินฯ : เป็นการจัดท าข้อมูลการวิเคราะห์แปลผลประเมินความพึงพอใจ/
ผลประเมินความไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะท างานประเมินฯ โดยจัดท า
ข้อมูลเปรียบเทียบผลประเมินฯ ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล โดยจ าแนกตามรายการดังนี้ 
        ๒.๑ รายสถานศึกษา ในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ 
         ๒.๒ รายการประเมิน ในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบตามรายสถานศึกษา 
        ๒.๓ รายบุคคล ในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ   
 

๔๕ 
 
 ๓. สรุปปัญหา ข้อขัดข้อง : เป็นการรวบรวมสรุปปัญหา และข้อขัดข้องท่ีตรวจพบระหว่างการ
ประเมินสถานศึกษาในภาพรวม โดยสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการประเมินสถานศึกษาท้ังหมดท่ีพบ 
ท้ังในภาพรวมและแยกเป็นรายสถานศึกษา (ถ้ามี) พร้อมท้ังจัดท าข้อมูลให้พร้อมส าหรับการประชุม
สรุปผลการระเมินในภาพรวม 
    ๔. เสนอแนวทางแก้ปัญหา ข้อขัดข้อง : เป็นการน าเสนอแนวทางแก้ปัญหา ข้อขัดข้องท่ี
เกิดขึ้นหรือประสบปัญหาในการเตรียมการหรือในระหว่างการประเมินสถานศึกษาท้ังหมด ท้ังใน



ภาพรวมและแยกเป็นรายสถานศึกษา (ถ้ามี)  เพื่อน าไปเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง/พัฒนาแก้ไข     
ในการวางแผนการประเมินสถานศึกษาในปีต่อไป  
   ๕. ประสานผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างานประเมินสถานศึกษา : เป็นการประสานเชิญ
ผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ หรืออาจออกข่าวแจ้งสถานศึกษาท่ีเข้าประเมินเพื่อ   
จัดผู้แทนสถานศึกษา และแจ้งคณะท างานประเมินฯ ท่ีได้รับแต่งตั้งเพื่อยืนยันการเข้าร่วมประชุม
สรุปผลการประเมินสถานศึกษาในภาพรวม ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดอีกครั้งหนึ่งโดยพร้อม
เพรียงกัน  
   ๖. ประสานการใช้ห้องประชุม : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ี กธก.กพ.ยศ.ทร. เพ่ือแจ้งยืนยัน
การใช้ห้องประชุม ยศ.ทร. ตามวัน เวลา ท่ีได้ประสานในเบื้องต้น ซึ่งควรประสานก่อนล่วงหน้าท่ีจะ
ประสาน/ออกข่าวแจ้งสถานศึกษาและคณะท างานประเมินฯ ประมาณ ๕ วันท าการ 
    ๗. ประสานเจ้าหน้าท่ีติดตั้งโปรเจคเตอร์และเครื่องเสียง  : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ี    
กบศ.ยศ.ทร. เพื่อแจ้งยืนยันให้จัดเจ้าหน้าท่ีควบคุมการใช้โปรเจคเตอร์ภายในห้องประชุม ยศ.ทร. 
และตรวจสอบการใช้งานของเครื่องเสียงให้พร้อมส าหรับการประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ี        
ท่ีก าหนด โดยต้องประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่างน้อย ๑ วันท าการ 
   ๘. ประสานการจัดเลี้ยง  : เป็นการประสานกับเจ้าหน้าท่ีจัดเลี้ยง แผนกพลาธิการ กอง สน.
ยศ.ทร. เพื่อแจ้งยืนยันวันประชุมท่ีต้องมีการจัดเลี้ยงอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และอาหารกลางวัน 
โดยจะต้องแจ้งความต้องการให้จัดเลี้ยงอาหารว่างกี่มื้อ และจัดอาหารกลางวันอย่างไร รวมท้ังแจ้ง
ยอดจ านวนคนท่ีให้จัดเลี้ยง และแจ้งก าหนดวัน เวลา สถานท่ีให้มาจัดเลี้ยงอย่างชัดเจน โดยต้อง
ประสานล่วงหน้าก่อนมีการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ   
   ๙. จัดท าป้ายชื่อสถานศึกษา และคณะท างานประเมินฯ : เป็นการเตรียมการในส่วนของการ
จัดผังท่ีนั่งให้กับผู้มาประชุม โดยจะต้องจัดพิมพ์ป้ายชื่อให้พร้อม ซึ่งประกอบด้วยป้ายประธาน
คณะท างานประเมินฯ ป้ายชื่อสถานศึกษาท่ีรับประเมินทุกสถานศึกษา และป้ายคณะท างานประเมินฯ   
ควรท าให้แล้วเสร็จก่อนวันประชุมอย่างน้อย ๒ วันท าการ 
 ๑๐. จัดท าใบลงชื่อผู้เข้าประชุม ฯ : เป็นการจัดพิมพ์รายชื่อของผู้แทนสถานศึกษาท่ีเข้าร่วม
ประชุมตามท่ีได้แจ้งมาให้ทราบในเบื้องต้น และจัดพิมพ์รายชื่อของคณะท างานประเมินฯ ทุกท่าน
(รวมชื่อประธานคณะท างานประเมินฯ ด้วย) พร้อมรายชื่อเจ้าหน้าท่ีจาก กปภ.ยศ.ทร. และเจ้าหน้าท่ี
จาก กบศ.ยศ.ทร. โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ 
   

๔๖ 
 
  ๑๑. ก าหนดระเบียบวาระการประชุม : เป็นการจัดท าข้อมูลส าหรับใช้ในการประชุม โดยจัดท า
เป็นระเบียบวาระการประชุม ซึ่งประกอบด้วย ๔ วาระ คือ 
          - ระเบียบวาระท่ี  ๑ เร่ืองท่ีประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ   
          - ระเบียบวาระท่ี ๒ น าเสนอผลการประเมินของแต่ละสถานศึกษา และวิเคราะห์การ
ประเมนิในภาพรวม   



          - ระเบียบวาระท่ี ๓ น าเสนอผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจ       
ท่ีสถานศึกษามีต่อคณะท างานประเมินสถานศึกษา และวิเคราะห์ผลการประเมินในภาพรวม   
          - ระเบียบวาระท่ี  ๔ สรุปปัญหา ข้อขัดข้อ และแนวทางแก้ไข 
          - ระเบียบวาระที่  ๕ เร่ืองอื่น ๆ 
    ๑๒. จัดท า Power Point ประกอบการประชุมฯ : เป็นการจัดท า Power Point ระเบียบวาระ
การประชุม ตามท่ีได้ก าหนดหัวข้อไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดของการประชุมสรุปผลการประเมิน
สถานศึกษาในภาพรวม ผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจ และปัญหา อุปสรรค 
แนวทางแก้ไข โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมอย่างน้อย ๓ วันท าการ  
    ๑๓. เบิกยืมเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมสรุปผลการประเมินสถานศึกษาในภาพรวม : เป็นการท า
บันทึกเสนอ ยศ.ทร. เพื่อขออนุมัติเบิกยืมเงินส าหรับใช้เป็นค่าจัดเลี้ยง ในการประชุมสรุปผลการ
ประเมินสถานศึกษาในภาพรวม โดยจะต้องระบุรายละเอียดของการเบิกยืมเงินว่าเป็นจ านวนเงิน
เท่าใด จัดเลี้ยงอาหารว่างกี่มื้อ (วงเงินเท่าใด/มื้อ/คน) และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันกี่มื้อ (วงเงิน
เท่าใด/มื้อ/คน) โดยต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประชุมอย่างน้อย ๑๐ วันท าการ (ตัวอย่าง
เอกสารหมายเลข ๓๒) 
   ๑๔. แจกเอกสารประกอบการประชุมฯ : ขั้นตอนนี้ เมื่อผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างาน
ประเมินฯ ได้ลงชื่อในใบทะเบียนแล้ว ให้แจกเอกสารประกอบการประชุมฯ ให้แก่ผู้มาประชุมฯ ให้
เรียบร้อยแล้วตามท่ีได้จัดเตรียมไว้ ก่อนท่ีจะเริ่มการประชุม (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓๓) 
   ๑๕. ด าเนินการประชุม : เป็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดของผลสรุปในภาพรวมของการ
ประเมินฯ ตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนด เพื่อแจ้งให้ผู้แทนสถานศึกษาและคณะท างาน
ประเมินฯ ได้รับทราบถึงข้อมูลการวิเคราะห์สรุปผลการประเมินในภาพรวมของทุกสถานศึกษาท่ีรับการ
ประเมิน โดยการเปรียบเทียบผลประเมินของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน กับผลการประเมินในครั้งท่ี
ผ่านมา โดยเปรียบเทียบและจัดล าดับผลประเมินระดับสถาบัน รวมท้ังแจ้งผลการวิเคราะห์ผล
ประเมินสถานศึกษาในภาพรวม  จ าแนกตามสถานศึกษาทุกสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน แยกเป็น คะแนน 
ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ีได้คะแนนสูงสุด มาตรฐานท่ีได้คะแนนต่ าสุด และมาตรฐานท่ีต้องแก้ไข
เร่งด่วน พร้อมท้ังแจ้งข้อมูลการวิเคราะห์แปลผลประเมินความพึงพอใจ/ผลประเมินความไม่พึงพอใจท่ี
สถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของคณะท างานประเมินสถานศึกษา โดยจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ   
ผลประเมินฯ ท้ังในภาพรวมและรายบุคคล ในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ จ าแนกตาม         
รายสถานศึกษา ตามรายการประเมินทุกรายสถานศึกษา และเป็นรายบุคคล รวมท้ังรวบรวมสรุปปัญหา  
 

๔๗ 
 
และข้อขัดข้องท่ีตรวจพบระหว่างการประเมินสถานศึกษาท้ังหมดท้ังในภาพรวม และแยกเป็น            
รายสถานศึกษา (ถ้ามี) และได้มีการน าเสนอแนวทางการแก้ปัญหาหรือข้อขัดข้องท่ีเกิดขึ้น  หรืออาจ  
ประสบปัญหาในการเตรียมการหรือในระหว่างการประเมินสถานศึกษาท้ังหมด ท้ังในภาพรวมและ
แยกเป็นรายสถานศึกษา (ถ้ามี) เพ่ือน าไปเป็นข้อมูลส าหรับปรับปรุง/พัฒนาแก้ไขในการวางแผนการ
ประเมินสถานศึกษาในปีต่อไป อีกท้ังเปิดโอกาสให้ผู้แทนสถานศึกษา ได้แสดงความคิดเห็น หรือ



น าเสนอข้อขัดข้องของคณะท างานประเมินฯ ท่ีสถานศึกษาได้พบและต้องการให้คณะท างาน
ประเมินฯ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขในการประเมินฯ ครั้งต่อไป และให้คณะท างานประเมินฯ ได้แสดง
ความคิดเห็นหรือข้อข้องใจท่ีร่วมเป็นคณะท างานประเมินฯ ด้วย เพื่อท่ีจะได้น าไปแก้ไขปรับปรุงใน
ครั้งต่อไป  
   ๑๖. เบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมฯ :  เมื่อด าเนินการประชุมฯ เรียบร้อยแล้ว ให้รีบด าเนินการ
จัดท าบันทึก เสนอ ยศ.ทร.(ผ่าน กง.ทร.) เพื่อเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสรุปผลการประเมิน
สถานศึกษาในภาพรวม โดยต้องมีรายละเอียดชี้แจงการด าเนินการประชุมในวัน เดือน ปี ใด และมี
วงเงินค่าใช้จ่ายในการประชุมจ านวนเท่าใด พร้อมแนบเอกสารประกอบด้วย ๑) บันทึก รับรองการ
จัดประชุม.... ๒) ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน ท่ีแจงรายละเอียดวัน เดือน ปี และรายจ่ายในการจัด
ประชุม (ประกอบด้วย การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวนกี่มื้อ จ านวนกี่คนท่ีจัดเลี้ยง เป็น
เงินเท่าใด และการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน จ านวนกี่มื้อ จ านวน กี่คนท่ีจัดเลี้ยง เป็นเงินเท่าใด) ซึ่ง
ออกโดย หน.หมวดบริการ แผนกพลาธิการ กอง สน.ยศ.ทร. ท่ีลงลายมือชื่อรับรองการจัดเลี้ยงในการ
จัดประชุมท่ี ยศ.ทร.ด้วยแล้ว และ ๓) บันทึกอนุมัติให้จัดประชุม (ฉบับส าเนา) ควรด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายใน ๓ วันท าการหลังจากเสร็จส้ินการประชุมฯ (ตัวอย่างเอกสารหมายเลข ๓๔) 
 ๑๗. จัดท ารายงานการประชุม : เป็นการด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการประชุมสรุปผลการประเมิน
สถานศึกษาในภาพรวม โดยท าการถอดเทปท่ีบันทึกการประชุม ในการจัดท าเป็นรายงานการประชุม 
ต้องเรียงล าดับอาวุโสของผู้เข้าประชุมให้เรียบร้อย และจัดพิมพ์รายงานการประชุมท่ีได้ถอดเทป
เรียบร้อยแล้วตามระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนด ให้ถูกต้องตามรูปแบบรายงานการประชุม และ
เมื่อท าการตรวจสอบแก้ไขความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอรายงานการประชุม ให้             
หน.คณะท างานประเมินสถานศึกษา และ รอง จก.ยศ.ทร. พิจารณาอนุมัติแจกจ่าย และเมื่อได้รับ
อนุมัติให้แจกจ่ายแล้ว ให้จัดท าส าเนาแจกจ่ายผู้เข้าประชุม และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ตัวอย่าง
เอกสารหมายเลข ๓๕)  
    ๑๘. จัดท าบันทึกรายงานสรุปผลการประเมินสถานศึกษา : เป็นการด าเนินการในขั้นตอน
สุดท้ายของการด าเนินการประเมินสถานศึกษาเสร็จสิ้นตามกระบวนการ และแผนงานท่ีก าหนดไว้
ครบทุกขั้นตอนแล้ว ให้จัดท าบันทึก เสนอ ประธานคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา และ จก.ยศ.ทร. เพื่อรับทราบรายงานและสรุปผลการ
ประเมินสถานศึกษาในภาพรวม ประจ าปี งป. .... โดยแจงรายละเอียดในการด าเนินการในภาพรวม
ของทุกสถานศึกษา พร้อมท้ังแนบ ผนวก ผลการด าเนินการ ประกอบด้วย 
           

๔๘ 
 
   ๑๘.๑ การเปรียบเทียบผลประเมินของสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน กับผลการประเมินใน
ครั้งท่ีผ่านมาในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ  
           ๑๘.๒ การเปรียบเทียบและจัดล าดับผลประเมินระดับสถาบัน ในรูปของตารางและกราฟ
เปรียบเทียบ 



            ๑๘.๓ การวิเคราะห์ผลประเมินสถานศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามสถานศึกษาทุก
สถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน (ประกอบด้วย คะแนน ระดับคุณภาพ มาตรฐานท่ีได้คะแนนสูงสุด มาตรฐาน
ท่ีได้คะแนนต่ าสดุ และมาตรฐานท่ีต้องแก้ไขเร่งด่วน) 
            ๑๘.๔ การวิเคราะห์ผลประเมินสถานศึกษาในภาพรวม จ าแนกตามมาตรฐาน(คะแนน และ
ระดับคุณภาพ) 
            ๑๘.๕ การเปรียบเทียบผลประเมินความพึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะท างานประเมินสถานศึกษา จ าแนกตามรายการประเมิน ในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ  
            ๑๘.๖ การเปรียบเทียบผลประเมินความไม่พึงพอใจท่ีสถานศึกษามีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของ
คณะท างานประเมินสถานศึกษา จ าแนกตามรายบุคคล ในรูปของตารางและกราฟเปรียบเทียบ  
           ๑๘.๗ สรุปปัญหา ข้อขัดข้อง ท่ีพบในการประเมินสถานศึกษา ท้ังของคณะท างาน
ประเมินสถานศึกษา  ของ กปภ.ยศ.ทร. และเสนอแนวทางแก้ไข ในการด าเนินการประเมิน
สถานศึกษา ในปี งป. ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



           ปัจจัยเกื้อหนุน ท่ีส่งผลให้การด าเนินการในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา มีประสิทธิภาพและบรรลุความส าเร็จนั้น กปภ.ยศ.ทร. ได้ยึด
ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานศึกษาเป็นหลัก กล่าวคือ เป็นการตรวจติดตามการด าเนินงานของ
สถานศึกษา ว่าเป็นไปตามมาตรฐานท่ี ยศ.ทร.ก าหนดหรือไม่ และเพื่อให้สถานศึกษาได้ทราบสถานภาพของ
สถานศึกษา ท้ังจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา ตลอดจนได้รับทราบข้อเสนอแนะ  อันจะน าไปสู่การวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา อีกท้ังเป็นการส่งเสริมและกระตุ้นให้สถานศึกษาในบังคับบัญชาและใน
ก ากับของ ยศ.ทร. ได้มีการพัฒนาคุณภาพ และระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง มีความพร้อมใน
การรับการประเมินภายในจากกองทัพ (สปท.) หรือการประเมินภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากนั้นได้พิจารณาส่วนประกอบจากแหล่งข้อมูล
ในด้านต่าง ๆ อาทิ การสัมภาษณ์ผู้ท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจเยี่ยมสถานท่ี ๆ อุปกรณ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่าง ๆ  ท่ีจ าเป็น และท่ีส าคัญการเตรียมความพร้อม การจัดท ารายละเอียด และขั้นตอนการปฏิบัติ 
ล้วนมีความส าคัญท่ีเป็นหนึ่งในการด าเนินการ อาทิ  

 บุคลำกร : ข้าราชการ กปภ.ยศ.ทร. ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ รวมท้ังคณะท างานประเมิน
สถานศึกษา ข้าราชการจากสถานศึกษาท่ีเข้าประเมิน และหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และเพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการประเมินสถานศึกษาเป็นไปอย่าง
สมบูรณ์ถูกต้อง บรรลุและประสบความส าเร็จของการด าเนินงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของกองทัพเรือ ระดับต่ ากว่าปริญญา  

 หน่วยสนับสนุน : หน่วยงานสนับสนุนท่ีท าให้การด าเนินการประเมินสถานศึกษาเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี อาทิ กบ.ยศ.ทร. สนับสนุนในการประเมินสถานศึกษาโดยเสนอ
อนุมัติให้ใช้งบประมาณภายในวงเงินท่ีก าหนด กง.ยศ.ทร. สนับสนุนให้เบิกยืมเงินค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการ กบศ.ยศ.ทร. สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษา เครื่องใช้ส านักงาน และจัดท าส าเนา
รูปเล่มรายงานผลการประเมินสถานศึกษา กอง สน.ยศ.ทร. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์สายพลาธิการ และ
การจัดเลี้ยง รวมท้ังมี ขส.ทร. ให้การสนับสนุนพาหนะในการเดินทาง พธ.ทร. ให้การสนับสนุนน้ ามัน
เชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการเดินทาง เป็นต้น นอกจากนี้สถานศึกษาและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีให้ความร่วมมือ
ในการประเมินสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้อง ครบถ้วนทุกด้านท าให้การประเมินคุณภาพการศึกษามีความสมบูรณม์ากยิ่งขึ้น   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
          ยศ.ทร. มีบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีในการประเมินสถานศึกษา และเป็นท่ียอมรับของสถานศึกษา
ในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. ในด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ซึ่งได้มีการพัฒนาให้สถานศึกษาได้ เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้สามารถรองรับ
การประเมินคุณภาพการศึกษาจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) และจากส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 กำรจัดท ำวิธีกำรปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ด้วยการน าคู่มือการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในบังคับบัญชาและในก ากับของ
ยศ.ทร. น ามาปรับปรุงเพื่อให้ได้กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ 
ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ท่ีมีมาตรฐาน เป็นระบบ ตามขั้นตอนท่ีก าหนด โดยได้น าข้อมูลการด าเนินงาน
การประเมินสถานศึกษาท่ีผ่านมา น ามาทบทวนปรับปรุง และพัฒนาทุกขั้นตอนในการด าเนินงานให้มี
ความสมบูรณ์ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีความถูกต้อง ประหยัดทรัพยากร งบประมาณ และ
สามารถน าไปพัฒนาปรับใช้ใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลต่อองค์ความรูท่ี้ได้จัดท า  
           ประโยชน์ที่ได้รับ จากการประเมินสถานศึกษาทุกสถานศึกษาท่ีไดร้ับการประเมิน จะมีการ
แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างข้าราชการสถานศึกษากับคณะท างานประเมิน
สถานศึกษาอย่างกัลยาณมิตร ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาสามารถน าความรู้
และข้อเสนอแนะท่ีได้จากการประเมิน น าไปวางแผนปรับปรุงและพัฒนาสถานศึกษาเพื่อให้การ
ด าเนินงานมีความต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนคณะท างานประเมินสถานศึกษา 
สามารถน าความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมฯ น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ และสามารถน าความรู้ท่ีได้จากการ
ประเมิน และจากการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมท้ังสามารถน าแนวทางการประเมินไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง เพื่อท่ีสถานศึกษาจะได้มีความพร้อมส าหรับ
รับการประเมินฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
           ในการจัดท ากระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร.ระดับต่ า
กว่าปริญญา จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับนโยบายของ ผอ.กปภ.ยศ.ทร. ท่ีได้ให้การสนับสนุนและก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ พร้อมด้วยข้าราชการ กปภ.ยศ.ทร. ผู้แทนสถานศึกษาท่ีร่วมเป็นคณะท างานประเมิน
สถานศึกษา และข้าราชการจากสถานศึกษาท่ีรับการประเมิน พร้อมท้ังผู้แทนหน่วยต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องทุก
นาย ท่ีได้ให้ความร่วมมือ และให้ข้อมูลในการประเมินสถานศึกษาเป็นอย่างดี ท าให้การประเมิน
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลส าเร็จของงาน จนสามารถน ามาจัดท าเป็นวิธีการปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practice : BP) : กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่ ากว่าปริญญา เป็นรูปเล่มท่ีสมบูรณ์ สามารถน าไปเป็นแบบอย่างแนวทางและขั้นตอนในการ
ด าเนินการได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานท่ีสามารถน าไปปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใช้กับ
หน่วยงานอื่น ๆ ได้ตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานนั้น อย่างไรก็ตาม หากหน่วยงานใดได้มีการน า
กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ไป
ปรับเปลี่ยน พัฒนา หรือประยุกต์ใช้ในด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาแล้วได้ผลดี หรือ
เห็นข้อบกพร่องในส่วนใด กรุณาแจ้ง หรือเสนอแนะ ให้ กปภ.ยศ.ทร. ทราบด้วย เพื่อท่ี กปภ.ยศ.ทร. จะได้
น าข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะท่ีได้รับ น ามาแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาให้กระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา มีความเหมาะสมและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดท่ีจะได้น าไปใช้ในการจัดท ากระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญาครั้งต่อไป  

กำรถ่ำยทอดและควำมยั่งยืน 
                ในการด าเนินการของ กปภ.ยศ.ทร. นอกจากจะจัดท าวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice : 
BP) : กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา เป็น
รูปเล่มท่ีสมบูรณ์แล้ว ได้ให้ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการจัดท ากระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา น าไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง จนท าให้ประสบความส าเร็จใน
การจัดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา ได้ตาม
วัตถุประสงค์ท่ีก าหนดแล้วนั้น กปภ.ยศ.ทร. ยังได้รวบรวมเป็นไฟล์ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง จัดเก็บไว้ในเครื่อง
คอมพิวเตอร์ประจ าแผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ กปภ.ยศ.ทร. และ
เก็บในระบบสารสนเทศ Website KM Blog ของ ยศ.ทร. รวมท้ังแชร์ข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์ของข้าราชการ 
กปภ.ยศ.ทร. (Folder : การจัดการความรู้ KM) ทุกเครื่องท่ีมีภายใน กปภ.ยศ.ทร. เพื่อเป็นการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นข้อมูลในการด าเนินการต่อไปอีกทางหนึ่ง   

****************************** 

 



 
 ๑.  คู่มือการปฏิบัติงาน ด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ในบังคับบัญชาและสถานศึกษาในก ากับของ ยศ.ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ 
 

 ๒.  คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (รอบสาม             
พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ส าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาท่ีสองและส่วนการศึกษา
ท่ีสี ่ของ ทร. (ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

           ๓.  คู่มือการจัดแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในส าหรับ
สถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาท่ีสองและส่วนการศึกษาท่ีสี่ (ระดับต่ ากว่า      
ปริญญาตรี) พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรจัดท ำองค์ควำมรู้วธิีปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice 
คู่มือการปฏิบัติงาน “กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่ ากว่าปริญญา” 
 

๑. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   กปภ.ยศ.ทร. 
๒. เจ้าของเรื่อง           แผนกตรวจสอบและประเมินผล กปภ.ยศ.ทร. 
๓. ผู้บันทึกองค์ความรู้ น.ต.วิโรจน์  ถาวรวงษ์   ต าแหน่ง ประจ าแผนกตรวจสอบ 
                             และประเมินผล กปภ.ยศ.ทร.  
๔. ผู้จัดท ารูปเล่ม (BP)   น.อ.หญิง จิราวรรณ  ธีรพงษ์พิศุทธ์  ต าแหน่ง ผู้เช่ียวชาญการศึกษา 
                             กปภ.ยศ.ทร.   
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            กองประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 


