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อนุผนวก ๓ ของผนวก ข 

รายงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ชื่อผลงานวิธีหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่)” 

ค าส าคัญ 

 ในการจัดท่าแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Best Practice) “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่)” เพ่ือให้มีแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร.ระดับต่่ากว่าปริญญา(รอบสี่) ส่าหรับให้คณะท่างานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้น่าไปศึกษาและท่าความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและสามารถตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาได้มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

1. เกริ่นน า 

การปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ผ่านมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน และงานทุกภารกิจ
หลักของกองประกันคุณภาพการศึกษา สามารถที่จะพัฒนางานให้ก้าวทันกับสถานการณ์และเทคโนโลยี          
ได้ตลอดเวลา โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงวงรอบการประเมินคุณภาพการศึกษาจากวงรอบการประเมินรอบ
สาม เข้าสู่วงรอบการประเมินรอบสี่ ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงการประเมินจากวงรอบที่สามเป็นส่วนใหญ่ ทั้งนี้        
กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้เล็งเห็นความส่าคัญของการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญาตรี (รอบสี่)  ซึ่งที่จะมีความเข้มข้น และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ให้มี
แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  เพ่ือให้คณะท่างาน
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้น่าไปศึกษาและท่าความเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติและสามารถ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถน่าข้อมูล
ผลการด่าเนินงานที่ผ่านมา น่ามาทบทวนและปรับปรุงตามขั้นตอนหรือแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ดังนั้น ในปีงบประมาณ 
๒๕๖๐ จึงได้พิจารณาจัดท่าองค์ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร.ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่) ให้เป็น วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) ซึ่งเป็น
งานหนึ่งที่ตอบสนองภารกิจของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตามกรอบองค์ความรู้ที่ ๒.๒ การบริการและ
สนับสนุนทางการศึกษา เช่นกัน  

สภาพทั่วไป 

 กองประกันคุณภาพการศึกษา  มีภารกิจหลักในการวางแผน อ่านวยการ ประสานงาน ก่ากับดูแล  
และพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ด้วยความมุ่งม่ันที่จะ
จัดการความรู้ภายในหน่วย ด้วยการทบทวน พัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจที่รับผิดชอบในการพัฒนาองค์ 
ความรู้ให้เป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) โดยเฉพาะการด่าเนินงานด้านการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ซึ่งมีความจ่าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนา
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แนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ด้วยการน่าคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพภายใน (รอบสาม) ส่าหรับสถานศึกษาซึ่งจัดการศึกษาเป็นภาคในส่วนการศึกษาที่สองและ
ส่วนการศึกษาที่สี่ (ระดับต่่ากว่าปริญญาตรี) พ.ศ.๒๕๕๖ มาปรับปรุงต่อยอดให้มีแนวทางการตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาทีม่ีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

ลักษณะส าคัญของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 เป็นการมุ่งเน้นเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่า
ปริญญา (รอบสี่) ของคณะท่างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่า
ปริญญา น่ามารวบรวมปรับปรุง แก้ไข และจัดท่าเป็นข้อมูลในแต่ละขั้นตอนที่ด่าเนินการตรวจสอบและ
ประเมิน จากทุกมาตรฐานและตัวบ่งชี้ เพ่ือให้ได้แนวทางการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาเป็นไป
ในแนวทางเดียวกัน มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์ของวิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

 ๑. เพ่ืออ่านวยความสะดวกให้คณะท่างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ 
ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ไดน้่าคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาไปใช้
เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ท่าให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน  

      ๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ท่าให้
ช่วยลดระยะเวลาในการตรวจสอบและประเมิน ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและตรงประเด็น 
  ๓. เพ่ือทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ 
ทร. ระดับ  ต่่ากว่าปริญญา ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนในแต่ละช่วงเวลา 

เป้าหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
- มีคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา  

และ/หรือ  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
- ค่าเฉลี่ยผลประเมินความพึงพอใจของคณะท่างานตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับ

ต่่ากว่าปริญญา ที่มีต่อคู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา  ;            
(ค่าเป้าหมาย : ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕) 

2. ล าดับขั้นตอนการด าเนินกิจกรรมพัฒนา Flow Chart (แผนภูมิ) ของ วิธีหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสารประกอบการประเมินสถานศึกษา 

คณะท่างานตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ต้องให้ความส่าคัญและ
เตรียมความพร้อมส่าหรับการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาล่วงหน้า โดยเฉพาะต้องศึกษาท่าความเข้าใจ



3 

และพิจารณาความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ที่มีความเชื่อมโยงกันหรือสัมพันธ์กันในรายละเอียด ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
ประเมินในคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส่าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ซึ่งจัดเป็นระบบ
คุณภาพที่กลไกส่าคัญในการก่าหนดให้สถานศึกษาต้องด่าเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ก่าหนด ศึกษารายละเอียดสรุป 
ผลการด่าเนินงานตามระบบคุณภาพที่ก่าหนดจากรายงานการประเมินของสถานศึกษา (SAR) เพราะเป็นสิ่งที่
สถานศึกษาบันทึกคุณภาพที่เป็นผลจากการปฏิบัติตามระบบคุณภาพที่ก่าหนดขึ้น  ศึกษาข้อเสนอแนะจาก
รายงานผลการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาในครั้งที่ผ่านมา และเพราะเป็นส่วนหนึ่งที่สถานศึกษาต้องมี
การน่าข้อเสนอแนะไปวางแผนปรับปรุงแก้ไข เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยคณะท่างานฯ ต้องอ่านและท่าความเข้าใจ วิเคราะห์ส่วนที่ควรปรับปรุง จุดแข็ง โอกาส และภาวะคุกคาม
ของสถานศึกษา เพ่ือที่จะได้เข้าใจว่าสถานศึกษานั้นได้ทราบถึงปัญหาของสถานศึกษาที่เกิดขึ้นหรือไม่ มี
แนวทางและระยะเวลาที่จะต้องใช้ในการด่าเนินการแก้ไขอย่างไร และเตรียมที่จะให้ข้อเสนอแนะที่เหมาะสม
เพ่ิมเติมให้แก่สถานศึกษา รวมทั้งเตรียมตั้งค่าถามไว้ล่วงหน้า ซึ่งควรเป็นประเด็นค่าถามที่ตรงประเด็น และ
ต้องการค่าตอบ/ค่าอธิบาย หรือถามในสิ่งที่ต้องการข้อมูลเฉพาะ หรือถามเมื่อต้องการทราบความคิดเห็น เพ่ือ
รับทราบค่าอธิบาย หรือถามเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถูกถามสามารถอธิบายเหตุผลประกอบได้ 

ขั้นที่ 2 ประชุมก่อนเข้าประเมินสถานศึกษา 
- เป็นการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมของคณะท่างานประเมินฯ นัดหมายเพ่ือควบคุมกรอบเวลาใน

การประเมินให้เป็นไปตามแผนก่าหนดการ และชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมิน ข้อตกลงร่วมกัน เพ่ือให้การ
ประเมินเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ คณะท่างานฯ ได้ซักถามหรือน่าข้อมูลและข้อสงสัยที่
พบจากการศึกษาและท่าความเข้าใจในรายละเอียด ทั้งจาก คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาส่าหรับสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา  หรือรายงานการประเมินของสถานศึกษา (SAR)  หรือรายงานผลการ
ตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาในครั้งที่ผ่านมา เสนอในที่ประชุม เพ่ือให้คณะท่างานประเมินฯ ร่วมกัน
วิเคราะห์ข้อมูลหรือประเด็นสงสัย เพ่ือหาข้อมูลเพ่ิมเติมในเบื้องต้น พิจารณาร่วมกันให้ได้ข้อสรุป ส่าหรับ
น่าไปใช้ในการด่าเนินการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา 

ขั้นที ่3 เข้าประเมินสถานศึกษา 
 - เป็นการเข้าประเมินสถานศึกษาตามระยะเวลาที่ก่าหนด โดยจะมีระยะเวลาในการด่าเนินการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา จ่านวน ๓ วัน โดย 
        วันแรกของการประเมิน :  
  เป็นการประชุมระหว่างคณะท่างานประเมินฯ ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
ของสถานศึกษา เพ่ือแนะน่าตัว ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีประเมิน และหลังจากสถานศึกษากล่าวต้อนรับและ
บรรยายสรุปความเป็นมาและผลการด่าเนินงานประกันคุณภาพ พร้อมทั้งแนะน่าบุคลากรของสถานศึกษาที่
รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานเรียบร้อยแล้ว หัวหน้าคณะท่างานประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่่ากว่าปริญญา จะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการประเมินสถานศึกษา และมอบให้ เลขานุการคณะท่างาน
ประเมินฯ แนะน่าคณะท่างานประเมินฯ ที่รับผิดชอบในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้เป็นรายบุคคล พร้อมทั้ง
ชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติ ในช่วง ๓ วันของคณะท่างานประเมินฯ อย่างเป็นทางการเสร็จสิ้นแล้ว 
คณะท่างานประเมินฯ จะท่าการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ที่รับผิดชอบ สัมภาษณ์
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้คะแนน วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และให้ข้อเสนอแนะ แล้วบันทึกข้อมูลลงใน
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แบบฟอร์มส่วนที่ ๔ รายงานผลการประเมินสถานศึกษา... แล้วกรอกคะแนน และตรวจสอบว่าสถานศึกษา
ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะที่ผ่านมา หรือไม่ อย่างไร โดยบันทึกข้อมูลลงในแบบฟอร์มส่วนที่ ๓ 
รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ...  
  วันที่สองของการประเมิน :  
  เป็นการด่าเนินการตามแผนการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
            การสัมภาษณ์ : คณะท่างานประเมินฯ ท่าการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง (ได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้แทน
หน่วยรับบรรจุ และนักเรียน) ตามที่ได้รับมอบหมาย  พร้อมทั้งบันทึกประเด็นการสัมภาษณ์ และผลการ
สัมภาษณล์งในแบบฟอร์มที่ก่าหนด  
  การตรวจเยี่ยมสถานที่ : คณะท่างานประเมินฯ ตรวจเยี่ยมสถานที่ พร้อมทั้งบันทึกผลการตรวจเยี่ยม
สถานที ่โดยบันทึกสถานที่ตรวจเยี่ยม และสิ่งที่พบเห็นต่าง ๆ  
  ส่วนเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะท่างานประเมินฯ จะรวบรวมผลการประเมินที่คณะท่างานประเมินฯ 
ทุกท่านส่งให้จัดพิมพ์ข้อมูลผลประเมินลงในโปรแกรมค่านวณ และจัดพิมพ์คะแนน จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และให้ข้อเสนอแนะ ลงใน Power point ให้แล้วเสร็จ หลังจากนั้นเลขานุการฯ และคณะท่างานประเมินฯ          
จะพิจารณาร่วมกันถึงความเชื่อมโยงและความถูกต้องของคะแนนผลประเมินในแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของทุกท่าน ซึ่งต้องไม่ขัดแย้งกับคะแนนและผลประเมินของท่านอ่ืน ถ้าพบว่าผลประเมินไม่สอดคล้องกัน 
จะต้องสอบถามผู้รับผิดชอบ และหาข้อมูลเพ่ิมเติม พร้อมทั้งพิจารณาผลการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
และให้ข้อเสนอแนะของคณะท่างานประเมินฯ ในเบื้องต้น 

    วันที่สามของการประเมิน :  
  ช่วงเช้า : คณะท่างานประเมินฯ จะประชุมพิจารณาผลประเมินอย่างละเอียดในแต่ละมาตรฐานและ
ตัวบ่งชี้ หากคณะท่างานประเมินฯ มีประเด็นสงสัยในผลประเมิน ผู้ประเมินแต่ละท่านจะชี้แจงประเด็นที่สงสัย 
และร่วมกันปรับแก้ไขผลประเมิน ปรับส่านวนภาษาที่ใช้ให้เหมือนกัน เลือกข้อเสนอแนะที่ส่าคัญ น่ามาเป็น
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน จ่านวน ๓ - ๕ ข้อ เมื่อท่าขั้นตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ จะค่านวณผลประเมิน
ในภาพรวมรายมาตรฐานหลังมีการปรับแก้ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะท่างานประเมินฯ 
พิมพ์ผลประเมินใน Excel และ Power point แจกจ่ายให้ผู้ประเมินฯ และสถานศึกษา  
  ช่วงบ่าย : จะเป็นการแถลงผลประเมินด้วยวาจาให้สถานศึกษาได้รับทราบในเบื้องต้น โดยเลขานุการฯ 
จะแจ้งผลประเมินในภาพรวมรายมาตรฐานให้สถานศึกษาทราบ และให้ คณะท่างานประเมินฯ ชี้แจงใน
รายละเอียดของผลประเมินที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งน่าเสนอจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ให้ข้อเสนอแนะ และ
ตอบข้อซักถามท่ีสถานศึกษาสงสัย ท่าเช่นจนครบทุกมาตรฐานแล้ว เลขานุการฯ จะสรุปผลประเมินในภาพรวม
ของสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง และชี้แจงให้ข้อเสนอแนะเร่งด่วนแจ้งให้สถานศึกษาทราบ พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม
ที่สถานศึกษาสงสัย (ถ้ามี) หลังจากนั้นสถานศึกษาจะกล่าวขอบคุณคณะท่างานประเมินฯ และถ่ายภาพร่วมกัน 
เป็นอันเสร็จสิ้นการด่าเนินการประเมินสถานศึกษา     

ขั้นที่ 4 ประชุมหลังการประเมินสถานศึกษา 

   - เป็นการประชุมคณะท่างานประเมินฯ เพ่ือรับทราบและรวบรวมปัญหา ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งพิจารณาร่วมกันถึงแนวทางแก้ไข เพ่ือน่าไปวางแผนพัฒนาการด่าเนินการตรวจสอบและ
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ประเมินสถานศึกษา ต่อไป พร้อมทั้งนัดหมายให้คณะท่างานประเมินฯ ส่งรายงานผลการตรวจสอบและ
ประเมินสถานศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย  ส่วนที่ ๔ รายงานผลการประเมินสถานศึกษา... 
พร้อมไฟล์เอกสารแนบท้ายผลการตรวจสอบและประเมิน  ส่วนที่ ๓ รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
...  รายละเอียดผลการสัมภาษณ์และผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ ภายใน ๓ วันท่าการหลังจากสิ้นสุดการประเมิน 

ขั้นที่ 5 ส่งรายละเอียดผลการประเมินสถานศึกษา พร้อมผนวก 
    เป็นการด่าเนินการของคณะท่างานประเมินฯ ทุกท่าน ที่จะต้องจัดท่ารายละเอียดผลการประเมิน
สถานศึกษาในส่วนที่ ๔ รายงานผลการประเมินสถานศึกษา...  พร้อมไฟล์เอกสารแนบท้ายผลการตรวจสอบ
และประเมิน  ส่วนที่ ๓ รายงานผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ...  รวมทั้งรายละเอียดผลการสัมภาษณ์ 
(ผู้บริหาร ครูผู้สอน ผู้แทนหน่วยรับบรรจุ นักเรียน และผู้ปกครอง) และรายละเอียดผลการตรวจเยี่ยมสถานที่ 
(บันทึกสถานที่ตรวจเยี่ยม และสิ่งที่พบเห็นต่าง ๆ ) ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน ๕ วันท่าการหลังจากเสร็จ
สิ้นการเข้าประเมินสถานศึกษา เพ่ือที่ฝ่ายเลขานุการฯ จะได้รวมรวมจัดท่าเป็น (ร่าง) รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ต่อไป 
 

กระบวนการ/ข้ันตอน/วิธีปฏิบัติ ข้อแนะน า/ข้อพึงระวัง 
ขั้นตอน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        

   ๑.  คณะท่างานฯ ต้องศึกษา
รายละเอียดข้อมูลจากรายงาน
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ต น เ อ ง ข อ ง
สถานศึกษา และเอกสารท่ีแจก
ให้ และสรุปปัญหาท่ีพบหรือข้อ
สงสัยก่อนการประชุม 
  ๒. คณะท่างานฯ จะประชุมก่อน
เข้าประเมิน เพื่อสรุปประเด็นปัญหา
ท่ีพบ ข้อสงสัย หาข้อยุติ  และ
ซักซ้อมความเข้าใจ  
 ๓. คณะท่างานฯ ตรวจสอบเอกสาร 
สัมภาษณ์ ตรวจเยี่ยมสถานท่ี และ
แถลงผลด้วยวาจาตามมาตรฐานและ 
ตัวบ่งชี้ท่ีได้รับมอบหมาย  
   ๓. คณะท่างานฯ สรุปผลการ
ประเมินและส่งข้อมูลรายละเอียด
ผลการประเมินสถานศึกษา ให้
เลขานุการฯภายใน ๓ วันท่าการ
หลังจากวันสุดท้ายท่ีเสร็จสิ้นการ
ประเมิน 

หมายเหตุ : ตดิต่อขอรับ
ไฟล์ข้อมูลได้ที่ กปภ.ยศ.ทร.   
โทร.๕๓๖๕๒ และได้จัดเกบ็     
ไว้ใน Web Blog ของ ยศ.ทร. 

 
 
 

ส่งรายละเอียดผลการ
ประเมินสถานศึกษา  

พร้อมผนวก  

 

ศึกษาเอกสาร
ประกอบการประเมิน
สถานศึกษา 

 

ประชุมก่อนเข้า
ประเมินสถานศึกษา 

 

 

ประชุมหลังการ
ประเมินสถานศึกษา 

 

ตรวจสอบเอกสาร 

สัมภาษณ ์

แถลงผลการ
ประเมินด้วยวาจา 

ตรวจเยี่ยมสถานที ่

เข้าประเมิน
สถานศึกษา 
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3.  ผลการด าเนินการ 
      ๓.๑ ส่งผลให้ กปภ.ยศ.ทร. ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยอย่างต่อเนื่อง ท่าให้การปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว อีกท้ังเป็นการส่งเสริมให้ก่าลังพลของ กปภ.ยศ.ทร. ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน สามารถท่าอย่างร่วมกันได้เป็นอย่างดี และมีทีมงานที่แข็งแกร่งและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษา
ของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา จนท่าให้งานบรรลุผลส่าเร็จตามเป้าที่ก่าหนดสามารถก่าหนดแผนงานใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่่ากว่าปริญญา ต่อไป 
   ๓.๒ ส่งผลต่อ ทร. ที่จะได้มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่่ากว่าปริญญา อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของ ทร. โดยเฉพาะบุคลากรจาก
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ให้มีความรู้ ประสบการณ์ มีความพร้อมและมีทักษะด้านการตรวจสอบ
และประเมินสถานศึกษา สามารถสร้างทัศนคติให้บุคลากรของสถานศึกษาได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันจน
เป็นที่ยอมรับจากสถานศึกษาของ ทร. และบุคลากรของสถานศึกษาสามารถน่าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับ
สถานศึกษาเพ่ือเป็นการพัฒนาสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐานเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการ
พัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาส่าหรับสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ต่อไป 

4. บทเรียนที่ได้รับ  
      เป็นการส่งเสริมให้ก่าลังพลของ กปภ.ยศ.ทร. รวมทั้งบุคลากรของสถานศึกษา ได้มีการเรียนรู้ มีการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นการพัฒนาความรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะ
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาอีกทางหนึ่ง เพ่ือที่จะได้น่าความรู้ที่ได้รับไป
พัฒนาการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังได้รับฟังปัญหา ข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพ่ือที่ กปภ.ยศ.ทร. จะได้
น่ามาทบทวน และวางแผนปรับปรุงแก้ไขต่อไป ซึ่งจะส่งผลให้ กปภ.ยศ.ทร. ได้มีการพัฒนาและเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาที่มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับ
จากสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

5.ปัจจัยความส าเร็จ 

เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่) 
จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่ได้รับนโยบายจากผู้บริหารของกองประกันคุณภาพการศึกษา ที่ให้การสนับสนุนและ
ก่าหนดแนวทางในการปฏิบัติ พร้อมด้วยข้าราชการจากกองประกันคุณภาพการศึกษาทุกท่านที่เป็นทีมงานใน
การด่าเนินการรวบรวมข้อมูลและเทคนิคที่ส่าคัญต่อการตรวจสอบและประเมินสถานศึกษาอย่างละเอียด     
จนท่าให้การจัดท่า “เทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่า
ปริญญา (รอบสี่)” บรรลุผลส่าเร็จของงาน สามารถจัดท่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) เป็น
รูปเล่มที่สมบูรณ์ สามารถน่าไปเป็นแบบอย่างแนวทางในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถน่าไปประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/สถานศึกษาเพ่ือเตรียมพร้อม
ในการรับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ได้อีกระดับหนึ่ง  
  อย่างไรก็ตาม หากคณะท่างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับ
ต่่ากว่าปริญญา และหรือหน่วยงาน/สถานศึกษาที่ได้น่าเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่)  ไปใช้ประกอบการด่าเนินงาน หรือน่าไปพัฒนาหรือ
ประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน/สถานศึกษา แล้วได้ผลดี หรือเห็นข้อบกพร่องในขั้นตอนใด หรือในส่วนใด กรุณาแจ้ง
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หรือเสนอแนะ ให้กองประกันคุณภาพการศึกษา ทราบด้วย เพ่ือที่กองประกันคุณภาพการศึกษาจะได้น่าข้อบก
พร้อง หรือข้อเสนอแนะที่ได้รับ เพ่ือน่ามาทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ให้มีความเหมาะสมและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น อันจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่จะได้น่าไปใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. 
ระดับต่่ากว่าปริญญา ให้มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป  

6.  การเผยแพร่/การได้รับการยอมรับ  และรางวัลที่ได้รับ 
 6.1  การเผยแพร่  
  หลังจากจัดท่าจัดท่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) “เทคนิคการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่)” เป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แล้ว  
กองประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการน่าเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา มาจัดท่าเป็น  
“คู่มือและเทคนิคการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา 
(รอบสี่)” ให้ครอบคลุมทุกรายละเอียดและทุกขั้นตอนเพ่ิมขึ้นอีก ๑ เล่ม เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบ
และประเมินสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา ได้น่าไปใช้ได้จริง สามารถตรวจสอบและประเมิน
สถานศึกษาได้ถูกต้อง รวดเร็ว  มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพตรงตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่ก่าหนด รวมทั้ง
รวบราวเป็นไฟล์ข้อมูลจัดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของแผนกตรวจสอบและประเมินผล และเก็บในระบบ
สารสนเทศ Website KM Blog ของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ) พร้อมทั้งแชร์ข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุก
ต่าแหน่งของข้าราชการภายในกองประกันคุณภาพการศึกษา (Folder : การจัดการความรู้ KM) และเผยแพร่
ทางข้อมูลเว็บไซต์กองประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และใช้เป็นข้อมูลในการด่าเนินการ
ต่อไปอีกทางหนึ่งด้วย 

6.2  การได้รับการยอมรับ 
  การจัดท่าเป็นวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice : BP) “เทคนิคการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่)” และการจัดท่า“คู่มือและเทคนิคการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา (รอบสี่)” ได้รับการ
ยอมรับจากคณะท่างานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาสถานศึกษาของ ทร. ระดับต่่ากว่าปริญญา
เป็นอย่างมาก เพราะท่าให้เข้าใจในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาได้เป็นอย่างดี มีมาตรฐาน มี
คุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากยิ่ง 
 6.3  รางวัลที่ได้รับ 
  ไม่มี 
7.  ภาคผนวก (ร่องรอย หลักฐาน ภาพถ่าย ช้ินงาน ฯลฯแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ) 

 

 

 

 

 


