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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ชื่อกระบวนการ  SP1 กระบวนการด้านการประกันคณุภาพการศึกษา 

หน่วยรับผิดชอบ  กปภ.ยศ.ทร.  
ข้อก ำหนดและตัวชี้วัด  need / ข้อกฎหมำย / ประสิทธิภำพ / ควำมคุ้มคำ่ 

 

ชื่อกระบวนการย่อย  SP1.2 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
หน่วยรับผิดชอบ  แผนกตรวจสอบและประเมินผล และแผนกควบคุม กองประกันคุณภำพกำรศึกษำ ยศ.ทร. 

  

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

1 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ตรวจสอบงบประมำณในโครงกำรศึกษำ
อบรม ประชุม สัมมนำของหน่วยต่ำง ๆ  
ใน ทร. 
2. ศึกษำรำยละเอียดในคู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของ ยศ.ทร./ของกองทัพ/กรอบ
กำรประเมินของ สมศ. 
3. ศึกษำรำยละเอียดหลักเกณฑ์และคู่มือ
ประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของ ทร. 

5 1. คู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของ ยศ.ทร. 
2. คู่มือประกันคุณภำพ
กำรศึกษำของกองทัพ 
3. กรอบกำรประเมินของ 
สมศ. 
4. หลักเกณฑ์และคู่มือ
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.
2557 

1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 
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 1. ประสำนสถำนศึกษำที่ประเมินเพื่อ
ก ำหนดวันเข้ำตรวจสอบและประเมิน 
2. จัดท ำ (ร่ำง) ก ำหนดแผนตรวจสอบและ
ประเมิน 
3. เตรียมเอกสำร แบบฟอร์มรำยงำนต่ำง ๆ  
4. คัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเป็นคณะท ำงำน/
คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน
สถำนศึกษำ  
 

15 1. พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545) 
2. ระเบียบ ทร.ว่ำด้วย
กำรศึกษำ พ.ศ.2530 และ
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 5 
พ.ศ.2550 

1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 
3. รอง ผอ.กปภ.ยศ.ทร. 

A 

โครงกำรศึกษำอบรม ประชุม สัมมนำของ 
หน่วยต่ำง ๆ ใน ทร./คู่มือประกันคุณภำพ

กำรศึกษำของ ยศ.ทร./ของกองทัพ/กรอบกำร
ประเมินของ สมศ. 

กลุ่มที่ 1  
สถำนศึกษำระดับ 
ต่ ำกว่ำปริญญำ 

กลุ่มที่ 2  
สถำนศึกษำในส่วน
กำรศึกษำที่หนึ่ง/
หน่วยสนับสนุน 

ก 

วำงแผนตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำ/
หน่วย 

กลุม่ที่ 3  
สถำนศึกษำ/หน่วยใน 
ยศ.ทร. ที่เปิดหลักสูตร

พัฒนำก ำลังพล 
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ก 

ข 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จัดท ำบันทึกขออนุมัติประเมิน
สถำนศึกษำ/หน่วย ประกอบด้วย 
   - แผนก ำหนดกำรตรวจสอบและประเมิน
ของแต่ละสถำนศึกษำ/หน่วย วันประชุม
เตรียมกำรก่อนประเมิน วันประชุมสรุปผล 
วันประชุมพจิำรณำ (รำ่ง) รำยงำนผลกำร
ประเมินฯ 
   - รำยชื่อคณะท ำงำน/คณะอนกุรรมกำร
ประเมินฯ และสถำนศึกษำ/หน่วยที่ประเมิน 
   - รำยละเอียดงบประมำณค่ำใช้จำ่ย 
2. จัดท ำ (รำ่ง) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะท ำงำน
ตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย 
(ในกรณีประเมินสถำนศึกษำต่ ำกว่ำปริญญำ 
และสถำนศึกษำที่มีหลักสูตรฝึกอบรม) 
3. จัดท ำ (รำ่ง) ค ำสั่งแต่งตัง้คณะอนุกรรมกำร
ตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย 
(ในกรณีประเมินสถำนศึกษำในส่วน
กำรศึกษำที่หนึ่ง/หน่วยสนับสนุนกำรจัด
กำรศึกษำ) 
 
 

10 1. ค ำสัง่คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรฝึกอบรมของ
กองทัพเรือ ที่ 2/2558 ลง 
23 ก.ย.58 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนกุรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ
สถำนศึกษำของกองทัพเรือ 
ระดับต่ ำกวำ่ปรญิญำ  
2. ค ำสัง่คณะกรรมกำร
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ
และกำรฝึกอบรมของ
กองทัพเรือ ที่ 3/2558 ลง 
23 ก.ย.58 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนกุรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรฝึกอบรมของ
กองทัพเรือ  
3. ค ำสัง่ ยศ.ทร. (เฉพำะ)  
ที่ 73/2553 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำในส่วน
กำรศึกษำที่หนึง่  ลง  
5 ก.พ.53  
4. มำตรกำรประหยัด
งบประมำณของ ทร. 

1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

 

 จัดท ำบันทึกขออนุมัติตรวจสอบและประเมิน
สถำนศึกษำ/หน่วย และ (ร่ำง) ค ำสั่งแตง่ตั้ง

คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรตรวจสอบและประเมิน
สถำนศึกษำ/หน่วย 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 
 

   5. พ.ร.บ.กำรศึกษำ
แห่งชำติ พ.ศ.2542 (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 2 (พ.ศ.
2545) 
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 เสนอขออนุมัติตรวจสอบและประเมิน
สถำนศึกษำ/หน่วย และแต่งตั้งคณะท ำงำน
ตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย 
ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.ยศ.ทร. และ  
กบ.ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ 

10  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 
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 ส ำเนำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะ 
อนุกรรมกำรประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย  
ให้ผู้เกี่ยวข้องตำมค ำสั่งฯ 
 

3  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. เบิกยืมเงิน  
2. ขอรับกำรสนับสนุนยำนพำหนะและ
น้ ำมันเชื้อเพลิง และติดต่อสถำนที่พัก (กรณี
ประเมินนอกพื้นที่ ยศ.ทร./ออกต่ำงจังหวัด) 
3. ประสำนกำรจัดเลี้ยงระหว่ำงกำรประเมิน 

7  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

ไมอ่นุมัติ 

จก.ยศ.ทร. 

อนุมัติ 

บันทึกอนุมัติตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย 
และค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำร

ตรวจสอบและประเมินสถำนศึกษำฯ  

เตรียมงำนด้ำนธุรกำร  
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอยีดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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1. จัดท ำแนวทำงประชุมเตรียมกำรก่อน
ประเมิน 
2. ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของ
คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ แต่ละคน  
 3. จัดท ำแบบฟอร์มรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและเมินฯ 
4. จัดเตรียมข้อมูลและส ำเนำเอกสำร/
แบบฟอร์มท่ีใช้ประกอบกำรตรวจสอบและ
ประเมินให้คณะท ำงำน/คณะอนกุรรมกำรฯ 
แต่ละคน ประกอบด้วย แนวทำงกำรประชุม 
เตรียมกำรก่อนประเมิน หน้ำที่ของผู้
ประเมิน แบบฟอร์มรำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและประเมิน ก ำหนดกำรประเมิน
คู่มือประกันคุณภำพกำรศึกษำ/หลักเกณฑ์
และคู่มือประกันคุณภำพกำรฝึกอบรมของ ทร.  
SAR และ CD บันทึกข้อมูลที่ใช้ประกอบ
ประเมิน 

10  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. ออกข่ำวเชิญผู้สถำนศึกษำ/หน่วย และ
คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ ประชุม 
2. ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรประเมิน 
ก ำหนดข้อตกลงที่ใช้ประเมิน นัดหมำย
รำยละเอียดกำรปฏิบัติระหว่ำงสถำนศึกษำ/
หน่วย และคณะท ำงำน/คณะอนกุรรมกำรฯ 
3. แจกจ่ำยเอกสำร/ข้อมูล ให้คณะท ำงำน/
คณะอนุกรรมกำรฯ 

1  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

จัดเตรียมข้อมูล/เอกสำร/แบบฟอร์ม  
ส ำหรับใช้ในกำรประเมินสถำนศึกษำ 

 

 ประชุมเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรประเมิน 
ทุกสถำนศึกษำในภำพรวม 
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ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 
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 1. คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ เข้ำ
ประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย ๆ ละ 3 วัน 
2. คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ 
ตรวจสอบเอกสำร/หลักฐำน สัมภำษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมสถำนที่ ให้คะแนน
ประเมินและข้อเสนอแนะ แล้วแถลงผล
ประเมินด้วยวำจำในวันสุดท้ำยของกำร
ประเมิน 
3. ประเมินควำมพึงพอใจและควำมไม่พึง
พอใจที่สถำนศึกษำ/หน่วย มีต่อคณะ 
ท ำงำน/คณะอนกุรรมกำรประเมินฯ 

สถำนศึกษำ/
หน่วยละ 

3 วัน 

1. คู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำระดับต่ ำกว่ำ
ปริญญำ 
2. คู่มือกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำส ำหรับ
สถำนศึกษำในส่วน
กำรศึกษำที่หนึ่ง 
3. หลักเกณฑ์และคู่มือ
ประกันคุณภำพกำร
ฝึกอบรมของ ทร. พ.ศ.2557 

1. กปภ.ยศ.ทร. 
2. คณะท ำงำน/
คณะอนุกรรมกำร
ประเมินฯ 
3. จนท.ช่วยเหลือ 

10 
 
 
 
 

 1. รวบรวมข้อมูลผลประเมินจำกคณะท ำงำน/
คณะอนกุรรมกำรประเมินฯ ทุกคน 
2. จัดท ำรูปเล่ม (ร่ำง) รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบและประเมินฯ ส่งให้สถำนศึกษำ/
หน่วย ตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้น 
3. วิเครำะห์ผลประเมินประเมินควำมพึงพอใจ
และควำมไม่พึงพอใจที่สถำนศึกษำ/หน่วย มี
ต่อคณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรประเมินฯ 

10  1. เลขำนุกำร
คณะท ำงำน/
คณะอนุกรรมกำร
ประเมินฯ 
2. หน.สถิติและ
วิเครำะห์ข้อมูล กปภ.
ยศ.ทร. 

11  1. เชิญผู้แทนสถำนศึกษำ/หน่วยและ
คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ ประชุม
พิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรตรวจสอบ
และประเมิน 
2. สถำนศึกษำ/หน่วย ให้กำรรับรองผลกำร
ประเมินฯ เป็นลำยลักษณ์อักษร 
 

สถำนศึกษำ/
หน่วยละ 

1 วัน 

 1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

 คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ เข้ำประเมิน
สถำนศึกษำ/หน่วย 

 จัดท ำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมิน 

 ประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผลกำรตรวจสอบและ
ประเมิน 
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ฉ 

ช 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

 
 
 
 

 3. คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ ลง
ลำยมือรับรองผลประเมินในหน้ำควำม
เห็นชอบของรำยงำนผลกำรจรวจสอบและ
ประเมิน 

   

12 
 
 
 
 
 

 รวบรวมหลักฐำนกำรจ่ำยเงินที่ใช้
ประกอบกำรผลักใช้ ประกอบด้วย ค่ำ     
จัดเลี้ยง ค่ำพำหนะ ค่ำที่พัก ค ำสั่งไปปฏิบัติ
รำชกำร และบันทึกอนุมัติผลักใช้เงินยืม 

7 1. ใช้แบบฟอร์มที่  กง.ทร. 
ก ำหนด (ใบส ำคัญรับเงิน 
กง.2  ใบรับรองแทนใบเสร็จ 
รับเงิน 
 2. ด ำเนินกำรให้เรียบร้อย
ภำยใน 7 วันงำน 

1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. จัดท ำ (ร่ำง) บันทึกสรุปผลกำรตรวจสอบ
และประเมินฯ ประกอบด้วย 
   - วิเครำะห์ผลประเมินในภำพรวม จุดเด่น 
จุดที่ควรพัฒนำ ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ 
   - เปรียบเทียบกับผลประเมินในครั้ง       
ที่ผ่ำนมำ (ถ้ำมี) 
   - วิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจและ
ควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อคณะท ำงำน/
คณะอนุกรรมกำรประเมินฯ ในภำพรวมตำม
รำยกำรประเมินและรำยบุคคล 
2. จัดท ำรูปเล่มรำยงำนผลตรวจสอบและ
เมินคุณภำพภำยใน ฉบับสมบูรณ์ 
 

5  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

อนุมัติเบิกเงินและผลักใช้เงินยืม 

 จัดท ำ (ร่ำง) บันทึกสรุปผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินฯ และรูปเล่มรำยงำนผลตรวจสอบและเมิน

คุณภำพภำยใน ฉบับสมบูรณ์ 
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ช 

ซ 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

14 
 
 
 
 
 
 
 

 เสนอขออนุมัตริำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
และประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย ตำมล ำดบัชั้น 
(ผ่ำน กศษ.ยศ.ทร.) ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำ
อนุมัติ และลงนำมในค ำน ำของรูปเล่ม
รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินฯ 

10  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

15      
 
 
 
 
 
 

 1. จัดท ำส ำเนำรูปเล่มรำยงำนผลตรวจสอบ
และเมินคุณภำพภำยใน ฉบับสมบูรณ์ 
 ที่ จก.ยศ.ทร. ลงนำมแล้ว 
2. จัดท ำ CD บันทึกรำยงำนผลตรวจสอบ
และเมินคุณภำพภำยใน  
3. เผยแพร่ผลประเมินในเว็บไซต์ กปภ.
ยศ.ทร. 

5  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ส่งรำยงำนผลตรวจสอบและประเมินฯ ให้
สถำนศึกษำ/หน่วย ๆ ละ 2 เล่ม พร้อมแผ่น
บันทึกข้อมูล 1 แผ่น 

5  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

จก.ยศ.ทร.  

 บันทึกสรุปผลกำรตรวจสอบและประเมินฯ และ
รูปเล่มรำยงำนผลตรวจสอบและเมินคุณภำพภำยใน 

ฉบับสมบูรณ์ ที่ จก.ยศ.ทร. ลงนำมแล้ว 

 จัดส่งส ำเนำรูปเล่มรำยงำนผลตรวจสอบและเมิน
คุณภำพภำยใน ให้สถำนศึกษำ/หน่วย 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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ซ 

ฌ 

 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

17  1. วิเครำะห์ผลประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย
ในภำพรวม ประกอบด้วย 
   - เปรียบเทียบผลประเมินของ
สถำนศึกษำ/หน่วย กับผลประเมินในครั้งที่
ผ่ำนมำ 
    - เปรียบเทียบผลประเมินระดับสถำบัน
ของทุกสถำนศึกษำ/หน่วย 
    - วิเครำะห์ผลประเมิน จ ำแนกตำม
สถำนศึกษำ 
   - วิเครำะห์ผลประเมินจ ำแนกตำม
มำตรฐำน 
2. วิเครำะห์ผลประเมินควำมพึงพอใจและ
ควำมไม่พึงพอใจที่มีต่อคณะท ำงำน/คณะ  
อนุกรรมกำรฯ ประกอบด้วย 
   - จ ำแนกตำมรำยกำรประเมิน 
   - จ ำแนกตำมสถำนศึกษำ/หน่วยที่รับ
ประเมิน 
   - จ ำแนกตำมรำยบุคคล 

10  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

18  1. เชิญผู้แทนสถำนศึกษำ/หน่วย และ
คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ ประชุม
สรุปผลกำรตรวจสอบและประเมินใน
ภำพรวมหลังประเมินครบทุกสถำนศึกษำ/
หน่วย เพื่อรับทรำบผลประเมิน สรุปปัญหำ
ข้อขัดข้อง ส ำหรับใช้เปน็ข้อมูลในกำร
วำงแผนปรับปรุงในครั้งต่อไป 
2. จัดท ำบันทึกรำยงำนกำรประชมุแจกจ่ำย
หน่วยเกีย่วข้อง 

1  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

 วิเครำะห์และสรุปผลประเมินในภำพรวมเมื่อประเมิน
ครบทุกสถำนศึกษำ/หน่วย 

 ประชุมสรุปผลประเมินในภำพรวมเม่ือประเมิน 
ครบทุกสถำนศึกษำ/หน่วย 
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ฌ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ ผังกระบวนการ 
 

รายละเอียดของงาน มาตรฐานเวลาและข้อก าหนด ผู้รับ 
ผิดชอบ เวลา (วัน) ข้อก าหนด 

19 
 
 
 
 
 
 
 

 1. น ำผลประเมินของทุกสถำนศึกษำ  
มำวิเครำะห์ผลประเมินในภำพรวม 
2. น ำผลประเมินควำมพึงพอใจและ 
ไม่พึงพอใจที่ทุกสถำนศึกษำ/หน่วยมีต่อ
คณะท ำงำน/คณะอนุกรรมกำรฯ มำ
วิเครำะห์ผลในภำพรวม 

5  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

20 
 
 
 
 

 เสนอขออนุมัตริำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบ
และประเมินในภำพรวมของทุกสถำนศึกษำ/
หน่วย ตำมล ำดับชั้น (ผ่ำน กศษ.ยศ.ทร.) 
ให้ จก.ยศ.ทร. พิจำรณำอนุมัติ   

10  1. หน.ตรวจสอบและ
ประเมินผล  
กปภ.ยศ.ทร. 
2. หน.ควบคุม  
กปภ.ยศ.ทร. 

21  1. ส่งรำยงำนผลประเมินฯ เสนอ ทร.เพื่อ
รับทรำบผลประเมิน 
2. จัดท ำหนังสือตอบขอบคุณคณะท ำงำน/
คณะอนุกรรมกำรฯ พร้อมแจ้งผลประเมิน
ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจที่สถำนศึกษำ/
หน่วยมีต่อคณะท ำงำน/คณะอนกุรรมกำรฯ 

10   

  รวมระยะเวลำ (วันรำชกำร) ขึ้นอยู่กับจ ำนวนสถำนศึกษำ/หน่วยท่ีประเมิน 

 จัดท ำบันทึกรำยงำนสรุปผลกำรตรวจสอบและ
ประเมินในภำพรวมของทุกสถำนศึกษำ/หน่วย 

จก.ยศ.ทร.  

รำยงำนผลกำรตรวจสอบและประเมินใน
ภำพรวมของทุกสถำนศึกษำ/หน่วย B 

อนุมัติ 

ไม่อนุมัติ 
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หมำยเหตุ   1.  ประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย ใช้เวลำสถำนศึกษำ/หน่วยละ 3 วัน 
    2.  ประชุมพิจำรณำ (ร่ำง) รำยงำนผลประเมินสถำนศึกษำ/หน่วย ใช้เวลำสถำนศึกษำ/หน่วยละ 1 วัน 
    3. สถำนศึกษำระดับต่ ำกว่ำปริญญำ มีทั้งหมด 9 สถำนศกึษำ 
     3.1  สถำนศึกษำกลุม่ที่ 1 (มี 4 สถำนศึกษำ คือ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.นวก.ศวก.พร. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. และ รร.ชอร.กศษ.กพช.อร.) ประเมินทุกปี 
     3.2  สถำนศึกษำกลุม่ที่ 2 (มี 5 สถำนศึกษำ คือ รร.สสท.กวก.สสน.สสท.ทร. รร.นย.ศฝ.นย. รร.พธ.พธ.ทร.  รร.อล.กวก.อล.ทร. และ รร.ขส.กวก.ขส.ทร.)  
      ประเมินปีเว้นปี 
    4. สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่งและหนว่ยสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ มีทั้งหมด 8 หน่วย 
     4.1  สถำนศึกษำในส่วนกำรศึกษำที่หนึ่ง (มี 3 สถำนศึกษำ คือ วทร.ยศ.ทร. รร.สธ.ทร.ยศ.ทร. และ รร.ชต.ยศ.ทร.) ประเมินปีเว้นปี 
     4.2  หน่วยสนับสนนุกำรจัดกำรศึกษำ (มี 5 หนว่ย คือ ฝวก.ยศ.ทร. ศยร.ยศ.ทร. กบศ.ยศ.ทร. กหส.ยศ.ทร. และ กอง สน.ยศ.ทร. ประเมินปีเว้นปี 
    5. สถำนศึกษำ/หน่วยที่เปิดอบรมหลักสูตรพัฒนำก ำลังพล มีทั้งหมด 4 หนว่ย คือ  
     5.1  หลักสูตรข้ำรำชกำรกลำโหมพลเรือนต่ ำกว่ำชั้นสัญญำบัตร ของ รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. ประเมินปีเว้นปี 
     5.2  หลักสูตรพันจ่ำนักเรียนและนกัเรียนพันจ่ำ ของ รร.พจ.ยศ.ทร. ประเมินปีเว้นปี 
     5.3  หลักสูตรภำคสำธำรณศึกษำทหำรใหม่ ของ ศฝท.ยศ.ทร. ประเมินปีเว้นปี 
     5.4  หลักสูตรใน ศภษ.ยศ.ทร. ประเมินปีเว้นปี  
 
Link คู่มือปฏิบัติงาน 
55-EDU-WM-SP1.2 กระบวนการตรวจสอบและประเมินคณุภาพ 
 
 
 
 
 

http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/55-wm-sp1.2.pdf
http://www.navedu.navy.mi.th/qedu/pmqa6/wf_wm_59_60/wm-pdf/55-wm-sp1.2.pdf

