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กระบวนการปฏิบัติงาน
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร กองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
---------------------------------------------------------------------กองคุ ณ ภาพและมาตรฐานการฝึ ก ศึ ก ษาทหาร กองบั ญ ชาการสถาบั น วิ ช าการป้ อ งกั น ประเทศ
(กมศ.บก.สปท.) เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ ประสานงาน กากับดูแล การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันการศึกษาสังกัด กห. โดยมีการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนามาตรฐาน
การศึกษา สถาบั นการศึกษาของกองทัพ สังกัด กห. ให้ มีคุณภาพเทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นในระดับ
เดียวกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ.
กมศ.บก.สปท. เป็นหน่วยงานขึ้นตรงต่อกองบัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (สปท.) ในฐานะ
หน่วยงานด้านการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ซึ่งทาหน้าที่เป็น “สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาวิชาการ
ทหาร” ตามคาสั่ง กห.ที่ ๖๙๓/๒๕๕๒ เรื่อง การดาเนินงานกิจการสภาการศึกษาวิชาการทหาร ลง ๗ ก.ย.๕๒ และ
มีหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามคาสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา
กระทรวงกลาโหม ลง ๒๐ ก.ค.๔๕
ภารกิจของ กมศ.บก.สปท. ประกอบด้วยภารกิจงานหลัก ๓ กลุ่มงาน คือ ๑) งานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ๒) งานพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๓) งานพัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน สาหรับใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา ซึ่ง จาเป็นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุง การดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป จึงจาเป็นต้องมีการจั ดทากระบวนการ
ปฏิบัติงานเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดาเนินงานให้มีความถูกต้อง ชัดเจน ภายใต้ระยะเวลาที่กาหนด รวมทั้งเป็น
แนวทางในการประเมินผลและพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑. วัตถุประสงค์
๑.๑ เพื่ อ ให้ มีม าตรฐานในการด าเนิ น งานที่ ถู กต้ อ ง ครบถ้ ว น และเป็ น ไปในทิ ศทางเดี ย วกั น ภายใต้
ระยะเวลาที่กาหนด และมีความต่อเนื่อง
๑.๒ เพื่อกาหนดแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ และมาตรฐานของการติดตามตรวจสอบการดาเนินงานงานตาม
ภารกิจหลักของ กมศ.บก.สปท.
๑.๓ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้ทุกขั้นตอน
๑.๔ เพื่อให้คู่มือในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของ กมศ.บก.สปท. สาหรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม

๒. ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่
๒.๑ พิจารณา เสนอความเห็น ดาเนินการ ปรับปรุง พัฒนาระบบ หลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรม และการกาหนดมาตรฐานการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของ
กองทัพ ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพและมาตรฐานการศึกษาชาติ
๒.๒ วางแผน อานวยการ ประสานงาน ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหาร
และการศึกษาอบรมสถาบันการศึกษาของกองทัพ

-๒๒.๓ กากับดูแล ติดตาม วิเคราะห์ ความก้าวหน้าในการดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน
การศึ ก ษา และรายงานผลการด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพภายในและการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๒.๔ ดาเนินการพัฒนากาลังพลให้มีความรู้ ความเข้าใจ งานประกันคุณภาพการศึกษา และการทาหน้าที่
เป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ
๒.๕ ดาเนินการพัฒนาและส่งเสริมงานประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ
๒.๖ ดาเนินการรวบรวมข้อมูล จัดทาเอกสาร การเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ และกิจกรรมงานประกันคุณภาพ
การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ รวมทั้งหน่วยงานนอกกระทรวงกลาโหม
๒.๗ ดาเนินการสร้างเครือข่ายงานการประกันคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมภายใน
กองทัพและภายนอกกองทัพ
๒.๘ พิจารณาจัดข้าราชการไปร่วมประชุมสัมมนาในสายงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วย

๓. คาจากัดความ
๓.๑ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ หมายถึง
กระบวนการตรวจสอบผลการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบั น การศึกษาของกองทัพ ที่ได้รับอนุมัติจาก ผบ.ทสส. รวมทั้งประเมิน ผลการ
ดาเนินงานที่ตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
๓.๒ สถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ หมายถึ ง หน่ ว ยงานด้ า นการศึ ก ษาของกองทั พ หมายถึ ง
สถาบั นการศึกษาในสังกัด กห. จานวน ๑๙ หน่ว ย ได้แก่ รร.สธ.ทบ.(ส่วนบัณฑิตการศึกษาฯ) รร.จปร. รร.นร.
รร.นนก. วพม. วพบ. วพร.ศวก.พร. วพอ.พอ. รร.ตท.สปท. รร.ชท.สปท. รร.แผนที่ ผท.ทหาร รร.นส.ทบ.
รร.ชุมพลฯ ยศ.ทร. รร.ชอร.กศษ.กพช.อร. รร.นวก.ศวก.พร. รร.จอ.ยศ.ทอ. รร.ดย.ทบ. รร.ดย.ดย.ทร.ฐท.กท. และ
รร.ดย.ทอ.ดย.อย.
๓.๓ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประกอบด้วย มาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์ ก ารประเมิน คุ ณ ภาพการศึก ษา รวมทั้ งข้ อ มู ล ต่า งๆ ที่เ กี่ ย วข้อ งกั บการประกั น คุ ณภาพ การศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ

๔. หน้าที่ความรับผิดชอบ
กองคุณภาพและมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ แผนก ดังนี้
๔.๑ แผนกตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
มี ห น้ า ที่ ว างแผน อ านวยการ ประสานงาน ด าเนิ น การตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การฝึ ก ศึ ก ษาทหารและการศึ ก ษาอบรมสถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ การติ ด ตามด าเนิ น งาน การศึ ก ษา
และวิ เคราะห์ ผ ลการด าเนิ น งานการพัฒ นาคุ ณภาพการศึก ษาสถาบั นการศึ กษาของกองทัพ รวมทั้ ง รายงาน
ผลการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอกสถาบันการศึกษาของกองทัพ

-๓๔.๒ แผนกพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
มีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ระบบต่างๆ ที่ใช้ในงานประกันคุณภาพการศึกษา และดาเนินการปรับปรุง
พั ฒ นาระบบ หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก ศึ ก ษาทหารและการศึ ก ษาอบรมของกองทั พ
การกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุ ณภาพการฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ
ให้เป็นไปตามความต้องการของกองทัพและมาตรฐานการศึกษาชาติ เพื่อใช้ในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพ
๔.๓ แผนกจัดการและส่งเสริมการประกันคุณภาพ
มีหน้าที่ดาเนินการด้านงานธุรการ งานกาลังพล การรวบรวมแผนงาน โครงการ งบประมาณ การ
ประชุ ม การสั ม มนา การพั ฒ นาก าลั ง พลให้ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจการประกั น คุ ณ ภาพการฝึ ก ศึ ก ษาทหาร
และการศึกษาอบรมของกองทัพ การพัฒนากาลังพลเป็นผู้ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการฝึกศึกษาทหารและ
การศึกษาอบรมของกองทัพ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถาบันการศึกษาของกองทัพจากผลการตรวจสอบและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพ การเผยแพร่ ข้ อ มู ล ความรู้ และกิ จ กรรม รวมทั้ ง การสร้ า ง เครื อข่ ายงานประกั นคุ ณภาพ
การฝึกศึกษาทหารและการศึกษาอบรมของกองทัพและนอกกองทัพ
๕. Work flow กระบวนการ
๕.๑ กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๕.๒ กระบวนการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๕.๓ กระบวนการจั ดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุค ลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ

๕.๑ กระบวนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ

1
2

ชื่องาน : งานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ส่วนราชการ กมศ.บก.สปท. รหัสเอกสาร
หลักการและเหตุผล : การตรวจสอบและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ เป็นการติดตาม กากับ ดูแลการดาเนินงานของสถาบันการศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินที่กาหนด รวมทั้งเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการการประเมินคุณภาพภายนอก จึงจาเป็นต้องมีการจัดทากระบวนการทางานที่ถูกต้อง
ชัดเจน สาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีมาตรฐานในการดาเนินงานตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
เวลา
มาตรฐาน
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ดาเนินงาน คุณภาพงาน
- กาหนดห้วงเวลาในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
๑
เดือน พ.ย. ถูกต้อง รวดเร็ว แผนกตรวจสอบ
ภายใน ประจาปีงบประมาณ
ของทุกปี ภายในระยะเวลา และประเมินฯ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติแจ้งยืนยันการตรวจสอบและประเมิน
แจ้งยืนยันการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
(๑๕ วัน)
ที่กาหนด
กมศ.บก.สปท.
การศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ

คุณภาพภายใน นาเรียน ผบ.สปท.
- จัดทาหนังสือแจ้งให้สถาบันการศึกษายืนยันห้วงเวลาในการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายในฯ ที่กาหนด

ขออนุมัติโครงการ "การตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษา
ของกองทัพ ประจาปีงบประมาณ”

- ขออนุมัติโครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ประสานคณะอนุกรรมการฯ ที่สามารถตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในได้ตามห้วงเวลาที่กาหนด
- ออกคาสั่งและแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ออกคาสั่งให้คณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ณ สถาบันการศึกษา

3

เดือน ธ.ค. ถูกต้อง รวดเร็ว แผนกตรวจสอบ
ของทุกปี ภายในระยะเวลา และประเมินฯ
(๑๕ วัน)
ที่กาหนด
กมศ.บก.สปท.

-๔ -

- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอตรวจสอบงบประมาณ
- จัดทาโครงการ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประจาปีงบประมาณ

๒

4

ลาดับ

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๓
การแจ้งการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ

๔

5
6

- จัดทาหนังสือขออนุมัติแจ้งการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประจาปี
งบประมาณ นาเรียน ผบ.สปท.
- จัดทาหนังสือแจ้งการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ ถึงสถาบันการศึกษา และ
คณะอนุกรรมการ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ประสานคณะอนุกรรมการฯ และสถาบันการศึกษา เพื่อทบทวน
วัน เวลา ในการประชุมเตรียมการ
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนห้องประชุม
- มีหนังสือถึง กลบ.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการบันทึกภาพ
- จัดทาวาระการประชุม
- จัดคาชี้แจงการประชุม
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย
๑) เอกสาร Power Point นาเสนอข้อมูล
๒) กาหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ
๓) การแบ่งมอบหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
๔) แบบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ
๕) ตัวอย่างคาถามในการสัมภาษณ์
๖) ใบประเมินการดาเนินงานตรวจสอบและประเมินฯ
๗) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๘) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา
- ดาเนินการประชุมเตรียมการ ตามวัน เวลา ที่กาหนด
- จัดทารายงานผลการประชุมเตรียมการ นาเรียน ผบ.สปท. เพื่อ
กรุณาทราบ

เวลา
มาตรฐาน
ดาเนินงาน คุณภาพงาน
เดือน ธ.ค. ถูกต้อง รวดเร็ว
ของทุกปี ภายในระยะเวลา
(๕ วัน)
ที่กาหนด

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกตรวจสอบ
และประเมินฯ
กมศ.บก.สปท.

ก่อนการ ถูกต้อง รวดเร็ว แผนกตรวจสอบ
ตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลา และประเมินฯ
แต่ละสถาบัน ที่กาหนด
กมศ.บก.สปท.
ประมาณ ๑
เดือน
(๕ วัน)

-๕-

การประชุมเตรียมการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ

รายละเอียดงาน

7

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๕

การดาเนินการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ

๖
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ

รายละเอียดงาน
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนรถตู้โดยสาร
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการบันทึกภาพ
- ประสานสถาบันการศึกษา ขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- เดินทางไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจสอบฯ และให้
สถาบันการศึกษารายงานผลการประเมินตนเองฯ ด้วยวาจา
- ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
๑) ตรวจสอบฯ จากหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
๒) ตรวจเยีย่ มสถานที่
๓) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แจกใบประเมินการดาเนินงานตรวจสอบและประเมินฯ ในวันที่ ๑
ของการตรวจสอบฯ และขอรับคืนในวันที่ ๓ ของการตรวจสอบฯ
- สรุปผลการตรวจและรายงานผลการตรวจด้วยวาจา
- ประสานคณะอนุกรรมการฯ และสถาบันการศึกษา เพื่อทบทวน
วัน เวลา ในการประชุมสรุปผล
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนห้องประชุม
- มีหนังสือถึง กลบ.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการบันทึกภาพ
- จัดทาวาระการประชุม
- จัดคาชี้แจงการประชุม
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุม ประกอบด้วย
๑) เอกสาร Power Point นาเสนอข้อมูล
๒) เอกสารสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ
- ดาเนินการประชุมสรุปผลการตรวจสอบฯ ตามวัน เวลา ที่กาหนด
- สรุปผลประเมินการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ

เวลา
มาตรฐาน
ดาเนินงาน คุณภาพงาน
เดือน ก.พ.- ถูกต้อง รวดเร็ว
ก.ย. ภายในระยะเวลา
ของทุกปี
ที่กาหนด
(๓ วัน)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกตรวจสอบ
และประเมินฯ
กมศ.บก.สปท.

-๖-

8
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10

ลาดับ

หลังการ ถูกต้อง รวดเร็ว แผนกตรวจสอบ
ตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลา และประเมินฯ
แต่ละสถาบัน ที่กาหนด
กมศ.บก.สปท.
ประมาณ
๒–๔
สัปดาห์
(๕ วัน)

11

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๗

รายงานผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ

รายละเอียดงาน
- จัดทา (ร่าง) รายงานผลตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติให้สถาบันการศึกษาพิจารณาและรับรอง
(ร่าง) รายงานผลตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- เมื่อสถาบันการศึกษาพิจารณาและรับรอง (ร่าง) รายงานผล
ตรวจสอบฯ แล้ว จัดทาเป็นเล่มรายงานผลตรวจสอบฯ
ประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้
๑) ข้อมูลพื้นฐาน
๒) วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
๓) การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
๔) ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการฯ ลงนาม รับรองผลการตรวจฯ
๕) ผนวก
- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ นาเรียน ผบ.สปท. ผบ.ทสส. และ
รมว.กห. เพื่อกรุณาทราบ และสั่งการต่อไป

เวลา
มาตรฐาน
ดาเนินงาน คุณภาพงาน
หลังการ ถูกต้อง รวดเร็ว
ตรวจสอบฯ ภายในระยะเวลา
เสร็จสิ้น
ที่กาหนด
ประมาณ
๑ เดือน
(๓๐ วัน)

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกตรวจสอบ
และประเมินฯ
กมศ.บก.สปท.

-๗-

12
13

ลาดับ

เดือน
ส.ค- ก.ย.
ของทุกปี
(๑๕ วัน)

เอกสารอ้างอิง : ๑. คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กห ลง ๒๐ ก.ค.๔๕
๒. คาสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๕๑ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย ลง ๑๘ เม.ย.๕๑
๓. คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถาบันของ กห. ลง ๒๐ มี.ค.๔๔
๔. คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบันการศึกษาของกองทัพ ลง ๒๙ ม.ค.๕๓

๕.๒ กระบวนการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ

14
15

ส่วนราชการ กมศ.บก.สปท. รหัสเอกสาร
ชื่องาน : การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
หลักการและเหตุผล : การจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ เป็นเครื่องมือสาคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการรายงาน ตรวจสอบ และประเมินผล
การดาเนินงานของสถาบันการศึกษา ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาที่กาหนดขึ้น ซึ่งจะช่วยสะท้อนให้สถาบันการศึกษาทราบศักยภาพของสถาบันในการดาเนินงาน
รวมทั้งข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงจาเป็นต้องมีการจัดทากระบวนการทางานที่ถูกต้อง ชัดเจน สาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีมาตรฐานในการดาเนินงานในการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ลาดับ

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๑
ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ที่
เ กี่ ย ว ข้ อ ง กั บ ก า ร ก า ห น ด
มาตรฐานการประกัน คุณภาพ
การศึกษา ทุกระดับ

ประชุมเพื่อพิจารณากาหนด
มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
แยกตามระดับการศึกษา

ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกีย่ วข้องกับ
การกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ทั้งการประเมินคุณภาพภายใน และ
การประเมินคุณภาพภายนอก
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับอาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา
- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอ
ตรวจสอบงบประมาณในการจัดประชุม
- มีหนังสือถึง กลบ.บก.สปท. ขอรับ
การสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อ
ขอรับการสนับสนุน จนท.ควบคุม สื่อ
โสตทัศนูปกรณ์ และ การบันทึกภาพ
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนห้องประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุมฯ
นาเรียน ผบ.สปท.
- จัดทาหนังสือเชิญผู้แทน
สถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม
- ดาเนินการประชุม แยกตามระดับ
การศึกษา ได้แก่

เวลาดาเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

เดือน ต.ค. – ม.ค. - ข้อมูลครบถ้วนตามระดับ
(๔ เดือน)
การศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

- แผนกพัฒนา
คุณภาพและ
มาตรฐาน
กมศ.บก.สปท.

-๘-

๒

รายละเอียดงาน

เดือน ก.พ. – ส.ค. - ขั้นตอนการดาเนินงานถูกต้อง - แผนกพัฒนา
(๖ เดือน)
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
คุณภาพและ
มาตรฐาน
กมศ.บก.สปท.

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๓
ประชุม คศษ.ทท. เพื่อพิจารณาร่าง
มาตรฐานการประกันคุณภาพ

รายละเอียดงาน
๑. ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ระดับต่ากวาปริญญาตรี
๓. ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จัดทามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพตามมติ
ที่ประชุม
- สรุปรายงานการประชุม และแจกจ่าย
ให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
- จัดทาหนังสือเสนอร่างมาตรฐานการ
ประกันคุณภาพ ถึง คศษ.ทท. ผ่าน
กพ.ทหาร เพื่อเข้าที่ประชุม คศษ.ทท.
พิจารณา ฯ
- จัดทาหนังสือเชิญผู้แทน
สถาบันการศึกษาที่เกีย่ วข้องเข้าร่วม
ประชุม ตามความเหมาะสม
- เข้าร่วมประชุม เสนอร่างฯ พร้อมตอบ
ปัญหา และรับฟังความคิดเห็น
- ปรับปรุง แก้ไข ร่างฯ ตามมติที่ประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุมัติใช้มาตรฐานฯ
นาเรียน ผบ.ทสส. ผ่าน กพ.ทหาร

เวลาดาเนินงาน

เดือน ก.ย.
(๑ เดือน)

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

- ขั้นตอนการดาเนินงานถูกต้อง - แผนกพัฒนาคุณภาพ
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
และมาตรฐาน
กมศ.บก.สปท.

หมายเหตุ

- ๙-

16

ลาดับ

17
18

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๔

จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา

เอกสารอ้างอิง : ๑.
๓.
๕.
๗.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รายละเอียดงาน
- จัดทาร่าง คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- ประชุมผู้เกีย่ วข้อง เพื่อพิจารณาร่าง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- ปรับปรุง แก้ไข ร่างฯ คู่มือ ตาม
มติที่ประชุม
- ร่างคานา และเสนอให้ ผบ.สปท.
ลงนาม
- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อ
ขอตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการ
จัดพิมพ์คู่มือฯ
- ส่งต้นฉบับให้ กจห.บก.สปท.
ดาเนินการจัดจ้างพิมพ์
- จัดทาหนังสือขออนุมัติใช้คู่มือฯ
นาเรียน ผบ.สปท.
- มีหนังสือแจกจ่ายคู่มือฯ ให้
สถาบันการศึกษา

เวลาดาเนินงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

เดือน ต.ค. – เม.ย. - ขั้นตอนการดาเนินงานถูกต้อง - แผนกพัฒนา
(๗ เดือน)
เป็นไปตามแผนที่กาหนด
คุณภาพและ
มาตรฐาน
กมศ.บก.สปท.
- กมศ.บก.สปท.
- กจห.บก.สปท.

มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๒. มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.๒๕๔๙
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.๒๕๕๔
๔. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.๒๕๕๕
๖. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. พ.ศ.๒๕๕๗ ๘ ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.
ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านอาชีวศึกษา รอบสี่ ของ สมศ.
ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา สังกัด กห. พ.ศ.๒๕๕๖
ข้อบังคับ สภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ รร.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติต่างๆ ของ ก.พ.ร.

- ๑๐ -

19

ลาดับ

20
21

ชื่องาน : งานประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ส่วนราชการ กมศ.บก.สปท. รหัสเอกสาร
หลักการและเหตุผล : การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา เป็นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพได้ ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งเป็นกาลั งพลหลั กที่พัฒนา
สถาบัน การศึกษาของกองทัพ จึ งจาเป็น ต้องมีการจัดทากระบวนการทางานที่ถูกต้องชัดเจน สาหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ งานต่อไป
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีมาตรฐานในการพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
เวลา
มาตรฐาน
ลาดับ
ผังขั้นตอนการดาเนินงาน
รายละเอียดงาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
ดาเนินงาน คุณภาพงาน
๑
- กาหนดห้วงเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เดือน ก.ย. ถูกต้อง รวดเร็ว แผนกจัดการ
- จัดทาหนังสือสารวจความต้องการของสถาบันการศึกษา
ของทุกปี ภายในระยะเวลา และส่งเสริม
สารวจความต้องการของสถาบันการศึกษาของกองทัพ ของกองทัพ
(๓๐ วัน)
ที่กาหนด
การประกัน
- รวบรวมรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ
คุณภาพ
กมศ.บก.สปท.
๒
- มีหนังสือขอรับการสนับสนุนห้องบรรยาย สถานที่ศึกษา
เดือน ต.ค. ถูกต้อง รวดเร็ว แผนกจัดการ
ดูงาน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติ และผู้บรรยาย
ของทุกปี ภายในระยะเวลา และส่งเสริม
ขออนุมัติโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ - มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอตรวจสอบงบประมาณ (๑๕ วัน)
ที่กาหนด
การประกัน
การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ - จัดทารายละเอียดของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฯ
คุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- มีหนังสือขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
กมศ.บก.สปท.
- ออกคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการดาเนินการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

- ๑๑ -

22
23
24
25
26
27

๕.๓ กระบวนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ

28

๓

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

รายละเอียดงาน

- ประชุมพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติออกคาสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วม
ขออนุมัติออกคาสั่งให้ข้าราชการเข้าร่วมประชุม ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ นาเรียน ผบ.ทสส.
เชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกัน - จัดทาหนังสือแจกจ่ายคาสั่งฯ ให้สถาบันการศึกษาของ
คุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ กองทัพ

๔

การดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ

- จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ประชุมแบ่งมอบความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- มีหนังสือเชิญผู้ร่วมพิธีเปิด – ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ดาเนินการจัดหาโล่ที่ระลึกและวุฒิบัตร
- ประสานในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ
- จัดเตรียมดาเนินกรรมวิธีในเรื่องพิธีเปิด – ปิดการประชุมฯ
- ประสานผู้บรรยายในการอบรมให้เป็นไปตามตารางเวลาที่
กาหนด
- ประสานการปฏิบัติในเรื่องการศึกษาดูงาน – และฝึกปฏิบัติ

มาตรฐาน
คุณภาพงาน
เดือน พ.ย. ถูกต้อง รวดเร็ว
ของทุกปี
ภายใน
(๕ วัน)
ระยะเวลา
ที่กาหนด

เวลาดาเนินงาน

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

แผนกจัดการ
และส่งเสริมการ
ประกันคุณภาพ
กมศ.บก.สปท.

เดือน พ.ย. ถูกต้อง รวดเร็วแผนกจัดการ
ของทุกปี
ภายใน และส่งเสริมการ
(๑๐ วัน)
ระยะเวลา ประกันคุณภาพ
ที่กาหนด กมศ.บก.สปท.

- ๑๒ -

29
30
31
32
33
34
35

ลาดับ

ผังขั้นตอนการดาเนินงาน

๕
สรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ

๖
สรุปการติดตามและประเมินผล
ผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

รายละเอียดงาน
- มีหนังสือขอบคุณสถานที่ศึกษาดูงาน สถานทีฝ่ ึกปฏิบัติ
และผู้บรรยาย
- ประชุมสรุปผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
เพื่อดาเนินการปรับปรุงและพัฒนาในการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการในรุ่นต่อไป
- มีหนังสือรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- มีหนังสือส่งแบบติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ
- รายงานผลแบบติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการประชุม
เชิงปฏิบัติการฯ

มาตรฐาน
ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
คุณภาพงาน
หลังจากจัดการ ถูกต้อง รวดเร็วแผนกจัดการ
ประชุมฯ เสร็จ ภายใน และส่งเสริมการ
สิ้นแล้ว
ระยะเวลา ประกันคุณภาพ
(๕ วัน)
ที่กาหนด กมศ.บก.สปท.

เวลาดาเนินงาน

หลังจากจัดการ ถูกต้อง รวดเร็วแผนกจัดการ
ประชุมฯ เสร็จ ภายใน และส่งเสริมการ
สิ้นแล้วประมาณ ระยะเวลา ประกันคุณภาพ
๓ เดือน
ที่กาหนด กมศ.บก.สปท.
(๑๕ วัน)

เอกสารอ้างอิง : ๑. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ สังกัดกระทรวงกลาโหม ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๒. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๓. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๕
๔. มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูง ของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕

- ๑๓ -

36
37
38
39

ลาดับ

- ๑๔ –

๖. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๖.๑ ขั้นตอนการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๖.๑.๑ แจ้ งยื นยั น การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ
- กาหนดห้วงเวลาในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติแจ้งยืนยันการตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน นาเรียน ผบ.สปท.
- จั ดทาหนั งสื อแจ้งให้ ส ถาบันการศึกษายืนยันห้ ว งเวลาในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
ภายในฯ ที่กาหนด
๖.๑.๒ ขออนุมัติโครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึก ษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ
- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอตรวจสอบงบประมาณ
- จัดทาโครงการ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ประจาปี
งบประมาณ
- ขออนุมัติโครงการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ประสานคณะอนุกรรมการฯ ที่สามารถตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในได้ตาม
ห้วงเวลาที่กาหนด
- ออกค าสั่ ง และแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ออกคาสั่งให้คณะอนุกรรมการฯ เดินทางไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึ กษาภายใน
ณ สถาบันการศึกษา
๖.๑.๓ การแจ้งการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติแจ้งการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษา
ของกองทัพ ประจาปีงบประมาณ นาเรียน ผบ.สปท.
- จัดทาหนังสือแจ้งการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ถึงสถาบันการศึกษา และคณะอนุกรรมการ เพื่อรับทราบแนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
๖.๑.๔ การประชุมเตรียมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ประจาปีงบประมาณ
- ประสานคณะอนุกรรมการฯ และสถาบันการศึกษา เพื่อทบทวนวัน เวลา ในการประชุมเตรียมการ
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนห้องประชุม
- มีหนังสือถึง กลบ.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการบันทึกภาพ
- จัดทาวาระการประชุม
- จัดคาชี้แจงการประชุม

- ๑๕ - จัดทาเอกสารประกอบการประชุมประกอบด้วย
๑) เอกสาร Power Point นาเสนอข้อมูล
๒) กาหนดการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ
๓) การแบ่งมอบหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ
๔) แบบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและประเมินฯ
๕) ตัวอย่างคาถามในการสัมภาษณ์
๖) ใบประเมินการดาเนินงานตรวจสอบและประเมินฯ
๗) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๘) รายงานการประเมินตนเองของสถาบันการศึกษา
- ดาเนินการประชุมเตรียมการ ตามวัน เวลา ที่กาหนด
- จัดทารายงานผลการประชุมเตรียมการนาเรียน ผบ.สปท.เพื่อกรุณาทราบ
๖.๑.๕ การดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนรถตู้โดยสาร
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการบันทึกภาพ
- ประสานสถาบันการศึกษา ขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- เดินทางไปตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์การตรวจสอบฯ และให้สถาบันการศึกษารายงานผลการประเมิน
ตนเองฯ ด้วยวาจา
- ดาเนินการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
๑) ตรวจสอบฯ จากหลักฐาน/เอกสารอ้างอิง
๒) ตรวจเยี่ยมสถานที่
๓) การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง
- แจกใบประเมินการดาเนินงานตรวจสอบและประเมินฯในวันที่ ๑ ของการตรวจสอบฯ และ
ขอรับคืนในวันที่ ๓ ของการตรวจสอบฯ
- สรุปผลการตรวจและรายงานผลการตรวจด้วยวาจา
๖.๑.๖ การประชุมสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ ประจาปีงบประมาณ
- ประสานคณะอนุกรรมการฯ และสถาบันการศึกษา เพื่อทบทวนวัน เวลา ในการประชุมสรุปผล
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนห้องประชุม
- มีหนังสือถึง กลบ.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- มีหนังสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนการบันทึกภาพ
- จัดทาวาระการประชุม
- จัดคาชี้แจงการประชุม
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุมประกอบด้วย
๑) เอกสาร Power Point นาเสนอข้อมูล
๒) เอกสารสรุปผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพฯ

- ๑๖ - ดาเนินการประชุมสรุปผลการตรวจสอบฯ ตามวัน เวลา ที่กาหนด
- สรุปผลประเมินการดาเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ
๖.๑.๗ รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
ประจาปีงบประมาณ
- จัดทา (ร่าง) รายงานผลตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของ
กองทัพ
- จัดทาหนังสือขออนุมัติให้สถาบันการศึกษาพิจารณาและรับรอง(ร่าง) รายงานผลตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- เมื่อสถาบันการศึกษาพิจารณาและรับรอง(ร่าง) รายงานผลตรวจสอบฯ แล้ว จัดทาเป็นเล่ม
รายงานผลตรวจสอบฯประกอบด้วย ๕ ส่วน ดังนี้
๑) ข้อมูลพื้นฐาน
๒) วัตถุประสงค์การดาเนินงาน
๓) การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
๔) ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมทั้งให้คณะอนุกรรมการฯ
ลงนาม รับรองผลการตรวจฯ
๕) ผนวก
- รายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
นาเรียน ผบ.สปท. ผบ.ทสส. และ รมว.กห. เพื่อกรุณาทราบ และสั่งการต่อไป
๖.๒ ขั้นตอนการจัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๖.๒.๑ ศึ ก ษาและรวบรวมข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การก าหนดมาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ทุกระดับ
- ศึกษา ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทั้งการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินคุณภาพภายนอก
- ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ระดับอาชีวศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา
๖.๒.๒ ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา แยกตามระดับการศึกษา
- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอตรวจสอบงบประมาณในการจัดประชุม
- มีหนังสือถึง กลบ.บก.สปท. ขอรับการสนับสนุนการจัดเลี้ยง
- มีหนั งสือถึง กบส.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุน เจ้าหน้าที่ ควบคุม สื่ อ โสตทัศนูปกรณ์
และการบันทึกภาพ
- มีหนังสือถึง กกล.บก.สปท. เพื่อขอรับการสนับสนุนห้องประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุมัติจัดประชุมฯ นาเรียน ผบ.สปท.
- จัดทาหนังสือเชิญผู้แทนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมประชุม

- ๑๗ - ดาเนินการประชุม แยกตามระดับการศึกษา ได้แก่
๑) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒) ระดับต่ากวาปริญญาตรี
๓) ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
- จัดทามาตรฐานตัว บ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษา
ของกองทัพ ตามมติที่ประชุม
- สรุปรายงานการประชุม และแจกจ่ายให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ
๖.๒.๓ ประชุม คศษ.ทท. เพื่อพิจารณาร่างมาตรฐานการประกันคุณภาพ
- จัดทาหนังสือเสนอร่างมาตรฐานการประกันคุณภาพ ถึง คศษ.ทท. ผ่าน กพ.ทหาร เพื่ อเข้า
ที่ประชุม คศษ.ทท. พิจารณาฯ
- จัดทาหนังสือเชิญผู้แทนสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมตามความเหมาะสม
- เข้าร่วมประชุมเสนอร่างฯ พร้อมตอบปัญหาและรับฟังความคิดเห็น
- ปรับปรุง แก้ไขร่างฯ ตามมติที่ประชุม
- จัดทาหนังสือขออนุมัติใช้มาตรฐานฯ นาเรียน ผบ.ทสส. ผ่าน กพ.ทหาร
๖.๒.๔ จัดทาคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- จัดทาร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาร่างคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
- ปรับปรุง แก้ไขร่างฯ คู่มือ ตามมติที่ประชุม
- ร่างคานา และเสนอให้ ผบ.สปท. ลงนาม
- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ในการจัดพิมพ์คู่มือฯ
- ส่งต้นฉบับให้ กจห.บก.สปท. ดาเนินการจัดจ้างพิมพ์
- จัดทาหนังสือขออนุมัติใช้คู่มือฯ นาเรียน ผบ.สปท.
- มีหนังสือแจกจ่ายคู่มือฯ ให้สถาบันการศึกษา
๖.๓ ขั้ น ตอนการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๖.๓.๑ สารวจความต้องการของสถาบันการศึกษาของกองทัพ
- กาหนดห้วงเวลาในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- จัดทาหนังสือสารวจความต้องการของสถาบันการศึกษาของกองทัพ
- รวบรวมรายชื่อผู้มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ
๖.๓.๒ ขออนุ มั ติ โ ครงการการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- มีหนังสือขอรับการสนับสนุนห้องบรรยาย สถานที่ศึกษา ดูงาน สถานที่ฝึกปฏิบัติ และผู้บรรยาย
- มีหนังสือถึง กงป.บก.สปท. เพื่อขอตรวจสอบงบประมาณ
- จัดทารายละเอียดของโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- มีหนังสือขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ออกคาสั่งแต่งตั้งข้าราชการดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- ๑๘ ๖.๓.๓ ขออนุ มั ติ อ อกค าสั่ ง ให้ ข้ า ราชการเข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร การพั ฒ นาบุ ค ลากร
ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- ประชุมพิจารณารายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- จั ด ท าหนั ง สื อ ขออนุ มั ติ อ อกค าสั่ ง ให้ ข้ า ราชการเข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ น าเรี ย น
ผบ.ทสส.
- จัดทาหนังสือแจกจ่ายคาสั่งฯ ให้สถาบันการศึกษาของกองทัพ
๖.๓.๔ การดาเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- จัดทาเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ประชุมแบ่งมอบความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- มีหนังสือเชิญผู้ร่วมพิธีเปิด - ปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- ดาเนินการจัดหาโล่ที่ระลึกและวุฒิบัตร
- ประสานในเรื่องอาหารและเครื่องดื่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- จัดเตรียมดาเนินกรรมวิธีในเรื่องพิธีเปิด - ปิดการประชุมฯ
- ประสานผู้บรรยายในการอบรมให้เป็นไปตามตารางเวลาที่กาหนด
- ประสานการปฏิบัติในเรื่องการศึกษาดูงาน - และฝึกปฏิบัติ
๖.๓.๕ สรุ ป ผลการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ การ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถาบันการศึกษาของกองทัพ
- มีหนังสือขอบคุณสถานที่ศึกษาดูงาน สถานที่ฝึกปฏิบัติ และผู้บรรยาย
- ประชุ ม สรุ ป ผลการจั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ เพื่ อ ด าเนิ น การปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาในการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในรุ่นต่อไป
- มีหนังสือรายงานผลการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
๖.๓.๖ สรุปการติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- มีหนังสือส่งแบบติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
- รายงานผลแบบติดตามและประเมินผลผู้ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ

- ๑๙ -

๗. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานเป็น ๒ มาตรฐาน ดังนี้
๗.๑ มาตรฐานระยะเวลา
โดยการกาหนดกรอบเวลาในการปฏิบั ติ ง านตามขั้น ตอนการปฏิ บัติ งานที่ร ะบุ ไว้ใ น work flow และ
มีการควบคุม กากับ ติดตามให้มีการดาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด
๗.๒ มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน
โดยการกาหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สามารถบรรลุภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และลดต้นทุน
ในการปฏิบัติงาน โดยมีการนาเทคโนโลยี/วิธีการทางานใหม่/ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่จาเป็นออก

๘. ระบบติดตามประเมินผลงาน
การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน จะประเมินตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการ โดยใช้
แบบฟอร์มประเมินผล แบบที่ ๑ และ แบบที่ ๒ ดังนี้
แบบที่ ๑ การประเมินผลตามมาตรฐานระยะเวลาในขั้นตอนย่อย
ชื่อขั้นตอน
แผนกที่รับผิดชอบ
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
จานวนขั้นตอนย่อย ..............................ขั้นตอน
ระยะเวลามาตรฐานที่กาหนด.................................
เดือน
ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระยะเวลาในขั้นตอนย่อย
ตั้งแต่..................................................ถึง................................................................
ลาดับที่
ขั้นตอน
เริ่มต้น สิ้นสุด รวมเวลา ผลเปรียบเทียบกับ
ทั้งหมด ระยะเวลามาตรฐาน
ภายในเวลา เกินเวลา
(√)
(X)
๑
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
ผลเปรียบเทียบกับระยะเวลามาตรฐาน
สรุปการดาเนินงานในขั้นตอนนี้
 อยู่ภายในระยะเวลาที่กาหนด
 เกินระยะเวลาที่กาหนด
โดยใช้ระยะเวลามากในขั้นตอนย่อย ๑.
๒.
ควรแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้
๑.
๒.

- ๒๐ แบบที่ ๒ การประเมินผลตามมาตรฐานระยะเวลาในขั้นตอนใหญ่
ชื่อกิจกรรม
แผนกที่รับผิดชอบ
ชื่อผู้จัดเก็บข้อมูล
โทรศัพท์
จานวนขั้นตอนใหญ่ ..............................ขั้นตอน
ระยะเวลามาตรฐานที่กาหนด................................
เดือน
ข้อมูลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานระยะเวลาในขั้นตอนใหญ่
ตั้งแต่..................................................ถึง................................................................
ลาดับที่
ขั้นตอน
เริ่มต้น สิ้นสุด รวมเวลา ผลเปรียบเทียบกับ
ทั้งหมด ระยะเวลามาตรฐาน
ภายในเวลา เกินเวลา
(√)
(X)
๑
๒
๓
๔
๕
รวมขั้นตอนที่ปฏิบัติได้ภายในเวลาที่กาหนด
ขั้นตอน
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
* วิธีการคานวณร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามมาตรฐานเวลาที่กาหนด = จานวนขั้นตอนทีป่ ฏิบัตไิ ด้ภายในเวลาที่กาหนด X 100
จานวนขั้นตอนทั้งหมด

ขั้นตอนที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด ได้แก่
๑.
๒.
๓.
ควรแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

- ๒๑ การรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน มีดังนี้
แบบที่ ๑ การประเมินผลตามมาตรฐานระยะเวลาในขั้นตอนย่อย ให้รายงานเสนอ ผอ.กมศ.บก.สปท.
ภายใน ๗ วัน หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานในขั้นตอนนั้นๆ
แบบที่ ๒ การประเมินผลตามมาตรฐานระยะเวลาในขั้นตอนใหญ่ ให้รายงานเสนอ ผอ.กมศ.บก.สปท.
ภายใน ๑๔ วัน หลังเสร็จสิ้นการดาเนินงานในกิจกรรมทั้งหมด

๙. เอกสารอ้างอิง
๙.๑ คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๒๒๐/๔๕ เรื่อง นโยบายด้านการศึกษา กห ลง ๒๐ ก.ค.๔๕
๙.๒ คาสั่ง ทท. (เฉพาะ) ที่ ๕๕/๕๑ เรื่อง นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย ลง ๑๘ เม.ย.๕๑
๙.๓ คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๓๖/๔๔ เรื่อง นโยบายการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สถาบันของ กห.
ลง ๒๐ มี.ค.๔๔
๙.๔ คาสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๒๑/๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถาบันการศึกษาของกองทัพ ลง ๒๙ ม.ค.๕๓
๙.๕ มาตรฐานการศึกษาของชาติ
๙.๖ มาตรฐานการอุดมศึกษา ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.๒๕๔๙
๙.๗ มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.๒๕๕๔
๙.๘ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒
๙.๙ มาตรฐานการอาชีวศึกษา ตามประกาศ ศธ. พ.ศ.๒๕๕๕
๙.๑๐ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖
๙.๑๑ ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. พ.ศ.๒๕๕๗
๙.๑๒ ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ระดับอุดมศึกษา ของ สมศ.
๙.๑๓ ร่างตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก ด้านอาชีวศึกษา รอบสี่ ของ สมศ.
๙.๑๔ ข้อบังคับ กห. ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพทหารระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษา สังกัด กห. พ.ศ.๒๕๕๖
๙.๑๕ ข้อบังคับ สภาการศึกษาวิชาการทหาร ว่าด้วยเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ รร.ทหาร พ.ศ.๒๕๕๕
๙.๑๖ ค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ
๙.๑๗ นโยบายเกี่ยวกับการกาหนดความรู้ ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
๙.๑๘ กรอบการปฏิบัติราชการตามมิติต่างๆ ของ ก.พ.ร.
๙.๑๙ มาตรฐานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษาของกองทั พ สั ง กั ดกระทรวงกลาโหม
ระดับปริญญาตรีขึ้นไป พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๙.๒๐ มาตรฐานการประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา สถาบั นการศึ ก ษาของกองทั พ ระดั บ ต่ ากว่ า ปริญ ญาตรี
(สายวิชาชีพ) พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘
๙.๒๑ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาของกองทัพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.๒๕๕๕
๙.๒๒ มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา สถาบันการศึกษาทางทหารระดับสู ง ของสถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ พ.ศ.๒๕๕๕

- ๒๒ -

๑๐. แบบฟอร์มที่ใช้
๑๐.๑
๑๐.๒
๑๐.๓
๑๐.๔
๑๐.๕

แบบการเขียนรายงานผลการประเมินตนเอง
แบบการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ สถาบันการศึกษาของกองทัพ
แบบประเมินการการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สถาบันการศึกษาของกองทัพ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
แบบติดตามผู้ผ่านการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ
---------------------------------------------------------------------ตรวจถูกต้อง
น.อ.

ร.น.
(ศุภเศรษฐ์ ศิริสังข์ไชย)
ผอ.กมศ.บก.สปท.

ภาคผนวก
รายละเอียดเอกสารอ้างอิง
ตัวอย่างขั้นตอนการปฏิบตั ิงานของแผนกเป็นรายบุคคล

