
๑ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ.  

ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 
 ยศ.ทบ. ไดก้ ำหนดแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำ
สำยวิทยำกำรของ ทบ. เพ่ือให้สถำนศึกษำใช้เป็นแนวทำงในกำรเตรียมควำมพร้อมส ำหรับรับกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ และเพ่ือให้คณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำใช้เป็น
กรอบในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำเพ่ือพัฒนำคุณภำพและยกระดับมำตรฐำนกำรศึ กษำของ ทบ.
ประกอบด้วย  

๑. ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำสถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำร 
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ โดยคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ ทบ. 

๒. มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วย 
และเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. 

๓. ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
๔. ก ำหนดกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
๕. กำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ก ำหนดกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำร ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

โดยคณะอนุกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ ทบ. 
ล ำดับ วัน เดือน ปี สถำนศึกษำ หมำยเหตุ 

๑.  วันอังคำรที ่๕  ก.พ.๖๒ รร.กร.กร.ทบ.   
๒.  วันพฤหัสบดีที่  ๗  ก.พ.๖๒ รร.สห.สห.ทบ.  
๓.  วันพธุที่  ๒๐  ก.พ.๖๒ รร.สบ.สบ.ทบ.   
๔.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  ก.พ.๖๒ รร.สร.พบ.  
๕.  วันอังคำรที่  ๒๖  ก.พ.๖๒ รร.ส.สส.   
๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  ก.พ.๖๒ รร.กง.กง.ทบ.   
๗.  วันอังคำรที่  ๕  มี.ค.๖๒ รร.สพ.สพ.ทบ.   
๘.  วันพฤหัสบดีที่  ๗  มี.ค.๖๒ รร.พธ.พธ.ทบ.   
๙.  วันอังคำรที่  ๑๒  มี.ค.๖๒ รร.ขว.ทบ.   

๑๐.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๔  มี.ค.๖๒ รร.วศ.ทบ.    
๑๑.  วันอังคำรที่  ๑๙  มี.ค.๖๒ รร.ขส.ขส.ทบ.   
๑๒.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๑  มี.ค.๖๒ ศภษ.ยศ.ทบ.   
๑๓.  วันพุธที่  ๒๖  มี.ค.๖๒ วพบ.   
๑๔.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๘  มี.ค.๖๒ รร.ดย.ทบ.  
๑๕.  วันพฤหัสบดีที ่ ๔  เม.ย.๖๒ รร.ช.กช.   
๑๖.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๘  เม.ย.๖๒ วพม.   
๑๗.  วันพุธที่  ๒๒  พ.ค.๖๒ รร.จปร.   
๑๘.  วันอังคำรที่  ๒๘  พ.ค.๖๒ รร.สพศ.ศสพ.   
๑๙.  วันพุธที่  ๒๙  พ.ค.๖๒ รร.กำรบิน ทบ.  
๒๐.  วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  พ.ค.๖๒ รร.ป.ศป.  
๒๑.  วันอังคำรที่  ๔  มิ.ย.๖๒ รร.ม.ศม.  
๒๒.  วันพุธที่  ๕  มิ.ย.๖๒ รร.สท.ศสท.กส.ทบ.  
๒๓.  วันพฤหัสบดีที่  ๖  มิ.ย.๖๒ รร.กส.กส.ทบ.  
๒๔.  วันอังคำรที่  ๑๑  มิ.ย.๖๒ รร.กบ.ทบ.  
๒๕.  วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มิ.ย.๖๒ กอศจ.ยศ.ทบ.  
๒๖.  วันอังคำรที่  ๑๘  มิ.ย.๖๒ วทบ.  
๒๗.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๐  มิ.ย.๖๒ รร.สธ.ทบ.  
๒๘.  วันอังคำรที่  ๒๕  มิ.ย.๖๒ รร.กสร.ศสร.  
๒๙.  วันพุธที่  ๒๖  มิ.ย.๖๒ รร.นส.ทบ.  
๓๐.  วันพฤหัสบดีที่  ๒๗  มิ.ย.๖๒ รร.ร.ศร.  

 
 
 



๓ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

มำตรฐำนและตัวบ่งชี้ที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

สถำนศึกษำ มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ จ ำนวน
มำตรฐำน 

จ ำนวน
ตัวบ่งชี้ 

๑. รร.จปร. มำตรฐำนคุณภำพกำรจัดกำรศกึษำของ รร.จปร. ๕ ๒๕ 

๒. วพม. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ วพม. ๔ ๑๗ 

๓. วพบ. องค์ประกอบคุณภำพ ตัวบง่ชี้และเกณฑ์กำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำ วพบ. 

๙ ๒๔ 

๔. วทบ. มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ วทบ. 4 1๑ 

๕. รร.สธ.ทบ. 
๒.๑ หลักสูตรหลักประจ ำ 
 

     ๒.๒ หลักสูตร ศศ.ม. (ควำมมั่นคง) 

 
- มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ รร.หน่วย 

และเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ.พ.ศ.๒๕๖๒ 
- กรอบแนวทางการประเมินคุณภาพส าหรับสถานศึกษา  

สังกัดกระทรวงกลาโหม ระดับปริญญาโทขึ้นไป 

 
4 
 

๔ 

 
10 

 
๗ 

๖. รร.ดย.ทบ. 
๗. รร.นส.ทบ. 
๘. รร.สบ.สบ.ทบ.  
๙. รร.กง.กง.ทบ.  
๑๐. รร.กบ.ทบ.,  
๑๑. รร.กร.กร.ทบ. 
๑๒. ศภษ.ยศ.ทบ.  
๑๓. กอศจ.ยศ.ทบ.  
๑๔. รร.สร.พบ.  
๑๕. รร.สห.สห.ทบ.  
๑๖. รร.ส.สส.  
๑๗. รร.สพ.สพ.ทบ.  
๑๘. รร.พธ.พธ.ทบ.  
๑๙. รร.วศ.ทบ.  
๒๐. รร.ขส.ขส.ทบ. 
๒๑. รร.ขว.ทบ.  
๒๒. รร.กส.กส.ทบ.  
๒๓. รร.ม.ศม. 
๒๔. รร.ช.กช.  
๒๕. รร.สท.ศสท.กส.ทบ.  
๒๖. รร.สพศ.ศสพ.  
๒๗. รร.ป.ศป.  
๒๘. รร.กำรบิน ทบ.  
๒๙. รร.ร.ศร.  
๓๐. รร.กสร.ศสร. 

มำตรฐำนกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
รร.หน่วยและเหล่ำสำยวทิยำกำรของ ทบ.พ.ศ.๒๕๖๒ 

4 10 

 



๔ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ก ำหนดกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองของสถำนศึกษำ  
(Self-Assessment Report : SAR )  

ให้ ยศ.ทบ. เพื่อรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
  

สถำนศึกษำ 
วงรอบกำรรวบรวมข้อมูล 

เพื่อจัดท ำ SAR 
ก ำหนดส่ง 

SAR 
สถำบันกำรศึกษำทำงทหำร ระดับสูง 
รร.สธ.ทบ. และ วทบ. 

ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ (๑ ต.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๑)  ๒๑ ม.ค. ๖๒ 

สถำบันกำรศึกษำ ระดับ ป.ตรี 
และต่ ำกว่ำ ป.ตรี 
- วพบ. 
- รร.จปร. 
- วพม. 
- รร.ดย.ทบ. และ รร.นส.ทบ. 

  
 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (๖ ส.ค.๖๐ – ๒ ส.ค.๖๑) 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (๑ พ.ค.๖๑ - ๓๐ เม.ย.๖๒) 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (๑ พ.ค.๖๑ - ๓๐ เม.ย.๖๒) 
- ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ (๑ พ.ค.๖๑ - ๓๐ เม.ย.๖๒) 

 
 

๓๐ ม.ค.๖๒ 
๑๔ พ.ค.๖๒ 
๑๔ มี.ค.๖๒ 
๑๔ มี.ค.๖๒ 

รร.หน่วย และเหล่ำสำยวิทยำกำร    
รร.สห.สห.ทบ., รร.กร.กร.ทบ.,               
รร.สบ.สบ.ทบ.  
ศภษ.ยศ.ทบ., รร.กง.กง.ทบ., รร.กบ.ทบ., 
กอศจ.ยศ.ทบ., รร.สร.พบ., รร.ส.สส., 
รร.สพ.สพ.ทบ., รร.พธ.พธ.ทบ.,        
รร.วศ.ทบ., รร.ขส.ขส.ทบ., รร.ขว.ทบ., 
รร.กส.กส.ทบ., รร.ม.ศม., รร.ช.กช., 
รร.สท.ศสท.กส.ทบ., รร.สพศ.ศสพ., 
รร.ป.ศป., รร.กำรบิน ทบ., รร.ร.ศร. 
และ รร.กสร.ศสร. 

  ปีงบประมำณ ๒๕๖๑ 
(๑ ต.ค.๖๐ – ๓๐ ก.ย.๖๑) 

 
๒๑ ม.ค.๖๒ 

 
๓๑ ม.ค.๖๒ 

 
รูปแบบกำรส่งรำยงำนกำรประเมินตนเอง ให้ ยศ.ทบ. ส่งเป็นเล่มเอกสำรและเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้ 

๑. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองในรูปแบบเอกสำร จัดท ำเป็นรูปเล่ม จ ำนวน ๓ เล่ม 
๒. ส่งรำยงำนกำรประเมินตนเองในรูปแบบเอกสำรอิเล็กทรอนิกส์ บันทึกลงในแผ่นบันทึกข้อมูล  

 (CD) จ ำนวน ๒ แผ่นโดยใช้โปรแกรม word /PDF พร้อมกับแนบเอกสำรอ้ำงอิงในรูปแบบกำรเชื่อมโยงหลำย
มิติ (Hyperlink) ลงในไฟล์รำยงำนกำรประเมินตนเองให้ครบตำมที่ระบุในรำยกำรเอกสำรอ้ำงอิง โดย
เอกสำรอ้ำงอิงใช้ file pdf., Word, picture, VDO, ppt., link web site , ไฟล์อิเลกทรอนิกส์อ่ืนๆ หรือ link 
โปรแกรม ประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำก็ได้ แล้วแต่กิจกรรม เพ่ือให้   คณะอนุกรรมกำรประเมิน
คุณภำพกำรศึกษำของ ทบ. ตรวจสอบข้อมูลก่อนลงพ้ืนที่ประเมิน โดยในวันที่ลงพ้ืนที่ประเมินจะไม่มีกำร
ตรวจสอบเอกสำร หำกเอกสำรที่ส่งมำมีควำมชัดเจนและสมบูรณ์แล้ว 
 
 
 



๕ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ก ำหนดกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

เวลำ รำยละเอียดกำรปฏิบัต ิ

เช้ำ 
๐๘๔๕  - คณะอนุกรรมกำรฯ  เดินทำงถึงสถำนศึกษำ  

 - ประธำน, คณะอนุกรรมกำรฯ, คณะผู้บริหำรและคณะท ำงำนของสถำนศึกษำ  ถ่ำยภำพร่วมกัน 
 - ประธำนพักที่ห้องรับรอง 

๐๙๐๐ คณะอนุกรรมกำรฯ  ผู้บริหำรและคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ   
พร้อม ณ ห้องประชุม 

๐๙๐๐-๐๙๑๐ ประธำนเดินทำงถึงห้องประชุม 
 - ผู้บริหำรสถำนศึกษำกลำ่วต้อนรับ  แนะน ำคณะผูบ้ริหำรและคณะท ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำของ 
   สถำนศึกษำ 
 - ประธำน  แจ้งวัตถุประสงค์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
 - เลขำนุกำรคณะอนุกรรมกำรฯ แนะน ำคณะอนุกรรมกำรฯ  แจ้งขั้นตอนและวธิีกำรประเมินฯ 

๐๙๑๐-๐๙๓๐ ผู้แทนสถำนศึกษำ บรรยำยสรุป ผลกำรด ำเนนิงำนของสถำนศึกษำ 
 (ใช้เวลำประมำณ ๒๐ นำท)ี ครอบคลุมหัวข้อ ต่อไปนี ้

   ๑. เป้ำหมำยกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนพฒันำคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒. สรุปผลกำรด ำเนินงำน ในปงีบประมำณ ๒๕๖๑/ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
     ๒.๑ ผลกำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจของสถำนศึกษำ  
     ๒.๒ ผลกำรด ำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ ๔ มำตรฐำน /ตำมมำตรฐำนที่สถำนศึกษำก ำหนด 
     ๒.๓ ผลกำรด ำเนินงำนที่โดดเด่น/ภำคภูมิใจ และเร่ืองที่ควรปรับปรุงพฒันำเร่งด่วนที่ต้องกำรให้หน่วย 
           ต้นสังกัด/ ทบ.ให้กำรสนับสนนุ 
 ๓. ปัญหำ/อุปสรรค/ข้อขัดข้องในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำน      
 ๔. แนวทำงกำรด ำเนินงำนประกนัคุณภำพกำรศึกษำ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒  

๑๙๓๐-๐๙๔๕  คณะอนุกรรมกำรฯ  สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม (ถ้ำมี) 

๐๙๔๕-๑๐๑๕ ประธำนให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ 

๑๐๑๕-๑๑๐๐ 
 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์การด าเนินงานของสถานศึกษา โดย  
- เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การฝึกปฏิบัติ/สนามฝึก(ถ้ามี) สื่อการสอน ห้องปฏิบัติการ และ 
   สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ตามทีส่ถานศึกษาแนะน าหรือตามที่คณะอนุกรรมการสนใจ    

๑๑๐๐-๑๒๐๐ 
 

คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล โดยแบง่กลุ่มสัมภาษณ์  
 - สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ถึงอนวทางการบริหารสถานศึกษา 
 - สัมภาษณ์ครูอาจารย์ เร่ืองการจัดการเรียนรู้ และคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา เร่ือง 
   การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   (ครูอาจารย์ ๒ ท่าน, คณะท างานฯ ๒ ทา่น) 
 - สัมภาษณ์ผู้เรียน ๒ นาย เร่ือง การร่วมกิจกรรมการเรียนรู้  และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ความคาดหวัง 
   และสิ่งทีไ่ด้เรียนรู้จากการศึกษาตามหลักสตูร 
 

๑๒๐๐-๑๓๐๐ รับประทานอาหารกลางวนั 



๖ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

ก ำหนดกำรปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำเพื่อรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ  
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

เวลา รายละเอียดการปฏิบัต ิ

บ่าย 
๑๓๐๐-๑๔๓๐ คณะอนุกรรมการฯ รวบรวมข้อมูล โดย สัมภาษณ์ผู้รบัผิดชอบแต่ละมาตรฐาน รวบรวมและวิเคราะห์   

หลักฐาน/เอกสารเพิ่มเติม 

๑๕๐๐-๑๕๓๐ 
คณะอนุกรรมการฯ ประชุมทบทวนผลการประเมินแตล่ะดา้น และอภิปรายผลการด าเนนิงานของ
สถานศึกษาจนได้ข้อสรุปร่วมกัน 

๑๕๓๐-๑๖๓๐ 
- คณะอนุกรรมการฯ สรุปผลการประเมินโดยวาจา ให้ข้อเสนอแนะแก่สถานศึกษาเพื่อการพัฒนา

สถานศึกษาในภาพรวม  
- สถานศึกษาซักถาม หรือเสนอความเห็นในการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา 

๑๖๓๐ คณะอนุกรรมการฯ เดินทางกลบั 
 

หมายเหตุ  : ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยจะมีการประสานงานร่วมกันระหว่าง 
                สถานศึกษา และ ยศ.ทบ. ก่อนการเข้าไปด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
     : กำรขอรับกำรสนับสนุน 
 - จัดผู้แทนสถำนศึกษำน ำคณะอนุกรรมกำรเยี่ยมชมฯ  
 - เตรียมห้องส ำหรับกำรสัมภำษณ์  ผู้บริหำร ครูอำจำรย์ คณะท ำงำน และผู้เรียน 

 - เตรียมสถำนที่ และผู้รับผิดชอบแต่ละมำตรฐำนเพ่ือให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับคณะอนุกรรมกำรฯ  
      - เตรียมหลักฐำน/เอกสำร (เพ่ิมเติม) ตำมที่คณะอนุกรรมกำรฯ ประสำนขอข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗ 
 

ก ำหนดกำรและแนวทำงกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ สถำบันกำรศึกษำ รร.หน่วยและเหล่ำสำยวิทยำกำรของ ทบ. ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 
 

แนวทำงปฏิบัติส ำหรับสถำนศึกษำ 
ในกำรเตรียมควำมพร้อมเพ่ือรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ปีงบประมำณ ๒๕๖๒ 

การเตรียมการก่อนการประเมิน  
  ๑. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  จัดส่งรายงานการประเมินตนเองและเอกสารที่
เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  ให้ ยศ.ทบ. ตามก าหนดหรืออย่างน้อย  ๓ สัปดาห์  ก่อนวันรับการประเมิน 
  ๒. แจ้งรายชื่อผู้ที่จะท าหน้าที่ประสานงานระหว่างสถานศึกษากับคณะผู้อนุกรรมการฯ  ให้
เลขานุการทราบ ทั้งนี้ ผู้ประสานงานต้องเป็นผู้ที่มีความเข้าใจหน่วยงานดี  ทั้งด้านการด าเนินงานและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๓. ประสานงานกับเลขานุการ เพ่ือร่วมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพ เช่น  ก าหนดการ การให้ข้อมูล
ที่คณะอนุกรรมการฯ ต้องการเพ่ิมเติมก่อนการประเมิน การนัดหมายต่าง ๆ  เป็นต้น 
   ๔. จัดท าฐานข้อมูล เพ่ือให้ผู้ประเมินสามารถตรวจสอบและศึกษาได้สะดวก 
       ๕. เตรียมเอกสารอ้างอิงประกอบการประเมิน 
      ๖. เตรียมบุคลากร 
      ๖.๑ ควรเตรียมบุคลากรทั้งหมดในสถานศึกษา โดยด าเนินการอย่างต่อเนื่องผ่านการชี้แจง 
การประชุม การศึกษา การสัมมนา ฯลฯ  เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ ๆ  
อาทิ  การประเมินคุณภาพคืออะไร  มีความส าคัญต่อการพัฒนาหน่วยงานอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพ
เป็นเช่นไร ซักซ้อมความเข้าใจต่อการด าเนินภารกิจของหน่วยงานว่าสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์  เป้าหมาย และให้ผลอย่างไร เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็น เพ่ือสร้าง
ความกระจ่างในการด าเนินงานของหน่วยงานในสถานศึกษาในทุกประเด็นเพ่ือความร่วมมือที่ดี ย้ าเน้นให้
บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพ คือ ภารกิจประจ าของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
    ๖.๒ การเตรียมบุคลากร  เพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม ควรมีบุคลากร  
๒ – ๓ คน   คอยประสานงานระหว่างอนุกรรมการ บุคคล/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ประสานงานควรท า
ความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ ท าความเข้าใจกับภารกิจของหน่วยงานให้ดี เพราะ
เมื่อผู้ประเมินขอข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนใด ต้องทราบว่าต้องติดต่อใคร หน่วยงานใด มีรายชื่อ  สถานที่ หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้ที่คณะอนุกรรมการจะเชิญมาให้ข้อมูล ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลว่าจะเชิญมา       
เวลาใด ห้องใด หรือ พบกับใคร เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันท ี
 ๗. การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะอนุกรรมการฯ จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวาง
หลักฐาน/เอกสาร โดยเป็นห้องที่ไม่ควรมีเสียงรบกวนขณะท างาน จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ   

การด าเนินการระหว่างการประเมิน 
 ๑. เปิดโอกาสให้บุคลากร  ได้ร่วมรับฟังคณะอนุกรรมการชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน
 ๒. บุคลากรปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการประเมิน  แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน าเยี่ยมชม  หรือ
ตอบค าถามของคณะอนุกรรมการฯ 
 ๓. จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยมในกรณีที่คณะผู้ประเมินจ าเป็นต้อง
ท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่งอยู่อ านวยความสะดวก 
 ๔. บุคลากรควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลจากคณะอนุกรรมการฯ เมื่อสิ้นสุดการประเมิน  
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถาม  หรือ ขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

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


