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เรื่อง สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือและเสริมสรางประสบการณงานประกัน
คุณภาพการศึกษาฯ และกําหนดประเด็นในการแกไขปรับปรุง
เรียน ผบ.รร.ป.ศป.
สิ่งที่สงมาดวย ๑. สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือฯ
๒. กําหนดประเด็นในการแกไข ปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนา

จํานวน ๑ ชุด
จํานวน ๑ ชุด

๑. สปศ.รร.ป.ศป.ไดทําการประเมินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือและเสริมสรางประสบการณ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๓ โดยไดแจกจายแบบประเมินใหกับ
บุคลากรทางการศึกษาในทุกระดับ จํานวน ๒๐ ชุด เพื่อแสดงความคิดเห็นตอการดําเนินงานโครงการพัฒนา
เครือขายความรวมมือฯดังกลาว โดยมีผลการประเมินฯความพึงพอใจ เฉลี่ยรอยละ ๙๑.๒๕ อยูในเกณฑ ดีมาก
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๑
๒. ผลการประเมินในขอ ๑ มีขอมูลที่ควรนําไปปรับปรุง แกไขและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป.เปนไปดวยความเรียบรอยและไดผลสมความมุงหมาย สปศ.รร.ป.ศป.ได
กําหนดประเด็นในการแกไข ผูรับผิดชอบ หวงเวลา และวิธีการแกไข ปรับปรุง รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย ๒
๓. ขอเสนอ เห็นควรดําเนินการดังนี้
๓.๑ อนุมัติใหดําเนินการแกไข ปรับปรุง ตามขอ ๒
๓.๒ สง นขต.รร.ป.ศป. ทราบ และเผยแพรลงในเว็บไซตของ รร.ป.ศป.
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สรุปผลการประเมินโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือและเสริมสรางประสบการณ
งานประกัน คุณภาพการศึกษา ฯ (จํานวนผูประเมิน ๒๐ นาย)
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การแลกเปลี่ยนประสบการณงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
รร.ป.ศป.กับ รร.เหลา สายวิทยาการอื่นๆ สามารถพัฒนาระบบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
บุคลากรทางการศึกษา ของ รร.ป.ศป.มีโอกาสรวมแสดงความ ๑๑
๙
คิดเห็น ประสานงาน และแลกเปลี่ยนความรูทางดานวิชาการ
ตลอดจนวิวัฒนาการใหม ๆ กับโรงเรียนเหลาสายวิทยาการตางๆ
บุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. สามารถนําประสบการณ ๑๒ ๗
จากการเยี่ยมชมงานประกันคุณภาพการศึกษา กับ รร.เหลา
สายวิทยาการอื่นๆ มาพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ของ รร.ป.ศป.
บุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. มีวิสัยทัศนที่กวางไกล
๑๒
๖
สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ตามองคประกอบ ดัชนี และเกณฑ ที่กองทัพบกกําหนด
ระยะเวลาในการดําเนินงานตามโครงการฯเหมาะสมและ
๑๔
๕
พอเพียง
งบประมาณและทรัพยากรในการดําเนินงานตามโครงการ
๑๓
๖
การประเมินผลตรงตามเปาหมายและสามารถนํามาปรับปรุง
๑๒
๕
แกไขพัฒนาโครงการได
ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการพัฒนาเครือขายความรวมมือ ๑๒
๖
และเสริมสรางประสบการณ เปนไปตามวัตถุประสงคที่
กําหนดหรือไม
ผลการประเมินเฉลี่ย
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ต.พยัพ
พิลา
( พยัพ
พิลา )
อจ.รร.ป.ศป. ปฏิบัติหนาที่
ประจํา สปศ.รร.ป.ศป.
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กําหนดประเด็นในการแกไข ปรับปรุง และแนวทางในการพัฒนา

ขอมูลการประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ รร.ป.ศป. ที่มีผลการประเมินระดับความ
พึงพอใจในระดับมาก-มากที่สุด ต่ํากวา ๗๐ % ซึ่งเปนขอมูลและแนวทางในการปรับปรุงแกไข ดังนี้
ประเด็นในการแกไขปรับปรุง
ผูรับผิดชอบ
หวงเวลา
วิธีการ
๑. บุคลากรทางการศึกษาของ รร.ป.ศป. มีวิสัยทัศน นขต.รร.ป.ศป. ปงบประมาณ - ศึกษา ดูงานจาก รร.
ที่กวางไกล สามารถนํามาพัฒนาการดําเนินงาน
ที่รับผิดชอบ
๒๕๕๔
เหลาสายวิทยาการของ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตามองคประกอบ
องคประกอบ
หนวยอื่น ๆ ปละ ๒ ครั้ง
ดัชนี และเกณฑ ที่กองทัพบกกําหนด
๒. การประเมินผลตรงตามเปาหมายและสามารถ สปศ.รร.ป.ศป.
ปงบประมาณ - นําผลการประเมินผล
นํามาปรับปรุง แกไขพัฒนาโครงการได
๒๕๕๔
มาปรับปรุง แกไข และ
พัฒนาโครงการ ใหเปน
รูปธรรมมากขึ้น
๓. ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการพัฒนาเครือขาย สปศ.รร.ป.ศป.
ปงบประมาณ - เผยแพรขอมูลขาวสาร
ความรวมมือและเสริมสรางประสบการณ
๒๕๕๔
ตาง ๆ เกี่ยวกับโครงการ
เปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดหรือไม
ใหบุคลากรทางการศึกษา
ของ รร.ป.ศป.ทราบ ทั้ง
ทางเว็บไซต เอกสาร
และการประชาสัมพันธ
ตรวจถูกตอง
(ลงชื่อ) พ.ต.พยัพ
พิลา
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พิลา )
อจ.รร.ป.ศป. ปฏิบัติหนาที่
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