
 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

บทท่ี ๑ 

แนวคิดและหลักการเก่ียวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 

๑. บทนํา  

 “การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณ ท้ังรางกาย จิตใจ 

สติปญญา ความรู และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข โดยจัดกระบวนการการเรียนรูที่มุงปลูกฝงจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รูจักรักษาและสงเสริมสิทธิ 

หนาท่ี เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักด์ิศรีความเปนมนุษย มีความภาคภูมิใจ

ในความเปนไทย รูจักรักษาผลประโยชนสวนรวมและของประเทศชาติ รวมท้ังสงเสริมศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย และความรูอันเปนสากล ตลอดจน

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจักพึ่งตนเอง 

มีความริเริ่มสรางสรรค ใฝรู และเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง” เปนความมุงหมายของการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

และไดกําหนดหลักการสําคัญขอหนึ่ง คือ ใหมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา โดยท่ีกําหนดให 

“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เปนภารกิจสําคัญหมวดหนึ่งท่ีสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตองดําเนินการ  อีกท้ังตองเปนไปตามระบบ  หลักเกณฑ  และวิธีการ

ท่ีกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดดวย 

 การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

ผูท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และองคกร/สถานประกอบการท่ีรับชวงผูจบ

การศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง

มีคุณภาพไดมาตรฐานแมจะไมเทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษา

จากสถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถมีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามท่ีหลักสูตร

สถานศึกษากําหนด ดังนั้นผูเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษา (ผูบริหาร ครู/อาจารย และ

บุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไมวาจะคิดทํากิจกรรมใดหรือ

โครงการใดก็ตาม ผูเรียนจะตองไดรับผลหรือประโยชนท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยตรงและโดยออม นอกจากนี้

ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนเครื่องมือ

ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบันและตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอยางยั่งยืน 
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ผูเกี่ยวของทุกฝายในสถานศึกษาตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ

โดยมีความตระหนัก รับรู และเห็นคุณคาของการทํางานเปนระบบ มีคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายและดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีใชผลการประเมินตนเอง 

ผลการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อแกปญหา

หรือพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใชผลการวิจัยอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของเปนฐานในการกําหนด

เปาหมายคุณภาพผูเรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะจะชวยใหงานบรรลุผล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดกับผูเรียนก็จะเปนท่ีพึงพอใจกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรหรือ

สถานประกอบการท่ีรับชวงตอจากสถานศึกษา ดวยการดําเนินงานท่ีทุกคนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ

รวมกันเชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาท่ีแทจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคนเปนวัฒนธรรม

ขององคกรท่ียึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา 

 

๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

  กับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด

รายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษา

คุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 

 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ

และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพ

ตามมาตรฐานท่ีกําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด

และสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน

คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา

รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 

 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม

และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ 

และแนวทาง การจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือวา “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ไดกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับ

การประเมินคุณภาพภายนอกอยางนอย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ป นับตั้งแตการประเมินครั้งสุดทาย 

และเสนอผลการประเมินตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ไดดําเนินการประเมิน

คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) รอบท่ีสอง (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) และอยูระหวาง

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  

 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 

๕ ประการ ดังตอไปนี้ 

 ๑.  เปนการประเมินเพื่อมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไมไดมุงเนนเรื่องการตัดสิน

การจับผิดหรือการใหคุณใหโทษ 

 ๒.  ยึดหลักความเท่ียงตรง เปนธรรม โปรงใส มีหลักฐานขอมูลตามสภาพความเปนจริง 

(Evidence based) และมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (Accountability) 

 ๓.  มุงเนนในเรื่องการสงเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกวาการกํากับควบคุม 

 ๔.  สงเสริมการมีสวนรวมในการประเมินคุณภาพและการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษา

จากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ 

 ๕.  มุงสรางความสมดุลระหวางเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุงหมายและหลักการศึกษาของชาติ

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ใหเอกภาพเชิงนโยบาย แตยังคงมี

ความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกําหนดเปาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหเต็มตามศักยภาพของสถาบันและผูเรียน 

 

๓. การประกันคุณภาพภายใน 

 รุง แกวแดง (๒๕๔๓ : ก) กลาวถึง การประกันคุณภาพภายในวา เปนกระบวนการการบริหาร

จัดการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจท่ีสถานศึกษา

ตองทําอยูแลว การประกันคุณภาพจึงไมใชเรื่องใหมหรือเปนเรื่องท่ีแปลกไปจากงานปกติ และไมใช

การประเมิน ไมเนนการสรางเอกสารแบบวัดหรือแบบประเมินเปนจํานวนมาก แตเปนการประเมิน

เพื่อพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาไดสารสนเทศ เพื่อใชประโยชน

ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาในดานปจจัย กระบวนการ 

และผลผลิต เปนเครื่องมือในการสะทอนความสําเร็จหรือความบกพรองท่ีเกิดข้ึนภายในสถานศึกษา

ท้ังระบบ ดังนั้นในการดําเนินการประเมินผลภายในสถานศึกษาควรคํานึงถึงหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 

(รุง แกวแดง, ๒๕๔๔) 
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 ๑.  จุดมุงหมายของการประเมินผลภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา ปรับปรุง

คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมาย

ท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 

 ๒.  การประเมินผลภายในของโรงเรียนควรเปนกระบวนการท้ังโรงเรียน (Whole-school 

Process) ใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดความเปลี่ยนแปลงดวยความเต็มใจและรูสึกถึง

ความเปนเจาของ (Ownership) รวมกัน 

 ๓.  การประเมินผลภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานปกติ

ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชกระบวนการท่ีแยกสวนจากการดําเนินงานตามปกติของ

สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทําตาม

แผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมี

จิตสํานึกในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 

 ๔.  ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษา ควรนํามาจากตัวบงช้ีท่ีจะใชในการประเมินผล

ภายนอกหรือสถานศึกษานํามาปรับปรุงใชใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดความคุนเคยเทคนิควิธีการที่ใช

จนถือเปนเรื่องปกติธรรมดาของโรงเรียน 

 ๕.  การประเมินผลภายในสถานศึกษาเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปน

ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคคลอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นท่ีหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 

วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษา

มีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม 

และประเทศชาติ 

 ๖.  โรงเรียนควรสรางบรรยากาศของการประเมินผลภายในใหเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดเพื่อสราง

วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

ตามกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓

กําหนดวา ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาทุกระดับ ตองประกอบดวย (สํานักพิมพคณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๓ : ๒๒) 

 ๑. การประเมินคุณภาพภายใน เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ

การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทําโดยบุคลากรของสถานศึกษา 

หรือโดยหนวยงานตนสังกัดท่ีมีหนาท่ีกํากับดูแลสถานศึกษา 

 ๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทํารายงานการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พรอมท้ังเสนอแนะมาตรการเรงรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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 ๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เปนกระบวนการพัฒนาการศึกษาเขาสูคุณภาพท่ีสอดคลอง

กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกําหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสราง

การวางแผน และการดําเนินงานตามแผน รวมท้ังการสรางจิตสํานึกใหเห็นวา การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาจะตองดําเนินการอยางตอเนื่องและเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคน 

 โดยใหสถานศึกษาดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป และเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ ท้ังนี้ ดวยการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและการมีสวนรวมของชุมชน และให

สถานศึกษาจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาและเปดเผยรายงานนั้น

ตอสาธารณชน ตลอดจนสถานศึกษาตองนําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก

ไปประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 

องคประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ความสัมพันธระหวางแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพภายในและแนวคิด

ตามหลักการบริหาร 
 ถาพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุมและ

การตรวจสอบคุณภาพ กับหลักการบริหารท่ีเปนระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบดวยการรวมกัน

วางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกันปรับปรุง (A) จะเห็นวา

มีความสอดคลองกัน ดังนี้ 

  

การประกัน 

คุณภาพ 

ภายใน 

การประเมิน 

คุณภาพภายใน 

การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 
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 จากแผนภาพขางตน การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ก็คือ กระบวนการบริหารเพื่อ

พัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตอง

รวมกันวางแผน และดําเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมาย

และมาตรฐานการศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบ 

เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษา

มีการตรวจสอบตนเองแลว หนวยงานในเขตพื้นท่ีและตนสังกัดก็เขามาชวยติดตาม และประเมิน

คุณภาพเพื่อใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีความอุนใจ 

และเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ 

 

  

  

การควบคุมคุณภาพ 

รวมกันวางแผน 

รวมกันปฏิบัติ รวมกันปรับปรุง 

รวมกันตรวจสอบ 

การตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ 
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 ข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 

การเตรียมการ  การดําเนินการ  การรายงาน 

๑.  เตรียมความพรอม

 ของบุคลากร 

 สรางความตระหนัก 

 พัฒนาความรูและทักษะ 

๒.  แตงต้ังกรรมการ     

 ท่ีรับผิดชอบ 

 ๑.  วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 

 กําหนดเปาหมายหรือ 

 มาตรฐานการศึกษา 

 จัดลําดับความสําคญั 

 ของเปาหมาย 

 กําหนดแนวทาง 

 การดําเนินงาน 

 จัดทํารายงานประเมินตนเอง

หรือรายงานประจําป 

รวบรวมผลการดําเนินงาน

และผลการประเมิน 

วิเคราะหตามมาตรฐาน 

เขียนรายงาน 

   กําหนดระยะเวลา 

 กําหนดงบประมาณ 

 กําหนดผูรับผิดชอบ 

  

     

  ๒. ดําเนินการตามแผน (D) 

 สงเสริม สนับสนุน 

 จัดสิ่งอํานวยความสะดวก 

     สนับสนุนทรัพยากร 

 กํากับ ติดตาม 

 ใหการนิเทศ 

  

     

  ๓. ตรวจสอบประเมินผล (C) 

 วางกรอบการประเมิน 

 จัดหาหรือจัดทําเครื่องมือ 

 เก็บขอมูล 

 วิเคราะหขอมลู 

 แปลความหมาย 

 ตรวจสอบ/ปรับปรุง 

 คุณภาพการประเมิน 

  

     

  ๔. นําผลการประเมิน 

     มาปรับปรุงงาน (A) 

 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

 ของบุคลากร 

 วางแผนในระยะตอไป 

 จัดทําขอมูลสารสนเทศ 

  

 

(คัดลอกมาจาก เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพ่ือพรอมรับการประเมินภายนอก สมศ.) 
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สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

๔. ความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 

ซึ่งประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอง

ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงาน       

ท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน การจัดระบบการบริหารการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

จึงตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 

ตองพรอมรับกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานภายนอก ปจจุบันสถาบันการศึกษาของ

รัฐและเอกชนหลายแหงไดนําระบบการประกันคุณภาพเขามาประยุกตใชกับระบบการศึกษา 

การจัดการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ จึงตองคํานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของภายนอก 

และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเปนความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการกําหนดระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อใหเปนมาตรฐานสากล และเปนท่ียอมรับของภายนอก 

 การประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ หมายถึง แนวปฏิบัติของ

หนวยศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ท่ีไดดําเนินการตามระบบหรือแผนงานท่ีกําหนดไว 

อันจะทําใหเกิดความมั่นใจวาไดผูสําเร็จการศึกษาอบรมตามคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามความตองการ

และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

๕. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๑. ใหทุกหนวยงานจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 

โดยจะตองดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ท่ีสงผลคุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบงช้ีคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบ

คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๒. ใหหนวยงานแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแตละหนวยงาน

เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดําเนินงาน

การประกันการศึกษาภายใน 

๓. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาท่ีบริหาร 

พัฒนาและติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก เพื่อสรางความมั่นใจวาการจัดการศึกษาภายในหนวยงานจะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อใชกํากับ ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีกําหนด โดยควรเนน
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

การจัดใหมีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตาง ๆ ท่ีใชในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 

ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอคุณภาพของบุคลากร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรการศึกษา 

(๒) ครู อาจารย และครูฝก และระบบการพัฒนาครู อาจารย และครูฝก 

(๓) ส่ือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

(๔) หองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่น  

(๕) อุปกรณการศึกษา 

(๖) สภาพแวดลอมในการเรียนรูและบริการการศึกษา 

(๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผูศึกษาอบรม 

(๘) องคประกอบอื่นตามท่ีหนวยงานเห็นสมควร 

ท้ังนี้ แตละหนวยงานอาจจัดใหมีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการ

เปนการภายใน ไดตามท่ีเห็นสมควร 

๕. จัดทํารายงานประจําปท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา 

ดัชนีบงช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด กองบัญชาการศึกษา หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และเปดเผยตอสาธารณชน รวมท้ังเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก 

๖. นําผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทําแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

๗. พัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง 

โดยใหกองบัญชาการศึกษา เปนหนวยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ 

ตร. โดยใหมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  

 ๑. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา กําหนดกรอบ แนวทางและวิธีการประเมิน

คุณภาพการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 

 ๒. กําหนด พัฒนามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๓. กําหนดหนวยงานท่ีจะตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเพิ่มเติม 

 ๔. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมท้ังใหการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาของหนวยงานตามประกาศนี้ 

 ๕. พัฒนาและฝกอบรมผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อพัฒนามาตรฐานใหกับ

ผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนใหบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆ เขามา

มีสวนรวมในการฝกอบรมผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๖. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ  เพื่อดําเนินการและสนับสนุนภารกิจ 

การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในนามของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

๖. การประเมินคุณภาพภายนอก 

 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ

สถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา ซึ่งมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน ซึ่งตองเริ่มตนจากการท่ีสถานศึกษามีการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในโดยวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 

มีการกํากับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมิน

ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) : สมศ. 

ซึ่งจะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก จึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนแกผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคของ

การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้  

 ๖.๑  วัตถุประสงคของการประเมิน 

 วัตถุประสงคท่ัวไป 

 ๑) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตาง ๆ  

 ๒) เพื่อกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการอยางตอเนื่อง 

 ๓) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

 ๔) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ

สถานศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

 วัตถุประสงคเฉพาะ 

 ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน

คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการท่ี สมศ. กําหนด ซึ่งสอดคลอง

กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 

 ๒) เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึง 

อัตลักษณ รวมท้ังผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการช้ีนําสังคมของ

สถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๓) เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก

ผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบมากกวากระบวนการ 

 ๔) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ

ภายในอยางตอเนื่อง 

 ๕) เพื่อสงเสริมใหสถานศึกษามีทิศทางท่ีสอดคลองกันในการประเมินคุณภาพ

ภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน 

 ๖) เพื่อสรางความรวมมือและมีเปาหมายรวมกัน ระหวางหนวยงานตนสังกัดและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อเปนการเช่ือมโยงการดําเนินงานสูการพัฒนา

คุณภาพรวมกัน 

 ๗) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพรผลการประเมินคุณภาพและ

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยางเปนรูปธรรมตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของและ

สาธารณชน 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

 ๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใชทรัพยากรของสถานศึกษาเปนไปอยางมี

ประสิทธิผล โดยทําใหการผลิตกําลังคนทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ

เกิดประโยชนสูงสุดและตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ 

 ๒) สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลท่ีถูกตองและเปน

ระบบในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

 ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื ่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล 

และมีความเปนเลิศตามจุดเนน จุดเดนของสถานศึกษา 

 

๗. ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 ตามมาตรา ๔๘ แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุวา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา

ท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” ในขณะท่ีมาตรา ๔๙ แหงพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง

การประเมินคุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเปนองคการมหาชน ทําหนาท่ีพัฒนาเกณฑ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทําการประเมินผล

การจัดการศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง

สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และผลผลิต

หรือผลลัพธ ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น

ความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปนส่ิงจําเปน 

 

แผนภาพความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

สวนเช่ือมโยง 

 
              การประกันคุณภาพภายนอก 

            การประกันคุณภาพภายใน   

 
 

แผนภาพท่ี ๑  ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 จากแผนภาพท่ี ๑ จะเห็นวาเมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 

จําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ

เรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อนําเสนอสถาบัน หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสารเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหนวยงานตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก

โดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอน

ภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 

ขอมูลปอนกลับ 

 
 

การดําเนินงานปกติ

ตามภารกิจของ

สถานศึกษา หรือ

หนวยฝกอบรม 

 

รายงาน

ผล

ประเมิน 

 

การประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามปกติ 

 

การ 

ตรวจ

เยี่ยม 

 

รับรอง 

รายงานผล

ประเมิน 

 

รายงานประจําป

ตามปกติ หรือ  

SAR 



 
 

 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

บทท่ี ๒ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

๑. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน

ของหนวยศึกษาอบรมตามระบบและกลไกท่ีหนวยศึกษาอบรมนั้นๆ ไดกําหนดข้ึน ท้ังนี้ เพื่อใหหนวย

ศึกษาอบรมไดทราบสถานภาพท่ีแทจริง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม

เกณฑและมาตรฐานท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ท้ังคณะผูประเมิน

และหนวยศึกษาอบรมท่ีรับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาท่ีของตนเองอยาง

เหมาะสมและสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกัน

คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  

 ๑) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนาการจัด

การศึกษาไดทันในปงบประมาณถัดไป  

 ๒) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสงใหหนวยงานตนสังกัด 

และเผยแพรตอสาธารณชน 

 ๓) เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังท่ีกลาวขางตนจึงควรมีแนวทางการจัด 

กระบวนการประเมินคุณภาพจําแนกเปน ๔ ข้ันตอน ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A คือ การวางแผน 

(Plan) การดําเนินงานและรวบรวมขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง

ปรับปรุง (Act)  

 ๔) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงาน มาทําแผนกลยุทธ

ประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไป หรือจัดทําโครงการพัฒนา  

 

๒. ความหมายของการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาท

หนาท่ีของหนวยงานในชวงเวลาท่ีผานมาวามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสม

หรือไม เพียงใด อยางไร และอยูในระดับใด 

การประเมินตนเองของหนวยงานจึงเปนกระบวนการเรียนรูตนเองดวยการทบทวนวาหนวยงาน

ของตนไดปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มีการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร 

งบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงใด ผลการดําเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับใด พรอมท้ังมุงทบทวน 

คนหาและวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน ศักยภาพและปจจัยกดดันที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางสรางเสริม

ความแข็งแกรงและแนวทางปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงาน บทบาทหนาท่ี ตลอดจนเงื่อนไขปจจัยตางๆ 
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ท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกันตามกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา

โดยมุงท่ีจะไดรับผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพยั่งยืนและเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง 

 

๓. วัตถุประสงคของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 ๑) เพื่อศึกษา วิเคราะห และบันทึกผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพ

และคุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในรอบปท่ีผานมา 

 ๒) เพื่อศึกษา วิเคราะห บันทึกขอมูลและขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดออน ศักยภาพ 

และปจจัยกดดัน ในการดําเนินงานของหนวยงานในชวงเวลาท่ีผานมา 

 ๓) เพื่อศึกษา วิเคราะห บันทึกขอมูล และเสนอแนวทางในการสรางเสริมความแข็งแกรง

เพื่อดํารงไวซึ่งส่ิงท่ีทําไดดีอยูแลว และแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน 

 

๔. หลักการสําคัญในการประเมินตนเอง 

 หลักการสําคัญในการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแตละ

หนวยงาน มีดังนี้ 

 ๑) เขาใจวัตถุประสงคของการประเมินตนเอง 

 ๒) มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงาน 

 ๓) มีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงช้ีคุณภาพ และเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีสามารถปฏิบัติได

เปนท่ียอมรับของหนวยศึกษาอบรม 

 ๔) มีผูรับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน

ในรูปคณะกรรมการ โดยกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบใหชัดเจน 

 ๕) ดําเนินการประเมินหนวยงานโดยปราศจากอคติหรือความลําเอียงท้ังในดานบวกและ

ดานลบตอหนวยงานของตนเองและหนวยงานหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ 

 ๖) มีการวางแผนการประเมินตนเองใหสอดคลองกับกระบวนการประเมินคุณภาพของหนวยงาน

ในระดับอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ และสอดคลองกับกระบวนการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 ๗) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 

 ๘) มีกระบวนการดําเนินงานท้ังท่ีเริ่มจากบนสูลาง (Top-down) และจากลางสูบน 

(Bottom - up) โดยผูบริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองดวยการกํากับดูแลการดําเนินงานและ

บุคลากรในหนวยงาน และมีบทบาทในการใหขอมูล วิเคราะห วิพากษ วิจารณ และเสนอแนะ 

 ๙) มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ถูกตอง ทันสมัย และสอดคลองกับประเด็นท่ีประเมิน 

เพื่อใหผลท่ีไดรับจากการศึกษาและวิเคราะหตนเองมีความถูกตอง 
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สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๑๐) ประเมินตนเองดวยการเปรียบเทียบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง

กับมาตรฐานและเกณฑท่ีหนวยงานและสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด โดยแยกตามตัวบงช้ีคุณภาพ 

 ๑๑) มีการบูรณาการผลการวิเคราะหตนเองในดานตางๆ และระดับตางๆ เขาดวยกันเพื่อ

สามารถหาขอสรุปท่ีเปนจุดแข็งและจุดออนของตนเอง ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงานใหมี

คุณภาพยิ่งข้ึน 

 ๑๒) เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและมีความตอเนื่อง 

โดยมีการนําผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน และเมื่อมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน

ไปไดระยะหนึ่งก็มีการดําเนินการประเมินตนเองครั้งใหม เพื่อนําผลการประเมินตนเองไปปรับปรุง

การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

 ๑๓) นําเสนอดวยภาษาและรูปแบบหรือระบบท่ีสามารถอานทําความเขาใจไดงาย 

 ๑๔) รายงานมีสวนประกอบท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบของมาตรฐาน องคประกอบ

คุณภาพและดัชนีตัวบงช้ีคุณภาพท่ีกําหนดไวในระบบการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 

 ๑๕) นําเสนอผลการประเมินตามท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไมมีบิดเบือน 

 

๕. ประโยชนของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

 ๑) หนวยงานและบุคลากรในหนวยงานทุกระดับมีความกระตือรือรนและมีวิธีการในการทํางาน

ท่ีเปนระบบและใหความสําคัญดานคุณภาพของผลงานมากข้ึน 

 ๒) หนวยงานและบุคลากรในหนวยงานแตละระดับมีความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน

การเสริมสรางความแข็งแกรงและการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน 

 ๓) หนวยงานมีความพรอมในดานเอกสารในการรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ

ท้ังภายในและภายนอก 

 ๔) การนําขอมูลและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินไปใชในการปฏิบัติงาน จะทําให

หนวยงานมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพเพิ่มข้ึน 

 ๕) คุณภาพการศึกษาโดยรวมของหนวยงานและของสังคมเพิ่มสูงข้ึน 

 ๖) หนวยงานมีความพรอมในดานเอกสารและในการรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานอื่น

ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก 

  



- ๑๖ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

บทท่ี ๓ 

ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

๑. การเตรียมการของหนวยศึกษาอบรมกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

 ๑.๑ การเตรียมเอกสาร 

  ๑.๑.๑ จัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ท้ังนี้

รูปแบบการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวขอหลัก ดังนี้ 

   ๑)  คํานํา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถามี) 

   ๒)  ขอมูลเบ้ืองตนของสถาบัน 

   ประกอบดวย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบ

และกลไกประกันคุณภาพของหนวยศึกษาอบรม สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบป

ท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง) 

   ๓)  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและ

เปาหมายในรอบปปจจุบันตามตัวบงช้ีในแตละกลุมตัวบงช้ี ดังนี้ 

๓.๑)  กลุมตัวบงช้ืพื้นฐาน  

 ๑)  ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม   

 ๒)  ดานงานวิจัยและนวัตกรรม    

 ๓)  ดานการบริการวิชาการแกสังคม  

 ๔)  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

 ๕)  ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม   

 ๖)  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

๓.๒)  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ/เอกลักษณ  

๓.๓)  กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  

   ๔)  สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวมของ

แตละกลุมตัวบงช้ี ตลอดจนจุดเดน และจุดท่ีควรพัฒนา แผนและเปาหมายการพัฒนาในปตอไป 

  ๑.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารอางอิงในแตละกลุมตัวบงช้ีและตัวบงช้ี 

   ๑) เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอในรายงาน

การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงาน

การประเมินตนเอง 

   ๒) หากเอกสารท่ีอางถึงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธีหนึ่ง

ในการระบุวาเอกสารหรือขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนาที่อางอิง ทําแถบกระดาษสี 

แยกหนากระดาษหรือระบายสีเนนขอความ เปนตน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

   ๓)  สําหรับเอกสารท่ีเปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบาง ๆ ไว 

หรือใสแฟมไวกันการสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น 

   ๔)  จัดเตรียมคอมพิว เตอรและการตอ เ ชื่อม เครือขาย ที่สมบูรณ

หากเอกสารอางอิงอยูในเว็บไซตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น ๆ  

   ๕)  การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยม อาจทําไดสองแนวทาง 

โดยแนวทางท่ีหนึ่ง คือ จัดเอกสารใหอยูในท่ีอยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจน

วาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรือแนวทางท่ีสอง คือ 

นําเอกสารมารวมไวท่ีเดียวกันในหองทํางานของคณะผูประเมิน โดยจัดใหเปนระบบที่สะดวกตอ

การเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนท่ีนิยมกวาแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสาร

ไดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับตาง ๆ ไดในคราวเดียว 

 ๑.๒  การเตรียมบุคลากร 

  ๑.๒.๑ การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

    ๑)  ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ 

การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 

   ๒)  เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ 

โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 

   ๓)  เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสราง

ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 

   ๔)  เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจ

ประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 

  ๑.๒.๒ การเตรียมบุคลากรเพื่อทําหนาท่ีผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยม

จําเปนตอง มีบุคลากร ๑ - ๓ คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะผูประเมินกับบุคคลหรือหนวยงาน

ท่ีเกี่ยวของท้ังนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 

   ๑)  ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท 

   ๒)  ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยศึกษาอบรมเพื่อสามารถให

ขอมูลตอผูประเมิน รวมท้ังตองรูวาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด หากผูประเมินตองการขอมูล

เพิ่มเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 

   ๓)  มีรายช่ือ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมิน

จะเชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

   ๔)  ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอก

หนวยศึกษาอบรมวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใคร ตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการ

ประเมินกําหนด 

   ๕)  เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะผูประเมินสามารถ

ประสานงานแกไขไดทันที 

 ๑.๓ การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะผูประเมิน 

  ๑.๓.๑ หองทํางานของคณะผูประเมิน 

   ๑)  จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรับวางเอกสารจํานวนมาก 

โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการ 

   ๒)  จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและ

อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะผูประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 

   ๓)  จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ

ใกลเคียง 

   ๔)  ควรประสานงานกับคณะผูประเมิน เพื่อทราบความตองการพิเศษอื่นๆ 

เพิ่มเติม 

  ๑.๓.๒ หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร ผูศึกษาอบรม ฯลฯ ควรจัดไว

เปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 

 ๑.๔ การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 

  ๑.๔.๑  หนวยศึกษาอบรม จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมินของหนวยศึกษาอบรม 

ประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๓ คน เปนผูประเมินจากภายในหนวยศึกษาอบรมท่ีผานการฝกอบรม

หลักสูตรผูประเมิน และประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหนวยศึกษาอบรม

ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน และจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายในทราบ  

  ๑.๔.๒ จัดสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสาร

ท่ีเกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) ใหคณะผูประเมินกอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย ๒ สัปดาห พรอมทั้ง

แจงรายช่ือผูทําหนาท่ีประสานงาน ใหคณะผูประเมินทราบ รวมท้ังเบอรโทรศัพทและ E-mail address 

สําหรับติดตอ 

  ๑.๔.๓ ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผูประเมิน เพื่อรวมเตรียม

แผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลท่ีคณะผูประเมิน

ตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตาง ๆ เปนตน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

๒. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

  ๒.๑  เปดโอกาสใหบุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะผูประเมินช้ีแจงวัตถุประสงคและ

วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 

  ๒.๒  บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับการนํา

เยี่ยมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะผูประเมิน 

  ๒.๓  จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้ เพื่อประสานงานกับ

บุคคล หรือหนวยงานท่ีคณะผูประเมินตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน 

ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่น ๆ  

  ๒.๔  ในกรณีท่ีคณะผูประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงานสวนหนึ่ง

อยูอํานวยความสะดวก 

  ๒.๕  บุคลากรทั้งหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะผูประเมิน 

เมื่อส้ินสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม 

 

๓. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ 

  ๓.๑  ผูบริหารหนวยศึกษาอบรม และผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินเขาสูการประชุมหรือ

สัมมนาระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป 

โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมท่ีตอง

ดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจน

ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 

  ๓.๒  พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษา

อบรมช่ืนชมผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนและตระหนักวาท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 

 ๓.๓  หนวยศึกษาอบรมอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะผูประเมินเพื่อประโยชน

ในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายใน   

 



 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

บทท่ี ๔ 

คําอธิบายตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

การประเมินการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบดวย 

ตัวบงชี้ ๓ กลุม คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ  และกลุมตัวบงช้ี

มาตรการสงเสริม  รวมท้ังส้ิน ๒๐ ตัวบงช้ี 

 

๑. หลักสูตรท่ีใชในการประเมิน 

 ๑.๑ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ - ๘, ศูนยฝกอบรมศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัด

ชายแดนภาคใต และกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ใชทุกหลักสูตร

ท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหข้ึนไป 

 ๑.๒ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ ใชหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ระดับ

ผูบังคับหมวด และกองกํากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

ใชหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป 

 ๑.๓ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน

ใชหลักสูตรการฝกโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงท่ี 

 

๒. การแบงกลุมตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ี หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาท่ีสังเกตได ซึ่งบงบอก สถานภาพหรือสะทอน

ลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานท่ีสามารถวัดและสังเกตได เพื่อบอกสภาพท้ังเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีตองการ 

 กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน หมายถึง กลุมตัวบงช้ีท่ีประเมินภายใตภารกิจของหนวยศึกษาอบรม 

โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่หนวยศึกษาอบรมตองมีและปฏิบัติได 

ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธและผลกระทบไดดี ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๗ ตัวบงช้ี ดังนี้ 

 ๑)  ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม ๓  ตัวบงช้ี 

๒)  ดานงานวิจัยและนวัตกรรม    ๒ ตัวบงช้ี 

๓)  ดานการบริการวิชาการแกสังคม    ๒ ตัวบงช้ี 

๔)  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๒ ตัวบงช้ี 

๕)  ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม   ๖ ตัวบงช้ี 

๖)  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๒ ตัวบงช้ี  



- ๒๑ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ/เอกลักษณ หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีประเมินผลผลิตของหนวยศึกษาอบรม
ตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวยศึกษาอบรม โดยหนวยศึกษาอบรมเปนผูระบุ
และเลือกดําเนินการตามจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม โดยผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชา
ของหนวยศึกษาอบรม ประกอบดวย ๒ ตัวบงช้ี 
 กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีประเมินผลการดําเนินงานของหนวยศึกษา
อบรม โดยหนวยศึกษาอบรมเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันช้ีแนะ ปองกัน และแกไขปญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปล่ียนตามกาลเวลาและปญหาสังคมท่ีเปล่ียนไปได โดยมี
เปาหมายท่ีแสดงถึงความเปนผูช้ีนําสังคม รวมท้ังการแกปญหาสังคม อาทิ ความขัดแยง ส่ิงเสพติด 
อุบัติภัย เปนตน ประกอบดวย ๑ ตัวบงช้ี 
 

๓. กําหนดคาน้ําหนัก 
 ตัวบงช้ีท้ังหมดมีคาน้ําหนัก ๑๐๐ ดังนี้ 
 ๓.๑ กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน   มีคาน้ําหนัก  ๘๕ 
 ๓.๒ กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ/เอกลักษณ  มีคาน้ําหนัก  ๑๐ 
 ๓.๓ กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  มีคาน้ําหนัก    ๕ 
 

๔. เกณฑการประเมิน 
 ๔.๑  เกณฑการประเมินระดับตัวบงช้ี 
  กําหนดใหคาคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัวเทากันหมด โดยใหคะแนนจากการพิจารณา
ผลการดําเนินงานจริงของหนวยศึกษาอบรม โดยกําหนดใหตัวบงช้ีแตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ใชคาคะแนนต้ังแต ๐ ถึง ๕ กรณีท่ีไมดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไมครบท่ีจะได ๑ คะแนน ใหได 
๐ คะแนน 
 ๔.๒  เกณฑการประเมินแตละกลุมตัวบงช้ี 
  การคํานวณคาคะแนนในแตละกลุมตัวบงชี้ ใหนําคะแนนที่ไดแตละตัวบงชี้คูณดวย
คาน้ําหนักของตัวบงชี้นั้น จนครบทุกตัวบงชี้ของแตละกลุมตัวบงชี้ และนําคาคะแนนที่คูณไดของ
ทุกตัวบงช้ีมารวมกัน หารดวยคาน้ําหนักของกลุมตัวบงชี้ ในการคํานวณทศนิยมใหใชทศนิยม ๒ 
ตําแหนงหากทศนิยมตําแหนงท่ีสามมีคา .๐๐๕ ข้ึนไปใหปดข้ึน นอกเหนือจากนี้ใหปดเศษท้ิง 
  ทั้งนี้คาเฉลี่ยที่ไดของกลุมตัวบงชี้พื้นฐานตองมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป 
และคาคะแนนเฉล่ียรวมท้ัง ๓ กลุมตัวบงช้ีตอง ๓.๕๑ ข้ึนไปเชนเดียวกัน 
 ๔.๓  เกณฑการประเมินในภาพรวม  
  คะแนนเฉล่ีย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ตองปรับปรุงเรงดวน 
  คะแนนเฉล่ีย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ตองปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช 
  คะแนนเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉล่ีย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 



- ๒๒ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ตัวบงช้ีสําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบดวย ตัวบงช้ี ๓ กลุม คือ กลุมตัวบงช้ีพื้นฐาน กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ/
เอกลักษณ และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม รวมท้ังส้ิน ๘ ดาน ๒๐ ตัวบงช้ี 

กลุมตัวบงช้ี ตัวบงช้ี 
นํ้าหนัก 
คะแนน 

ชนิด 
ตัวบงช้ี 

กลุมตัวบงช้ี 

พ้ืนฐาน 

 

ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม   
๑. ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ๕ ผลลัพธ 
๒. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ ๕ ผลลัพธ 
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ ๕ กระบวนการ 
ดานงานวิจัยและนวัตกรรม   
๔. จํานวนงานวิจัย และหรือนวตักรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ๕ ผลลัพธ 
๕. จํานวนงานวิจัย และหรือนวตักรรม และหรือสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน 
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

๕ ผลลัพธ 

ดานการบริการวิชาการแกสังคม   
๖. ผลของการดําเนนิโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชพีท่ีตอบสนอง 
ความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สงัคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ 

๗. ผลของการดําเนนิงานของจดุท่ีใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ท่ีมีผลตอชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ 

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๘. การสงเสริมและสนับสนนุดานศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ผลลัพธ 
๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ กระบวนการ 
ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม   
๑๐. ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕ ผลลัพธ 
๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 
๑๒. ผลการปฏิบัตติามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม ๕ ผลลัพธ 
๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและธาํรงรักษาไว 
ซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพและประสิทธภิาพ 

๕ กระบวนการ 

๑๔. การบริหารความเสี่ยง ๕ กระบวนการ 
๑๕. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรยีนรู ๕ กระบวนการ 
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๕ กระบวนการ 
๑๗. การนําผลการประเมินคณุภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 

รวมนํ้าหนัก ๘๕  

กลุมตัวบงช้ี 
อัตลักษณ/
เอกลักษณ 

ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ   
๑๘. ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณท่ีหนวยศึกษาอบรมกําหนด ๕ กระบวนการ 
๑๙. เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 

รวมนํ้าหนัก ๑๐  

กลุมตัวบงช้ี
มาตรการ
สงเสริม 

ดานมาตรการสงเสริม   
๒๐. ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมชี้นํา ปองกัน 
หรือแกปญหาของสังคม ๕ กระบวนการ 

รวมนํ้าหนัก ๕  
 รวมนํ้าหนักท้ัง ๒๐ ตัวบงช้ี ๑๐๐  

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

- ๒๒ - 



- ๒๓ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑  ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ  

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก  :  ๕ 

วัตถุประสงค 

 เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมใหความสําคัญกับการพัฒนาผูศึกษาอบรมใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาการ 

 เกณฑมาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผูศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎี

และภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีหลักสูตรกําหนด 

  

วิธีคํานวณ 

 

 

 

 
เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวา หนวยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน  

พันธกิจ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบาย

และแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการใหคําแนะนําผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายช่ือพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร 

 

 

จํานวนผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ     

 จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมท้ังหมดตามหลักสูตร 
X ๑๐๐ 

๑. ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม 



- ๒๔ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก  :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 

ดวยการสํารวจความพึงพอใจผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานนั้น ๆ ตั้งแต ๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ

และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง

การเรียนการสอน ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับความตองการของผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของ 

 ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจปกครองควบคุม ดูแล และส่ังการในการปฏิบัติหนาท่ีของ

ผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการของผูสําเร็จการศึกษา

อบรม โดยแบงออกเปน ๔ กรณี คือ 

 กรณีท่ี ๑  ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ 

 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรม 

 กรณีท่ี ๒  ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูใตบังคับบัญชา แตไมมีผูรับบริการ 

 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

 กรณีท่ี ๓  ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน แตไมมี ผู ใตบังคับบัญชา และไมมี

ผูรับบริการ 

 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

 กรณีท่ี ๔  ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูรับบริการ แตไมมีผูใตบังคับบัญชา 

 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูรับบริการ 

 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง คาเฉล่ียของ

ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม

ในทุกหลักสูตรของหนวยศึกษาอบรมท่ีใชในการประเมิน ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม 

ต้ังแต ๓ - ๖ เดือน โดยใชมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ 
 

  



- ๒๕ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจ  คะแนนเต็ม ๕  

 

 หมายเหตุ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดตองไดรับกลับคืนไมนอยกวา

รอยละ ๘๐ ของผูสําเร็จการศึกษาอบรม และแบบประเมินของผูท่ีเกี่ยวของตองไดรับกลับคืน

ไมนอยกวารอยละ ๘๐ ของผูสําเร็จการศึกษาอบรม เชนกัน  
  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ขอมูลพื้นฐานและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด 

และผูท่ีเกี่ยวของ โดยคิดเปนคาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจาก ๕ ระดับ) ท่ีไดจากการประเมิน

ผูสําเร็จการศึกษาอบรมท่ีทํางานดวย ต้ังแต ๓ - ๖ เดือน ท้ังนี้การประเมินตองครอบคลุมท้ัง ๓ ดาน 

ไดแก ๑) ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ๒) ความรูความสามารถพื้นฐาน

ท่ีสงผลตอการทํางาน และ ๓) คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมท่ีคํานึงถึงความแตกตางของ

ผูศึกษาอบรม และจัดใหผูศึกษาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากท่ีสุด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการ

การศึกษาอบรมท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูศึกษาอบรม และการจัดใหผูศึกษาอบรมมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผูศึกษาอบรมไดฝกประสบการณ

ภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทําโครงการ มีหองสมุดและระบบ

สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสท่ีเพียงพอในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมีหลายรูปแบบ เชน 

 ๑. การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-based Learning : PBL) 

 ๒. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

 ๓. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 

 ๔. การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self Study) 



- ๒๖ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๕. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 

 ๖. การเรียนรูท่ีเนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based Learning) 

 ๗. การเรียนรูท่ีใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑   หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร มีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแตละหลักสูตร 

 ๒   หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร วิเคราะห

ศักยภาพของผูศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง

แผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

 ๓   หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่เนน

ผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ 

 ๔   ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร มีการประเมินผลการฝกอบรมท่ีสอดคลองกับสภาพ

การศึกษาอบรมท่ีจัดใหผูศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผูศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตาง

ระหวางบุคคล และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูศึกษาอบรม

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕   ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูและประสบการณ

จากประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมท่ีกําหนดไว 

๒. รายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงขอมูลวาผูท่ีเกี่ยวของมีความรูความเขาใจตามแนวทางท่ีกําหนด 

๓. มาตรการท่ีหนวยศึกษาอบรมไดกําหนดข้ึนเพื่อใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร

ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพผูศึกษาอบรม และเขาใจผูศึกษาอบรมเปนรายบุคคล 

๔. เอกสารหลักฐานหรือคูมือท่ีเปนแนวทางปฏิบัติตามมาตรการท่ีกําหนดไว โดยมีการประกาศ

หรือเผยแพรอยางกวางขวาง 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนน 

ผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เชน แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดสวนวิชา 

ส่ือ เทคโนโลยี เปนตน 

๖. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง

บุคคลของผูศึกษาอบรม  

๗. เอกสารหลักฐานการนําผลประเมินมาปรับเปล่ียนการศึกษาอบรมท่ีเหมาะสม เพื่อพัฒนา

ผูศึกษาอบรมใหเต็มศักยภาพ  

๘. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการบูรณาการความรูและประสบการณจากการจัดการศึกษา

อบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๔  จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื ่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการผลิต

ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละป 

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอน

ภาควิชาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางท่ีใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถทําการสอนในวิชาท่ัวไป

ท่ีไดรับมอบหมายได 

 งานวิจัย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม หากเปนงานวิจัยในชั้นเรียน 

ตองมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยท่ีเหมาะสม เนนกระบวนการท่ีเปนเหตุเปนผล 

โดยนับกิจกรรมท่ีอยูบนพื้นฐานของกระบวนการตอไปนี้ ๑) เปาหมาย/วัตถุประสงค ๒) ระบุปญหา 

๓) มีวิธีการดําเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกขอมูล ๕) มีการวิเคราะหสรุปผลและแนวทางการนํา

ความรูท่ีไดจากการดําเนินการไปใชประโยชน 

 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสรางสรรคที่มีการศึกษา

คนควาจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกตใช

องคความรูและประสบการณของครู/อาจารย และครูฝก เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู

ของผูศึกษาอบรมอยางเปนรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเปนผลงานที่แสดงความกาวหนา

ทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิด

ของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมท้ังส่ิงประดิษฐและผลงานศิลปะและดนตรี 

หรือผลงานการคิดคนกระบวนการฝกซ่ึงเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจากแหลง

อางอิงท่ีเช่ือถือได 

๒. ดานงานวิจัยและนวัตกรรม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  หมายเหตุ หนวยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ถาเปนระดับกองบังคับการ

ตองไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการ

จะตองไมใชกองบัญชาการท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด 

  การนับจํานวนงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ หมายถึง ใหนับผลงานนวัตกรรม และหรือ

ส่ิงประดิษฐ ท่ีครู/อาจารย และครูฝก ดําเนินการจัดทําเสร็จส้ินในปงบประมาณนั้น ๆ และตองมี

เอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหนวยงานซึ่งเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพท่ีไดรับการรับรอง

จากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือไดเทานั้น  

 

วิธีคํานวณ 
 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐของครู/อาจารย 

และครูฝกท้ังหมด  

 ๒. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย 

และครูฝก ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ  

 

  

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ   

                 จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท้ังหมด 
X ๑๐๐ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  ๕ จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชน 

 ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย และครูฝก ของหนวยศึกษาอบรมในการนํางานวิจัย

และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค สามารถนําไปสูการปองกัน

หรือแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย 

โดยมีการเผยแพรสูสาธารณะและหรือกลุมเปาหมายอยางชัดเจน 

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอน

ภาควิชาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางท่ีใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถทําการสอนในวิชาท่ัวไป

ท่ีไดรับมอบหมายได 

 งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย 

และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค

ท่ีระบุไวในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสู

การแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจน

ตามวัตถุประสงค และไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ประเภทของการใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ ท่ีสามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้ 

 ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานท่ีนําไปใชประโยชนแกสาธารณชน

ในเรื่องตาง ๆ ท่ีทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีข้ึน ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข 

ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย

ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 

 ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานเชิงนโยบายในการนําไป

ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน ผลงานที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือ

ผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 

 ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะท่ีนําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษา

และการประเมินไว 

 ๕. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/

บรรยาย/ฝกอบรม) เชน เปนส่ือการเรียนการสอน การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน

การสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอด

โครงการวิจัย เปนตน  

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ

ไปใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ท่ีมีการนํางานวิจัย และหรือ

นวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐของหนวยศึกษาอบรม ไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรอง

เปนเอกสารหลักฐานท่ีชัดเจน พรอมท้ังระบุผลของการนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ

ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน 

หมายเหตุ หนวยงานรับรองการใชประโยชน ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใช

กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใช

กองบัญชาการท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด 

การนับจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชน 

หมายถึง ใหนับจากวันที่นําผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐของครู/อาจารย 

และครูฝก มาใชและเกิดผลอยางชัดเจน ชวงเวลาท่ีใชเปนไปตามปงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจ

ประเมิน ในกรณีท่ีงานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐมาใชประโยชนมากกวา ๑ ครั้ง 

ใหนับการใชประโยชนไดเพียงครั้งเดียว ยกเวน ในกรณีท่ีมีการใชประโยชนท่ีแตกตางกันอยางชัดเจน

ตามมิติการใชประโยชนท่ีไมซ้ําซอนกัน ท้ังนี้ จะนับงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐนั้น

เม่ือไดรับการตอบรับอยางเปนลายลักษณอักษรวามีการนําไปใชประโยชนแลว 
 

  



- ๓๒ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

วิธีคํานวณ 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. จํานวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ของครู/อาจารย 

และครูฝกท้ังหมด  

  ๒. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย 

และครูฝก ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ 

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการเผยแพรงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ

ส่ิงประดิษฐ  

 ๕. ช่ือหนวยงานและปท่ีนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน 

โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือ

กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ทั้งนี้

ใหแสดงขอมูลท่ีระบุรายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนดวยตามแนวทาง ดังตอไปนี้ 

 - ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม 

และหรือส่ิงประดิษฐไปใชตามวัตถุประสงคของงาน 

 - ขอมูลแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ

ท่ีเปนผลจากงานวิจัยไปใช 

 - ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค

เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช 

  

 

             ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ 
                          ท่ีนําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ                            X ๑๐๐ 

                             จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท้ังหมด 

 



- ๓๓ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๖   ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ  

  พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือชุมชนและสังคม อันจะสงผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย

ในชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอน

ภาควิชาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางท่ีใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถทําการสอนในวิชาท่ัวไป

ท่ีไดรับมอบหมายได 

 โครงการ/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรม

ไดจัดทําข้ึนหรือรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ

งานบริการวิชาการหรืองานประเภทใหบริการตาง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมใหความรูแก

ชุมชนและสงเสริมใหเกิดความสงบสุข/ลดปญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพท่ีมีผลตอชุมชน  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม

บริการวิชาการและวิชาชีพท่ีหนวยศึกษาอบรมจัดทําข้ึน หรือดําเนินการข้ึนแลวมีผลกอใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได

ตามศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนา

ความสามารถของชุมชนในดานการปองกันภัยอันตรายประเภทตาง ๆ  

 การใหบริการวิชาการ หมายถึง การท่ีหนวยศึกษาอบรมอยูในฐานะเปนท่ีพึ่งของชุมชนหรือ

เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาท่ีใด ๆ ท่ีมีผลตอการพัฒนาข้ึนของชุมชน  ตลอดจนสราง

ความเขมแข็งของชุมชน รวมถึงการบริการทางวิชาการท่ีมีคาตอบแทนและบริการทางวิชาการแบบใหเปลา 

 การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีผล

ตอชุมชน สังคม และประเทศ นําไปสูความสงบสุข เชน การใหความรูเรื่องยาเสพติด การปองกันภัย

อันตรายจากแหลงอบายมุขตาง ๆ การปองกันน้ําทวม การจัดเวรยามดูแลหมูบาน การใหความรูเรื่อง 

การปองกันตัว การฝกยิงปน เปนตน 

๓. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 



- ๓๔ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

วิธีคํานวณ 
 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ การนับจํานวนครู/อาจารย และครูฝก 

ใหนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 

๖ เดือนข้ึนไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลา

ต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 ๒. การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับ

กิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๗ ผลของการดําเนินงานของจุดท่ีใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีผลตอชุมชน  

 สังคม ประเทศ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของหนวยศึกษาอบรมท่ีมีจุดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพเปนประจํา 

และเปนท่ีพึ่งพาของสังคม จนเปนท่ียอมรับและมีผลตอชุมชน สังคม และประเทศ 

 จุดท่ีใหบริการ หมายถึง สถานท่ีท่ีใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีทําเปนประจําและมีท่ีต้ัง

เปนการถาวร ท้ังภายในและภายนอกหนวย เชน คลินิกรับปรึกษากฎหมาย เปนตน 
 

  

   ผลรวมจํานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพท่ีตอบสนอง 

   ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

                          จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท้ังหมด 

 

X ๑๐๐ 



- ๓๕ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ – ๒ 

จุดท่ีใหบริการ 
ท่ีมีผลตอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๓ – ๔ 
จุดท่ีใหบริการ 
ท่ีมีผลตอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๕ – ๖ 
จุดท่ีใหบริการ 
ท่ีมีผลตอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๗ – ๘ 
จุดท่ีใหบริการ 
ท่ีมีผลตอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๙ 
จุดท่ีใหบริการ 
ท่ีมีผลตอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของกับหนวยศึกษาอบรมท่ีใหบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพเปนประจําและเปนท่ีพึ่งพาของสังคม จนเปนท่ียอมรับและมีผลตอชุมชน สังคม และประเทศ 

๒. เอกสารการเสนอโครงการและไดรับการอนุมัติการดําเนินโครงการจากผูบังคับบัญชา 

๓. สถิติการใชบริการแตละจุดอยางชัดเจน 

๔. การประเมินผลการใชบริการในแตละจุด และนําขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงแตละจุดบริการ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๘  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเปนพันธกิจหลัก

ประการหนึ่งท่ีหนวยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ท่ีจะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อให

สังคมในหนวยศึกษาอบรมอยูรวมกันอยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางท่ีนาศรัทธา 

และเปนท่ียอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจ

ไดตอเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนและสามารถประเมินผลได 

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอน

ภาควิชาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางท่ีใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถทําการสอนในวิชาท่ัวไป

ท่ีไดรับมอบหมายได 

 ศิลปะ  หมายถึง งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 

สภาพแวดลอมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคา

และความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน 

เรื่องความคิด ความรูสึก ความเช่ือ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต

และสังคม รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ

และมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับ

ความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคา  

 

  

๔. ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

วิธีคํานวณ 
 

 

 

 

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานท่ีแสดงวาโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมดําเนินการไดเกิดประสิทธิผลและเปนประโยชนตอสาธารณะ 

ชุมชน สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม 

งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานท่ีหนวยศึกษาอบรมไดมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินในการบริการ

วิชาการ 
๓. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการวิจัยท่ีแสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการสรางวัฒนธรรมหรือองคความรูดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 
๕. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอย

แทนการนับโครงการได 
 ๖. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม

ปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย 

และครูฝก ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 ๗. จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมท้ังหมด ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนบุคลากร

ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 
  

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   

   จํานวนครู/อาจารย และครูฝก และบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมท้ังหมด 

 

X ๑๐๐ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  ๙  การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

เพื่อแสดงถึงศักยภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม 

เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะท่ีเปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตอง

รูทันอยางมีปญญา มีแผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบท

ของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรู

คุณคาความงาม อยางมีสุนทรียท่ีมีรสนิยม 

ศิลปะ หมายถึง งานสรางสรรคท่ีสงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 

สภาพแวดลอมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ

ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท่ีมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง เชน 

เรื่องความคิด ความรูสึก ความเช่ือ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิต

และสังคม รวมท้ังผลท่ีเกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ

และมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับ

ความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณคา การมีน้ําใจเสียสละและการมีสวนรวมกับ

สังคม สามารถเปนผูนําท่ีดีและเปนท่ีพึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตหนวยศึกษาอบรมท่ีนาศรัทธา

เปนท่ียอมรับ มีบทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิต

ทามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางมีแผนท่ีเปนระบบเกี่ยวกับ

ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ท่ีมีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมในแนวทาง

ท่ีดีข้ึน โดยมีเปาหมายท่ีชัดเจน และเปนท่ียอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสราง

สิ่งที ่ใหมต องไม เป นการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง

วัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงและมี

นวัตกรรมใหม ท้ังทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความยินยอม เพื่อใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจ

มีความเจริญกาวหนาอยางสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณคาทางความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม

ท่ีสงผลตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิต

ท่ีงดงามสามารถอยูรวมกันในสังคมท่ีเขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรม

และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพื่อการดํารงรักษสืบตอไป 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑   การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยศึกษาอบรมท่ีกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  

 ๒   สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตง

อยางมีความสุนทรีย 

 ๓   ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

 ๔   การจัดใหมีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอื้อและสงเสริมใหผูศึกษาอบรมและบุคลากร

มีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

 ๕   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ ไมตํ่ากวา 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมท่ีพัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมดําเนินการตลอดปงบประมาณ 

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีสวนรวม 

๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัย และความสวยงาม 

๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพื้นท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม

ใหผูรับการศึกษาอบรมและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ 

๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมท่ีเกี่ยวกับประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ 

 หมายเหตุ   ๑.  สะอาด หมายถึง ไมรก มีระเบียบ รักษางาย ใชสะดวก 

   ๒.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม  

   ๓.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม สอดคลอง

กับพื้นท่ีแวดลอม ไมส้ินเปลือง และไมกอใหเกิดผลกระทบตอสภาพแวดลอม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๐  ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย 

และครูฝก ใหไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน 

เปนตน และไดมีการนําความรูกลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน   

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอน

ภาควิชาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางท่ีใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูท่ีมีความเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถทําการสอนในวิชาทั่วไป

ท่ีไดรับมอบหมายได 

 การนําความรูมาขยายผล หมายถึง  

 ๑) การนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ  

 และ ๒) มีการนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

 

วิธีคํานวณ 

 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

  

๕. ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

ผลรวมจํานวนครูและอาจารยและครูฝกท่ีไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 

              อยางนอย ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป และมีการนําความรูมาขยายผล 

                          จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท้ังหมด 

 

X ๑๐๐ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก 

๒. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก 

  -  จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝกท้ังหมด ท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย 

และครูฝก ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

  - จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝก ท่ีไดรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ 

เชน ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมท้ังปงบประมาณ ต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมงข้ึนไปตอคน และจะตอง

ไมนับคนซ้ํา 

 ๓. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการนําความรูมาขยายผล  

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๑  ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก  :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

  เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา และองคความรูตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา และนําไปสูสังคมฐานความรู 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑ แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 ๒  ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ 

ของบุคลากรท้ังหมด 

 ๔  จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป 

ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 

 ๕  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ 

จากคะแนนเต็ม ๕ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยศึกษาอบรม 

 ๒.  โครงการ/กิจกรรม การพฒันาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

 ๓.  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 ๔.  การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง

โครงการ/กิจกรรม 

 ๕.  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก 

  -  จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอ

ตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาชวย

ราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

  -  จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมท่ีบุคลากร

หนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ตองไดรับการพัฒนาต้ังแต 

๖ ช่ัวโมงข้ึนไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

  -  จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมท่ีบุคลากร

หนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ยกเวน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ 

ตองไดรับการพัฒนาต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมงข้ึนไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

 ๖.  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๒  ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  ผลลัพธ 

คาน้ําหนัก  :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อใหผูบริหารหนวยศึกษาอบรมใชระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเปนการประเมิน

ผูบริหารในดานการบริหารจัดการ และการเปนผูนําเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการองคการท่ีดีใหเกิด

ความโปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผูบังคับการ และ 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ระดับกองกํากับการ หมายถึง ผูกํากับการ 

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี 

เปนแนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 

 ซึ่งครอบคลุมถึงฝายวิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกัน

อยางสงบสุข มีความรูรักสามัคคีและรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน และเปนสวนเสริม

ความเขมแข็งหรือสรางภูมิคุมกันแกประเทศ ประกอบดวยหลัก ๙ ประการ คือ 

 ๑. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได  

  ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องคการ และผูที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหนาท่ี

เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตองมีภาระความรับผิดชอบตอสาธารณะเกี่ยวกับการกระทํา กิจกรรม

หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะ ความรับผิดชอบท่ีกลาวมา หมายถึง การเปดเผย

ขอมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค และตรวจสอบได โปรงใส 

และดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย 

๒. ความโปรงใส 

  ความโปรงใส หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ อยูบนกฎระเบียบ

ชัดเจน การดําเนินงานของรัฐบาลในดานนโยบายตาง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมี

ความมั่นใจไดวาการดําเนินงานของรัฐนั้นมาจากความต้ังใจในการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุผลตาม

เปาหมายของนโยบาย 

 ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 

  การท่ีองคการภาครัฐใชอํานาจหนาท่ีหรือการแสวงหาผลประโยชนในทางสวนตัวเหลานี้ 

ถือเปนการทุจริต และการประพฤติมิชอบท้ังตอองคการภาครัฐเองและองคการในภาคเอกชน การปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการทํางานและการทําใหเกิดความโปรงใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเปน

เครื่องมือในการปราบปรามการฉอฉล และเสริมสรางธรรมาภิบาล 

 ๔. การสรางการมีสวนรวม 

 การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนหรือผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเขามามี

บทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย มีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีสวน

รวมจะกอใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกรองในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการดําเนินงาน

ของรัฐไดเปนอยางดี 

 ๕. การมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง 

  ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ มีการให

ความเสมอภาคเทาเทียมกัน และเปนธรรมกับทุกฝาย มีกฎหมายท่ีเขมแข็ง มีการระบุการลงโทษ



- ๔๔ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ท่ีชัดเจน และมีผลบังคับใชไดจะเปนส่ิงท่ีชวยพัฒนาระบบการปกครองเพื่อปองกันการละเมิดหรือฝาฝน 

การมีระบบกฎหมายท่ีดีจะสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 

 ๖. การตอบสนองท่ีทันการ 

  การตอบสนองท่ีทันการ หมายถึง การใหการตอบสนองท่ีทันการตอผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย

ในเวลาท่ีทันการ 

 ๗. ความเห็นชอบรวมกัน 

  สังคมท่ีประกอบดวยบุคคลท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกันไป ธรรมาภิบาลจะทําหนาท่ีเปน

ตัวกลางในการประสานความตองการท่ีแตกตางใหบนพื้นฐานของประโยชนสวนรวมและขององคการเปนหลัก 

 ๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นตองการใหมีการใชทรัพยากรตาง ๆ 

ใหเกิดประโยชนสูงสุด และคุมคา 

 ๙. ความเสมอภาคและความเก่ียวของ 

หลักธรรมาภิบาลจะเนนใหบุคลากรทุกคนในองคการรูสึกมีสวนรวมหรือรูสึกเปนสวนหนึ่ง

กับองคการ บุคคลสามารถมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหลักท่ีจะชวยสรางความเติบโตใหกับหนวยงาน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

 คะแนนเฉลี่ยของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ซ่ึงไดจาก 

 ๑.  ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยใหครอบคลุมบทบาทหนาท่ีท้ัง ๙ ขอ 

คิดเปนรอยละ ๔๐  

 ๒.  ใหบุคลากรท้ังหมดของหนวยศึกษาอบรมประเมินผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม

ใหครอบคลุมบทบาทหนาท่ีท้ัง ๙ ขอ คิดเปนรอยละ ๖๐ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

๒. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล รวมท้ัง

ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตามหนาท่ีและบทบาทของผูบริหารสูงสุดของ

หนวยศึกษาอบรม 

๓. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล โดยมีเอกสาร

หรือหลักฐาน หรือรายงาน หรือบันทึกการประชุม ท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษา
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

อบรมไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพื ่อ ใหเกิดการควบคุมและ

ตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรม 

๔. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมมีการติดตามผล

การดําเนินงานสําคัญ เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงิน

งบประมาณ และการบริหารความเส่ียง โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยศึกษาอบรม 

๕. เอกสารอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๓  ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

   และประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

 เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมี

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และรักษาไวซึ่งบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑    มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 

 ๒   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม

ประชุมฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจมาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

 ๓   มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดี และสรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

 ๔ มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา

ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 

 ๕ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และมีการนําผลการประเมิน

ความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีข้ึน 

 

  



- ๔๖ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. แผนงานดานการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

๒. โครงการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรม เชน หลักเกณฑการรับเขา สวัสดิการ 

และสิทธิประโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน 

๓. ขอมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวของกับการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรม เชน คําส่ังแตงต้ัง

หรือมอบหมายผูรับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก

ดานการบริหารบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคคลของหนวยศึกษาอบรม สภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการทํางาน

ขอมูล หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

๔. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษา การเขารวม

ประชุมวิชาการ ตลอดจนการเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนงวิชาการ เปนตน 

๕. สถิติการเขาออกของบุคลากรทุกประเภท 

๖. สถิติเกี่ยวกับการไดรับสวัสดิการและสิทธิประโยชนตาง ๆ ของบุคลากร 

๗. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ท้ังแผนระยะส้ัน ระยะปานกลาง 

และระยะยาว 

๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไปปรับปรุง 

๙. รายงานผลการปฏิบัติงานท่ีแสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรท่ีไดรับรางวัลท้ังในระดับหนวยศึกษาอบรม 

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๔  การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

  เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ 

จัดลําดับความสําคัญความเส่ียง และติดตามเฝาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหาย

ดานชีวิต ทรัพยสิน ช่ือเสียง และสังคม ใหอยูในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได 

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา 

หรือเหตุการณท่ีไมพึงประสงคซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินการ

ไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายของหนวยศึกษาอบรม 

 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกับสถานศึกษา เพื่อให

สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบ

ท่ีกฎหมายกําหนด จํานวนคณะกรรมการข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนจากครู 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ศิษยเกา พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นท่ี 

และผูทรงคุณวุฒิ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑   มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารของหนวย

ศึกษาอบรม และตัวแทนท่ีรับผิดชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 ๒   มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย ๓ ดาน 

ตามบริบทของหนวยศึกษาอบรม  

  ตัวอยางเชน  

 - ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อาคาร สถานท่ี) 

 - ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสวนงาน 

 - ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 

 - ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 

การบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

 - ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณ

ของอาจารยและบุคลากร 

  - ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๓   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ได

จากการวิเคราะหในประเด็นท่ี  ๒ 

 ๔   มีการจัดทําแผนบริหารของความเส่ียง ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงสุด ดําเนินการตามแผน 

มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหาร

ของหนวยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ๕   มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับ

แผนหรือวิเคราะหความเส่ียงในปถัดไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑.  มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง ประกอบดวย ผูบริหารของ

หนวยศึกษาอบรม และตัวแทนท่ีรับผิดชอบ เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 ๒.  มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย หรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการ

หรือการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

 ๓.  เอกสารหลักฐานการวิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผล

กระทบหรือสรางความเสียหาย ความลมเหลว หรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของหนวย

ศึกษาอบรม โดยประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน

และสงผลกระทบตอหนวยศึกษาอบรมท้ังดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางดาน

ชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหนวยศึกษาอบรมเปนสําคัญ สําหรับปจจัยเส่ียงหรือปจจัยท่ีกอใหเกิด

ความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  

 ๔.  เอกสารหลักฐานในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาส

และผลกระทบจากความเส่ียง 

 ๕.  เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียง

ท่ีไดจากการวิเคราะหจากประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ 



- ๔๙ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 ๖.  มีแผนบริหารความเสี่ยง การดําเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผล 

การดําเนินงาน 

 ๗.  มีรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

 ๘.  มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

  

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๕  หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

  เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน นอกเหนือจากการเรียน

การสอน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน เชน 

สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เปนตน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมี

สภาพแวดลอมและการบริการดานกายภาพ ท่ีสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูศึกษาอบรม เชน ส่ิงแวดลอม

ในหนวยศึกษาอบรม หองเรียน สถานท่ีออกกําลังกาย เปนตน 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑  มีบริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น ๆ 

 ๒ มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอย

ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

 ๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย 

ในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

ในบริเวณอาคารตาง ๆ  

 ๔ ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็นท่ี ๑ ถึง ๓ 

ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ี ๔ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการ

ดานกายภาพท่ีสนองความตองการของผูรับบริการ 

 

  



- ๕๐ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการหองสมุด ท่ีมีความเหมาะสมและทันสมัยใหกับผูศึกษาอบรม 

 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาอบรม 

รวมท้ังจุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พรอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นท่ี ๑ ถึง ๓ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชเปนขอมูล

ในการพัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพ โดยจัดทําแผนพัฒนาการใหบริการ 

 

  



- ๕๑ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 
 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๖  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

  เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั ่นใจไดวา หนวยศึกษาอบรมสามารถสราง

ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ 

  นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ 

และเทคโนโลยีใหม ๆ หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลว ใหทันสมัยและใหไดผลดียิ่งข้ึน 

เมื่อนํานวัตกรรมมาใชชวยใหการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษานั้นไดผลดีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงกวาเดิมท้ังยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย  

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ 

ของหนวยศึกษาอบรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

 ๒ มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ

ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๓ จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาท่ีบริหาร พัฒนา และติดตาม

การดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายนอก 

 ๔ มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน ประกอบดวย 

  ๑)  การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๒)  การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในกําหนด 

(๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๓)  การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรม 

(๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔)  มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๕ มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยศึกษาอบรมพัฒนาข้ึนใชในการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมถึงเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 

๖. ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 



- ๕๒ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. มีแนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร

ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม 

 ๒. มีการดําเนินการตามแนวทางหรือข้ันตอนท่ีกําหนดในขอ ๑ 

 ๓.  มีการแตง ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 ๔.  มีเอกสารหลักฐานในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 
ระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนรูปธรรม 
 ๕.  มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาท่ีบริหาร พัฒนา และ
ติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.  มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหนวยงานภายนอกดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๗.  มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมินคุณภาพ 
 ๘.  มีเอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายใน
กําหนด 
 ๙.  มีเอกสารหลักฐานในการนําผลการประเมินคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของ
หนวยศึกษาอบรม 
 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในขอ ๙ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  



- ๕๓ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๗  การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :   

 เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมตรวจสอบความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามข้ันตอนท่ีกําหนด 

มีระบบและกลไกท่ีชัดเจน และนําผลท่ีไดจากการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใชใน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑ หนวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด 

และเหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม 

 ๒ หนวยศึกษาอบรมมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เปนไปตามมาตรฐาน 

โดยผานการพิจารณาจากผูมีอํานาจสูงสุดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 

 ๓ หนวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายใน

ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหดีข้ึนอยางสม่ําเสมอ มีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการท่ีชัดเจน 

 ๔ หนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไปเปน

สวนหนึ่งของการดําเนินงาน 

 ๕ หนวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละฝาย/แผนก/งาน 

ในสังกัด มีการยกยองเชิดชู ฝาย/แผนก/งาน ท่ีดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายท่ีวางไว สามารถเปน

ตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 

  



- ๕๔ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาทุกหนวยงานของหนวยศึกษาอบรมไดนําผลการประกัน

คุณภาพภายในมาทบทวนมีระบบกลไกสอดคลองกับมาตรฐานตามที่กําหนดและเหมาะสมกับ   

อัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม 

๒. รายงานการประเมินตนเองของหนวยศึกษาอบรมท่ีเปนไปตามมาตรฐาน 

๓. หลักฐานการเผยแพรท่ีรายงานผลใหสาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ

หนวยศึกษาอบรม 

๔. แผนงานหรือมาตรการท่ีเกิดจากการนําผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ

ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหดีข้ึน 

๕. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงการพัฒนากระบวนการดําเนินงานท่ีสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพภายใน 

๖. บันทึกรายงานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงาน

ในสังกัด เพื่อยกยองเชิดชูใหแกหนวยงานท่ีดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึง

การเผยแพรแบบอยางการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพใหหนวยงานอื่น ๆ ทราบอยางท่ัวถึง 

  



- ๕๕ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๘  ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณท่ีหนวยศึกษาอบรมกําหนด 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕  

วัตถุประสงค :  

 เพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพของ

หนวยศึกษาอบรมท่ีจะสรางองคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค 

 อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะท่ีเกิดข้ึนกับผูศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  

และวัตถุประสงคของหนวยศึกษาอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

และหนวยงานตนสังกัด 

 หนวยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หนวยงานต้ังแตระดับจังหวัดข้ึนไป 

 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรม 

หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือองคการมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ท้ังภาครัฐและเอกชน 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 ๒ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓ มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของการดําเนินการของหนวยศึกษาอบรม 

และหรือตามจุดเนนและจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม 

 ๔ มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาแกกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๕ ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 

 หมายเหตุ  ๑. ผลจากการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตองผานความเห็นชอบจาก

ผูบังคับบัญชาของหนวยศึกษาอบรม 

   ๒. หนวยงานระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน

สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด 

 

  

๗. ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงการกําหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวย

ศึกษาอบรม รวมท้ังจุดเดนหรือจุดเนนของหนวยศึกษาอบรม 

๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพท่ีไดรับความเห็นชอบ

จากหนวยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยศึกษาอบรม ซึ่งแสดง

ใหเห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของหนวยศึกษาอบรมและตามจุดเนนจุดเดนของหนวยศึกษาอบรมที่กําหนด 

หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเปนเอกลักษณจุดเนน 

หรือจุดเดนของหนวยศึกษาอบรมท่ีไดรับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน

แบบอยางในการปฏิบัติท่ีดีในการขับเคล่ือนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 

หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  ๑๙  เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม 

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕   

วัตถุประสงค :  

 เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะท่ีสะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ 

ตามพันธกิจ/วัตถุประสงคและบริบทของหนวยศึกษาอบรม 
 

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดน

เปนหนึ่งของหนวยศึกษาอบรม 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑ มีการกําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได พรอมนิยามความหมาย

และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน 

 ๒ มีการกําหนดตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จท่ีเหมาะสม 

 ๓ มีกระบวนการและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

 ๔ มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม 

 ๕ มีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา 
 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑.  เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม 

นิยามความหมาย และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน 

 ๒.  เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จของเอกลักษณท่ีเหมาะสม 

 ๓.  เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณสูการปฏิบัติที่ชัดเจน

และตอเนื่อง 

 ๔.  เอกสารหลักฐานมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคล่ือน

เอกลักษณสูการปฏิบัติอยางสมบูรณ 

 ๕.  เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลไปใช

ในการปรับปรุงพัฒนา 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒๐  ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมช้ีนํา ปองกัน  

  หรือแกปญหาของสังคม  

ชนิดของตัวบงช้ี   :  กระบวนการ 

คาน้ําหนัก   :  ๕ 

วัตถุประสงค :  

  เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมในการแนะนํา ปองกันหรือการแกปญหา

สังคมในดานตาง ๆ ไดแก ส่ิงเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อเปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได 

 การช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการดานการช้ีนํา 

ปองกันหรือแกปญหาสังคมท่ีแสดงถึงการสอดแทรกจิตสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาสังคม เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองไดในการแกปญหาสังคม 

โดยผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 

 หนวยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หนวยงานต้ังแตระดับจังหวัดข้ึนไป 

 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรม 

หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือองคการมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ หนวยงานระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน 

สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด 

  

ประเด็นการพิจารณา   
 ๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 ๒ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓ มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

 ๔ ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๕ ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 
๑ ขอ 

ดําเนินการได 
๒ ขอ 

ดําเนินการได 
๓ ขอ 

ดําเนินการได 
๔ ขอ 

ดําเนินการได 
๕ ขอ 

๘. ดานมาตรการสงเสริม 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมไดดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นํา ปองกัน 

หรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ท่ีระบุตามวัตถุประสงค รวมท้ังความสําเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหนวยศึกษาอบรมที่ไดดําเนินงาน 

โดยมีบทบาทในการช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมิน

ความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใชพรอมแบบประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคา

ตอสังคมจากการดําเนินงานของโครงการ 

๕. เอกสารหลักฐานขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๖. เอกสารหลักฐานขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

บรรณานุกรม 
 

กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. เลม ๑๒๗ 

ตอนท่ี ๒๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 

 

กองบัญชาการศึกษา. ๒๕๕๖. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖. 

 

รุง  แกวแดง. ๒๕๔๔. ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนทําไดไมยาก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช. 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ๒๕๕๓.  อภิธานศัพท 

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Gloaasary). กรุงเทพฯ : หจก.สํานักพิมพฟสิกซเซ็นเตอร  

 

สํานักงานสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ. ๒๕๔๓. แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพดี จํากัด 

 

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). คูมือการประเมินคุณภาพ 

 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา ของศูนยฝกอบรมตํารวจ สํานักงาน 

 ตํารวจแหงชาติ. 

 

สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. ๒๕๕๔. แนวทางการพัฒนา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ 

และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณ

การเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

หนวยศึกษาอบรม                                               . 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

ขอมูลท่ัวไป      

๑.  จํานวนผูบริหาร      

     ๑.๑ ผบก.       

     ๑.๒ รอง ผบก.      

     ๑.๓ ผกก. คน     

     ๑.๔ รอง ผกก. คน     

๒.  จํานวนครู/อาจารยท้ังหมด      

      ๒.๑ บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงครู/ 

            อาจารย 

คน    
 

      ๒.๒ บุคลากรท่ีทําหนาท่ีครูฝก คน     

๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/ 

     อาจารย และครูฝก 
    

 

๓.๑ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คน     

๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน     

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน     

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน     

     ๓.๕  อื่น ๆ คน     

๔. จํานวนอาจารยพิเศษ      

     ๔.๑ ภายใน คน     

     ๔.๒ ภายนอก คน     

๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ คน     

๖. จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด      

๖.๑  หลักสูตร................................................... คน     

     ๖.๒ หลักสูตร................................................... คน     

     ๖.๓ หลักสูตร................................................... คน     

 

 



- ๖๓ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

     ๖.๔ หลักสูตร................................................... คน     

     ๖.๕ หลักสูตร................................................... คน     

๗. จํานวนผูสําเร็จการอบรม      

    ๗.๑ หลักสูตร................................... คน     

    ๗.๒ หลักสูตร................................... คน     

    ๗.๓ หลักสูตร................................... คน     

    ๗.๔ หลักสูตร................................... คน     

    ๗.๕ หลักสูตร................................... คน     

๘. รายรับ      

     ๘.๑ จากงบประมาณแผนดิน บาท     

     ๘.๒ จากแหลงอื่นๆ บาท     

๙. รายจาย      

     ๙.๑ เงินเดือน บาท     

     ๙.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท     

     ๙.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 

     

           ๙.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท     

           ๙.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท     

    ๙.๔ งบประมาณในการบริการ    

   วิชาการ 

บาท     

    ๙.๕ งบประมาณวัสดุฝก บาท     

    ๙.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม    

          ผูเขารับการอบรม 

บาท     

    ๙.๗ คาสาธารณูปโภค บาท     

    ๙.๘ คาใชจายอื่นๆ บาท     

    ๙.๙ ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง บาท     

           - คาเส่ือมราคา บาท     
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        

     ๑๐.๑ จํานวนผู สําเร็จการศึกษา

อบรมท่ีมีการทดสอบตาม

เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

คน     

      ๑๐.๒  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

อบรม 

คน     

๑๑. การจัดการเรียนการสอน       

      ๑๑.๑  จํานวนครู/อาจารยประจําท่ี

บรรจุตามเลขท่ีตําแหนงแยก

ตามกลุมวิชา... 

     

             ๑๑.๑.๑ กฎหมาย  คน     

             ๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม คน     

             ๑๑.๑.๓ บริหารงานตํารวจ คน     

             ๑๑.๑.๔ สืบสวน คน     

             ๑๑.๑.๕ จราจร  คน     

             ๑๑.๑.๖ ท่ัวไป  คน     

             ๑๑.๑.๗ การฝก คน     

     ๑๑.๒ จํานวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ จาก

ภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถ่ิน 

มาบรรยายไมนอยกวา ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง     

     ๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของ

ผูสําเร็จการศึกษาอบรม     

ตอคุณภาพการสอนของครู/

อาจารย 

ระดับ 

(๕ ระดับ) 

    

     ๑๑.๔ จํานวนโครงการ/กิจกรรม

พัฒนาผูสําเร็จการศึกษา

อบรม 

 

คน     

 



- ๖๕ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองค

ความรูของครู/อาจารยและ    

ครูฝก 

     

จํานวนนวัตกรรม โครงงาน 

ส่ิงประดิษฐ งานวิจัยท่ีเปนการพัฒนา

องคความรู งานวิจัยปฏิบัติการของครู/

อาจารย และครูฝก และงานวิจัยเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ช้ิน     

๑๓. การบริการทางวิชาการ      

จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการทาง

วิชาการท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

โครงการ/

กิจกรรม 

    

 ๑๔. การบริหารและการจัดการ      

๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝก    

ท่ีไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/

คน/ป) 

คน     

๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุน

ท่ีไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/

คน/ป) 

     

๑๔.๓ จํานวนโครงการท่ีสอดคลองกับ

แผนยุทธศาสตร 

โครงการ     

 

 

                            ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 

 

                                 ลงนาม  

           (                                    ) 

                                                       หัวหนาหนวยศึกษาอบรม 

                     วัน  เดือน  ป 

 

 



 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 

 

 

วงรอบการประกันคุณการศึกษาภายในหนวยศึกษาอบรม สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

กิจกรรมดําเนินการ 
ปงบประมาณ 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๑. จัดทําและแจกจายคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา             

๒. นิเทศตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินตามคูมือ 
    แกหนวยศึกษาอบรม 

            

๓. หนวยศึกษาอบรมจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)    
  สงให บช.ศ. (ภายใน ๑๕ ม.ค.ของทุกป) 

            

๔. บช.ศ.ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ภายในหนวยศึกษาอบรมตาง ๆ  

            

๕. พัฒนามาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน             

 

  

คูมือการประกันคุณ
ภาพ

การศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
 พ

.ศ.๒๕๕๘
 

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 
 

 



 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  

(ตัวอยาง) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

............................................. 
 

คําช้ีแจง 

 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานในฐานะท่ีเปนผูบังคับบัญชาไดประเมินคุณลักษณะ

ของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................ 

 ๒. คําตอบของทานถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอทานในทุกๆ ดาน 

 ๓. ขอมูลท่ีไดจากทานจะเปนประโยชนตอ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 ๔. ทุกคําตอบถือเปนความคิดเห็นเฉพาะตัว ไมมีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากทานชวยตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริงของทาน 

 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน ๓ ตอน 

  ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี ๒ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมคําในชองวาง 

๑.  ตําแหนงปจจุบัน  ............................................................................................................ ................. 

๒.  อายุราชการในตําแหนงปจจุบัน ............................................................ ป 

๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ป 

๔. คุณวุฒิทางการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๕. สายงานท่ีรับผิดชอบ 

   สืบสวน สอบสวน 

   ปองกันปราบปราม จราจร 

   อํานวยการ บริหาร 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๖. ผูใตบังคับบัญชาเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .................................................................... 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 

        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 

        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  

        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและไดมาตรฐาน      

๒. ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 

    ๑) ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 

        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๓) มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

        ของตํารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี 

        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  

        และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  

        และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

     

 

 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

    ๘) การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม      

    ๙) ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ๑) มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 

        และจริยธรรม 

     

    ๒) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ  

        ขยันหมั่นเพียร 

     

    ๓) มีระเบียบวินัย      

    ๔) มีความสุภาพออนนอม      

    ๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามัคคีในหมูคณะ      

    ๖) ยึดมั่นในอุดมคติตํารวจ      

    ๗) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 

        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๘) เปนผูยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย      

    ๙) เปนผูยึดมั่นในการปกครองในระบอบ 

        ประชาธิปไตย 

     

    ๑๐) รักและศรัทธาตอจรรยาบรรณวิชาชีพ      

    ๑๑) มีจิตสํานึกในการบริการและบําบัดทุกข 

          บํารุงสุข 

     

 

 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 

ในทัศนะของผูบังคับบัญชา 

คําช้ีแจง  กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 

 ในทัศนะของทานตอประเด็นตาง ๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 

๑. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 

 ๑) ............................................................................................................................ ................................... 

 ๒) ............................................................................................................................. .................................. 

 ๓) ............................................................................................................................................................... 

๒. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 

 ๑) ............................................................................................................................................................... 

 ๒) ...................................................................................................... ......................................................... 

 ๓) ...................................................................................................... ......................................................... 

๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. ....................................... 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  

(ตัวอยาง) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนรวมงานท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

............................................. 
 

คําช้ีแจง 

 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานในฐานะท่ีเปนเพื่อนรวมงานไดประเมินคุณลักษณะ

ของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................ 

 ๒. คําตอบของทานถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอทานในทุกๆ ดาน 

 ๓. ขอมูลท่ีไดจากทานจะเปนประโยชนตอ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 ๔. ทุกคําตอบถือเปนความคิดเห็นเฉพาะตัว ไมมีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากทานชวยตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริงของทาน 

 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน ๓ ตอน 

  ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี ๒ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมคําในชองวาง 

๑.  ตําแหนงปจจุบัน  ............................................................................................................................. 

๒.  อายุราชการในตําแหนงปจจุบัน ............................................................ ป 

๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ป 

๔. คุณวุฒิทางการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๕. สายงานท่ีรับผิดชอบ 

   สืบสวน สอบสวน 

   ปองกันปราบปราม จราจร 

   อํานวยการ บริหาร 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๖. เพื่อนรวมงานของทานเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................................................... 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 

        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 

        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  

        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและไดมาตรฐาน      

๒. ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 

    ๑) ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 

        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๓) มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

        ของตํารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี 

        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  

        และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  

        และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

     

 

 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

    ๘) การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม      

    ๙) ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ๑) มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 

        และจริยธรรม 

     

    ๒) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ  

        ขยันหมั่นเพียร 

     

    ๓) มีระเบียบวินัย      

    ๔) มีความสุภาพออนนอม      

    ๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามัคคีในหมูคณะ      

    ๖) ยึดมั่นในอุดมคติตํารวจ      

    ๗) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 

        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๘) เปนผูยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย      

    ๙) เปนผูยึดมั่นในการปกครองในระบอบ 

        ประชาธิปไตย 

     

    ๑๐) รักและศรัทธาตอจรรยาบรรณวิชาชีพ      

    ๑๑) มีจิตสํานึกในการบริการและบําบัดทุกข 

          บํารุงสุข 

     

 

 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 

ในทัศนะของเพื่อนรวมงาน 

คําช้ีแจง  กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 

 ในทัศนะของทานตอประเด็นตาง ๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 

๑. ทานตองการใหเพื่อนรวมงานของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 

 ๑) ........................................................................................................... .................................................... 

 ๒) .......................................................................................................................... ..................................... 

 ๓) ............................................................................................................................. .................................. 

๒. ทานตองการใหเพื่อนรวมงานของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 

 ๑) .......................................................................................................................... ..................................... 

 ๒) ............................................................................................................................................. .................. 

 ๓) ............................................................................................................ ................................................... 

๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ................................................................................................. ................... 

....................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................... 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  

(ตัวอยาง) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

............................................. 
 

คําช้ีแจง 

 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานในฐานะท่ีเปนผูใตบังคับบัญชาไดประเมิน

คุณลักษณะของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................ 

 ๒. คําตอบของทานถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอทานในทุกๆ ดาน 

 ๓. ขอมูลท่ีไดจากทานจะเปนประโยชนตอ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 ๔. ทุกคําตอบถือเปนความคิดเห็นเฉพาะตัว ไมมีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากทานชวยตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริงของทาน 

 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน ๓ ตอน 

  ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี ๒ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมคําในชองวาง 

๑.  ตําแหนงปจจุบัน  ............................................................................................................ ................. 

๒.  อายุราชการในตําแหนงปจจุบัน ............................................................ ป 

๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ป 

๔. คุณวุฒิทางการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 

   อื่น ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๕. สายงานท่ีรับผิดชอบ 

   สืบสวน สอบสวน 

   ปองกันปราบปราม จราจร 

   อํานวยการ บริหาร 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๖. ผูใตบังคับบัญชาของทานเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ...................................................... 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 

        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 

        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  

        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและไดมาตรฐาน      

๒. ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 

    ๑) ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 

        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๓) มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 

        ของตํารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี 

        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  

        และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  

        และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

     

 

 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

    ๘) การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม      

    ๙) ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ๑) มีความซื่อสัตยสุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 

        และจริยธรรม 

     

    ๒) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ  

        ขยันหมั่นเพียร 

     

    ๓) มีระเบียบวินัย      

    ๔) มีความสุภาพออนนอม      

    ๕) มีมนุษยสัมพันธและมีความสามัคคีในหมูคณะ      

    ๖) ยึดมั่นในอุดมคติตํารวจ      

    ๗) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 

        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๘) เปนผูยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย      

    ๙) เปนผูยึดมั่นในการปกครองในระบอบ 

        ประชาธิปไตย 

     

    ๑๐) รักและศรัทธาตอจรรยาบรรณวิชาชีพ      

    ๑๑) มีจิตสํานึกในการบริการและบําบัดทุกข 

          บํารุงสุข 

     

 

 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 

ในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา 

คําช้ีแจง  กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 

 ในทัศนะของทานตอประเด็นตาง ๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 

๑. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 

 ๑) .......................................................................................................................... ..................................... 

 ๒) ............................................................................................................................. .................................. 

 ๓) ............................................................................................................................................................... 

๒. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 

 ๑) ......................................................................................................................................... ...................... 

 ๒) ........................................................................................................ ....................................................... 

 ๓) .......................................................................................................................... ..................................... 

๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

............................................................................................................................. .......................................

............................................................................................................................. ....................................... 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  

(ตัวอยาง) 

แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

............................................. 
 

คําช้ีแจง 

 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานในฐานะท่ีเปนผูรับบริการไดประเมินคุณลักษณะ

ของผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร ........................................ 

 ๒. คําตอบของทานถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอทานในทุกๆ ดาน 

 ๓. ขอมูลท่ีไดจากทานจะเปนประโยชนตอ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ใหมีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 ๔. ทุกคําตอบถือเปนความคิดเห็นเฉพาะตัว ไมมีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากทานชวยตอบ

แบบสอบถามใหครบทุกขอ ตามความเปนจริงของทาน 

 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน ๓ ตอน 

  ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี ๒ การประเมินความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

  ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมคําในชองวาง 

๑.  เพศ 

  ชาย หญิง 

๒.  อายุ ............................................................ ป 

๓. คุณวุฒิทางการศึกษา 

   ตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตร ี

   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 

   อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

  



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 

 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน 

    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 

        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 

        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  

        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน      

๒. ความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 

    ๑) มีความเหมาะสมของลักษณะงานท่ีทํา 

        กับความรูความสามารถ 

     

    ๒) ลดข้ันตอนในการใหบริการ      

    ๓) มีแนวทางท่ีดีในการใหบริการ      

    ๔) มีแนวคิดใหมๆ ในการใหบริการท่ีเปนประโยชน      

    ๕) มีมนุษยสัมพันธตอผูรับบริการ      

    ๖) ใหบริการดวยความรวดเร็ว      

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

    ๑) มีความซื่อสัตย ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

     

    ๒) มีความสุภาพ ออนนอม มีน้ําใจ      

    ๓) มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สรางความประทับใจ 

        แกผูรับบริการ 

     

 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

    ๔) มีจิตสํานึกในการใหบริการ      

    ๕) รูจักเสียสละ เอื้อเฟอชวยเหลือผูอื่น      

    ๖) มีจิตสํานึกในการบําบัดทุกข  

        และบํารุงสุขแกประชาชน 

     

    ๗) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความวิริยะ อุตสาหะ  

        ขยันหมั่นเพียร 

     

 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 

ในทัศนะของผูรับบริการ 

คําช้ีแจง  กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 

 ในทัศนะของทานตอประเด็นตาง ๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 

๑. ทานตองการใหผูใหบริการของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 

 ๑) ............................................................................................................................. .................................. 

 ๒) ............................................................................................................................................................... 

 ๓) .......................................................................................................................... ..................................... 

๒. ทานตองการใหผูใหบริการของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา 

ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 

 ๑) ............................................................................................................................................................... 

 ๒) .......................................................................................................................... ..................................... 

 ๓) ............................................................................................................................................................... 

๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ................................................................................................. ................... 

............................................................................................................................. .......................................

.................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

ขอขอบคุณในความรวมมือ 

 (ตัวอยาง) 
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรม 
ตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

……………………………………………………………. 

คําช้ีแจง แบบสอบถามนี้เปนแบบประเมินความพึงพอใจตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
มีท้ังหมด ๓ ตอน คือ 

ตอนท่ี ๑ ขอมูลพื้นฐานท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
                 เพศ          (   )  ชาย          (   )  หญิง 
                 ตําแหนง     (   )  ขาราชการ   (   )  ผูศึกษาอบรม 

ตอนท่ี ๒ ความพึงพอใจตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 
๑. มีการเผยแพรและแลกเปลี่ยนเรียนรูทางดานศิลปะและวัฒนธรรม           
๒. การมีสวนรวมในการกอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี  เชน  การสงเสริม   
การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ การทําความเคารพ การทําบุญ    
ตักบาตรในวันสําคัญ เปนคนดี มีจิตสาธารณะ ความสามัคคี ฯลฯ           
๓. สถานท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ           
๔. การปรับแตงอาคาร สถานท่ี และรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม           
๕. การปรับแตง และรักษาภูมิทัศนใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม           
๖. ปายบอกตําแหนง อาคาร สถานท่ี และจุดใหบริการตาง ๆ           
๗. ความประทับใจในภาพรวมของการปรับปรุงภูมิทัศน  
การตกแตงอยางมีสุนทรีย           
๘. การรักษาความปลอดภัยของบริเวณอาคารเรียน กองรอย       
บริเวณโดยรอบ ฯลฯ           
๙. มีพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม และมีการจัดกิจกรรมทางศลิปะ 
และวัฒนธรรมอยางสม่ําเสมอ           
๑๐. มีกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสงเสรมิ 
ใหบุคลากร มีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ           
๑๑. มีการสงเสริม สนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม           
๑๒. ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนา
สุนทรียภาพ ในดานศิลปะและวัฒนธรรม           

ตอนท่ี ๓ ขอเสนอแนะตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

............................................................................................................................. ............................................. 

............................................................................................................................. ............................................. 

    



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

(ตัวอยาง) 

แบบประเมิน 

เรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 
 

 แบบประเมินนี้เปนการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

เพื่อเปนการเก็บขอมูลสําหรับ ตัวบงช้ีที่ ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวย

ศึกษาอบรม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผูบังคับการ และ ผูบริหาร

สูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ระดับกองกํากับการ หมายถึง ผูกํากับการ 

 การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม หมายถึง การปฏิบัติของ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 

๒. ความโปรงใส ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ ๔. การสรางการมีสวนรวม 

๕. การมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง ๖. การตอบสนองท่ีทันการ ๗. ความเห็นชอบรวมกัน ๘. ประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล ๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวของ 
 

ตอนท่ี ๑  ขอมูลท่ัวไป 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ท่ีตรงกับความเปนจริงของทาน 

 สถานภาพของทาน 

  ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม 

  บุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

  

ตอนท่ี ๒ การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย ✓ท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 
 
๕ 

ดี 
 

 
๔ 

พอใช 
 

 
๓ 

ตอง
ปรับปรุง 

 
๒ 

ตอง
ปรับปรุง 
เรงดวน 

๑ 

๑.  
 

ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได 
๑.๑  มีนโยบายการกํากับดูแลองคการ
ท่ีดี (Organizational 
Governance : OG) 
 

     

 



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 
 

๕ 

ดี 
 
 

๔ 

พอใช 
 
 

๓ 

ตอง
ปรับปรุง 

 
๒ 

ตอง
ปรับปรุง 
เรงดวน 

๑ 

 ๑.๒  มีชองทางการรับฟง       
ความตองการและการจัดการ     
ขอรองเรียนของประชาชน/
ผูเกี่ยวของ 

     

๒. ความโปรงใส      
 ๒.๑  มีการเปดเผย และเปดโอกาส

ใหบุคลากรตรวจสอบการบริหารได 
เชน แผนงานโครงการตาง ๆ 
เอกสารการจัดซื้อ - จัดจาง ฯลฯ 

     

 ๒.๒  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ            
ผลการดําเนินงานของสวนราชการ
แกประชาชน/ผูเกี่ยวของ 

     

๓. การปราบปรามทุจริต 
และการประพฤติมิชอบ 

     

 ๓.๑  มีชองทางการแจงเบาะแส
เกี่ยวกับการทุจริตท่ีหลากหลาย  
งายตอการเขาถึง 

     

 
 

๓.๒  มีการเผยแพรประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสาร เกี่ยวกับการทุจริต
คอรรัปช่ันใหทราบและเปนไป 
อยางท่ัวถึง เชน กฎ ระเบียบ 
กฎหมาย ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
มาตรการหรือบทลงโทษผูกระทําผิด 
เปนตน 

     

๔. การสรางการมีสวนรวม      
 ๔.๑  เปดโอกาสใหประชาชน/

ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

     

 ๔.๒  เปดโอกาสใหประชาชน/
ผูเกี่ยวของมีสวนรวมในการแกไข
ปญหา ตัดสินใจ หรือพัฒนาหนวย
ศึกษาอบรม 

     



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 
 

๕ 

ดี 
 
 

๔ 

พอใช 
 
 

๓ 

ตอง
ปรับปรุง 

 
๒ 

ตอง
ปรับปรุง 
เรงดวน 

๑ 

๕. การมีกฎหมายท่ีเขมแข็ง      
 ๕.๑  เปดโอกาสใหประชาชน/

ผูเกี่ยวของไดแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับขอบังคับตาง ๆ  ท่ีจะมีผล
บังคับใชกับหนวยศึกษาอบรม 

     

๖. การตอบสนองท่ีทันการ      
 ๖.๑  สามารถบริหารงานไดสําเร็จ

ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
     

 ๖.๒  สามารถบริหารงานได
สอดคลองกับความคาดหวัง หรือ
ความตองการของประชาชน/
ผูเกี่ยวของ 

     

๗. ความเห็นชอบรวมกัน      
 ๗.๑  นําขอเสนอแนะ 

และความคิดเห็นของประชาชน/
ผู เกี่ยวของมาใช ในการตัดสินใจ
เชิงบริหาร 

     

 ๗.๒  มีการบริหารงานโดยยึดหลัก
ฉันทามติ 

     

๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
 ๘.๑  มีการรณรงคใหทุกฝาย

ประหยัดการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
พลังงาน และมีกิจกรรม 
เพื่อการอนุรักษทรัพยากร 

     

 ๘.๒  ควบคุมการใชงบประมาณ
อยางคุมคา 

     

 ๘.๓  มีการติดตามประเมินผล 
การปฏิบัติงานอยางเปนระบบ 

     

 ๘.๔  มีการนําผลการประเมิน 
มาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง 

     



 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา 

  
รายการประเมิน 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

 
 

๕ 

ดี 
 
 

๔ 

พอใช 
 
 

๓ 

ตอง
ปรับปรุง 

 
๒ 

ตอง
ปรับปรุง 
เรงดวน 

๑ 

๙. ความเสมอภาค 
และความเก่ียวของ 

     

 ๙.๑  บุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 

     

 ๙.๒  บุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
มีสวนรวมในการพัฒนาหนวยศึกษา
อบรม 

     

 

 


