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ค าอธิบายตัวบ่งชี ้และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานเพ่ือตรวจสอบระบบและกลไก
ในการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม โดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานมีความครอบคลุมทั้งระบบและกลไก
การด าเนินงาน และผลผลิตของการด าเนินงาน ซึ่งการปรับปรุงพิจารณาความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้ การประเมิน
คุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงผลการสัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร.  

การประเมินการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 
๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตัวบ่งชี้ 

 

หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 
๑. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ - ๘, ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ใช้ทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรมเกินกว่า ๒ สัปดาห์ 
๒. กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ใช้หลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด

และกองก ากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ใช้หลักสูตรต ารวจ
ตระเวนชายแดนประจ าปี 

๓. กองก ากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
ใช้หลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ 
 

การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ
การด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่ต้องการ 

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพ้ืนฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติ ได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
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๑)  ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม   ๓  ตัวบ่งชี้ 
๒)  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    ๒  ตัวบ่งชี้ 
๓)  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    ๒  ตัวบ่งชี้ 
๔)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๒  ตัวบ่งชี้ 
๕)  ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม  ๓  ตัวบ่งชี้ 
๖)  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๒  ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรมตามปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุและเลือกด าเนินการตามจุดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรมโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยศึกษาอบรม ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 

 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม โดย
หน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบาย
ของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปได้ โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น า
สังคม รวมทั้งการแกป้ัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง สิ่งเสพติด อุบัติภัย เป็นต้น ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 
 

ก าหนดค่าน้ าหนัก 
 ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ าหนัก ๑๐๐ ดังนี้ 

๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  มีค่าน้ าหนัก  ๘๐ 
๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  มีค่าน้ าหนัก  ๑๐ 
๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีค่าน้ าหนัก  ๑๐ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑)  เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 
  ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการด าเนินงานจริง
ของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ 
กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน 
 ๒)  เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ 
  การค านวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วยค่าน้ าหนักของ
ตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วย
ค่าน้ าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการค านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่า 
.๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง 
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  ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน 
 ๓)  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตัวบ่งชี้ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 
ด้าน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก ชนิดตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

คุณภาพ 
ผู้ศึกษาอบรม 

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ 

๑๐ ผลลัพธ์ 

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผลลัพธ์ 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่
เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

๕ กระบวนการ 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

๔. จ านวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 

๕ ผลลัพธ์ 

๕. จ านวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ 

๕ ผลลัพธ์ 

การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

๖. ผลของการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ์ 

๗. ผลของการด าเนินงานของ 
จุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ์ 

การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๘. การส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๕ ผลลัพธ์ 

๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

๕ กระบวนการ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 
ด้าน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก ชนิดตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริหารจัด
การศึกษา 

การบริหารและ
การพัฒนา
หน่วยศึกษา
อบรม 

๑๐. ผลการพัฒนาครู/อาจารย์
และครูฝึก 

๕ กระบวนการ 

๑๑. ผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษา
อบรม 

๕ กระบวนการ 

๑๒. ระบบการบริหารบุคลากร 
เพ่ือการพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ 
ซึ่งบุคคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๕ กระบวนการ 

การประกัน
คุณภาพภายใน 

การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑๓. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในของหน่วยศึกษาอบรม 

๕ ผลลัพธ์ 

๑๔. การน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม 

๑๐ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๘๐  
ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ 

ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

อัตลักษณ์ ๑๕. ความส าเร็จของการพัฒนา 
ผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ท่ี
หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

๑๐ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๑๐  
ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๖. ความส าเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคม 

๑๐ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๑๐  

รวมน้ าหนักทั้ง ๑๖ ตัวบ่งช้ี ๑๐๐  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก : ๑๐ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ 
 เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบในภาควิชาการ ร้อยละ ๘๐ 
  
วิธีค านวณ 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และมี
กลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหาร
หลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

๔. จ านวนผู้ศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการจ าแนกตามหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ 
 
 

จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ     
 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกดัและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ เกี่ ยวข้อง ด้วยการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ – ๖ 
เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร รวมทั ้งการเร ียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอ านาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรม 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ  คะแนนเต็ม ๕  
 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมในทุกหลักสูตรของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลพื้นฐานและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยคิดเป็น
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจาก ๕ ระดับ) ที่ได้จากการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ท างานด้วย
ตั้งแต่ ๓ – ๖ เดือน ทั้งนี้การประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒) ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หมายเหตุ แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้ศึกษา
อบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษาอบรม
ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าโครงการ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตร 
 ๒   หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้
ในแต่ละหลักสูตร 
 ๓   หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษา
อบรมเป็นส าคัญ 
 ๔   คร/ูอาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรมีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษา
อบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕   คร/ูอาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากข้อ ๑ ถึง ๔ 
มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่ก าหนดไว้ 
๒. รายงานผลการด าเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่ก าหนด 
๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรด าเนินการ

วิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล 
๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศหรือ

เผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่ เน้น 

ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญรวมถึงเอกสารอ่ืน ๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา สื่อเทคโนโลยี 
เป็นต้น 

๖. มีเอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ศึกษาอบรม มีการแสดงถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนการประเมินท่ีเหมาะสม 

๗. มีเอกสารหลักฐานการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เต็ม
ศักยภาพ มีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการเรียนการสอน
ในรุ่นต่อไป 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย 
งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยศึกษาอบรมแต่ละปี 
 งานวิจัย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย เพ่ือให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล โดยนับกิจกรรมที่อยู่บน
พ้ืนฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓) มีวิธีการด าเนินการ ๔) มีการเก็บ
และบันทึกข้อมูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู ้ที ่ได้จากการด าเนินการไปใช้
ประโยชน์ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า
จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของครู/อาจารย์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรมอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็น
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ประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน 
รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ระดับชาติหรือนานาชาติ  
 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
                 ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติ   หมายถึง 
การน าเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะหรือดนตรีที่เป็นผลงานวิชาการ /วิชาชีพสู่สาธารณะหรือ
กลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติอย่างเป็นระบบ 
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ 

 
ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   
                 จ านวนคร/ูอาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

 

x ๑๐๐ 
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 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์ทาง
ศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอในระดับ
นานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคม
ที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 การเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเป็น
การน าเสนอผลงานจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะ
และหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เผยแพร่ในสถานที่จัดแสดงผลงานระดับหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. จัดการแสดงผลงานในสถานที่ขององค์กรหรือสมาคมที่จัดไว้เพื่อแสดงผลงานโดยเฉพาะ 
และมีคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 ๓. การเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรื อเป็นโครงการ
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ๔. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผลงานหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการที่ได้รับ
การยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพ 
 ๕. การเผยแพร่ที่ไม่ใช่การแสดง จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดยผลงาน
ที่เผยแพร่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพ้ืนบ้าน ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และ
การแสดงนอกสถานที่ เป็นต้น 

งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม 
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์/ครูฝึก น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงงาน
ทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม 
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์  หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
 ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ 
ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการ
ส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
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 ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น 
 ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมินไว้ 
 ๕. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพ่ือต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระดับชาติหรือนานาชาติภายนอกหน่วยศึกษา
อบรม ที่มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

 
วิธีค านวณ 

 

 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยและหรือนวัตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐาน
การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับหน่วยศึกษาอบรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ระดับชาติ นานาชาติ ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
                                            ทางวิชาการหรือวิชาชีพ                                  x ๑๐๐ 

จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
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 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผลจาก
งานวิจัยไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนา
สาธารณะไปใช้ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ 
  พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 
 โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้เกิด
ความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 
 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน  หมายถึง โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ
ที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้ นแก่ชุมชน
ในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
ความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการปูองกันภัยอันตรายประเภทต่าง ๆ  
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่หน่วยศึกษาอบรมอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็นแหล่ง
อ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
รวมถึงการบริการทางวิชาการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า 
 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม และประเทศ น าไปสู่ความสงบสุข เช่น การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การปูองกันภัยอันตรายจากแหล่ง
อบายมุขต่าง ๆ การปูองกันน้ าท่วม การจัดเวรยามดูแลหมู่บ้าน การให้ความรู้เรื่องการปูองกันตัว การฝึกยิงปืน 
เป็นต้น 
 



- ๑๔ - 
 

     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑.  ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู /อาจารย์ และครูฝึก ให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับจ านวนที่ไปช่วยราชการที่อ่ืนและนับรวมจ านวนที่มาช่วยราชการ 
  ๒.  การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อย
แทนการนับโครงการได ้
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ผลของการด าเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน 
  สังคม ประเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของหน่วยศึกษาอบรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ า และเป็น
ที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
๑ – ๒ 

จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๓ – ๔ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๕ – ๖ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๗ – ๘ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๙ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

 

ผลรวมจ านวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพที่ตอบสนอง 
ความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
                     จ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 



- ๑๕ - 
 

     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยศึกษาอบรมที่ให้บริการทางวิชาการและ

วิชาชีพเป็นประจ าและเป็นที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ 
๒. มีเอกสารการเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติการด าเนินโครงการจากผู้บังคับบัญชา 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่ง
ที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยศึกษา
อบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนด
วัตถปุระสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 
 ศิลปะ  หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่ ง เสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐาน
ของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  
 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   
จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 
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     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่

หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม ชุมชน หรือประเทศ อาทิ 
รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ 
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  

เพ่ือแสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิดรูปแบบ
วิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา 
โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู ้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม 
สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อม
และสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ 
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด 
ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิด
จากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลง
ตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเอง
ที่มีคุณค่า การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็นผู้น าที่ ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม 
มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตหน่วยศึกษาอบรมที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงาม
ของไทยและพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความงาม
ทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น โดยมี
เปูาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งที่ใหม่ต้องไม่เป็น
การท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่
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ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและ
ความยินยอม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่ส่งผล
ต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่งดงามสามารถ
อยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมของศิลปะ
และวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 

 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 ๒   สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และแตกต่างอย่างมีความสุนทรีย์ 
 ๓   ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔   การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้ผู้ศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๕   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ – ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย และ
ความสวยงาม 

๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้ผู้รับ
การศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เก่ียวกับประเด็น ๑ – ๔ 
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หมายเหตุ   ๑.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
   ๒.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   ๓.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ

พ้ืนที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ในด้านวิชาชีพ วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้ านเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการบริหารจัดการ   
 ครู หมายถึง ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการ
หรือภาคปฏิบัติ 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง
ที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้ประเมิน 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถท าการสอนในวิชาทั่วไป
ที่ได้รับมอบหมายได ้
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   แผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๒   ผลการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓   จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครูต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกท้ังหมด 
 ๔   จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวน
คร/ูอาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 ๕  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีคะแนนไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
๔. เอกสาร/หลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

  -  จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
  - จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครู ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนา 
เช่น การอบรมสัมมนารวมทัง้ปี ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
  -   จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ/ด้านการจัดการเรียนการสอน/
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน/ด้านการบริหารจัดการ 
ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนา เช่น การอบรมสัมมนารวมทั้งปี ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๕. เอกสาร/หลักฐาน ที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านครู/อาจารย์ และครูฝึก  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมใช้ระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประเมินผู้บริหาร
ในด้านการบริหารจัดการ และการเป็นผู้น าเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีให้เกิดความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 
 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้บังคับการ และ ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง ผู้ก ากับการ 
 หัวหน้าหน่วยของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้ก ากับการทุกคน และ หัวหน้า
หน่วยของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง สารวัตรทุกคน 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทาง
ส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
 ซึ่งครอบคลุมถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติการ ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามาร ถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม
ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ประกอบด้วยหลัก ๙ ประการ คือ 
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๑. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
  ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เกี่ยวกับ
การบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาวะความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท า กิจกรรมหรือการตัดสินใจใด ๆ 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม 
ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย 

๒. ความโปร่งใส 
  ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน 
การด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความมั่นใจได้ว่า
การด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเปูาหมายของนโยบาย 
 ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
  การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัวเหล่านี้ ถือเป็น
การทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเอง และองค์การในภาคเอกชน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็น
เครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๔. การสร้างการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า มามีบทบาท
ในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วมจะก่อให้เกิด
กระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีท่ีเกิดความสงสัยในกระบวนการด าเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี 
 ๕. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง 
  ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติมีการให้
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝุาย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจน และ
มีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือปูองกันการละเมิดหรือฝุาฝืน การมีระบบกฎหมาย
ที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 
 ๖. การตอบสนองท่ีทันการ 
  หมายถึง การให้การตอบสนองท่ีทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในเวลาที่ทันการ 
 ๗. ความเห็นชอบร่วมกัน 
  สังคมประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็นตัวกลาง
ในการประสานความต้องการที่แตกต่างใหบ้นพ้ืนฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก 
 ๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า 
 ๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 

หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ
องค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก 
 ๑.  ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐  
 ๒.  ให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้ครอบคลุม
บทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลรวมทั้งทบทวน

กรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม 
๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลโดยมีเอกสารหรือ

หลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดให้มี
กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ การบริหาร
ความเสี่ยง โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยศึกษาอบรม 

๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒ ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ 
   และประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๒   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น 
การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
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 ๓   มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 ๔   มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
อย่างรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 
 ๕   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. แผนงานด้านการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรมและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุง 

๒. โครงการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
แนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น 

๓. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหาร
บุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานข้อมูล หรือหลักฐาน
การจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง เช่น การฝึกอบรม การศึกษา การเข้าร่วมประชุม
วิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 

๕. สถิติการเข้าออกของบุคลากรทุกประเภท 
๖. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร 
๗. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว 
๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับหน่วยศึกษาอบรม ระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วยศึกษาอบรม 
 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ตร. โดย บช.ศ. 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยศึกษาอบรม ๓ ปีที่ผ่านมา 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๑๐ 
วัตถุประสงค์ :   
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมตรวจสอบความส าเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่ก าหนด มีระบบ
และกลไกที่ชัดเจน และน าผลที่ได้จากการด าเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ์
ของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒    หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการพิจารณา
จากผู้มีอ านาจสูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
 ๓   หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน 

ผลรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก ตร.โดย บช.ศ. (๓ ปีย้อนหลัง)  
จ านวนปี 

 



- ๒๔ - 
 

     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 ๔   หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงาน 
 ๕   หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานในสังกัด มีการยกย่อง
เชิดชูหน่วยงานที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าทุกหน่วยงานของหน่วยศึกษาอบรมได้น าผลการประกันคุณภาพภายใน
มาทบทวนมีระบบกลไกสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ก าหนดและเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. รายงานการประเมินตนเองของหน่วยศึกษาอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน 
๓. หลักฐานการเผยแพร่ที่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเกี่ ยวกับผลการประเมินตนเองของ

หน่วยศึกษาอบรม 
๔. แผนงานหรือมาตรการที่เกิดจากการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายใน

ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้น 
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ

การประกันคุณภาพภายใน 
๖. บันทึกรายงานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานในสังกัด 

เพ่ือยกย่องเชิดชูให้แก่หน่วยงานที่ด าเนินงานไปตามเปูาหมาย เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่แบบอย่าง
การด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบอย่างทั่วถึง 
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ตัวบ่งชีท้ี่  ๑๕ ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๑๐   
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษา
อบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกองบัญชาการที่รับผิดชอบหน่วยศึกษาอบรมนั้น ๆ  
 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นของหน่วย
ศึกษาอบรมนั้น ๆ  
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๒   การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓   มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือ
ตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๔   มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕   ได้รับการยกย่องระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
 หมายเหตุ ผลจากการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม 
รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ



- ๒๖ - 
 

     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

หน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและผลส าเร็จ
ของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ 
เป็นต้น 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๖ ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน หรือ 
   แก้ปัญหาของสังคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  : ๑๐   
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า และ/หรือการแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอื่นได้ 
 การชี้น า ป้องกัน และหรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น าและ
หรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
 

ประเด็นการพิจารณา   
 ๑   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๒   การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓   มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ๔   ได้รับการยกย่องระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕   ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหา

สังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาท

ในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน

ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน 
๔. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

จากการด าเนินงานของโครงการ 
๕. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 
๖. หลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 ๑. การด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรมก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 

 ๑.๑ การเตรียมเอกสาร 
  ๑.๑.๑ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้รูปแบบ
การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
   ๑) ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
   ๒) ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบัน 
   ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและ
กลไกประกันคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 
และเปูาหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
   ๓) ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และเปูาหมาย
ในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

๓.๑) กลุ่มตัวบ่งชื้พ้ืนฐาน  
 ๑) ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม  
 ๒) ด้านงานวิจัย/นวัตกรรม   
 ๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม     
 ๔) ด้านการท านบุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
 ๕) ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
 ๖) ด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน  

๓.๒) ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
๓.๓) ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

   ๔) สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของแต่ละ
กลุ่มตัวบ่งชี้ ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แผนและเปูาหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ 
   ๑) เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรา ยงาน
การประเมินตนเอง 
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   ๒) หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  
ในการระบุว่าเอกสารหรือข้อความที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ท าแถบกระดาษสี แยกหน้ากระดาษ
หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 
   ๓) ส าหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้ หรือ
ใส่แฟูมไว้กันการสูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 
   ๔) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมเครือข่ายที่สมบูรณ์หากเอกสารอ้างอิง
อยู่ในเว็บไซต์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ  
   ๕) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม อาจท าได้ในสองแนวทาง คือ 
จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด 
หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้
ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอเอกสาร
ในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเชื่อมโยง
ในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว 
 ๑.๒ การเตรียมบุคลากร 
  ๑.๒.๑ การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ๑) ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญ ๆ อาทิ การประเมิน
คุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
   ๒) เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ 
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง 
   ๓) เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่าง
ในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
   ๔) เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจประจ า
ของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒.๒ การเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยมจ าเป็นต้อง 
มีบุคลากร ๑ - ๓ คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 
   ๑) ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
   ๒) ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือสามารถให้ข้อมูล
ต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูลเพ่ิมเติม        
ที่ตนเองไม่สามารถตอบได ้
   ๓) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะเชิญมา
ให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
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   ๔) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยศึกษาอบรมว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใคร 
   ๕) เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถประสานงาน
แก้ไขได้ทันท ี
 ๑.๓ การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
  ๑.๓.๑ ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
   ๑) จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก โดย
เป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
   ๒) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและอุปกรณ์เสริมอ่ืน ๆ 
ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
   ๓) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง 
   ๔) ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืน ๆ 
เพ่ิมเติม 
  ๑.๓.๒ ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้ศึกษาอบรม ฯลฯ ควรจัดไว้เป็น
การเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 ๑.๔ การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
  ๑.๔.๑ หน่วยศึกษาอบรม จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายใน
ทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
   คณะกรรมการประเมินของหน่วยศึกษาอบรม 
   - ควรมีกรรมการอย่างน้อย ๓ คน        
   - เป็นผู้ประเมินจากภายในหน่วยฝึกอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหน่วยศึกษาอบรม
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 
  ๑.๔.๒ จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อ
ผู้ท าหน้าที่ประสานงาน ให้คณะผู้ประเมินทราบ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ และ E-mail address ส าหรับติดต่อ 
  ๑.๔.๓ ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู ้ประเมิน เพื ่อร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมิน
ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
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 ๒. การด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรมระหว่างการตรวจเยี่ยมเพ่ือประเมินคุณภาพ 

  ๒.๑ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ
ประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
  ๒.๒ บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับ
การน าเยี่ยมชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
  ๒.๓ จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับบุคคล 
หรือหน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน ตลอดจนอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ  
  ๒.๔ ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่ง
อยู่อ านวยความสะดวก 
  ๒.๕ บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะผู้ประเมิน เมื่อสิ้นสุด
การตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 
 

 ๓. การด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ 

  ๓.๑ ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม และผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือสัมมนา
ระดับต่าง ๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดยอาจจัดท าเป็น
แผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้องด าเนินการ 
ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒ พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม
ชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึนและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย 
  ๓.๓ หน่วยศึกษาอบรมอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประ เมินเพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน   
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บรรณานุกรม 
 
กองบัญชาการศึกษา. ๒๕๕๕. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

ปี ๒๕๕๕. 
 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๒๕๕๓. อภิธานศัพท์ 

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Gloaasary). กรุงเทพฯ : หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกซ์เซ็นเตอร์  
 
ส านักงานส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ . ๒๕๔๓. แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา : เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด 
 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ส านักงาน 
 ต ารวจแห่งชาติ. 
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การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set) 
หน่วยศึกษาอบรม                                               . 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีท่ีประเมิน
ครั้งแรก 
พ.ศ........ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ......... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลทั่วไป      
๑.  จ านวนผู้บริหาร      
     ๑.๑ ผบก.       
     ๑.๒ รอง ผบก.      
     ๑.๓ ผกก. คน     
     ๑.๔ รอง ผกก. คน     
๒.  จ านวนครู/อาจารย์ท้ังหมด      
      ๒.๑ บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งครู/ 
            อาจารย์ 

คน    
 

      ๒.๒ บุคลากรที่ท าหน้าที่ครูฝึก คน     
๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/ 
     อาจารย ์และครูฝึก 

    
 

๓.๑ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คน     
๓.๒ ระดับปริญญาตรี คน     
๓.๓ ระดับปริญญาโท คน     
๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน     

     ๓.๕  อ่ืน ๆ คน     
๔. จ านวนอาจารย์พิเศษ      
     ๔.๑ ภายใน คน     
     ๔.๒ ภายนอก คน     
๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คน     
๖. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด      

๖.๑  หลักสูตร................................................... คน     
     ๖.๒ หลักสูตร................................................... คน     
     ๖.๓ หลักสูตร................................................... คน     
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รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีท่ีประเมิน
ครั้งแรก 
พ.ศ........ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ......... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี้ 

     ๖.๔ หลักสูตร................................................... คน     
     ๖.๕ หลักสูตร................................................... คน     
๗. รายรับ      
     ๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน บาท     
     ๗.๒ จากแหล่งอื่นๆ บาท     
๘. รายจ่าย      
     ๘.๑ เงินเดือน บาท     
     ๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท     
     ๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและ

พัฒนานวัตกรรม 
     

           ๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท     
           ๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท     
    ๘.๔ งบประมาณในการบริการ    
   วิชาการ 

บาท     

    ๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก บาท     
    ๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม    
          ผู้เข้ารับการอบรม 

บาท     

    ๘.๗ ค่าสาธารณูปโภค บาท     
    ๘.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท     
    ๘.๙ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง บาท     
           - ค่าเสื่อมราคา บาท     
๙. จ านวนผู้ส าเร็จการอบรม      
    ๙.๑ หลักสูตร................................... คน     
    ๙.๒ หลักสูตร................................... คน     
    ๙.๓ หลักสูตร................................... คน     
    ๙.๔ หลักสูตร................................... คน     
    ๙.๕ หลักสูตร................................... คน     
 
 

     



  
 

     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีท่ีประเมิน
ครั้งแรก 
พ.ศ........ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ......... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี้ 

๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
     ๑๑.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
              ที่มกีารทดสอบ 
              ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
              ของหลักสูตร 

คน     

      ๑๑.๒  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 

คน     

๑๒. การจัดการเรียนการสอน       
      ๑๒.๑  จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่

บรรจุตามเลขที่ต าแหน่ง 
               แยกตามกลุ่มวิชา... 

     

             ๑๒.๑.๑ กฎหมาย  คน     
             ๑๒.๑.๒ ปูองกันปราบปราม คน     
             ๑๒.๑.๓ บริหารงานต ารวจ คน     
             ๑๒.๑.๔ สืบสวน คน     
             ๑๒.๑.๕ จราจร  คน     
             ๑๒.๑.๖ ทั่วไป  คน     
             ๑๒.๑.๗ การฝึก คน     
     ๑๒.๒ จ านวนครั้งที่สถานศึกษา 
             เชิญผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ 

จากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มาบรรยายไม่น้อยกว่า 
๒ ชั่วโมง 

ครั้ง     

     ๑๒.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม     
ต่อคุณภาพการสอนของครู/
อาจารย์ 

ระดับ 
(๕ ระดับ) 

    

     ๑๒.๔ จ านวนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม 

คน     



  
 

     คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีท่ีประเมิน
ครั้งแรก 
พ.ศ........ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ......... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี้ 

๑๓. นวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้ของครู/อาจารย์และ    
ครูฝึก 

     

จ านวนนวัตกรรม โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของคร/ู
อาจารย์ และครูฝึก และงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ชิ้น     

๑๔. การบริการทางวิชาการ      
จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการ
ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/
โครงการ 

    

 ๑๕. การบริหารและการจัดการ      
๑๕.๑ จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก    

ที่ไดร้ับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/
คน/ปี) 

คน     

๑๕.๒ จ านวนบุคลากรสายงานสนับสนุน
ที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/
คน/ปี) 

     

๑๕.๓ จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 

โครงการ     

 
 

      ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                                           ลงนาม  
       (                                ) 
                                                       หัวหน้าหนว่ยศึกษาอบรม 
                วัน  เดือน  ปี 

 



 

วงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

กิจกรรมด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

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. จัดท าและแจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา             
๒. นิเทศมาตรฐานและตัวบ่งชี้ตามคู่มือแก่หน่วยศึกษาอบรม             
๓. หน่วยศึกษาอบรมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)    
  ส่งให้ บช.ศ. (ภายใน ๑๕ ม.ค.ของทุกปี) 

            

๔. บช.ศ.ด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ภายในหน่วยศึกษาอบรมต่าง ๆ  

            

๕. พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน             
 
 
 
 
 
 
 

 
 

     คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน ตร. ประจ าปงีบประมาณ

 พ.ศ. ๒๕๕๖ 
๒๕๕๕ 

 


