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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

บทที่ ๑ 
การประกนัคณุภาพการศกึษาหนวยศกึษาอบรมของสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ

 
๑. เหตุผลและความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษาหนวยศึกษาอบรม
 ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  ๑.๑ เหตุผลและความจําเปนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ กําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ซึ่งประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด 
หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน การจัดระบบการบริหารการศึกษาของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ จึงตองสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ตองพรอมรับกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหนวยงานภายนอก  
  การประกันคุณภาพการศึกษาเปนกลไกสําคัญประการหนึ่งท่ีสามารถขับเคล่ือนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหดําเนินไปอยางตอเนื่อง ปฏิบัติงานไดอยางเปนระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผูท่ีจบการศึกษามีคุณภาพตามท่ีมุงหวัง ผูปกครอง ชุมชน และองคกร/สถานประกอบการท่ีรับชวงผูจบ
การศึกษาเขาศึกษาตอหรือรับเขาทํางาน มีความมั่นใจวาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแตละแหง
มีคุณภาพไดมาตรฐานแมจะไมเทากันแตก็แตกตางกันไมมากนัก นักเรียนที่จบการศึกษา
จากสถานศึกษาทุกแหงมีความรูความสามารถมีทักษะ และมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามหลักสูตร 
ท่ีสถานศึกษากําหนด ดังนั้นผูเรียนจึงเปนบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีสถานศึกษา (ผูบริหาร ครู/อาจารย และ
บุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ตองคํานึงถึงตลอดเวลา ไมวาจะคิดทํากิจกรรมใดหรือ
โครงการใดก็ตาม ผูเรียนจะตองไดรับผลหรือประโยชนท่ีเกิดข้ึนท้ังโดยตรงและโดยออม นอกจากนี้
ในการจัดการศึกษาจําเปนตองอาศัยการมีสวนรวมของบุคคลทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีคุณภาพตามท่ีคาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเปนเครื่องมือ  
ท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในปจจุบันและตองดําเนินการอยางตอเนื่อง ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาใหเขมแข็ง มีประสิทธิภาพ และดําเนินการอยางยั่งยืน 
ผูเกี่ยวของทุกฝายในสถานศึกษาตองมีการทํางานที่มุงประโยชนที่จะเกิดแกผูเรียนเปนสําคัญ
โดยมีความตระหนัก รับรู และเห็นคุณคาของการทํางานเปนระบบ มีคุณภาพผูเรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการกําหนดเปาหมายและดําเนินกิจกรรม/โครงการท่ีใชผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมินคุณภาพจากองคกรภายนอก หรือผลการวิจัยท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้น เพื่อแกปญหา
หรือพัฒนาผูเรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใชผลการวิจัยอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของเปนฐานในการกําหนด
เปาหมายคุณภาพผูเรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเปนระยะจะชวยใหงานบรรลุผล
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลท่ีเกิดกับผูเรียนก็จะเปนท่ีพึงพอใจกับผูปกครอง ชุมชน และองคกรหรือสถาน
ประกอบการท่ีรับชวงตอจากสถานศึกษา ดวยการดําเนินงานท่ีทุกคนมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
รวมกันเชนนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
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การศึกษาท่ีแทจริง และมีการพัฒนาอยางตอเนื่องจนเปนวิถีชีวิตในการทํางานของทุกคนเปนวัฒนธรรม
ขององคกรท่ียึดคุณภาพผูเรียนฝงแนนอยูในจิตใจตลอดเวลา (สํานักทดสอบทางการศึกษา,๒๕๕๔ : ๒ - ๓) 
 ๑.๒ วัตถุประสงคของการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  ๑. เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมไดมีการพัฒนามุงสูวิสัยทัศน และยกระดับขีดความสามารถ
ใหเกิดคุณภาพ โดยระบบดังกลาวจะตองเปนไปตามเจตนารมณของ พ.ร.บ. และเปนไปตาม
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙  
  ๒. เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานตามระบบคุณภาพและกลไก             
ท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยศึกษาอบรมกําหนดข้ึน โดยวิเคราะหเปรียบเทียบผล          
การดําเนินงานตามตัวบงช้ีในองคประกอบคุณภาพตาง ๆ วาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐาน 
  ๓. เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนด
แนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสูเปาหมาย (targets) และเปาประสงค (goals) ท่ีต้ังไวตามจุดเนน
ของตนเอง 
  ๔. เพื่อใหไดขอมูลสะทอนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา ตลอดจนขอเสนอแนะในการพัฒนา 
การดําเนินงาน เพื่อนําไปปรับปรุงผลการดําเนินการในแตละระดับอยางตอเนื่อง เพื่อยกระดับขีด
ความสามารถของหนวยศึกษาอบรม 
  ๕. เพื่อใหหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ มีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับ
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาหนวยศึกษาอบรมในแนวทางท่ีเหมาะสม 
 
๒. กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๒.๑ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓   
ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุงเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนด
รายละเอียดไวในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใชเปนกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบันการศึกษา 
 การประกันคุณภาพภายใน เปนการสรางระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดําเนินงานของสถานศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายและระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กําหนดโดยสถานศึกษาและหรือหนวยงานตนสังกัด โดยหนวยงานตนสังกัด
และสถานศึกษากําหนดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํา
รายงานประจําปท่ีเปนรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
เพื่อพิจารณาและเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เปนการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคํานึงถึงความมุงหมาย หลักการ 
และแนวทาง การจัดการศึกษาในแตละระดับ ซึ่งประเมินโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) หรือเรียกช่ือวา “สมศ.”พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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) รอบที่สอง (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) รอบที่สาม 
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) และอยูระหวางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีส่ี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)  
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกําหนดโดยสํานักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) ซึ่งมีหลักการสําคัญ 
๕ ประการ ดังตอไปนี ้
 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 
 ๒.๒ กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗ 
  กฎกระทรวงวาดวยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ.๒๕๔๗ ใชบังคับแกกระทรวง ทบวง 
กรม รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทาง ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการดังตอไปนี้ 
  ๑. ตองจัดใหสอดคลองกับนโยบาย แผนการศึกษาแหงชาติ และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 
  ๒. ตองจัดใหมีการประสานงานระหวางนวยงานท่ีจัดการศึกษาเฉพาะทางดวยกันและ
กับกระทรวงศึกษาธิการ 
  ๓. ตองจัดใหมีการประกันคุณภาพภายใน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
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 ๒.๓ มาตรฐานการศึกษาชาติ 
  อุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิตและสราง
สังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู การศึกษาสรางคุณภาพชีวิตและสังคมบูรณาการอยางสมดุล 
ระหวางปญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม เปนการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคนไทยท้ังปวง มุงสราง
พื้นฐานท่ีดีในวัยเด็ก ปลูกฝงความเปนสมาชิกท่ีดีของสังคมต้ังแตวัยการศึกษาข้ันพื้นฐาน และพัฒนา
ความรูความสามารถเพื่อการทํางานท่ีมีคุณภาพ โดยใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาไดตรงความตองการของผูเรียน และสามารถตรวจสอบไดอยางมั่นใจวาการศึกษาเปน
กระบวนการของการพัฒนาชีวิตและสังคมเปนปจจัยสําคัญในการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน สามารถ
พึ่งตนเองและพึ่งกันเองได และสามารถแขงขันไดในระดับนานาชาติเพื่อใหเปนไปตามอุดมการณ
และหลักการในการจัดการศึกษาดังกลาว จึงไดกําหนดมาตรฐานและตัวบงช้ีไว ๓ มาตรฐาน และ ๑๑ 
ตัวบงช้ี ไดแก 
  มาตรฐานท่ี ๑ คุณลักษณของคนไทยท่ีพึงประสงค ท้ังในฐานะพลเมืองและพลโลก มี ๕ ตัวบงช้ี 
   ตัวบงช้ีท่ี ๑.๑ กําลังกาย กําลังใจท่ีสมบูรณ 
   ตัวบงช้ีท่ี ๑.๒ ความรูและทักษะท่ีจําเปนและเพียงพอในการดํารงชีวิตและพัฒนาสังคม 
   ตัวบงช้ีท่ี ๑.๓ ทักษะการเรียนรูและปรับตัว 
   ตัวบงช้ีท่ี ๑.๔ ทักษะทางสังคม 
   ตัวบงช้ีท่ี ๑.๕ คุณธรรม จิตสาธารณะ และจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก 
  มาตรฐานท่ี ๒ แนวการจัดการศึกษา มี ๓ ตัวบงช้ี 
   ตัวบงชี้ที่ ๒.๑ การจัดหลักสูตรการเรียนรูและสภาพแวดลอมที่สงเสริมใหผูเรียน   
ไดพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ 
   ตัวบงช้ีท่ี ๒.๒ มีการพัฒนาผูบริหาร ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษาอยาง
เปนระบบและมีคุณภาพ 
   ตัวบงช้ีท่ี ๒.๓ มีการบริหารจัดการท่ีใชสถานศึกษาเปนฐาน 
  มาตรฐานท่ี ๓ แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู มี ๓ ตัวบงช้ี 
   ตัวบงช้ีท่ี ๓.๑ การบริการวิชาการและสรางความรวมมือระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนใหเปนสังคมแหงการเรียนรู/สังคมแหงความรู 
   ตัวบงช้ีท่ี ๓.๒ การศึกษาวิจัย สรางเสริม สนับสนุนแหลงการเรียนรูและกลไกการเรียนรู 
   ตัวบงช้ีท่ี ๓.๓ การสรางและจัดการความรูในทุกระดับทุกมิติของสังคม 
 ๒.4 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ 
 กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑ กําหนดใหสถานศึกษาแตละแหง   
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแตละระดับและประเภทการศึกษาท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศกําหนด พรอมท้ังจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีมุง
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดําเนินการตามแผนท่ีกําหนดไว จัดใหมีการประเมินผลและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดําเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดสงรายงานผลการประเมินตนเองใหแกหนวยงานตนสังกัด



- 5 - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลสถานศึกษาเปนประจําทุกป โดยใหหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงาน       
ท่ีกํากับดูแลสถานศึกษามีหนาท่ีในการใหคําปรึกษา ชวยเหลือ และแนะนําสถานศึกษา เพื่อใหการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอยางตอเนื่อง 
 
๓. การประกันคุณภาพภายใน 
 รุง แกวแดง (๒๕๔๓ : ก) กลาวถึง การประกันคุณภาพภายในวา เปนกระบวนการการบริหาร
จัดการท่ีมีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ ซึ่งเปนภารกิจท่ีสถานศึกษา
ตองทําอยูแลว การประกันคุณภาพจึงไมใชเรื่องใหมหรือเปนเรื่องท่ีแปลกไปจากงานปกติ และไมใช
การประเมิน ไมเนนการสรางเอกสารแบบวัดหรือแบบประเมินเปนจํานวนมาก แตเปนการประเมิน
เพื่อพัฒนาโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทําใหสถานศึกษาไดสารสนเทศ เพื่อใชประโยชน
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาในดานปจจัยกระบวนการ 
และผลผลิตเปนเครื่องมือในการสะทอนความสําเร็จหรือความบกพรองที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ท้ังระบบ ดังนั้นในการดําเนินการประเมินผลภายในสถานศึกษาควรคํานึงถึงหลักการสําคัญดังตอไปนี้ 
(รุง แกวแดง, ๒๕๔๔) 
 ๑. จุดมุงหมายของการประเมินผลภายใน คือ การท่ีสถานศึกษารวมกันพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา ไมใชการจับผิดหรือทําใหบุคลากรเสียหนา โดยเปาหมาย
ท่ีสําคัญอยูท่ีการพัฒนาคุณภาพใหเกิดข้ึนกับผูเรียน 
 ๒. การประเมินผลภายในของโรงเรียนควรเปนกระบวนการท้ังโรงเรียน (Whole - school 
Process) ใหทุกฝายมีสวนรวมในการกําหนดความเปลี่ยนแปลงดวยความเต็มใจและรูสึกถึง
ความเปนเจาของ (Ownership) รวมกัน 
 ๓.  การประเมินผลภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทํางานปกติ
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไมใชกระบวนการท่ีแยกสวนจากการดําเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตองวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการท่ีมีเปาหมายชัดเจน ทําตามแผน 
ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง เปนระบบ มีความโปรงใส และมีจิตสํานึก
ในการพัฒนาคุณภาพการทํางาน 
 ๔.  ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินผลภายในสถานศึกษา ควรนํามาจากตัวบงช้ีท่ีจะใชในการประเมินผล
ภายนอกหรือสถานศึกษานํามาปรับปรุงใชใหเหมาะสมเพื่อใหเกิดความคุนเคยเทคนิควิธีการที่ใช
จนถือเปนเรื่องปกติธรรมดาของโรงเรียน 
 ๕.  การประเมินผลภายในสถานศึกษาเปนหนาท่ีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไมวาจะเปน
ผูบริหาร ครู อาจารย และบุคคลอื่นๆ ในสถานศึกษา โดยในการดําเนินงานจะตองใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
เชน ผูเรียน ชุมชน เขตพื้นท่ีหรือหนวยงานท่ีกํากับดูแลเขามามีสวนรวมในการกําหนดเปาหมาย 
วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ชวยกันคิด ชวยกันทํา ชวยกันผลักดันใหสถานศึกษา
มีคุณภาพ เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีมีคุณภาพ เปนไปตามความตองการของผูปกครอง สังคม 
และประเทศชาติ 
 ๖.  โรงเรียนควรสรางบรรยากาศของการประเมินผลภายในใหเปนเรื่องสําคัญท่ีสุดเพื่อสราง
วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
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องคประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ความสัมพันธระหวางแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพภายในและแนวคิดตาม
หลักการบริหาร 
 ถาพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบดวยการควบคุมและ
การตรวจสอบคุณภาพ กับหลักการบริหารท่ีเปนระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบดวย การรวมกัน
วางแผน (P) รวมกันปฏิบัติตามแผน (D) รวมกันตรวจสอบ (C) และรวมกันปรับปรุง (A) จะเห็นวา
มีความสอดคลองกัน ดังนี้ 
 
 

 
 
 

  

การควบคุมคุณภาพ 

รวมกันวางแผน 

รวมกันปฏิบัติ รวมกันปรับปรุง 

รวมกันตรวจสอบ 

การตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ 

การ
ประกัน 
คุณภาพ 

 

การประเมิน 

คุณภาพภายใน 

การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 
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 จากแผนภาพขางตน การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ก็คือ กระบวนการบริหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การท่ีสถานศึกษาตอง
รวมกันวางแผน และดําเนินการตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาใหมีคุณภาพตามเปาหมาย
และมาตรฐานการศึกษา สวนการตรวจสอบคุณภาพ คือการที่สถานศึกษาตองรวมกันตรวจสอบ 
เพื่อพัฒนาปรับปรุงคุณภาพใหเปนไปตามเปาหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษา
มีการตรวจสอบตนเองแลว หนวยงานในเขตพื้นท่ีและตนสังกัดก็เขามาชวยติดตาม และประเมิน
คุณภาพเพื่อใหความชวยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทําใหสถานศึกษามีความอุนใจ 
และเกิดความต่ืนตัวในการพัฒนาคุณภาพอยูเสมอ 
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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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4. นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ประกาศ ตร. ลง ๓๐ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ ตร. พ.ศ.๒๕๕๖ กําหนดหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

๑. ใหทุกหนวยงานจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
โดยจะตองดําเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ท่ีสงผลคุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบงช้ีคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพรอมท่ีจะรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๒. ใหหนวยงานแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแตละหนวยงาน
เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดําเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๓. ใหทุกหนวยงานจัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาท่ีบริหาร 
พัฒนาและติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับ
หนวยงานภายนอก เพื่อสรางความมั่นใจวาการจัดการศึกษาภายในหนวยงานจะเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน เพื่อใชกํากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใตกรอบนโยบายและหลักการท่ีกําหนด โดยควรเนน
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 
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โดยใหกองบัญชาการศึกษา เปนหนวยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ 
ตร. มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้  
 ๑. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 ๒. กําหนด พัฒนามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๓. กําหนดหนวยงานท่ีจะตองจัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในเพิ่มเติม 
 ๔. กํากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมท้ังใหการรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของหนวยงานตามประกาศนี้ 
 ๕. พัฒนาและฝกอบรมผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานใหกับผูทํา
หนาที่ประเมินคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนใหบุคคล กลุมบุคคล หรือองคกรตางๆ เขามามี
สวนรวมในการฝกอบรมผูทําหนาท่ีประเมินคุณภาพการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖. แตง ตั้งคณะกรรมการ คณะทํางานตางๆ  เพื่อดําเนินการและสนับสนุนภารกิจ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการดําเนินการตางๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติในนามของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
5. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเปนการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหนวยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา โดยมุงใหมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาใหดียิ่งข้ึน ซึ่งตองเริ่มตนจากการท่ีสถานศึกษามีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ดําเนินการปรับปรุงคุณภาพ 
มีการกํากับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองกอน ตอจากนั้นจึงรับการประเมิน
ภายนอกโดยสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
ซึ่งจะดําเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก จึงควรสอดคลองและเปนไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะตางมุงสูมาตรฐานหรือคุณภาพท่ีคาดหวังใหเกิดข้ึนแกผูเรียนโดยมีวัตถุประสงคของ
การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้  
 วัตถุประสงคของการประเมิน 
 วัตถุประสงคท่ัวไป 
 ๑) เพื่อใหทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดําเนินพันธกิจดานตางๆ  
 ๒) เพื ่อกระตุนเตือนใหสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ   
การบริหารจัดการอยางตอเนื่อง 
 ๓) เพื่อใหทราบความกาวหนาของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔) เพื่อรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในดานคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาตอสาธารณชนและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
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 วัตถุประสงคเฉพาะ 
 ๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดําเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการท่ี สมศ. กําหนด ซึ่งสอดคลอง
กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด 
 ๒) เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยสะทอนความแตกตางของแตละสถานศึกษาที่แสดงถึง 
อัตลักษณ รวมท้ังผลสําเร็จของการดําเนินงานตามมาตรการสงเสริมและการช้ีนําสังคมของ
สถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ 
 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
ประสิทธิภาพ โดยทําใหการผลิตกําลังคนทุกระดับ การสรางผลงานวิจัย และการใหบริการวิชาการ
เกิดประโยชนสูงสุดและตรงกับความตองการของสังคมและประเทศ 
 ๒) สถานศึกษา หนวยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีขอมูลท่ีถูกตองและเปน
ระบบในการกําหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่องเขาสูระดับมาตรฐานสากล 
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” 
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 จากขอมูลขางตนจะเห็นวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปจจัยท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพ มี
การตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเพื่อนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยาง
สม่ําเสมอ ดวยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายในจึงตองดูแลท้ังปจจัยนําเขา กระบวนการ และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ ซึ่งตางจากการประเมินคุณภาพภายนอกท่ีเนนการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ดังนั้นความเช่ือมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเปน
ส่ิงจําเปน 
 
แผนภาพความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

สวนเช่ือมโยง 
 
         การประเมินคุณภาพภายนอก 
            การประกันคุณภาพภายใน   

 
 

แผนภาพท่ี ๑ ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 จากแผนภาพท่ี ๑ จะเห็นวาเมื่อสถานศึกษามีการดําเนินการประกันคุณภาพภายในแลว 
จําเปนตองจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเปนผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกวา รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนําเสนอสถาบัน 
หนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน เอกสารดังกลาวจะเปนเอกสาร
เชื่อมโยงระหวางการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหนวยงาน
ตนสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจําเปนตองจัดทํารายงาน
การประเมินตนเองท่ีมีความลุมลึก สะทอนภาพท่ีแทจริงของสถานศึกษาในทุกองคประกอบคุณภาพ 

 
 

การดําเนินงานปกติ

ตามภารกิจของ

สถานศึกษา หรือ

หนวยฝกอบรม 

 

รายงาน

ผล

ประเมิน 

 

การประเมินผล

การดําเนินงาน

ตามปกติ 

 

การ 

ตรวจ

เยี่ยม 

 

รับรอง 

รายงานผล

ประเมิน 

 

รายงานประจําป

ตามปกติ หรือ 

SAR 

ขอมูลปอนกลับ 
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บทที่ ๒ 
การประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

 
๑. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

จุดมุงหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดําเนินงาน
ของหนวยศึกษาอบรมตามระบบและกลไกท่ีหนวยศึกษาอบรมนั้นๆ ไดกําหนดข้ึน ท้ังนี้เพื่อใหหนวย
ศึกษาอบรมไดทราบสถานภาพท่ีแทจริงอันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑและมาตรฐานท่ีต้ังไวอยางตอเนื่อง การประเมินคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพนั้นท้ังคณะผูประเมิน
และหนวยศึกษาอบรมท่ีรับการประเมินจําเปนตองกําหนดบทบาทและหนาท่ีของตนเองอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎกระทรวงวาดวยการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕61 
 ๑) เพื่อใหสามารถนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปใชปรับปรุงและพัฒนา การจัด 
การศึกษาไดทันในปงบประมาณถัดไป 
 ๒) เพื่อใหสามารถจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในสงใหหนวยงานตนสังกัด 
และเผยแพรตอสาธารณชน 
 ๓) เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษาไดประโยชนดังที่กลาวขางตนจึงควรมีแนวทาง 
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพจําแนกเปน ๔ ขั้นตอน ตามวงจรคุณภาพ P – D – C - A 
คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินงานและรวบรวมขอมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) 
และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)  
 ๔) นําผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดําเนินงานมาทําแผนกลยุทธ
ประจําปและเสนอต้ังงบประมาณปถัดไปหรือจัดทําโครงการพัฒนา  
 
๒. ความหมายของการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเอง (Self - Assessment) หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานและ
บทบาทหนาท่ีของหนวยงานในชวงเวลาท่ีผานมาวามีประสิทธิผลประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เหมาะสมหรือไมเพียงใด อยางไรและอยูในระดับใด 

การประเมินตนเองของหนวยงานจึงเปนกระบวนการเรียนรูตนเองดวยการทบทวนวาหนวยงาน
ของตนไดปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสําเร็จมากนอยเพียงใด มีการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร
งบประมาณท่ีเหมาะสมเพียงใด ผลการดําเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยูในระดับใด พรอมท้ังมุงทบทวน 
คนหาและวิเคราะหจุดแข็งจุดออนศักยภาพและปจจัยกดดันที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางสรางเสริม
ความแข็งแกรงและแนวทางปรับปรุงแกไขวิธีการปฏิบัติงานบทบาทหนาท่ีตลอดจนเงื่อนไขปจจัยตางๆ   
ท่ีเกี่ยวของใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกันตามกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
โดยมุงท่ีจะไดรับผลการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพยั่งยืนและเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  
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๓. วัตถุประสงคของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑) เพื่อศึกษาวิเคราะหและบันทึกผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลประสิทธิภาพและ
คุณภาพของผลการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติงานและบทบาทหนาท่ีของหนวยงานในรอบปท่ีผานมา 
 ๒) เพื่อศึกษาวิเคราะหบันทึกขอมูลและขอสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดออน ศักยภาพ และปจจัย
ผลักดันในการดําเนินงานของหนวยงานในชวงเวลาท่ีผานมา 
 ๓) เพื่อศึกษาวิเคราะหบันทึกขอมูลและเสนอแนวทางในการสรางเสริมความแข็งแกรง    
เพื่อดํารงไวซึ่งส่ิงท่ีทําไดดีอยูแลวและแนวทางในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน 

 
๔. หลักการสําคัญในการประเมินตนเอง 
 หลักการสําคัญในการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของแตละ
หนวยงาน มีดังนี้ 
 ๑) เขาใจวัตถุประสงคของการประเมินตนเอง 
 ๒) มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการดําเนินงาน 
 ๓) มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีคุณภาพและเกณฑการประเมินคุณภาพท่ีสามารถปฏิบัติได
เปนท่ียอมรับของหนวยศึกษาอบรม 
 ๔) มีผูรับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหนวยงาน
ในรูปคณะกรรมการโดยกําหนดบทบาทหนาท่ีของผูรับผิดชอบใหชัดเจน 
 ๕) ดําเนินการประเมินหนวยงานโดยปราศจากอคติหรือความลําเอียงท้ังในดานบวกและ
ดานลบตอหนวยงานของตนเองและหนวยงานหรือบุคคลอื่นท่ีเกี่ยวของ 
 ๖) มีการวางแผนการประเมินตนเองใหสอดคลองกับกระบวนการประเมินคุณภาพของ
หนวยงานในระดับอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของและสอดคลองกับกระบวนการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 ๗) เปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในหนวยงานมีสวนรวมในการประเมินตนเอง 
 ๘) มีกระบวนการดําเนินงานท้ังท่ีเริ่มจากบนสูลาง (Top - down) และจากลางสูบน 
(Bottom - up) โดยผูบริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองดวยการกํากับดูแลการดําเนินงานและ
บุคลากรในหนวยงานและมีบทบาทในการใหขอมูลวิเคราะหวิพากษวิจารณและเสนอแนะ 
 ๙) มีการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบถูกตองทันสมัยและสอดคลองกับประเด็นท่ีประเมิน
เพื่อใหผลท่ีไดรับจากการศึกษาและวิเคราะหตนเองมีความถูกตอง 
 ๑๐) ประเมินตนเองดวยการเปรียบเทียบการดําเนินงานและผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนจริง
กับมาตรฐานและเกณฑท่ีหนวยงานและสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดโดยแยกตามตัวบงช้ีคุณภาพ 
 ๑๑) มีการบูรณาการผลการวิเคราะหตนเองในดานตางๆ และระดับตางๆ เขาดวยกัน
เพื่อสามารถหาขอสรุปที่เปนจุดแข็งและจุดออนของตนเองซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาการดําเนินงาน
ใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน 
 ๑๒) เปนกระบวนการดําเนินงานท่ีเปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและมีความตอเนื่อง
โดยมีการนําผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและเมื่อมีการปรับปรุงการปฏิบติังาน 
ไปไดระยะหนึ่งก็มีการดําเนินการประเมินตนเองครั้งใหมเพื่อนําผลการประเมินตนเองไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 
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 ๑๓) นําเสนอดวยภาษาและรูปแบบหรือระบบท่ีสามารถอานทําความเขาใจไดงาย 
 ๑๔) รายงานมีสวนประกอบท่ีครอบคลุมและสอดคลองกับกรอบของมาตรฐานองคประกอบ
คุณภาพและดัชนีตัวบงช้ีคุณภาพท่ีกําหนดไวในระบบการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๑๕) นําเสนอผลการประเมินตามท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไมมีบิดเบือน 
 
๕. ประโยชนของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑) หนวยงานและบุคลากรในหนวยงานทุกระดับมีความกระตือรือรนและมีวิธีการในการทํางาน
ท่ีเปนระบบและใหความสําคัญดานคุณภาพของผลงานมากข้ึน 
 ๒) หนวยงานและบุคลากรในหนวยงานแตละระดับมีความเขาใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
การเสริมสรางความแข็งแกรงและการปรับปรุงแกไขขอบกพรองของการดําเนินงาน 
 ๓) หนวยงานมีความพรอมในดานเอกสารในการรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
ท้ังภายในและภายนอก 
 ๔) การนําขอมูลและขอเสนอแนะท่ีไดรับจากการประเมินไปใชในการปฏิบัติงานจะทําให
หนวยงานมีผลการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มข้ึน 
 ๕) คุณภาพการศึกษาโดยรวมของหนวยงานและของสังคมเพิ่มสูงข้ึน 
 ๖) หนวยงานมีความพรอมในดานเอกสารและในการรับการประเมินคุณภาพจากหนวยงานอื่น
ท้ังหนวยงานภายในและภายนอก 
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บทที่ ๓ 
ข้ันตอนการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

 
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 
วัตถุประสงค พันธกิจ อัตลักษณ เอกลักษณ โครงสรางการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพ
ของหนวยศึกษาอบรม สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปท่ีผานมา และเปาหมายสําคัญ
ในปปจจุบัน (ควรสรุปเปนตาราง) 
   ๓)  ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑและ
เปาหมายในรอบปปจจุบันตามตัวบงช้ีในแตละองคประกอบ ดังนี้ 

๓.๑)  องคประกอบท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอน  
 ๑)  ดานผูเรียน   
 ๒)  ดานครู อาจารย ครูฝก    
 ๓)  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน  
 ๔)  ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู   

๓.๒)  องคประกอบท่ี ๒ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
 ๑)  ดานงานวิจัย งานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
๓.๓)  องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  
 ๑)  ดานการบริการวิชาการ 
 ๒) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
๓.๔) องคประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 
 ๑) การบริหารจัดการในภาพรวม 

   ๔)  สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเปนผลการประเมินในภาพรวม
ของแตละองคประกอบ ตลอดจนจุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา แผน และเปาหมายการพัฒนาในปตอไป 
  ๑.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารอางอิงในแตละองคประกอบและตัวบงช้ี 
   ๑) เอกสารอางอิง ควรเปนขอมูลในชวงเวลาเดียวกับท่ีนําเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารตองตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงาน
การประเมินตนเอง 
   ๒) หากเอกสารท่ีอางถึงเปนสวนหนึ่งของเอกสารชุดใหญใหใชวิธีใดวิธหีนึ่ง
ในการระบุวาเอกสารหรือขอความที่กลาวถึงอยูที่ใด เชน ระบุหนาที่อางอิง ทําแถบกระดาษสี 
แยกหนากระดาษ หรือระบายสีเนนขอความ เปนตน 
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   ๓)  สําหรับเอกสารท่ีเปนแผนปลิวหรือแผนพับ ควรจัดเย็บเปนเลมบางๆ ไว 
หรือใสแฟมไวกันการสูญหายหรือหลงอยูกับเอกสารชุดอื่น 
   ๔)  จัด เตรียมคอมพิว เตอรและการตอ เ ชื่อมเครือขาย ที่สมบูรณ
หากเอกสารอางอิงอยูในเว็บไซตหรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ  
   ๕)  การนําเสนอเอกสารในชวงเวลาตรวจเยี่ยม อาจทําไดสองแนวทาง 
โดยแนวทางท่ีหนึ่ง คือ จัดเอกสารใหอยูในท่ีอยูปกติตามหนวยงาน ในกรณีนี้ตองระบุใหชัดเจน
วาจะเรียกดูเอกสารไดจากผูใด หนวยงานไหน ช่ือหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรือแนวทางท่ีสอง คือ 
นําเอกสารมารวมไวที่เดียวกันในหองทํางานของคณะกรรมการประเมิน โดยจัดใหเปนระบบ   
ท่ีสะดวกตอการเรียกใช การนําเสนอเอกสารในแนวทางนี้เปนท่ีนิยมมากกวาแนวทางแรก เพราะสามารถ
เรียกหาเอกสารไดเร็วและดูความเช่ือมโยงในเอกสารฉบับตางๆ ไดในคราวเดียว 
 ๑.๒  การเตรียมบุคลากร 
  ๑.๒.๑ การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นตางๆ ดังตอไปนี้ 
    ๑)  ทําความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ีสําคัญๆ อาทิ 
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสําคัญตอการพัฒนาอยางไร ข้ันตอนการประเมินคุณภาพเปนเชนไร 
   ๒)  เนนย้ํากับบุคลากรในการใหความรวมมือการตอบคําถามหรือการสัมภาษณ 
โดยยึดหลักวาตอบตามส่ิงท่ีปฏิบัติจริงและผลท่ีเกิดข้ึนจริง 
   ๓)  เปดโอกาสใหมีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสราง
ความกระจางในการดําเนินงานของทุกหนวยงานในทุกประเด็น เพื่อความเขาใจท่ีถูกตองของบุคลากร 
   ๔)  เนนย้ําใหบุคลากรทุกคนตระหนักวาการประกันคุณภาพคือภารกิจ
ประจําของทุกคนท่ีตองรวมมือกันทําอยางตอเนื่อง 
  ๑.๒.๒ การเตรียมบุคลากรเพื่อทําหนาท่ีผูประสานงานในระหวางการตรวจเยี่ยม
จําเปนตองมีบุคลากร ๑ - ๓ คน ทําหนาท่ีประสานงานระหวางคณะกรรมการประเมินกับบุคคลหรือ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ ท้ังนี้ ผูประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 
   ๑)  ทําความเขาใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอยางถองแท 
   ๒)  ทําความเขาใจอยางดีกับภารกิจของหนวยศึกษาอบรมเพื่อสามารถ   
ใหขอมูลตอคณะกรรมการประเมิน รวมทั้งตองรู วาจะตองติดตอกับใครหรือหนวยงานใด 
หากคณะกรรมการประเมินตองการขอมูลเพิ่มเติมท่ีตนเองไมสามารถตอบได 
   ๓)  มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพทของผูที่คณะกรรมการประเมิน
จะเชิญมาใหขอมูลอยางครบถวน 
   ๔)  ประสานงานลวงหนากับผูท่ีจะใหขอมูลท่ีเปนบุคลากรภายในและภายนอก
หนวยศึกษาอบรมวาจะเชิญมาเวลาใด หองใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินท่ีคณะกรรมการ
ประเมินกาํหนด 
   ๕)  เมื่อมีปญหาในการอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการประเมิน
สามารถประสานงานแกไขไดทันที 
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 ๑.๓ การเตรียมสถานท่ีสําหรับคณะกรรมการประเมิน 
  ๑.๓.๑ หองทํางานของคณะกรรมการประเมิน 
   ๑)  จัดเตรียมหองทํางานและโตะท่ีกวางพอสําหรบัวางเอกสารจํานวนมาก 
โดยเปนหองท่ีปราศจากการรบกวนขณะทํางาน เพื่อความเปนสวนตัวของคณะกรรมการประเมิน 
   ๒)  จัดเตรียมคอมพิวเตอร อุปกรณเครื่องเขียนในหองทํางานและ
อุปกรณเสริมอื่นๆ ใหคณะกรรมการประเมินพรอมใชงานไดตามความตองการ 
   ๓)  จัดเตรียมโทรศัพทพรอมหมายเลขท่ีจําเปนไวในหองทํางานหรือบริเวณ
ใกลเคียง 
   ๔)  ควรประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน เพื่อทราบความตองการ
พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม 
  ๑.๓.๒ หองท่ีใชสัมภาษณผูบริหาร อาจารย บุคลากร ผูศึกษาอบรม ฯลฯ ควรจัดไว
เปนการเฉพาะใหเหมาะสมกับการใชงาน 
 ๑.๔ การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
  ๑.๔.๑ หนวยศึกษาอบรม จัดทําคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประเมนิของหนวยศึกษาอบรม
ประกอบดวย กรรมการอยางนอย ๓ คน เปนผูประเมินจากภายในหนวยศึกษาอบรมท่ีผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูประเมิน และประธานคณะกรรมการประเมินฯ เปนผูประเมินจากภายในหนวยศึกษาอบรม
ท่ีผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมิน และจัดสงใหคณะกรรมการประเมินภายในทราบ  
  ๑.๔.๒ จัดสงรายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสาร
ที่เกี่ยวของอื่น ๆ (ถามี) ใหคณะกรรมการประเมินกอนวันรับการตรวจเยี่ยมอยางนอย ๒ สัปดาห 
พรอมท้ังแจงรายช่ือผูทําหนาท่ีประสานงาน ใหคณะกรรมการประเมินทราบ รวมท้ังเบอรโทรศัพท
และ E-mail address สําหรับติดตอ 
  ๑.๔.๓ ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะกรรมการประเมิน 
เพื่อรวมเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเขาตรวจเยี่ยม การใหขอมูลท่ี
คณะกรรมการประเมินตองการเพิ่มเติมกอนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายตางๆ เปนตน 
 
๒. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
  ๒.๑  เปดโอกาสให บุคลากรทุกระดับไดรวมรับฟงคณะกรรมการประเมิน ช้ีแจง
วัตถุประสงคและวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
  ๒.๒  บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหวางการตรวจเยี่ยม แตเตรียมพรอมสําหรับ
การนําเยี่ยมชมหรือตอบคําถามหรือรับการสัมภาษณจากคณะกรรมการประเมิน 
  ๒.๓  จัดใหมีผูประสานงานทําหนาท่ีตลอดชวงการตรวจเยี่ยม ท้ังนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคล หรือหนวยงานท่ีคณะกรรมการประเมินตองการขอมูลและเพื่อนําการเยี่ยมชมหนวยงานภายใน 
ตลอดจนอํานวยความสะดวกอื่นๆ  
  ๒.๔  ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินทํางานตอหลังเวลาราชการ ควรมีผูประสานงาน
สวนหนึ่งอยูอํานวยความสะดวก 
  ๒.๕  บุคลากรท้ังหมดควรไดมีโอกาสรับฟงการใหขอมูลปอนกลับจากคณะกรรมการประเมิน 
เมื่อส้ินสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปดโอกาสใหซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมไดตามความเหมาะสม  
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๓. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ 
  ๓.๑  ผูบริหารหนวยศึกษาอบรม และผูเกี่ยวของ นําผลการประเมินเขาสูการประชุมหรือ
สัมมนาระดับตางๆ เพื่อวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยางเปนรูปธรรมตอไป  
โดยอาจจัดทําเปนแผนปฏิบัติการในการแกไขจุดออนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบดวย กิจกรรมท่ีตอง
ดําเนินการ กําหนดเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาส้ินสุดกิจกรรม งบประมาณสําหรับแตละกิจกรรม ตลอดจน
ผูรับผิดชอบกิจกรรมเหลานั้น ท้ังนี้ เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาไดอยางตอเนื่อง 
  ๓.๒  พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสรางขวัญและกําลังใจ โดยแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรม
ช่ืนชมผลสําเร็จท่ีเกิดข้ึนและตระหนักวาท้ังหมดมาจากความรวมมือรวมใจของทุกฝาย 
 ๓.๓  หนวยศึกษาอบรมอาจพิจารณาใหขอมูลยอนกลับแกคณะกรรมการประเมิน
เพื่อประโยชนในการพัฒนาผูประเมินคุณภาพภายใน   
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บทที่ ๔ 
นิยามศพัท 

 
การจัดการความรู (Knowledge Management : KM)  หมายถึง การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูใน
องคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคน        ใน
องคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ อัน
จะสงผลใหองคกรมีความสามารถในเชิงแขงขันสูงสุด โดยท่ีความรูมี 2 ประเภท คือ 
 1. ความรูท่ีฝงอยูในคน (Tacit Knowledge) เปนความรูท่ีไดจากประสบการณ พรสวรรค
หรือสัญชาตญาณของแตละบุคคลในการทําความเขาใจในส่ิงตางๆ เปนความรูท่ีไมสามารถถายทอด
ออกมาเปนคําพูดหรือลายลักษณอักษรไดโดยงาย เชน ทักษะในการทํางาน งานฝมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห บางครั้งจึงเรียกวาเปนความรูแบบนามธรรม  
 2. ความรูท่ีชัดแจง (Explicit Knowledge) เปนความรูท่ีสามารถรวบรวม ถายทอดได 
โดยผานวิธีตางๆ เชน การบันทึกเปนลายลักษณอักษร ทฤษฎี คูมือตางๆ และบางครั้งเรียกวาเปน
ความรูแบบรูปธรรม 
 สําหรับกระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) ก.พ.ร. ไดกําหนดไว 
๗ ข้ันตอน ดังนี ้
 ๑. การบงช้ีความรู เปนการพิจารณาวาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย คืออะไร และเพื่อให
บรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร ขณะนี้เรามีความรูอะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูท่ีใคร 
 ๒. การสรางและแสวงหาความรู เชนการสรางความรูใหม แสวงหาความรูจากภายนอก รักษา
ความรูเกา กําจัดความรูท่ีใชไมไดแลว 
 ๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบในอนาคต 
 ๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู เชนปรับปรุงรูปแบบเอกสารใหเปนมาตรฐาน ใชภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาใหสมบูรณ 
 ๕. การเขาถึงความรู เปนการทําใหผูใชความรูนั้นเขาถึงความรูท่ีตองการไดงายและสะดวก 
เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอรดประชาสัมพันธ เปนตน 
 ๖. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู ทําไดหลายวิธีการ โดยกรณีเปน Explicit Knowledge 
อาจจัดทําเปนเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเปน Tacit Knowledge อาจจัดทํา
เปนระบบ ทีมขามสายงาน กิจกรรมกลุมคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแหงการเรียนรู ระบบพี่เล้ียง 
การสับเปล่ียนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปล่ียนความรู เปนตน 
 ๗. การเรียนรู ควรทําใหการเรียนรูเปนสวนหนึ่งของงาน เชนเกิดระบบการเรียนรูจากการสราง
องคความรู นําความรูไปใช เกิดการเรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 
 
การเตรียมความพรอมของผูเรียน หมายถึง มีการทดสอบผูเรียนกอนเรียน เพื่อพิจารณาวาผูเรยีน
ยังขาดความรูทางดานใด ควรมีการเตรียมพรอมเพื่อใหผูเรียนสามารถเขาศึกษาในหลักสูตรไดอยางมี
ศักยภาพ รวมท้ังการเตรียมความพรอมดวยการสรางความเขาใจ ดานการปรับตัว ความเขาใจในวัฒนธรรม
องคกร บรรยากาศดานการจัดการเรียนการสอน/การฝกอบรม หรือการชี้แจงดานกฎระเบียบ
ระหวางเขาศึกษาหรือฝกอบรม หรือการปรับพื้นฐานในบางหลักการในบางหลักสูตร 
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กิจกรรมพัฒนาผูเรียน หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ผูเขารวมจะมีโอกาสไดรับการพฒันา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคลองกับคุณลักษณะผูเรียน    
ท่ีพึงประสงค 
 
เกณฑมาตรฐานวิชาการ  หมายถึง ผูเรียนมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติัตาม
หลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด โดยคะแนนที่ใชในการนับวาผานตามเกณฑมาตรฐานวิชาการใช
คะแนนจากการสอบครั้งแรก 
 
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง คาเฉล่ียของระดับ
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมในทุก
หลักสูตรของหนวยศึกษาอบรมท่ีใชในการประเมิน ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต 
๓ - ๖ เดือน โดยใชมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ 
 
ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลาหรือ
เหตุการณท่ีไมพึงประสงคซึ่งอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินการไมประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายของหนวยศึกษาอบรม 
 
งานวิจัย  หมายถึง กระบวนการท่ีมีระเบียบแบบแผนในการคนหาคําตอบของปญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรูใหม ตลอดจนถึงการประดิษฐคิดคนท่ีผานกระบวนการศึกษา คนควาหรือทดลอง 
วิเคราะหและตีความขอมูลตลอดจนสรุปผลอยางเปนระบบ 
 
งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
ส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ/
โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยาง
เปนรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
อยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และ
ไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งประเภทของการใชประโยชนงานวิจัย 
หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ มีดังนี้ 

ประเภทของการใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ท่ีสามารถ
นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้ 
 ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานท่ีนําไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตางๆ 
ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข 
ดานการบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน 
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 ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานเชิงนโยบายในการนําไป
ประกอบเปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร 
หรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 
 ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน ผลงานท่ีนําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑ   
ซึ่งกอใหเกิดรายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน 
 ๔. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/
บรรยาย/ฝกอบรม) เชน เปนส่ือการเรียนการสอน การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือเปนงานวิจัย
เพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน  
 
ตัวบงช้ี (Indicators) หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาท่ีสังเกตได ซึ่งบงบอก สถานภาพหรือ
สะทอนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานท่ีสามารถวัดและสังเกตไดเพื่อบอกสภาพ  ท้ัง
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีตองการ 
 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสรางสรรคที่มีการศึกษาคนควา
จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกตใชองคความรูและ
ประสบการณของครู/อาจารย และครูฝก เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรูของผูศึกษาอบรม
อยางเปนรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเปนผลงานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการ 
เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการท่ีเปนประโยชนหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน 
หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐและผลงานศิลปะและดนตรี หรือ
ผลงานการคิดคนกระบวนการฝกซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจากแหลง
อางอิงท่ีเช่ือถือได 
  หมายเหตุ หนวยงานรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใช
กองบังคับการตนสังกัด 
 
พัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 หมายถึง การพัฒนาผูเรียนใหมีความรูตามโครงสรางหลักสูตรท่ีกําหนด 
และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
โดยเฉพาะทักษะการเรยีนรูดวยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางาน
แบบมีสวนรวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ดิจิตอล ทักษะชีวิตและสังคม การเปล่ียนแปลงของโลก 
เทคนิคการวิเคราะหการคิด แกปญหาตัดสินใจ การบูรณาการระหวางศาสตรตางๆ หลักเทคนิค    
การส่ือสาร ศาสตรแหงพระราชา ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม
ตองใชส่ือเทคโนโลยี และทําใหผูเรียนเรียนรูไดตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได ผูสอนมีหนาท่ีเปน     
ผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรู และสนับสนุนการเรียนรู  
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บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการท่ีมีการตีพิมพในวารสารเรียบรอยแลว ซึ่งมีการกําหนด
ประเด็นท่ีตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน ตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห
ในประเด็นนั้นได อาจเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ 
โดยมีองคประกอบ ดังนี้ สวนท่ี 1 ช่ือบทความ ช่ือเจาของบทความ บทคัดยอ คําสําคัญ  สวนท่ี 2 
หลักการและเหตุผลหรือความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค ขอบเขตของเรื่อง คําจํากัดความหรือ
นิยาม สวนท่ี 3 เนื้อเรื่อง การจัดลําดับเนื้อหาสาระ การเรียบเรียงเนื้อหา การวิเคราะห วิพากษวิจารณ 
สวนท่ี 4 สวนสรุป สวนท่ี 5 กิตติกรรมประกาศ การพิมพเอกสารอางอิงทายบทความ และประวัติ
ผูเขียนและผูรวมเขียน หรือตามรูปแบบท่ีวารสารตีพิมพกําหนด 
 
บันทึกการสอนหรือบันทึกหลังการสอน  หมายถึง การสรุปและแสดงผลการนําแผนการสอนไปใชวา
สามารถจัดกิจกรรมไดบรรลุหรือไม มีปญหาและอุปสรรคใดบางท่ีตองแกไข มีพฤติกรรมของผูเรียน
ใดบางที่ตองพัฒนาอยางตอเนื่องซึ่งองคประกอบของบันทึกการสอนหรือบันทึกหลังการสอน 
ควรประกอบดวย 
 1. ช่ือผูสอน วิชา หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสําคัญ (ใครสอน สอนเมื่อไหร สอนอะไร) 
 2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (เพื่อจุดประสงคอะไร) 
 3. โครงรางเนื้อหา (ดวยสาระอะไร) 
 4. กิจกรรมการเรียนการสอน (ใชวิธีการใด) 
 5. ส่ือการเรียนการสอน (ใชเครื่องมืออะไร) 
 6. วัดผลประเมินผล (ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไมและเปนไปตามผลลัพธ
ของรายวิชา) 
 7. ผลการจัดการเรียนการสอน 
 8. ปญหาและอุปสรรค 
 9. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 
 
ผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) หมายถึง ส่ิงท่ีสะทอนถึงความสามารถในการเรียนรู 
ทัศนคติ ทักษะดานปญญา รวมไปถึงความรูของผูเรียน อันเกิดจากการเรียนรูของผูเรียนท้ังในและ
นอกหองเรียน ซึ่งผลการเรียนรูจะเปนตัวช้ีวัดความสําเร็จในการสอนของครู โดยผลการเรียนจะตองมี
เกณฑท่ีวัดไดครอบคลุมท่ัวถึงในแงของสาระความรูและการนําไปใช และผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนด
ไวในเปาหมายของหลักสูตร 
 

แผนการสอน หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชส่ือการสอน การวัดผล
ประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคท่ีกําหนดไวในหลักสูตร ซึ่งองคประกอบของ
แผนการสอน ควรประกอบดวย 
 1. ช่ือผูสอน วิชา หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสําคัญ (ใครสอน สอนเมื่อไหร สอนอะไร) 
 2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม (เพื่อจุดประสงคอะไร) 
 3. โครงรางเนื้อหา (ดวยสาระอะไร) 
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 4. กิจกรรมการเรียนการสอน (ใชวิธีการใด) 
 5. ส่ือการเรียนการสอน (ใชเครื่องมืออะไร) 
 6. วัดผลประเมินผล (ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไมและเปนไปตามผลลัพธ
ของรายวิชา) 
 
แผนปฏิบัติการประจําป หมายถึง แผนระยะส้ันท่ีมีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ป เปนแผน
ท่ีถายทอดแผนกลยุทธลงสูภาคปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ ประกอบดวย 
โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ท่ีจะตองดําเนินการในปนั้นๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธ    
ตัวบงช้ีความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม คาเปาหมายของตัวบงช้ีเหลานั้น รวมท้ังมีการระบุ
ผูรับผิดชอบหลักหรือหัวหนาโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรท่ีตอง
ใชในการดําเนินโครงการท่ีชัดเจน 
 
ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจปกครอง ควบคุม ดูแล และส่ังการในการปฏิบัติหนาท่ีของผูสําเร็จ
การศึกษาอบรม ตามคําส่ัง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสราง
ความประพฤติ และระเบียบวินัยขาราชการตํารวจ 
 
ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองงานวิจัย  หมายถึง  อาจารยมหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทข้ึนไป 
และมีความรู ประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ อยางนอย 3 คน 
 
ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  หมายถึง  หนวยงานท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรู 
ประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรมส่ิงประดิษฐนั้นๆ และเปนท่ีเช่ือถือในวงวิชาชีพ 
 
ผูท่ีเก่ียวของ  หมายถึง เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
โดยแบงออกเปน ๔ กรณี คือ 
 กรณีท่ี ๑ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ 
 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการของผูสําเร็จ
การศึกษาอบรม 

 กรณีท่ี ๒ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูใตบังคับบัญชา แตไมมีผูรับบริการ 
 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา 

 กรณีท่ี ๓ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน แตไมมีผูใตบังคับบัญชา และไมมีผูรับบริการ 
 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

 กรณีท่ี ๔ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูรับบริการ แตไมมีผูใตบังคับบัญชา 
 ผูท่ีเก่ียวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูรับบริการของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
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ศิลปวัฒนธรรม  หมายถึง กิจกรรมการทํานุบํารุง อนุรักษ จรรโลงทางศิลปวัฒนธรรมตางๆ ท่ีดีงาม 
ไดแก โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมใหเกิดความเขาใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย 
กิจกรรมท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อสรางส่ิงแวดลอมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสูการเกิด
ความเขาใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปญญาไทย ซึ่งเกี่ยวของกับปจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ 
อาหารพื้นบาน ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบาน เส้ือผาเครื่องนุงหม ตลอดจนเครื่องใช
ในชีวิตประจําวัน บานเรือนหรือการตกแตงอาคาร สถานท่ี โดยเนนวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรม
ทองถ่ิน อาจเปนกิจกรรม/โครงการ ท่ีหนวยงานจัดข้ึนเองโดยตรง เชน การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดท่ีเกี่ยวของกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เชน การประกวดนกเขาชวา 
นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เปนตน หรือกิจกรรมท่ีหนวยงานจัดสอดแทรกเปนสวนหนึ่ง
ของกิจกรรมหลักอื่นๆ เชน การจัดเล้ียงอาหารพื้นบาน การนําผาพื้นบานมาตัดเปนเส้ือ หรือ
แบบฟอรมประจําหนวยงาน เปนตน ตลอดจนการสนับสนุนใหมีกลุมหรือชมรมผูสนใจกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมดานตางๆ ข้ึนในหนวยงาน เชน กลุมดนตรีไทย กลุมวรรณกรรม เปนตน ตลอดจนการสนับสนุน
ใหมีกลุมหรือชมรม 
 
ศิษยเกาทําประโยชน  หมายถึง ศิษยเกาท่ีกลับมาชวยเหลือ และใหความรวมมือในการพัฒนา
วิชาการ/วิชาชีพ ใหการสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู 
 
สังคมแหงการเรียนรู  หมายถึง  กระบวนการทางสังคมท่ีเกื้อหนุนสงเสริมใหบุคคลหรือสมาชิก
ในชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรูโดยผานส่ือ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหลงการเรียนรู องคความรูตางๆ 
จนสามารถสรางความรู สรางทักษะ มีระบบการจัดการความรูและระบบการเรียนรูท่ีดี มีการถายทอด
ความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูรวมกันทุกภาคสวนในสังคมทําใหเกิดพลังสรางสรรค และใชความรู   
เปนเครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแกปญหาและพัฒนาอยางเหมาะสมท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมือง 
 
สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือส่ิงตางๆ เชน วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการสอน รวมท้ัง
กิจกรรมตางๆ ท่ีชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เกิดการพัฒนา 
 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา  หมายถึง กระบวนการขับเคล่ือนใหอาจารยท่ีปรึกษาดูแลผูเรียน 
  
ระบบและกลไก 
 ระบบ หมายถึง ข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีมีการกําหนดอยางชัดเจนวาตองทําอะไรบางเพื่อให
ไดผลออกมาตามท่ีตองการ ข้ันตอนการปฏิบัติงานจะตองปรากฏใหทราบโดยท่ัวกันไมวาจะอยูในรูป
ของเอกสารหรือส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีการอื่นๆ องคประกอบของระบบ ประกอบดวย ปจจัยนําเขา 
กระบวนการ ผลผลิต และขอมูลปอนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธเช่ือมโยงกัน 
 กลไก หมายถึง ส่ิงท่ีทําใหระบบมีการขับเคล่ือนหรือดําเนินอยูได โดยมีการจัดสรรทรัพยากร 
มีการจัดองคการ หนวยงาน หรือกลุมบุคคลเปนผูดําเนินงาน 
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รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ  หมายถึง รางวัลของหนวยงานตางๆ เชน หนวยงานของรัฐในระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัด หนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีเปนองคกรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ 
หรือหนวยงานของ ตร. ตองระดับกองบัญชาการหรือเทียบเทา หรือหนวยงานของทหาร ตองเปน
ระดับกองทัพภาค (ระดับพลโทข้ึนไป) หรือเปนองคกรท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับประเภทของรางวัลท่ีมอบ
ท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ 
 
วิธีการสอนโดยใชสถานการณจําลอง (Simulation Technique) หมายถึง การสอนท่ีผูสอนใช   
ในการชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคท่ีกําหนด โดยการจัดสภาพแวดลอมเลียนแบบของจริง 
และใหผูเรียนไดฝกการคิดแกปญหาและตัดสินใจจากสภาพท่ีเขากําลังเผชิญอยู 
 
ศาสตรพระราชา หมายถึง การนอมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 9 
ท่ีพระราชทานแกปวงชนชาวไทย มากําหนดเปนหลักในการปฏิบัติ เปน “ศาสตรของแผนดิน” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดํารัส เมื่อป 2554 วา [1] “เปาหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี 9 คือ “การพัฒนาท่ียั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิตความเปนอยูของคน 
โดยไมทําลายส่ิงแวดลอม ใหคนมีความสุข โดยตองคํานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร ความเช่ือทางศาสนา 
เช้ือชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แมวาวิธีการพัฒนามีหลากหลายแตท่ีสําคัญ คือ นักพัฒนา
จะตองมีความรัก ความหวงใยความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย จะเห็นไดวาการพัฒนา
เกี่ยวของกับมนุษยชาติ และเปนเรื่องของจิตใจ” 
 
หนวยงานหรือองคการระดับชาติ หมายถึง หนวยงานภายนอกสถานศึกษาระดับกรมหรือเทียบเทา
ข้ึนไป (เชน ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสหกิจ หรือองคการมหาชน หรือบริษัทมหาชนท่ีจดทะเบียน      ใน
ตลาดหลักทรัพย หรือองคการกลางระดับชาติท้ังภาครัฐและเอกชน (เชน สภาอุตสาหกรรม      สภา
หอการคา สภาวิชาชีพ) 
 
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการตางๆ      
ใหเปนไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งสามารถนําไปใชได   
ท้ังภาครัฐและเอกชน ธรรมท่ีใชในการบริหารงานนี้มีความหมายอยางกวางขวาง กลาวคือ หาไดมี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเทานั้น แตรวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกตอง 
ชอบธรรมท้ังปวง ซึ่งวิญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปรงใสตรวจสอบได การปราศจาก
การแทรกแซงจากองคการภายนอก เปนตน 
 หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance) ท่ีเหมาะสม   
จะนํามาปรับใชในภาครัฐมี 10 องคประกอบ ดังนี้ 
 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับสวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับช้ันนําของประเทศ 
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทางยุทธศาสตร และ
เปาประสงคท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
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 2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี   
ท่ีมีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม    
ใหองคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุน แรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและ     
ผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม 
 3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการไดภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวังหรือ
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
 4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หนาที่และผลงานตอเปาหมายที่กําหนดไว โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยูในระดับที่สนองตอ
ความคาดหวังของสาธารณะ รวมท้ังการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบตอปญหาสาธารณะ 
 5) หลักความโปรงใส (Transparency) คือ กระบวนการเปดเผยอยางตรงไปตรงมาช้ีแจง   
ไดเมื่อมีขอสงสัยและสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารอันไมตองหามตามกฎหมายไดอยางเสรีโดยประชาชน
สามารถรูทุกข้ันตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการตางๆ และสามารถตรวจสอบได 
 6) หลักการมีสวนรวม (Participation) คือ กระบวนการท่ีขาราชการ ประชาชนและผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุมมีโอกาสไดเขารวมในการรับรู เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา
หรือประเด็นท่ีสําคัญท่ีเกี่ยวของ รวมคิดแนวทาง รวมการแกไขปญหา รวมในกระบวนการตัดสินใจ 
และรวมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุนสวนการพัฒนา 
 7) หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ 
ทรัพยากรและภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน)  
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจในการใหบริการ
ตอผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงาน  
ท่ีดีของสวนราชการ 
 8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ขอบังคับ
ในการบริหารราชการดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผูมีสวนไดสวนเสีย 
 9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน
โดยไมมีการแบงแยกดาน ชายหรือหญิง ถ่ินกําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
การฝกอบรมและอื่นๆ  
 10) หลักมุงเนนฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาขอตกลงท่ัวไปภายในกลุมผูมี
สวนไดสวนเสียที่เกี ่ยวของ ซึ ่งเปนขอตกลงที่เกิดจากการใชกระบวนการเพื่อหาขอคิดเห็นจาก  
กลุมบุคคลท่ีไดรับประโยชนและเสียประโยชน โดยเฉพาะกลุมท่ีไดรับผลกระทบโดยตรงซึ่งตองไมมี 
ขอคัดคานท่ียุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ โดยฉันทามติไมจําเปนตองหมายความวาเปนความเห็นพอง
โดยเอกฉันท 
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อาจารยท่ีปรึกษา  หมายถึง อาจารยประจําหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือผูท่ีไดรับมอบหมายให 
ทําหนาท่ีในการดูแลผูเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเปนท่ีปรึกษา สรางความเขาใจและดูแลดานการใช
ชีวิตและการศึกษาแกผูเรียน  
 
อาจารยประจํา  หมายถึง ครู อาจารย และครูฝก ของหนวยศึกษาอบรม ดังนี้ 
 ครู  หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวย
ศึกษาอบรม ท่ีทําหนาท่ีสอนภาควิชาการหรือภาคการฝก 
 ครูฝก  หมายถึง ผูท่ีไดรับการแตงต้ังใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน
ประจําป หรือหลักสูตรผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายตระตุกคงท่ี และหลักสูตรท่ีมี
ระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหข้ึนไป 
 อาจารย  หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษา ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  
ท่ีใชคําส่ังใหไปปฏิบัติราชการ 
 
อาจารยพิเศษ  หมายถึง บุคคลท่ีไมไดเปนอาจารยประจําและหนวยเชิญมาสอนในหลักสูตรท่ีใชใน
การประเมิน 
 
Active Learning หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรูท่ีผูเรียนไดลงมือกระทําและไดใชกระบวนการคิด
เกี่ยวกับส่ิงท่ีเขาไดกระทําลงไป เปนการจัดกิจกรรมการเรียนรูภายใตสมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ 
คือ 1) การเรียนรูเปนความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย และ 2) แตละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู
ท่ีแตกตางกัน โดยผูเรียนจะถูกเปล่ียนบทบาทจากผูรับความรูไปสูการมีสวนรวมในการสรางความรู  
 
Case Study  หมายถึง การสอนโดยใชกรณีตัวอยางเปนวิธีสอนท่ีใชกรณีหรือเรื่องตางๆ ท่ีเกิดข้ึนจริง
มาดัดแปลงเพื่อใหผูเรียนไดศึกษา วิเคราะห เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางกวางขวาง ทําใหผูเรียนไดรูจัก
วิธีการคิด วิธีการนําขอมูลตางๆ มาประกอบการพิจารณาในการตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใด 
 
Career Path (แนวทางกาวหนาในสายอาชีพ) หมายถึง เสนทางความกาวหนาในการปฏิบัติงาน   
ท่ีจะไปสูตําแหนงสําคัญ โดยมีการกําหนดและแสดงใหเห็นถึงเสนทางการส่ังสมประสบการณและ
ผลงานในแตละตําแหนงท่ีครองมากอนการเล่ือนไปดํารงตําแหนงสําคัญ 
 ข้ันตอนการจัดทํา Career Path 
 1. การศึกษาปจจัยพื้นฐาน เปนข้ันตอนสําคัญในการศึกษาขอมูลเบ้ืองตนของสวนราชการ 
โดยผูรับผิดชอบตองทําความเขาใจกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตรและภารกิจหลักของสวนราชการ
อยางถองแท รวมท้ังศึกษาเกี่ยวกับโครงสรางตําแหนง โครงสรางอายุขาราชการ มาตรฐานกําหนด
ตําแหนง หลักเกณฑและวิธีการแตงต้ังขาราชการ รวมถึงขนบธรรมเนียมปฏิบัติในการแตงต้ังโยกยาย
ขาราชการในสวนราชการนั้นๆ  
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 2. การวิเคราะหงาน เปนการศึกษาขอเท็จจริงของตําแหนง เชน ลักษณะงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบ คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนง เพื่อประโยชนในการออกแบบ
ความกาวหนาในสายอาชีพ การจัดกลุมงาน และเพื่อใหขาราชการไดมีโอกาสหมุนเวียนงานและส่ังสม
ประสบการณท่ีหลากหลาย 
 3. การออกแบบทางกาวหนาในสายอาชีพ เปนการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 และ
ข้ันตอนท่ี 2 เพื่อหาขอสรุปวาสวนราชการจะจัดทําทางกาวหนาในสายอาชีพของตําแหนงใดบาง และ
เสนทางความกาวหนาของแตละตําแหนงจะตองผานการปฏิบัติงานเพื่อส่ังสมประสบการณและผลงาน
ในตําแหนงใด หนวยงานใด และเปนระยะเวลาเทาใดจึงจะเหมาะสม จากนั้นจึงดําเนินการออกแบบ
ทางกาวหนาในสายอาชีพ 
 4. การจัดทําแบบส่ังสมประสบการณและผลงาน เปนข้ันตอนของการจัดทํารายละเอียดของ
ตําแหนงเปาหมายและตําแหนงในเสนทางกาวหนา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหนาท่ีความรับผิดชอบ
ของตําแหนง ผลสัมฤทธิ์หลักของงาน ตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานหลัก ความรู ทักษะ และสมรรถนะ    
ท่ีจําเปนสําหรับตําแหนง รวมท้ังจัดทําเกณฑการพิจารณาเพื่อกาวสูตําแหนงตอไป เพื่อประโยชน    
ในการบริหารทางกาวหนาในสายอาชีพ และการวางแผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพท่ีเปน
รูปธรรม เช่ือมโยงกับทางกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อใหขาราชการทุกระดับมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู
ตําแหนงเปาหมายท่ีตนเลือกตอไป 
 
Career Development Plan (แผนพัฒนาความกาวหนาในสายอาชีพ) หมายถึง แผนพัฒนา
บุคลากรขององคกรท้ังในระยะส้ันและระยะยาวท่ีจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ โดยจัดทําเปนแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (ID Plan) เริ่มจากการกําหนดเสนทางกาวหนาในสายอาชีพ เพื่อใหบุคลากรทราบ
วาตนเองสามารถเติบโตหรือเล่ือนไปดํารงตําแหนงในระดับสูงตําแหนงใดไดบาง และจะตองพัฒนา
ตนเองใหมีความสามารถและประสบการณในการทํางานอยางไร เพื่อกาวไปสูตําแหนงๆ นั้น  
 
Problem Based Learning (PBL) การเรียนรูโดยใชปญหาเปนฐาน หมายถึง การเรียนรูท่ีใช
ปญหาเปนตัวกระตุนใหผูเรียนเกิดความตองการท่ีจะใฝหาความรูเพื่อแกปญหา เปนเทคนิคการสอน   
ท่ีสงเสริมใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตัวเอง เปนผูตัดสินใจในส่ิงท่ีตองการแสวงหาความรู เผชิญหนา
กับปญหาดวยตัวเอง และรูจักการทํางานรวมกันเปนทีมภายในกลุมผูเรียน โดยผูสอนมีสวนรวมนอยท่ีสุด 
 
Project Study  หมายถึง การจัดการเรียนรูท่ีมีครูเปนผูกระตุนเพื่อนําความสนใจท่ีเกิดจากตัวผูเรียน
มาใชในการทํากิจกรรมคนควาหาความรูดวยตัวผูเรียนเอง นําไปสูการเพิ่มความรูท่ีไดจากการลงมือ
ปฏิบัติ การฟงและการสังเกตจากผูนําไปสูการเพิ่มความรูท่ีไดจากการลงมือปฏิบัติ การฟงและการสังเกต
จากผูเช่ียวชาญ โดยผูเรียนมีการเรียนรูผานกระบวนการทํางานเปนกลุมท่ีจะนํามาสูการสรุปความรูใหม 
มีการเขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและไดผลการจัดกิจกรรมเปนผลงานแบบรูปธรรม  
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บทที่ ๕ 
คําอธิบายตัวบงช้ีและเกณฑการประเมนิคณุภาพการศกึษาภายใน 

สํานกังานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
สําหรบัหนวยทีร่ับผดิชอบดานการศกึษาอบรม หลกัสตูรประจํา 

 
 การประเมินการดําเนินงานของหนวยท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้ 

 
๑. หลักสูตรท่ีใชในการประเมิน 
 ๑.๑ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 
กองบัญชาการศึกษา ใชทุกหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหข้ึนไป 
 ๑.๒ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ ใชหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ระดับ   
ผูบังคับหมวด และหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหข้ึนไป 
 ๑.๓ กองกํากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน
ใชหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป และหลักสูตรท่ีมีระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหข้ึนไป 
 ๑.๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน        
ใชหลักสูตรการฝกโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 
๘ สัปดาหข้ึนไป 
 
๒. ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  ตัวบงช้ีท่ีใชในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบดวย ตัวบงช้ี ๒ สวน ไดแก สวนท่ี ๑ 
ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร และสวนท่ี ๒ ตัวบงช้ีเชิงประจักษ 

ตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร หมายถึง ตัวบงชี้ที่ประเมินจากการตรวจเอกสาร 
หลักฐานตางๆ เปนหลัก ซึ่งประกอบดวย ๔ องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี ๑ การจัดการเรียน
การสอน องคประกอบท่ี ๒ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ
และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองคประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 
 องคประกอบท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กลุมตัวบงช้ีท่ีประเมินภายใตภารกิจ
ของหนวยศึกษาอบรม โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินบนพื้นฐานท่ีหนวยศึกษาอบรม
ตองมีและปฏิบัติได ซึ่งสามารถช้ีผลลัพธและผลกระทบไดดี ประกอบดวย ๔ ดาน ๑๐ ตัวบงช้ี ดังนี้ 
 ๑)  ดานผูเรียน ๓  ตัวบงช้ี 

๒)  ดานครู อาจารย ครูฝก    ๒ ตัวบงช้ี 
๓)  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน ๔ ตัวบงช้ี 
๔)  ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู    ๑ ตัวบงช้ี 
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องคประกอบท่ี ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีประเมินผลงานวิจัย 
นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ซึ่งเปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจําไดสรางสรรคข้ึน เพื่อ
เปนการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคาในการพัฒนาการเรียนการสอน 
หนวยงาน ชุมชนหรือสังคม ประกอบดวย ๑ ดาน ๒ ตัวบงช้ี 

 
 องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง    
ตัวบงชี้ที่ประเมินผลการบริการทางวิชาการแกสังคมซึ่งเปนหนึ่งในภารกิจของหนวยศึกษาอบรม   
ที่หนวยศึกษาอบรมพึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ 
ตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรือ
อาจคิดคาใชจายตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ 
หนวยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกวาง รวมทั้งการทํานุบํารุงศิปละและวัฒนธรรม    
หนวยศึกษาอบรมตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะที่แตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของหนวยศึกษาอบรม 
และมีการบูรณาการเขากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตผูเรียน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมที่ฟนฟู 
อนุรักษ สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถิน่ใหเปน
รากฐานการพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน ประกอบดวย ๒ ดาน ๒ ตัวบงช้ี 
 
 องคประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีประเมินผลการกํากับดูแลการทํางาน
ของหนวยศึกษาอบรมใหม ีประสิทธ ิภาพ และการบร ิหารจัดการดานตางๆ ใหม ีค ุณภาพ 
ประกอบดวย ๑ ดาน ๖ ตัวบงช้ี 
 
 ตัวบงช้ีเชิงประจักษ หมายถึง ตัวบงช้ีท่ีประเมินหนวยศึกษาอบรมตามสภาพจริงในวันตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินบนพื้นฐานท่ีหนวยศึกษาอบรม
ตองมีและปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย ๓ ดาน ๙ ตัวบงช้ี ดังนี้ 
 ๑) ดานหลักสูตร     ๑   ตัวบงช้ี 
 ๒) ดานสถานท่ี    ๕   ตัวบงช้ี 
 ๓) ดานอุปกรณเครื่องชวยฝก    ๓   ตัวบงช้ี 
 
๓. การกําหนดคาน้ําหนัก 
 ตัวบงช้ีท้ังหมดมีคาน้ําหนัก ๑๐๐ ดังนี้ 
 ๓.๑ ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร มีคาน้ําหนัก ๗๐ (รอยละ ๑๐๐) 
  ๑) องคประกอบท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอน มีคาน้ําหนัก ๓๕ (รอยละ ๕๐) 
  ๒) องคประกอบท่ี ๒ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  มีคาน้ําหนัก   ๗ (รอยละ ๑๐)  
  ๓) องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
     มีคาน้ําหนัก   ๗ (รอยละ ๑๐) 
  ๔) องคประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ  มีคาน้ําหนัก ๒๑ (รอยละ ๓๐) 
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 ๓.๒ ตัวบงช้ีเชิงประจักษ   มีคาน้ําหนัก ๓๐ (รอยละ ๑๐๐) 
  ๑) ดานหลักสูตร  มีคาน้ําหนัก   ๖ (รอยละ ๒๐) 
  ๒) ดานสถานท่ี  มีคาน้ําหนัก ๑๕ (รอยละ ๕๐) 
  ๓) ดานอุปกรณเครื่องชวยฝก มีคาน้ําหนัก   ๙ (รอยละ ๓๐) 
 
๔. เกณฑการประเมิน 
 ๔.๑ เกณฑการประเมินระดับตัวบงช้ี 
  ๔.๑.๑ ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร 
   กําหนดใหคาคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัวเทากันหมด โดยใหคะแนนจาก
การพิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหนวยศึกษาอบรม โดยกําหนดใหตัวบงช้ีแตละตัวมีคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน ใชคาคะแนนต้ังแต ๐ ถึง ๕ กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ ใหได ๐ คะแนน สําหรับคะแนนท่ีได
แตละตัวบงช้ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
  ๔.๑.๒ ตัวบงช้ีเชิงประจักษ 
   กําหนดใหคาคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัวเทากันหมด โดยใหคะแนนจาก
การพิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหนวยศึกษาอบรม โดยกําหนดใหตัวบงช้ีแตละตัวมีคะแนนเต็ม 
๕ คะแนน ใชคาคะแนนต้ังแต ๐ ถึง ๕ กรณีท่ีไมดําเนินการใดๆ ใหได ๐ คะแนน สําหรับคะแนนท่ีได
แตละตัวบงช้ีเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 
 ๔.๒ เกณฑการประเมินแตละองคประกอบ 
  ๔.๒.๑ ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร 
  การคํานวณคาคะแนนในแตละองคประกอบ ใหนําคะแนนท่ีไดแตละตัวบงช้ี
คูณดวยคาน้ําหนักของตัวบงช้ีนั้น จนครบทุกตัวบงช้ีของแตละองคประกอบ และนําคาคะแนนท่ีคูณได
ของทุกตัวบงชี้มารวมกันหารดวยคาน้ําหนักของแตละองคประกอบ ในการคํานวณทศนิยมใหใช
ทศนิยมสองตําแหนงหากทศนิยมตําแหนงท่ีสามมีคามากกวา .๐๐๕ ข้ึนไปใหปดข้ึน นอกเหนือจากนี้ให
ปดเศษท้ิง 
  ทั้งนี ้คาเฉลี่ยที่ไดขององคประกอบที่ ๑ ตองมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต ๓.๕๑ ขึ้นไป 
และคาคะแนนเฉล่ียรวมท้ัง ๔ องคประกอบ ตองมีคะแนนต้ังแต ๓.๕๑ ข้ึนไปเชนเดียวกัน 
  ๔.๒.๒ ตัวบงช้ีเชิงประจักษ 
  การคํานวณคาคะแนนในแตละดาน ใหนําคะแนนท่ีไดแตละตัวบงช้ีคูณดวย
คาน้ําหนักของตัวบงช้ีนั้น จนครบทุกตัวบงช้ีของแตละดาน และนําคาคะแนนท่ีคูณไดของทุกตัวบงช้ี
มารวมกัน หารดวยคาน้ําหนักของดาน ในการคํานวณทศนิยมใหใชทศนิยมสองตําแหนงหากทศนิยม
ตําแหนงท่ีสามมีคามากกวา .๐๐๕ ข้ึนไปใหปดข้ึน นอกเหนือจากนี้ใหปดเศษท้ิง 
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 ๔.๓  เกณฑการประเมินในภาพรวม 
  นําคาคะแนนของตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร (รอยละ ๗๐)  รวมกับคาคะแนนของ
ตัวบงช้ีเชิงประจักษ (รอยละ ๓๐)  แลวใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ 
คะแนน  
  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 
 
๕. การรับรองมาตรฐาน 
 หนวยศึกษาอบรมจะ “ไดรับการรับรองมาตรฐาน” เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมิน   
ท้ัง ๒ สวน ไดแก สวนของการตรวจเอกสาร และสวนของการตรวจเชิงประจักษแลวมีคาเฉล่ียในภาพรวม
ต้ังแต 3.51 ข้ึนไป และคาคะแนนเฉล่ียขององคประกอบท่ี ๑ (ตัวบงช้ีท่ี ๑ - ๑๐) มีคาคะแนนต้ังแต 3.51 
ข้ึนไป 
 กรณีที่ผลการประเมินของหนวยศึกษาอบรมไมเปนไปตามเกณฑขางตน ใหถือวาหนวย
ศึกษาอบรมนั้น “ไมไดรับการรับรองมาตรฐาน” 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

สําหรับหนวยท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา  

 
 ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรม
หลักสูตรประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ ประกอบดวย 
ตัวบงช้ี ๒ สวน คือ ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร และตัวบงช้ีเชิงประจักษ  
 
๑. ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร 

องคประกอบ ดาน ตัวบงช้ี ชนิดของตัวบงช้ี คานํ้าหนัก 
องคประกอบที่ 1 
การจัดการเรียน
การสอน  
 

ผูเรียน ๑.  การเตรียมความพรอมของผูเรียน กระบวนการ 5 
๒.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน กระบวนการ 5 
๓.  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา
และผูท่ีเกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของ
ผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

ครู อาจารย ครูฝก ๔.  อาจารยประจํา กระบวนการ+ผลลัพธ 5 
๕.  อาจารยพิเศษ กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

หลักสูตร  
การเรียนการสอน 
การประเมิน
ผูเรียน 

6.  การพัฒนาหลักสูตร 
โดยหนวยศึกษาอบรม 

กระบวนการ 5 

7.  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตร
ท่ีสวนกลางกําหนด 

กระบวนการ 5 

8.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน กระบวนการ 5 
9.  การประเมินผูเรียน กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

สิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู 

๑0.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ท่ีใชสําหรับพัฒนาผูเรียน 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

รวมนํ้าหนัก ๕๐ 
องคประกอบที่ 2  
งานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ 

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ 

1๑.  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
ท่ีนําไปใชกับหนวยงาน หรือชุมชน สังคม 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

1๒.  งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณจริง 
ในพ้ืนท่ี 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

รวมนํ้าหนัก ๑๐ 
องคประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ 
และทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

การบริการ
วิชาการ 

13.  การบริการวิชาการแกชุมชน 
 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

14.  ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

รวมนํ้าหนัก ๑๐ 

 

  



- ๓๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

องคประกอบ ดาน ตัวบงช้ี ชนิดของตัวบงช้ี คานํ้าหนัก 
องคประกอบที่ 4 
การบริหารจัดการ 

การบริหารจัดการ
ในภาพรวม 

15.  การนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ.2560 - 2579) ไปสูการปฏิบัติ 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

16.  การบริหารความเสี่ยง 
 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

17.  การจัดการความรู 
 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

18.  การพัฒนาบุคลากร กระบวนการ 5 
19.  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภบิาล กระบวนการ+ผลลัพธ 5 
20.  ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

กระบวนการ+ผลลัพธ 5 

รวมนํ้าหนัก ๓๐ 
รวมนํ้าหนักทั้ง ๒๐ ตัวบงช้ี ๑๐๐ 

 

 
  



- ๓๖ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

องคประกอบท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน  
 หนวยศึกษาอบรมมีการบริหารพัฒนาหลักสูตร ใหตอบสนองตอการผลิตบุคลากรตาม
วัตถุประสงคของ สํานักงานตํารวจแหงชาติ พัฒนาการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับ
เทคโนโลยีวิทยาการและความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ มีการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย
โดยเนนการปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบการณจริง โดยบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพและ       
มีความสามารถในการถายทอด รวมท้ังมีการจัดการเรียนการสอน มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผล
ท่ีมีมาตรฐาน ตลอดจนมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 ประกอบดวย 4 ดาน 10 ตัวบงช้ี ไดแก  
 

ดาน ตัวบงช้ี 
1. ผูเรียน 1.  การเตรียมความพรอมของผูเรียน 

2.  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
3.  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูมีสวนเกี่ยวของ 
     ตอการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

2. ครู อาจารย ครูฝก 4.  อาจารยประจํา 
5.  อาจารยพิเศษ 

3. หลักสูตร การเรียนการสอน 
การประเมินผูเรียน 

6.  การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยศึกษาอบรม 
7.  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรท่ีสวนกลางกําหนด 
8.  กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
9.  การประเมินผูเรียน 

4. ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 10.  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูสําหรับพัฒนาผูเรียน 
 



- ๓๗ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

1.  ดานผูเรียน  
ตัวบงช้ีท่ี 1  การเตรียมความพรอมของผูเรียน 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 คุณสมบัติของผูเรียนท่ีเขามาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแตละหลักสูตร  
ดังนั้น จึงตองมีการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูเรียนเขาสูมาตรฐานใกลเคียงกัน โดยการวิเคราะหผูเรียน
รายบุคคล และนําศักยภาพของผูเรียนบางสวนมาใชประโยชน เพื่อใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
มีความเหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีคํานึงถึงความแตกตางเฉพาะของ
ผูเรียนเปนเรื่องท่ีสําคัญมากตอสมรรถนะ ในการแสวงหาความรูของผูเรียนโดยผานระบบอาจารย     
ท่ีปรึกษาท่ีเขมแข็ง 
  
ประเด็นการพิจารณา  

1. พิจารณาผูเรียนแรกเขา โดยมีกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูเรียนเขาสูมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน  

2. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนาํศักยภาพของผูเรียนบางสวนมาใชประโยชน 
(๐.๕ คะแนน)  

3. จัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา ใหคําปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามผลลัพธจากผูเรียน (๐.๕ คะแนน) 

4. จัดระบบการประเมินกระบวนการขางตนท้ัง 3 ประเด็น นําสูการปรับปรุงและพัฒนา 
5. นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 

 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีกระบวนการเตรียมความพรอมเพื่อใหผูเรียนเขาสูมาตรฐาน
ใกลเคียงกัน เชน การปฐมนิเทศ แถลงหลักสูตร หรือการประเมินเชิงวิชาการ (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สมรรถนะทางรางกาย หรือวิชาชีพเฉพาะ) เปนตน 
 2. เอกสารหรือหลักฐานการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เชน Pre-Test แบบกรอกประวัติ
ผูเรียนรายบุคคล เปนตน 

3. เอกสารหรือหลักฐานผลการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคล และการนําผลการวิเคราะห   
ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน เชน ระบุไวในแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน หรือแผนการสอน เปนตน 
 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดระบบอาจารยท่ีปรึกษา เชน คําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษา เปนตน 
 5. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธจากผูเรียน เชน 
นโยบาย แนวทาง ข้ันตอน วิธีการ ผลการดําเนินการ เปนตน 
 6. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินกระบวนการท้ัง 3 ประเด็น พรอมรายงานผลการประเมิน 
 7. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินมาจัดทําแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาไปสู
การปฏิบัติ 



- ๓๘ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี  
 หนวยศึกษาอบรมตองสงเสริมใหมีการจัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมและครบถวน
ตามคุณลักษณะผูเรียนท่ีพึงประสงค 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) 
และพัฒนาผูเรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยกิจกรรมตองเหมาะสมกับผูเรียน (๐.๕ คะแนน)   
 2. ดําเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีกําหนดอยางครบถวน 
 3. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม 
(๐.๕ คะแนน)  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งตอไป (๐.๕ คะแนน)   

4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน)    
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน)   
 5. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนท้ังดานวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมตางๆ และสราง
คุณประโยชนใหกับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)   
 6. ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกา ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสรางช่ือเสียงใหกับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติท่ีเกี่ยวกับภารกิจหนาท่ีของตํารวจ (๐.๕ คะแนน)   
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร 
 2. เอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการในแตละกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
 3. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผูเรียน เชน 
โครงการพัฒนาผูเรียน เปนตน 
 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมผูเรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ
ประเมินผลลัพธกิจกรรมในภาพรวม 
 5. โครงการ/กิจกรรมท่ีศิษยเกาเขามามีสวนรวมในดานวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมตางๆ    
ที่สรางคุณประโยชนใหกับหนวยศึกษาอบรม เชน การเปนวิทยากร การสนับสนุนสถานที่ใหเปน
แหลงเรียนรู เปนตน 
 6. ผลงานท่ีเกี่ยวกับภารกิจหนาท่ีของตํารวจ หรือสรางช่ือเสียงใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ของศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาท่ีไดรับรางวัล และหลักฐานการไดรับรางวัล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ 
โลรางวัล เหรียญรางวัล เปนตน 



- ๓๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 3 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูท่ีเก่ียวของตอการปฏิบัติงาน 
 ของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 
ดวยการสํารวจความพึงพอใจผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของท่ีมีตอผูสําเร็จ
การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ ต้ังแต 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลท่ีไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน     
ใหมีความสอดคลองและเหมาะสม  
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินของผูบังคับบัญชาและผูท่ีเกี่ยวของตองครอบคลุมท้ัง ๓ ดาน คือ 
  ๑.๑ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒ ดานความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ      
กลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ในกรณีท่ีขนาดประชากรไมมีในตาราง    
ใหใชสูตรของทาโร ยามาเน  
 ๒.๑ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวา
รอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน 
ในกรณีท่ีขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน (๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผูท่ีเกี่ยวของ ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือ
ตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน  ในกรณีท่ีขนาด
ประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน โดยแบบประเมินของผูท่ีเกี่ยวของ ไดแก      
เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ สามารถนํามารวมกันได (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. วิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดานท้ัง 2 กลุม โดยความพึงพอใจของแตละกลุม  
ตองไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) พรอมวิเคราะหประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 
(๐.๕ คะแนน) 
 ๔. นําผลการประเมินความพึงพอใจ ปญหาและขอเสนอแนะ เสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย          
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และใหขอเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. นําขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย มาใชในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอนอยางเปนรูปธรรม 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 



- ๔๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูท่ีเกี่ยวของทุกชุด      
ท่ีไดรับกลับคืนมา 
 2. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินท้ังชุด พรอมสรุปประเด็นปญหาและ
ขอเสนอแนะ 
 3. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการวิเคราะหตามขอ 2 ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
และผูท่ีเกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยเพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 
 4. เอกสารหรือหลักฐานการนําขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยมาใชในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 
 



- ๔๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

2.  ดานครู อาจารย ครูฝก 
ตัวบงช้ีท่ี 4  อาจารยประจํา  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 อาจารยเปนปจจัยท่ีสําคัญของการผลิตผูศึกษาอบรม ผูเกี่ยวของตองมีการออกแบบบริหาร
และพัฒนาอาจารยประจํา เพื่อใหไดอาจารยท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคลองกับหลักสูตร 
และเพื่อใหทราบขอมูลปอนกลับจากความคิดเห็นของผูเรียนเกี่ยวกับวิธีการถายทอดความรู การเตรียม
เนื้อหา การบูรณาการ และความรูความสามารถของอาจารยผูสอน ดัชนีนี้ถือเปนตัววัดในดานทรัพยากร 
(Input) เนื่องจากเช่ือวาคุณภาพอาจารยและส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีดีจะมีผลทําใหคุณภาพของ
ผูเรียนดีดวย 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. อาจารยประจําทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ ท่ีสอดคลองกับ
รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน  

2. อาจารยประจําทุกคนตองจัดทําส่ือการสอน หรือเอกสารตํารา หรือบทความทางวิชาการ  
หรือ e-Learning ไมนอยกวา 1 ช้ินตอคนตอป    

3. จํานวนอาจารยประจํารอยละ 80 ของอาจารยประจําท้ังหมด มีเทคนิคการสอน        
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / 
การจําลองสถานการณ เปนตน  

4. อาจารยประจําทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใชในการประเมิน       
(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน)  
โดยมีผลลัพธและขอเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยประจํารอยละ 80 ของอาจารยประจําท้ังหมด 
ตองมีผลการประเมินไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะ    
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. บัญชีรายช่ือท้ังหมดของอาจารยประจํา พรอมประวัติยอและเอกสารหลักฐานท่ีแสดง
ประสบการณการทํางานท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน (ยศ ช่ือ สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม
หลักสูตรตางๆ ประสบการณ วิชาท่ีสอนในแตละหลักสูตร) 

2. ส่ือการสอน/เอกสารตํารา/บทความวิชาการ/e-Learning ท่ีอาจารยประจําผลิตข้ึนเปน

รายบุคคล 



- ๔๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 3. เอกสารหรือหลักฐานของอาจารยประจําแตละคนท่ีมีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลองสถานการณ 
เปนตน 
 4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารยประจํารายบุคคล 
 5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยประจําทุกชุดท่ีไดรับ
กลับคืนมา 
 6. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยประจํา
เปนรายบุคคล พรอมสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 
 7. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินอาจารยประจํารายบุคคลมาปรับปรุง
แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 



- ๔๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 5  อาจารยพิเศษ  
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 อาจารยพิเศษเปนผูมีความสําคัญในการผลิตผูศึกษาอบรม ดังนั้นหนวยศึกษาอบรมตองมี
ระบบและกลไกการสรรหาอาจารยพิเศษท่ีเหมาะสม ท้ังดานคุณวุฒิและประสบการณ และตองมีการประเมิน
การสอนของอาจารยพิเศษรายบุคคล เพื่อนําขอมูลยอนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารยพิเศษตอไป 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หนวยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารยพิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน
กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดําเนินการใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารยพิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงกับวิชาท่ีสอน 
๓. สรางความเขาใจกับอาจารยพิเศษทุกคนในประเด็นตางๆ เชน วัตถุประสงคของหลักสูตร 

รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน วัฒนธรรมองคกร และการควบคุม
คุณภาพการศึกษา เปนตน 

4. อาจารยพิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั ้งทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน   
(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน)  
โดยมีผลลัพธและขอเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษรายบุคคลรอยละ 80 ของอาจารยพิเศษท้ังหมด  
ตองมีผลการประเมินไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะ    
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารยพิเศษ พรอมมีการประเมิน

กระบวนการและปรับปรุงการดําเนินการใหชัดเจน 

2. บัญชีรายช่ือท้ังหมดของอาจารยพิเศษ พรอมประวัติยอและเอกสารหลักฐานท่ีแสดง

ประสบการณการทํางานท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน (คํานําหนานาม ช่ือ สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ

การศึกษา การอบรมหลักสูตรตางๆ ประสบการณ วิชาท่ีสอนในแตละหลักสูตร) 

3. เอกสารหรือหลักฐานรายงานการประชุมเพื่อสรางความเขาใจดานการเรียนการสอนของ

อาจารยพิเศษและรายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน  

4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารยพิเศษรายบุคคล  

5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยพิเศษทุกชุดท่ีไดรับ

กลับคืนมา 



- ๔๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

6. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยพิเศษ        เปน

รายบุคคล พรอมสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 

7. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินอาจารยพิเศษรายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 

 
  



- ๔๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

3.  ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงช้ีท่ี 6  การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยศึกษาอบรม  
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ทางดานวิชาการและวิชาชีพ และมีการประเมินหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไก
บริหารหลักสูตรอยางมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรใหทันตอการเปล่ียนแปลง 
 
ประเด็นการพิจารณา 
        1. หลักสูตร หรือโครงการฝกอบรมที่หนวยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการ
ตามข้ันตอนของการพัฒนาหลักสูตรท่ีเปนมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรสวนกลางหรือมาตรฐานสากล 
       2. นําผลจากการประเมินผูเรียน ศิษยเกา ผูมีสวนเกี่ยวของ มาเปนขอมูลในการพัฒนา
หลักสูตร หรือโครงการฝกอบรม 
      3. กําหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝกอบรมใหระบุช่ัวโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึง
คําอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  
       4. มีผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมท่ีชัดเจน 
(๐.๕ คะแนน) 
       5. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมใหทันสมัย ตามสภาวะแวดลอม
ท่ีเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน) 
       6. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผล
การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมท่ีหนวยพัฒนาข้ึนเอง เชน 

หลักสูตรการศึกษาอบรม ลําดับข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม หนังสืออนุมัติหรือ

เห็นชอบหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

2. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินผูเรียน ศิษยเกา และผูมีสวนเกี่ยวของ  

มาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมท่ีหนวยพัฒนาข้ึนเอง 

3. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดรายวิชาในหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมท่ีหนวย

พัฒนาข้ึนเอง ใหระบุช่ัวโมงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงคําอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก รายละเอียดของหลักสูตร 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

4. เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวย

พัฒนาข้ึนเอง เชน ผลลัพธการเรียนรูท่ีเกิดกับผูเรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผูท่ีเกี่ยวของ  

5. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมท่ีหนวยพัฒนาข้ึนเอง 

เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม หรือขอมูลของการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน

ในชวงเวลานั้นนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

6. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพหลักสูตรหรือโครงการ

ฝกอบรมท่ีหนวยพัฒนาข้ึนเอง 

7. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการกํากับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม     

ท่ีหนวยพัฒนาข้ึนเอง เชน ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประเมิน

หลักสูตร เปนตน 

8. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการ

ฝกอบรมท่ีหนวยพัฒนาข้ึนเองในครั้งตอไป 
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คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 7  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรท่ีสวนกลางกําหนด 
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 หนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินการรวมกันวางแผนการสอน ตามหลักสูตรไดอยางชัดเจน   
โดยเชิญอาจารยและผู เกี่ยวของ เพื่อจัดการเรียนการสอนให เปนไปตามท่ีหลักสูตรกําหนด และมี
คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป 
 
ประเด็นการพิจารณา 
       1. หนวยศึกษาอบรมมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน 
(๐.๕ คะแนน) เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพสนองความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
         2. หนวยศึกษาอบรมเชิญอาจารยและผูเกี่ยวของมาวางแผนการจัดการศึกอบรมใหเปนไป
ตามหลักสูตร 
         3. การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรและแผนการสอนท่ีกําหนดไว 
          4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแตละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ
นําสูการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง (๐.๕ คะแนน)  
 5. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผล 
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน เชน 
หนังสือเชิญประชุมหรือสัมมนา รายงานการประชุมหรือสัมมนา และผลลัพธท่ีนําสูการปฏิบัติ เปนตน 

2. เอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารยและผูเกี่ยวของมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม 
ใหเปนไปตามหลักสูตร เชน หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เปนตน 

3. หลักสูตรการศึกษาอบรม 
4. ตารางสอน 
5. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูรายวิชา และรายหัวขอ 
6. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
7. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 

8. คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร 
9. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป 
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ตัวบงช้ีท่ี 8   กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 หนวยศึกษาอบรมตองใหความสําคัญกับการวางระบบผูสอนในแตละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรูความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเปนความรูท่ีทันสมัยของอาจารยท่ีมอบหมาย
ใหสอนในวิชานั้นๆ เพื่อใหผูเรียนไดรับความรูประสบการณ และไดรับการพัฒนาความสามารถจาก  
ผูรูจริง โดยมีการกํากับติดตามตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู และสรางเครือขายความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่น 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู
ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรท่ีใชในการประเมิน  
 2. มีเทคนิคการสอนท่ีเนนปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนท่ีผูเรียนมีความเขาใจและ
ไดรับประโยชนสามารถปฏิบัติไดจริง 
 3. ภาควิชาปฏิบัติเนนการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใชอุปกรณเครื่องชวยฝกใหครบถวน      ตาม
ผลลัพธการเรียนรูท่ีกําหนด 
  4. มีการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา
จุดเดนจุดดอยของการจัดการเรียนการสอน นํามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนการสอน และบันทึกการสอนทุกครั้งท้ังรายวิชา  
2. เอกสารหรือหลักฐานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการสอน 
3. เอกสารหรือหลักฐานการใชอุปกรณเครื่องชวยฝกในภาควิชาปฏิบัติ 
4. เอกสารหรือหลักฐานการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ 

และหรือเอกชน เชน การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding 
: MoU) เปนตน 

5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
6. เอกสารหรือหลักฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เชน หนังสือเชิญ รายงาน

การประชุม เปนตน 
7. เอกสารหรอืหลักฐานท่ีแสดงการนําจุดเดน จุดดอยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
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ตัวบงช้ีท่ี ๙  การประเมินผูเรียน  
ชนิดตัวบงช้ี        กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การประเมินผูเรียนมีจุดมุงหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลผูเรียนเพื่อใหขอมูล
สารสนเทศท่ีเปนประโยชนตอการปรับปรุงการเรียนการสอนของผูสอน และนําไปสูการพัฒนาการเรียนรู 
การประเมินท่ีทําใหผูเรียนสามารถประเมินตนเองเปน และมีการนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนา
วิธีการเรียนของตนเองใหม จนเกิดการเรียนรู และการประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนท่ีแสดงผลลัพธ
การเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตร 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวม 
  2. ผูเรียนผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน
ผูเรียนท้ังหมด  
    3. ประเมินผลการเรียนรูในการประเมินตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือท่ีมีความหลากหลาย 
เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน งานท่ีมอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผูเรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
แฟมสะสมงาน เปนตน 
  4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาท่ีมีหลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 
  5. กํากับใหมีการพัฒนาเครื่องมือท่ีใชในการวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงหลักเกณฑการประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวม 
มีการแจงหลักเกณฑ วิธีการวัดผล และประเมินผลใหผูเรียนทราบ เชน ตารางการจัดการเรียนการสอน 
หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีแผนและผลการศึกษาอบรม
ชัดเจน 

3. บัญชีรายช่ือพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร 
4. เอกสารหรือหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือ    

ท่ีหลากหลาย เชน แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ขอสอบ และผลลัพธการเรียนรู
ตามเกณฑท่ีกําหนด เปนตน 

5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการออกขอสอบหรือเลือกขอสอบและประเมินผลการเรียนรู 
6. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับ การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดผลลัพธการเรียนรู

ของผูเรียน เชน การวิเคราะหขอสอบเปนรายวิชา รายงานผลการวิเคราะหขอสอบ พรอมขอเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงครั้งตอไป รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาขอสอบ ผลลัพธการเรียนรูทางดานคุณธรรม
จริยธรรม หรือการฝกปฏิบัติ เปนตน 



- ๕๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

4.  ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงช้ีท่ี 10  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูท่ีใชสําหรับพัฒนาผูเรียน  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีใชสําหรับพัฒนาผูเรียนตองมีความพรอม ท้ังความพรอมทางกายภาพ 
เชน หองเรียน หองปฏิบัติการ ท่ีพักของผูเรียน ฯลฯ และความพรอมของอุปกรณเทคโนโลยี และ
สิ่งอํานวยความสะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อตอการเรียนรู เชน อุปกรณการเรียนการสอน หองสมุด 
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ฐานขอมูลเพื่อการสืบคน แหลงเรียนรู สื่ออิเล็กทรอนิกส ฯลฯ 
ส่ิงสนับสนุนเหลานี้ตองมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพรอมใชงาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและผูสอน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

1. หนวยศึกษาอบรมมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนการสอน
ใหกับหลักสูตรท้ังจากภายในหรือภายนอก              

2. มีความพรอมสําหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ 
สภาพแวดลอมการเรียนรู บริเวณโดยรอบหนวยศึกษาอบรม 

3. ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาเปนผูสนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหกับหนวยศึกษาอบรม
เพื่อเปนประโยชนกับผูเรียน  

4. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด แหลงเรียนรู ฐานขอมูลทรัพยากร วารสารวิชาการ
ท้ังไทยและตางประเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปบางรายการท่ีจําเปนตอหลักสูตร รวมท้ังนวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ เปนตน (๐.๕ คะแนน) และนําสูการใชหรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  
(๐.๕ คะแนน) 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ตองได
คะแนนไมนอยกวา 3.51  (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
  



- ๕๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
       ๑. เอกสารหรือหลักฐานการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ท่ีครอบคลุมท้ังดานกายภาพ 
อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ เชน แผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูฯ  
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานรายละเอียดส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ หองเรียน 
หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมการเรียนรู และบริเวณโดยรอบหนวยศึกษาอบรม พรอมรายละเอียดการใช 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของศิษยปจจุบันหรือศิษยเกา 
เชน หนังสือมอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหแกหนวยศึกษาอบรม ภาพถายวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ 
ท่ีศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาบริจาคใหกับหนวยศึกษาอบรม เปนตน 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานรายงานสรุปพรอมภาพประกอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และ
รายละเอียดการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและนําสูการใช   
ในการจัดการเรียนการสอนจริง 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินและการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและ
อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู พรอมขอเสนอแนะไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา  
 
 



- ๕๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

องคประกอบท่ี 2 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
 ผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เปนขอมูลท่ีสําคัญในการแสดงใหเห็นวาอาจารยประจํา   
ไดสรางสรรคข้ึน เพื่อเปนการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง เปนผลงานท่ีมีคุณคาในการพัฒนา   
การเรียนการสอน หนวยงาน ชุมชน หรือสังคม 
 ประกอบดวย 1 ดาน 2 ตัวบงช้ี ไดแก 
 

ดาน ตัวบงช้ี 
5. งานวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ 

11. งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ท่ีนําไปใชกับหนวยงาน 
      หรือชุมชน สังคม  
12. งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณจริงในพื้นท่ี 

 



- ๕๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

5.  ดานงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
ตัวบงช้ีท่ี 11  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ท่ีนําไปใชกับหนวยงาน หรือชุมชน สังคม 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เปนส่ิงแสดงถึงศักยภาพของอาจารยประจํา เพื่อใชในการพัฒนา  
การเรียนการสอน หนวยงาน ชุมชน หรือสังคมในแตละป 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานดานงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
โดยจัดฝกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสนับสนุน
การทําวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
 2. สนับสนุนงบประมาณดานงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ จากแหลงทุนภายในหรือภายนอก 
 3. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  
  3.1 อาจารย มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ไมนอยกวารอยละ 10 ของอาจารยท้ังหมด   
  3.2 ครู หรือครูฝก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ จํานวนไมนอยกวา 1 ช้ินตอป 
 4. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชนกับหนวยงานหรือชุมชน สังคม  
  4.1 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ท้ังหมดของอาจารยไปใชประโยชน    
กับหนวยงานหรือชุมชน สังคม 
  4.2 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ของครู หรือครูฝกไปใชประโยชน       
กับหนวยงานหรือชุมชน สังคม จํานวนไมนอยกวา 1 ช้ินตอป 
 5. ติดตามประเมินการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ (๐.๕ คะแนน) และ
นําผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยศึกษาอบรมในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย เชน การฝกอบรม การสัมมนา 
งบประมาณ หรือกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการทํางานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เปนตน  

๒. เอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายในหรือภายนอกในการดําเนินงาน
ดานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

3. รายช่ืออาจารยประจําท้ังหมดประจําปงบประมาณ 
4. รายช่ืออาจารยประจําท่ีผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐประจําปงบประมาณ 
5. หนังสือรับรองการเปนงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 
6. เอกสารหรือหลักฐานท่ีแสดงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน

ตามวัตถุประสงคท่ีระบุไว เชน แบบบันทึกขอมูลการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เปนตน 
7. เอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหนวยงานท่ีนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ    

ไปใชประโยชน 
8. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามประเมินการใชประโยชนจากผลงานวิจัย นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยศึกษาอบรมในปตอไป 



- ๕๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
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ตัวบงช้ีท่ี 12  งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณจริงในพื้นท่ี   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การจะพัฒนาผูเรียนใหมีคุณสมบัติตามหลักสูตรกําหนด ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนอง
ความตองการจําเปนของผูเรียน สงเสริมทักษะ การแสวงหาความรูและการเรียนรู อาจารยประจํา   
จึงตองทําวิจัย ท่ีมาจากสถานการณจริงในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะสงผลใหเกิด
นวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณคา และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
เกณฑการประเมิน 
         มีงานวิจัยท่ีมาจากสถานการณจริงในพื้นท่ี และเปนประเด็นสําคัญ มีการสืบคนท่ีซับซอน    
มาจัดทําเปนงานวิจัยเพื่อใชในการเรียนในสถานศึกษาและหนวยปฏิบัตินําไปเปนกรณีตัวอยางในการแกปญหา 
อยางนอย 1 ช้ินตอหนวยงาน (ท้ังนี้ตองเปนงานวิจัย 5 บท และผานการประเมินรับรองโดยผูทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ช้ิน : 2 คะแนน นําไปใช : 3 คะแนน โดยแบงเปน หนวยศึกษาอบรม
ใชเอง 1 คะแนน หนวยงานภายนอกใช 2 คะแนน)  
หมายเหตุ : ตัวบงช้ีท่ี 12 ไมสามารถนับรวมกับตัวบงช้ีท่ี 11 ได 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ผลงานวิจัยท่ีมาจากสถานการณจริงในพื้นท่ีฉบับสมบูรณ 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานท่ีนํางานวิจัยไปใชประโยชน 
 



- ๕๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
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องคประกอบท่ี 3 บริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 การบริการทางวิชาการแกสังคมเปนหนึ่งในภารกิจของหนวยศึกษาอบรม ซึ่งหนวยศึกษาอบรม           
พึงใหบริการทางวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบตางๆ ตามความถนัดและ   
ความเชี่ยวชาญ การใหบริการทางวิชาการอาจใหเปลาโดยไมคิดคาใชจายหรืออาจคิดคาใชจาย
ตามความเหมาะสม โดยใหบริการท้ังหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ หนวยงานสาธารณะ 
ชุมชน และสังคมโดยกวาง 
 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเปนพันธกิจประการหนึ่งของหนวยศึกษาอบรม ดังนั้น
หนวยศึกษาอบรมจึงตองมีระบบและกลไกการดําเนินงานดานนี้ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเนนเฉพาะท่ีแตกตางกันตามปรัชญา และธรรมชาติของหนวยศึกษาอบรม และ
มีการบูรณาการเขากับพนัธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตผูเรียน รวมท้ังมีการจัดกิจกรรมท่ีฟนฟู อนุรักษ 
สืบสาน พัฒนา เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สรางสรรค สงเสริมภูมิปญญาทองถ่ินใหเปนรากฐาน 
การพัฒนาองคความรูท่ีดีข้ึน 
 ประกอบดวย 2 ดาน 2 ตัวบงช้ี ไดแก 
 

ดาน ตัวบงช้ี 
6. การบริการวิชาการ 13.  การบริการวิชาการแกชุมชน 
7. การทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

14.  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 
 



- ๕๖ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
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6.  ดานการบริการวิชาการ 
ตัวบงช้ีท่ี 13  การบริการวิชาการแกชุมชน 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การบริการวิชาการเปนภารกิจอีกอยางหนึ่งของหนวยศึกษาอบรม จึงควรคํานึงถึงกระบวนการ
ในการใหบริการวิชาการแกสังคม โดยศึกษาความตองการของกลุมเปาหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําป ท้ังการบริการวิชาการท่ีทําใหเกิดรายไดและการบริการวิชาการท่ีหนวยศึกษาอบรม
จัดทําเพื่อสรางประโยชนแกชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามา
จัดทําเปนแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแกผูเรียนใหมีประสบการณจากสภาพจริงและนํามาใช
ประโยชนจนเกิดผลลัพธท่ีสรางความพึงพอใจตอชุมชนและสังคมอยางตอเนื่องและยั่งยืน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
    1. หนวยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายและตอบสนองความตองการพัฒนา 
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช  
    2. จัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผูเรียนและชุมชนมีสวนรวม 
(๐.๕ คะแนน) และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กําหนด 
โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
  3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสูการปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน อยางนอย 1 ชุมชน 
  4. ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง (๐.๕ คะแนน) 
   5. สามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองคกรเปาหมาย 
(๐.๕ คะแนน) 
    6. นําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) 
พรอมใหขอเสนอแนะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายเพื่อสํารวจความตองการของ
ชุมชน สังคม นํามาพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช 
 ๒. แผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผูเรียนและชุมชนมีสวนรวม 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 
โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จท่ีชัดเจน 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพ 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน อยางนอย ๑ ชุมชน เชน คุณภาพชีวิต
ของชุมชนดีข้ึน รายไดเพิ่มข้ึน สารเสพติดในพื้นท่ีลดลง ฯลฯ 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานท่ีชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง 
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน
หรือองคกรเปาหมาย 
 ๘. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา พรอมใหขอเสนอแนะ นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 
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7.  ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบงช้ีท่ี 14   ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 หนวยศึกษาอบรมตองมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ ฟนฟู สืบสาน เผยแพร วัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ิน      
ตามจุดเนนของหนวยศึกษาอบรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเด็นการพิจารณา 
         1. จัดทําแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และ
กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน) 
         2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
         3. ประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนงานและโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  
         4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 
         5. เผยแพรแผนงานและโครงการดานทํานบํุารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 
          6. นําผลการดําเนินแผนงานและโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผูบังคับบัญชา    
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พรอมนําขอเสนอแนะไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม     
โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการดานการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานและ
โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวฒันธรรมในปตอไป 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพรแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการดานศิลปะและ
วัฒนธรรม เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และการนําขอเสนอแนะไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 



- ๕๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

องคประกอบท่ี 4 การบริหารจัดการ 
 หนวยศึกษาอบรมตองใหความสําคัญกับการบริหารจัดการ โดยการกํากับดูแลการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพ และบริหารจัดการดานตางๆ ใหมีคุณภาพ ไดแก แผนยุทธศาสตรการศึกษา การบริหาร
ความเส่ียง การจัดการความรู การพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล (Good 
Governance) และการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ประกอบดวย 1 ดาน 6 ตัวบงช้ี ไดแก  
 

ดาน ตัวบงช้ี 
8. การบริหารจัดการในภาพรวม 15.  การนําแผนยุทธศาสตรการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

(พ.ศ.2560 - 2579) ไปสูการปฏิบัติ 
16.  การบริหารความเส่ียง 
17.  การจัดการความรู 
18.  การพัฒนาบุคลากร 
19.  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 
20.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



- ๖๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

8.  ดานการบริหารจัดการในภาพรวม 
ตัวบงช้ีท่ี 15  การนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
 (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสูการปฏิบัติ  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 การนําแผนยุทธศาสตรการศึกษาไปเปนแนวทางในการดําเนินงานของหนวย โดยมีการกําหนด
กิจกรรม งบประมาณ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีไดกําหนดไว              
และสามารถนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยตอไป ซึ่งเปนไปตาม
กระบวนการคุณภาพ (PDCA) 
 
ประเด็นการพิจารณา 
        1. หนวยศึกษาอบรมมีการนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  
(พ.ศ.2560 - 2579) ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรนําไปสูการวางแผนปฏิบัติงานประจําป
อยางเปนรูปธรรม โดยมีการกําหนดกิจกรรมและงบประมาณอยางชัดเจน 
        2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน
เปนสําคัญ 
       3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาท่ีกําหนด มีการประเมินและปรับปรุง 
เพื่อใหผลการดําเนินงานดีข้ึน 
       4. กํากับติดตามผลลัพธจากตัวช้ีวัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปใหบรรลุเปาหมาย
ตามเกณฑท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวช้ีวัด
ในแผนยุทธศาสตรการศึกษาท้ังหมด) 
       5. รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ      
(พ.ศ.2560 - 2579) โดยนําตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรไปวางแผนปฏิบัติงานประจําป 
ซึ่งกําหนดกิจกรรมและงบประมาณอยางชัดเจน 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก ประกอบดวย การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาประโยชน   
ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานเปนสําคัญ 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุง 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามผลลัพธจากตัวช้ีวัดท่ีกําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําป  
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบท่ีกําหนดไวในแผนยุทธศาสตร
การศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 



- ๖๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 16  การบริหารความเสี่ยง  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานตางๆ ในการหาสาเหตุ ประเมิน
สถานการณจัดลําดับความสําคัญความเส่ียง และติดตามเฝาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิด
ความเสียหายดานชีวิต ทรัพยสิน และสังคม ใหอยูในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของหนวยศึกษาอบรม  
        2. วิเคราะหประเด็นความเส่ียงท่ีเปนความเส่ียงภายในหรือความเส่ียงภายนอกโดยเลือก
ปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน และระบุโอกาส ผลกระทบ พรอมจัดลําดับความเส่ียง  
        3. นําผลการวิเคราะหความเส่ียงตามขอ ๒ ไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (๐.๕ คะแนน) 
โดยกําหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเส่ียง (๐.๕ คะแนน)  
        4. กํากับติดตาม การดําเนินงานในการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง    
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรงุและพัฒนา 
        5. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง โดยอยางนอย 1 กิจกรรม ตองมีความเส่ียงลดลง 
จากเดิม และนําผลลัพธความเส่ียงเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนํา
ขอเสนอแนะมาปรับปรุงความเส่ียงในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดของหนวย
ศึกษาอบรม เปนประธาน และผูรับผิดชอบภารกิจหลัก เปนกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอียด
การทํางานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เชน นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ี
ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการวิเคราะห และระบุความเส่ียงพรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียง
ท่ีสงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ
ของหนวยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเส่ียงท่ีนํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมี
โอกาสเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอหนวยศึกษาอบรมท้ังดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสีย
ทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหนวยศึกษาอบรมเปนสําคัญ สําหรับปจจัยเส่ียงหรือปจจัย   
ท่ีกอใหเกิดความเส่ียง อาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องท่ีเกี่ยวของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง พรอมจัดทําแผน
บริหารความเส่ียง 



- ๖๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการบริหารจัดการความเส่ียง โดยการกําหนดกิจกรรมหรือมาตรการ
เพื่อควบคุมหรือลดความเส่ียง 
 5. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตาม การดําเนินงานในการบริหารความเส่ียงของ  
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 6. เอกสารหรือหลักฐานการสรุปผลการดําเนินการความเส่ียง โดยอยางนอยมี ๑ กิจกรรม 
ตองมีความเส่ียงลดลงจากเดิม 
 7. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลลัพธความเส่ียงเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมพิจารณา 
และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงความเส่ียงในปตอไป 
 
 



- ๖๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 17  การจัดการความรู  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 

เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมรวบรวม สราง จัดระเบียบ แลกเปล่ียน และประยุกตใชความรูในองคกร 
โดยพัฒนาระบบจากขอมูลไปสูสารสนเทศเพื่อใหเกิดความรูและปญญา เพื่อประโยชนในการนําไปใช
และการเรียนรูภายในองคกร อันนําไปสูการจัดการสารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งเปนส่ิงท่ี
จําเปนสําหรับหนวยศึกษาอบรม โดยสวนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองคความรู 
ซึ่งมักจะเปนสวนหนึ่งของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
        1. หนวยศึกษาอบรมจะตองมีการจัดการความรูในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย 
1 เรื่องตอป 
         2. มีการวางแผนการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ ตามข้ันตอนการจัดเก็บองคความรู
ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
          3. มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรู (๐.๕ คะแนน) และ
นํามาจัดเปนหมวดหมู (๐.๕ คะแนน) 
          4. นําความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาทดลองใชงาน (๐.๕ คะแนน) และนําไปสูการปรับปรุง 
และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  
          5. นําองคความรูท่ีไดจากการจัดเก็บมาจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ อยางนอย 1 เรื่อง 
(๐.๕ คะแนน) และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานนําไปใชประโยชน (๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู โดยระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ 
เชน แนวทางในการดําเนินงาน หนาท่ีความรับผิดชอบ เปนตน 
 2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความรูในประเด็นท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาท่ีอยางนอย  
๑ เรื่อง เชน การเก็บกูวัตถุระเบิด การใชอาวุธในรูปแบบตางๆ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เปนตน 
 3. เอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองคความรูตามข้ันตอนการจัดเก็บความรู 
ของ ก.พ.ร. 
 4. เอกสารหรือหลักฐานการแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรู และจัดเปน
หมวดหมู 
 5. เอกสารหรือหลักฐานการนําความรูท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาทดลองใชงานและ
นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา  
 6. เอกสารหรือหลักฐานการนําองคความรูท่ีไดจากการจัดเก็บมาจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ 
อยางนอย ๑ เรื่อง 
 7. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพรใหบุคคลในหนวยงานนําไปใชประโยชน 



- ๖๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 18   การพัฒนาบุคลากร  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรใหเปน
สังคมแหงการเรียนรู 
 
ประเด็นการพิจารณา 
         1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และนํา
ขอมูลจากการสํารวจไปวิเคราะหรวมกับบทบาทหนาท่ีและตําแหนงงาน มาสรุปผลข้ันตน (0.5 คะแนน) 
          ๒. นําผลสรุปความตองการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 
          ๓. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจาก
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอยกวา 20 ชม.ตอคนตอป ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของบุคลากร
ท้ังหมดของหนวยศึกษาอบรม 
          ๔. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอยกวา 
6 ชม.ตอคนตอป ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของบุคลากรท้ังหมดของหนวยศึกษาอบรม 
          ๕. กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธจากการดําเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา      
นําขอเสนอแนะท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อใหผลการดําเนินงานดียิ่งข้ึน 
(๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 
เชน แบบสํารวจ แบบบันทึก เปนตน และผลสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการนําขอมูลการสํารวจไปวิเคราะหรวมกับบทบาทหนาท่ี และ
ตําแหนงงาน พรอมสรุปผลเพื่อนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  
 ๓. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
 ๔. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก 
 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและ    
ลาศึกษาตอตามปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป และนับรวมบุคลากร
ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 
 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม            
ท่ีบุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับ
การพัฒนา ไมนอยกวา ๖ ช่ัวโมงตอคนตอป 



- ๖๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม      
ท่ีบุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ยกเวน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้
ตองไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา ๒๐ ช่ัวโมงตอคนตอป  
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธการดําเนินการ พรอมนํา
ขอเสนอแนะท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห และเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงในปตอไป 
 
  



- ๖๖ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 19   การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 เพื่อมุงใหผูบริหารใชระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการประเมินผูบริหารในดานการบริหาร
จัดการ และการเปนผูนํา เพื่อนําไปสูการบริหารจัดการหนวยศึกษาอบรมท่ีดีใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได และมีสวนรวม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
       1. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศนในการบริหารหนวยศึกษาอบรม  
 ๒. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวน และมีผลลัพธ
เชิงประจักษ  
        3. บุคลากรภายในองคกรไดรับการดูแลท่ีดี มีความสุข มีความพึงพอใจตอการทํางาน และ    
มีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (ใชแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข) ไมนอยกวา 4.45 ข้ึนไป (จากคะแนนเต็ม 7)  
       4. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผูบริหารสูงสุด
ของหนวยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาส่ังการ (๐.๕ คะแนน) 
 5. นําขอส่ังการของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานในการแสดงวิสัยทัศนการบริหารหนวยศึกษาอบรมของผูบริหารสูงสุด 
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ัง ๑๐ ประการ 
 ๓. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาสรุปประเด็นเสนอ
ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาส่ังการ 
 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการนําขอส่ังการของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมไปปรับปรุง
และพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 



- ๖๗ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี 20  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ 
คําอธิบายตัวบงช้ี 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหนวยศึกษาอบรม ท่ีแสดงถึงการให
ความสําคัญในการประกันคุณภาพอยางท่ัวถึง มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายในท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดข้ึน รวมถึงเล็งเห็นวาการประกันคุณภาพเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินงานประจําวัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (0.5 คะแนน) 
        2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําป (0.5 คะแนน) 
        3. กําหนดเปาหมายในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให
บรรลุตามเปาหมายนั้น (0.5 คะแนน) และนําผลลัพธไปสูการประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธดียิ่งข้ึน
กวาเดิม (0.5 คะแนน) 
        4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐานท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  
        5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีระบุผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีใหชัดเจน 
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด (๐.๕ คะแนน) และเปดเผย      
ใหสาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน) 
 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปท่ีผานมาอยูในระดับดีขึ้นไป 
(๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
  



- ๖๘ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางหรือข้ันตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ท่ีสอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๒. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการกํากับติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําป 
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ พรอมออกแบบ
การปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายนั้น 
 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลลัพธไปสูการประเมินและพัฒนา 
 ๕. เอกสารหรือหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ี สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 
 ๖. มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหรือหลักฐานเสนอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และการเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 
 ๗. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปท่ีผานมา 
และการนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา เชน แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการหรือกิจกรรม เปนตน 



- ๖๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

๒. ตัวบงช้ีเชิงประจักษ 
 

ดาน ตัวบงช้ี คาน้ําหนัก 

หลักสูตร ๑.  การสาธิตการฝก ๒0 
สถานท่ี ๒.  สถานท่ีโดยรอบหนวยศึกษาอบรม ๑๐ 

๓.  หองเรียนหรือหองฝกอบรม ๑๐ 
๔.  หองน้ําหองสวม ๑๐ 
๕.  โรงนอน ๑๐ 
๖.  โรงอาหาร ๑๐ 

อุปกรณเครื่องชวยฝก ๗.  สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณเครื่องชวยฝก ๑๐ 
๘.  อุปกรณเครื่องชวยฝก ๑0 
9.  การสาธิตนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ 10 

รวมน้ําหนักท้ัง ๙ ตัวบงช้ี ๑๐๐ 
 



- ๗๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
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1.  ดานหลักสูตร 
ตัวบงช้ีท่ี  1   การสาธิตการฝก 
 ประเมินจากการสาธิตการฝกของผูเรียน โดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ียของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. การเตรียมความพรอมในการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 2. ความพรอมเพรียงของการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 3. ความเขมแข็งของการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 4. ความถูกตองของการสาธติการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 5. การแกไขสถานการณเมื่อเกิดความผิดพลาด  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. มีการเตรียมความพรอมในการสาธิตการฝกเปนอยางดี เชน เครื่องเสียง สถานท่ี อุปกรณตางๆ 
เปนตน 
 2. มีความพรอมเพรียงของการสาธิตการฝก คือ การท่ีผูสาธิตทําตามคําส่ังไดอยางพรอมกันทุกคน  
 3. ความเขมแข็งของการสาธิตการฝก คือ การท่ีผูสาธิตปฏิบัติตามคําส่ังดวยทาทางท่ีเข็มแข็ง 
และสงางาม 
 4. ความถูกตองของการสาธิตการฝก คือ การท่ีผูสาธิตการฝกสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
ตามคําส่ัง  
 5. การแกไขสถานการณเมื่อเกิดความผิดพลาด คือ การดําเนินการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน
เฉพาะหนาไดเปนอยางดี  
   



- ๗๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
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2.  ดานสถานท่ี 
ตัวบงช้ีท่ี  2   สถานท่ีโดยรอบหนวยศึกษาอบรม 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด  (1 – 20 คะแนน) 
 2. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบ  (1 – 20 คะแนน) 
 3. มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ไมมีมูลฝอยตกคาง  (1 – 20 คะแนน) 
 4. มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน ไดแก แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ 
และมีการจัดเก็บสารเคมี อยางเหมาะสม  (1 – 20 คะแนน) 
 5. มีการจัดแตงสถานท่ีใหนาอยู แลดูสวยงามตามความเหมาะสม  (1 – 20 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. การรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบ (หญาไมรก)  
 2. มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจและภูมิทัศนโดยรอบอยางเหมาะสม 
 3. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบโดยมีการแบงพื้นท่ีชัดเจน 
 4. มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมท้ังอุปกรณปองกันอัคคีภัยในบริเวณอยางเหมาะสม 
 5. บริเวณโดยรอบสะอาด และปลอดภัย 
 6. มีปายบอกทางอยางชัดเจน 
 7. การจัดบริเวณโดยรอบหนวยศึกษาอบรมมีความสะอาด รมรื่นและสวยงาม 
 8. มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยท่ีดี ไมมีขยะตกคาง มีการประสานงานหนวยงานจัดเก็บขยะ    
มีถังขยะตามจุดอาคารตางๆ  
 9. ถนนและทางเดินเทาในบริเวณหนวยศึกษาอบรมมีความสะอาดปลอดภัย 
  
  



- ๗๒ - 
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ตัวบงช้ีท่ี  3   หองเรียนหรือหองฝกอบรม 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  (1 – 20 คะแนน) 
 2. อากาศถายเทสะดวก ปราศจากกล่ินและเสียงรบกวน  (1 – 20 คะแนน) 
 3. แสงสวางเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  (1 – 20 คะแนน) 
 4. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูศึกษาอบรม  (1 – 20 คะแนน) 
 5. มีส่ือทัศนูปกรณประกอบการฝกอบรมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  (1 – 20 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูศึกษาอบรม โดยจัดวางตําแหนงโตะ เกาอี้ 
ไดอยางเหมาะสมกับสภาพหองเรียน  
 2. พื้นหองเรียน หรือโตะ หรือเกาอี้ ไมมีขยะ ฝุนละออง และหยากไย 
 3. มีการจัดวางจัดเก็บส่ิงของตาง  ๆภายในหองเรียนไดอยางเปนระบบ มีความเปนระเบียบเรียบรอย  
 4. หองเรียนมีความเหมาะสม และสวยงาม 
 5. มีอากาศและระบบระบายอากาศในหองเรียนมีความเหมาะสม  
 6. แสงสวางของหองเรียนมีความเหมาะสม 
 7. ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกตอง ภาพไมบิดเบ้ียว 
 8. ระบบเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงในหองเรียนเหมาะสม ฟงชัดเจน 
 9. ไมมีเสียงและกล่ินรบกวนจากภายนอก 
 10. มีส่ือประเภทวัสดุ – อุปกรณ - เครื่องมือ ท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน   
 
  



- ๗๓ - 
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ตัวบงช้ีท่ี  4   หองน้ําหองสวม 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สะอาด ไมมีกล่ินเหม็น  (1 – 20 คะแนน) 
 2. มีปริมาณเพียงพอกับผูศึกษาอบรม  (1 – 20 คะแนน) 
 3. มีอุปกรณท่ีมีคุณภาพพรอมใชงาน  (1 – 20 คะแนน) 
 4. อากาศถายเทสะดวก  (1 – 20 คะแนน) 
 5. มีการจัดภูมิทัศนโดยรอบสวยงามและนาใช  (1 – 20 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. มีหองน้ํา หองสวม แยกชาย หญิง ในจํานวนท่ีเพียงพอตอผูศึกษาอบรม 
 2. มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม และไมอับช้ืน 
 3. มีการติดต้ังสุขภัณฑ และสวนประกอบท่ีจําเปน ในตําแหนงท่ีเหมาะสมตอการใชงาน   
 4. พื้น ผนัง เพดาน โถสวม ท่ีกดโถปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีใชงานได 
และพื้นหองสวมตองแหง 
 5. น้ําใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด อยูในสภาพดีใชงานได 
 6. อางลางมือ กอกน้ํา กระจก สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได 
 7. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ต้ังอยูในบริเวณอางลางมือ หรือ
บริเวณใกลเคียง 
 8. สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูลและถังเก็บกักน้ําไมรั่ว แตก หรือชํารุด  
 9. จัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจํา 
 10. ประตู ท่ีจับเปด - ปด และท่ีล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได 
 11. แสงสวางเพียงพอ สามารถเห็นไดท่ัวบริเวณ 
 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
  



- ๗๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  5   โรงนอน 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  (1 – 20 คะแนน) 
 2. ไมแออัด เหมาะสมกับจํานวนผูศึกษาอบรม  (1 – 20 คะแนน) 
 3. อากาศถายเทสะดวก ปราศจากกล่ินและเสียงรบกวน  (1 – 20 คะแนน) 
 4. เครื่องนอนอยูในสภาพพรอมใชงาน  (1 – 20 คะแนน) 
 5. มีการปองกันสัตวและแมลงตางๆ  (1 – 20 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. อาคารโรงนอนสะอาด สวยงาม อากาศถายเท ไมมีเสียงและกล่ินเหม็นรบกวน 
 2. จัดวางตู เตียงนอนไดอยางเหมาะสม มีพื้นท่ีและชองวางพอเพียงและอากาศถายเทไดดี 
 3. พื้นโรงนอน ระเบียงทางเดินและบันได สะอาด ไมมีเศษขยะ ไมเปนท่ีเก็บส่ิงอุปกรณเหลือใช 
 4. ประตูหนาตางบนโรงนอนตองสามารถเปด - ปดใชไดทุกระบบ 
 5. สภาพแวดลอมภายในโรงนอน บรรยากาศสบายเงียบสงบ สะอาดเอื้อตอการพักผอนนอนหลับ 
 6. สภาพภายนอกโรงนอน ไมมีกล่ินรบกวนการพักผอนนอนหลับ 
 7. เตียงนอนมีอุปกรณประกอบครบถวน จัดวางเปนระเบียบ เหมาะสม สะอาด ไมเก็บสิ่ง
ไมควรเก็บไวใตท่ีนอน - ตูเส้ือผา ซอมปรับปรุง ใหใชงานไดดีอยูเสมอ 
 8. เส้ือผาและของใชสวนตัวในตูจัดเปนระเบียบ ไมเปยกช้ืน ไมมีกล่ินอับ 
 9. ไมมีแหลงส่ิงปฏิกูล น้ําขังเนาเหม็น เปนท่ีเพาะแมลงวันและยุง 
 
  



- ๗๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  6   โรงอาหาร 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. บริเวณท่ีเตรียม - ปรุงอาหาร และสถานท่ีรับประทานอาหารสะอาดและเปนระเบียบ
เรียบรอยถูกสุขลักษณะ  (1 – 20 คะแนน) 
 2. ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ เชน Clean Food Good Taste 
จากสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ISO ฯลฯ  (20 คะแนน) 
 3. มีระบบการกําจัดขยะของเสีย  (1 – 20 คะแนน) 
 4. อากาศถายเทสะดวก ปราศจากกล่ิน  (1 – 20 คะแนน) 
 5. มีอุปกรณปองกันเช้ือโรค  (1 – 20 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. สถานท่ีรับประทานอาหาร เตรียม – ปรุง - ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปนระเบียบ 
และจัดเปนสัดสวน 
 2. ไมเตรียม - ปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหนาหองน้ํา หองสวม และตองเตรียม - ปรุงอาหาร
บนโตะท่ีสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 
 3. อาหารท่ีปรุงเสร็จแลว ตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้นอยางนอย 60 ซม. 
และตองไมใชมือสัมผัสอาหารโดยตรง 
 4. น้ําหรือน้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาดเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้น
อยางนอย 60 เซนติเมตร 
 5. ชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามข้ึนในภาชนะโปรง สะอาด หรือวางเปนระเบียบในภาชนะ
โปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 
 6. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ําไหล 
และท่ีลางภาชนะตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 
 7. ผูทําหนาท่ีประกอบและเตรียมอาหาร ตองแตงกายสะอาด ผูปรุงอาหารตองผูกผากันเปอน
ท่ีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม  
 8. มูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล โดยใชถังขยะ
ท่ีไมรั่วซึม และมีฝาปด มีทอหรือรางระบายน้ําท่ีมีสภาพดี ไมแตกราว ระบายน้ําจากหองครัว และท่ีลาง
ภาชนะ อุปกรณ ลงสูทอระบายหรือแหลงบําบัดไดดี และตองไมระบายน้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง 
  
  



- ๗๖ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

3.  ดานอปุกรณเคร่ืองชวยฝก 
ตัวบงช้ีท่ี  7   สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. สถานท่ีจัดเก็บมีความสะอาด  (1 – 20 คะแนน) 
 2. สถานท่ีจัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย  (1 – 20 คะแนน) 
 3. การจัดเก็บเปนระเบียบ แยกหมวดหมูชัดเจน  (1 – 20 คะแนน) 
 4. มีปายแสดงสถานภาพอุปกรณเครื่องชวยฝกชัดเจน  (1 – 20 คะแนน) 
 5. สถานท่ีจัดเก็บมีความเหมาะสม  (1 – 20 คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. สถานท่ีจัดเก็บมีความสะอาด ไมมีขยะ ฝุน และหยากไย  
 2. สถานท่ีจัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย  โดยควรมีแผนดานความปลอดภัยหรือ
จัดทําคูมือเกี่ยวกับการจัดเก็บอยางปลอดภัย 
 3. การจัดเก็บเปนระเบียบ แยกหมวดหมูชัดเจน 
 4. มีปายแสดงสถานภาพอุปกรณเครื่องชวยฝกชัดเจน 
 5. สถานท่ีจัดเก็บต้ังอยูในบริเวณท่ีมีความเหมาะสม  
 
 
  



- ๗๗ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  8   อุปกรณเคร่ืองชวยฝก 
 ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ีย
ของคณะกรรมการทุกคน    
 

ประเด็นการพิจารณา 
รายการอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

ปน รถจักรยานยนต รถยนต อุปกรณสนาม 

1.  มีคุณภาพพรอมใชงานตามวัตถุประสงค 
     ของการจัดซื้อจัดหา  (1 – 20 คะแนน) 

    

2.  ความสมบูรณของอุปกรณ  (1 – 20 คะแนน)     
3.  มีจํานวนเพียงพอ  (1 – 20 คะแนน)     
4.  ความสะดวกในการใชงาน (1 – 20 คะแนน)     
5.  การดูแลรักษา  (1 – 20 คะแนน)     

 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. มีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา และมีการใชงานตามวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดหา  
ตลอดจนไมมีการนําไปใชเปนการสวนตัว โดยดูจากบัญชีการนําไปใชในแตละครั้ง 
 2. ความสมบูรณของอุปกรณ อุปกรณทุกช้ินตองมีสวนประกอบครบถวนสมบูรณ ไมชํารุด
แตกหัก  
 3. มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูศึกษาอบรมในการฝกแตละครั้ง ซึ่งดูจากบันทึกการใชใน
แตละครั้ง 
 4. มีความสะดวกในการใชงาน สามารถใชงานไดงาย  
 5. การดูแลรักษา มีการบํารุงรักษาตามวงรอบ 



- ๗๘ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตัวบงช้ีท่ี  9   การสาธิตนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ 
 ประเมินจากการสาธิตนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ โดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ซึ่งใชคะแนนเฉล่ียของคณะกรรมการทุกคน    
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. การเตรียมความพรอมในการสาธิตนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 2. มีประสิทธิภาพ ใชงานไดจริง และเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 3. ความคุมคาในการสรางนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 4. คูมือหรือเอกสารประกอบการใชงานนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 5. ความปลอดภัยและการแกไขสถานการณเมื่อเกิดความผิดพลาด  (๑ – ๒๐ คะแนน) 
 
เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 1. การเตรียมความพรอมในการสาธิตนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ เชน เครื่องเสียง สถานท่ี 
อุปกรณตางๆ เปนตน 
 2. มีคุณภาพ ใชงานไดจริง และเกิดประโยชนตามวัตถุประสงค โดยตองแสดงใหเห็นวางาน
นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐเปนผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม หรือองคความรูใหมท่ีไมเคยหรือ
ปรากฏมากอน และเมื่อใชนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐแลวสามารถแกปญหาหรือพัฒนาผูเรียนได 
ตรงตามวัตถุประสงคและเปาหมาย รวมท้ังเกิดประโยชนอยางกวางขวาง 
 3. นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ  มีประสิทธิภาพ โดยประยุกตใชทรัพยากรท่ีมีอยูในการพัฒนา
นวัตกรรมไดเหมาะสม คุมคา และสอดคลองกับบริบทของหนวยศึกษาอบรม รวมท้ังกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐกอใหเกิดประสบการณและการเรียนรูรวมกันท้ังหนวยศึกษาอบรม 
 4. คูมือหรือเอกสารประกอบการใชงานนวัตกรรมหรือส่ิงประดิษฐ ซึ่งตองมีความชัดเจน 
เขาใจงาย เปนประโยชน มีความนาสนใจ และนาติดตาม 
 5. ความปลอดภัยและการแกไขสถานการณเมื่อเกิดความผิดพลาด  โดยการสาธิตนวัตกรรม
หรือส่ิงประดิษฐตองมีความปลอดภัยท้ังผูสาธิตและผูชม รวมท้ังตองมีการแกไขปญหาหรืออุปสรรค   
ในการสาธิตไดอยางทันทวงที  
 
  



- ๗๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

บรรณานุกรม 
 
กองบัญชาการศึกษา. ๒๕๖1. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ         

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1. 
 
รุง แกวแดง. ๒๕๔๓. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก 

(พิมพคร้ังท่ี ๒). กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด. 
 
รุง  แกวแดง. ๒๕๔๔. ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนทําไดไมยาก. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพวัฒนาพานิช. 
 
วิชัย  วงษใหญ. 2554. การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. พิมพครั้งท่ี 2. กรุงเทพฯ :  
 บริษัท อาร แอนด ปริ้นท จํากัด 
 
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. 2560. พิมพครั้งท่ี 2. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557. กรุงเทพฯ : บริษัท ธนาเพลส จํากัด 
 
สํานักทดสอบทางการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน. 2554.  
 แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงวาดวย 
 ระบบหลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553. กรุงเทพฯ :  
 โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด. 
 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) ๒๕๕๓. อภิธานศัพท 

การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Gloaasary). กรุงเทพฯ : หจก.สํานักพิมพฟสิกซเซ็นเตอร 
 
สํานักงานสงเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ. ๒๕๔๓. แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด. 
 
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน). คูมือการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา ของศูนยฝกอบรมตํารวจ  
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ. 
 

 

 
 

  

 

 



- ๘๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



- ๘๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพือ่การรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

 

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 ระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี คน     
๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน     
๓.๓ ระดับปริญญาโท คน     
๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน     

     ๓.๕ อื่นๆ 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     
     ๖.๔ หลักสูตร.................................. คน     
     ๖.๕ หลักสูตร.................................. คน     
๗. จํานวนผูสําเร็จการอบรม      
     ๗.๑ หลักสูตร.................................. คน     
     ๗.๒ หลักสูตร.................................. คน     

 



- ๘๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

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

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

     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 งบสนับสนุนการวิจัย        

และพัฒนานวัตกรรม 
     

           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     
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
     ๑๐.๑  จํานวนผูสําเร็จการศึกษา

อบรมท่ีมีการทดสอบตาม
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

คน     

      ๑๐.๒  จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม คน     
๑๑. การจัดการเรียนการสอน       
     ๑๑.๑  จํานวนครู/อาจารยประจําท่ี

บรรจุตามเลขท่ีตําแหนงแยก
ตามกลุมวิชา... 

     

             ๑๑.๑.๑ กฎหมาย  คน     
             ๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม คน     



- ๘๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

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

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

              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   
              จากภาคธุรกิจหรือภูมิปญญา 
                 ทองถ่ินมาบรรยายไมนอยกวา  
                 ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง     

     ๑๑.๓  ระดับความพึงพอใจของ  
              ผูสําเร็จการศึกษาอบรม      
               ตอคุณภาพการสอนของ 
               ครู/อาจารย 

ระดับ 
(๕ ระดับ) 

    

     ๑๑.๔ จํานวนโครงการ/กิจกรรม 
              พัฒนาผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

คน     

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรู
ของครู/อาจารย และครูฝก 

     

จํานวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ 
งานวิจัยท่ีเปนการพัฒนาองคความรู 
งานวิจัยปฏิบัติการของครู/อาจารย 
และครูฝก และงานวิจัยเพื่อพัฒนา 
การเรียนรูของผูเรียน 

ช้ิน     

๑๓. การบริการทางวิชาการ      
จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการทาง
วิชาการท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

โครงการ/
กิจกรรม 

    

๑๔. การบริหารและการจัดการ      
      ๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝก     
              ท่ีไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/ 
               คน/ป) 

คน     

     ๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงาน 
              สนับสนุนท่ีไดรับการพัฒนา 
             (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
 

     



- ๘๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

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

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใชกับตัวบงช้ี 

     ๑๔.๓ จํานวนโครงการท่ีสอดคลอง  
             กับแผนยุทธศาสตร 
 

โครงการ     

 
 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 
  
                             ลงนาม 
 (                                ) 
                                           หัวหนาหนวยศึกษาอบรม 
          วัน  เดือน  ป 



- ๘๘ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 
 

 
วงรอบการประกนัคณุภาพการศกึษาภายในหนวยศึกษาอบรม สังกัดสํานกังานตํารวจแหงชาต ิ

 

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.  

            

๔. บช.ศ.ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ภายในหนวยศึกษาอบรมตางๆ  

            

๕. พัฒนามาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน             
 
  

คูมือการประกันคุณ
ภาพ

การศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ
 พ

.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 

 

 
- ๘๕ - 



- ๘๖ - 
 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  

(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 
   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
๕. สายงานท่ีรับผิดชอบ 
   สืบสวน สอบสวน 
   ปองกันปราบปราม จราจร 
   อํานวยการ บริหาร 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
๖. ผูใตบังคับบัญชาเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .................................................................... 
  



- ๘๗ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 
    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 
        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 
        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  
        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและไดมาตรฐาน      

๒. ความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
    ๑) ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 
        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๓) มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
        ของตํารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี 
        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  
         และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  
        และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

     

 
 



- ๘๘ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

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 

     

 
 
  



- ๘๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 
ในทัศนะของผูบังคับบัญชา 
คําช้ีแจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 
 ในทัศนะของทานตอประเด็นตางๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 
๑. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ............................ )          

มีความรูความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๒. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ )     

พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ ...................................................................................................................... 

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

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



- ๙๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  

(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 
   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
๕. สายงานท่ีรับผิดชอบ 
   สืบสวน สอบสวน 
   ปองกันปราบปราม จราจร 
   อํานวยการ บริหาร 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
๖. เพื่อนรวมงานของทานเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................................................... 
  



- ๙๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 
    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 
        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 
        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  
        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและไดมาตรฐาน      

๒. ความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
    ๑) ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 
        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๓) มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
        ของตํารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี 
        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  
         และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  
        และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

     

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ      

    ๘) การทํางานรวมกับผูอื่นหรือทํางานเปนทีม      

    ๙) ความพึงพอใจตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     



- ๙๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

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 

     

 
 
  



- ๙๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 
ในทัศนะของเพื่อนรวมงาน 
คําช้ีแจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 
 ในทัศนะของทานตอประเด็นตางๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 
๑. ทานตองการใหเพื่อนรวมงานของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... )               

มีความรูความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๒. ทานตองการใหเพื่อนรวมงานของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ )        

พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ ...................................................................................................................... 

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

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



- ๙๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  

(ตัวอยาง) 
แบบสอบถามความพงึพอใจของผูใตบังคับบัญชาท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

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

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 
   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
๕. สายงานท่ีรับผิดชอบ 
   สืบสวน สอบสวน 
   ปองกันปราบปราม จราจร 
   อํานวยการ บริหาร 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
๖. ผูใตบังคับบัญชาของทานเปนผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ...................................................... 
  



- ๙๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 
    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 
        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 
        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  
        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและไดมาตรฐาน      

๒. ความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
    ๑) ปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเช่ือฟงและปฏิบัติตามคําส่ัง 
        ของผูบังคับบัญชา 

     

    ๓) มีความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
        ของตํารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหนาท่ีไดอยางมี 
        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหนาท่ีโดยไมละเมิดสิทธิของผูอื่น  
         และรับท้ังผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  
        และรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 

     

 
 
  



- ๙๖ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

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 

     

 
 
  



- ๙๗ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

ตอนท่ี ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..................................................... 
ในทัศนะของผูใตบังคับบัญชา 
คําช้ีแจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะท่ีพึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .......................... 
 ในทัศนะของทานตอประเด็นตางๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 
๑. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... )            

มีความรูความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๒. ทานตองการใหผูใตบังคับบัญชาของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ )     

พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ ...................................................................................................................... 

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

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



- ๙๘ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  

(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 
   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 
  



- ๙๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

  
ตอนท่ี ๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย       ลงในชองตามความคิดเห็นของทาน 
 

ขอความ 
ระดับความพึงพอใจท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

มากท่ีสุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

นอย 
๒ 

นอยท่ีสุด 
๑ 

๑. ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ท่ีปฏิบัติ 
    ๑) มีความรูความสามารถในการวิเคราะหงาน 
        ท่ีปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถนําความรูมาปรับใชกับงานในหนาท่ี 
        ไดอยางเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแกไขปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสรางสรรคงานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถส่ือสารกับบุคคลอื่น/หนวยงานอื่นๆ  
        ไดอยางดี 

     

    ๖) ความรูในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ปฏิบัติหนาท่ีอยางมีคุณภาพและมีมาตรฐาน      
๒. ความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการทํางาน 
    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 

     

 



- ๑๐๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

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 .......................... 
 ในทัศนะของทานตอประเด็นตางๆ และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้ 
๑. ทานตองการใหผูใหบริการของทาน (ผูสําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... )                   มี

ความรูความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๒. ทานตองการใหผูใหบริการของทาน (ผู สําเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .... . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. )            

พัฒนา ปรับปรุง หรือแกไขในเรื่องใดมากท่ีสุด (เรียงตามลําดับกอนหลัง) 
 ๑) ............................................................................................................................................................... 
 ๒) ............................................................................................................................................................... 
 ๓) ............................................................................................................................................................... 
๓. ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะอื่นๆ .................................................................................................................... 

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

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

 
 
 

 
  



- ๑๐๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

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

คําช้ีแจง 
 ๑. แบบประเมินฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหทานไดประเมินความผูกพันตอองคกร 
 ๒. คําตอบของทานถือเปนความลับและไมมีผลกระทบตอทานในทุกๆ ดาน 
 ๓. ขอมูลที่ไดจากทานจะเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกรดานระบบบริหารงานบุคคล 
การเรียนรูและสรางแรงจูงใจ ตลอดจนความผาสุก ความพึงพอใจ และความผูกพันตอองคกรตอไป 
 ๔. ทุกคําตอบถือเปนความคิดเห็นเฉพาะตัว ไมมีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากทานชวยตอบ
แบบประเมินใหครบทุกขอ ตามความเปนจริงของทาน 
 ๕. แบบประเมินแบงออกเปน ๔ สวนหลัก ซึ่งประกอบดวย 
  สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบประเมิน 
  สวนท่ี ๒  คําถามประเมินความคิดเห็นตอแงมุมตางๆ ในการทํางาน ซึ่งประกอบดวย 
๖ หัวขอหลัก ดังนี้ 
                   ๑)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ 
                  ๒)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
                     ๓)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร 
                 ๔)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ 
                  ๕)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสและความกาวหนาทางอาชีพในองคกร 
                  ๖)  ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
  สวนท่ี ๓ คําถามความพึงพอใจตอการทํางานโดยรวม 
     สวนท่ี ๔ คําถามความปดทายและขอเสนอแนะอื่นๆ  
สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครื่องหมาย ลงใน        และเติมคําในชองวาง 

๑. เพศ 
  ชาย หญิง 
๒. อายุ ............................................................ ป 

๓. คุณวุฒิทางการศึกษา 
   ตํ่ากวาปริญญาตร ี ปริญญาตร ี
   ปริญญาโท สูงกวาปริญญาโท 
   อื่นๆ (โปรดระบุ) ................................................. 

๔. ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานในหนวยงานปจจุบัน............................................................ ป 

๕. อายุราชการ............................................................ ป  



- ๑๐๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

สวนท่ี ๒ คําถามประเมินความคิดเห็นของทานตอแงมุมตางๆ ในการทํางาน 
๒.๑ ความคิดเห็นเก่ียวกับงานในความรับผิดชอบ 
 

๑ ปริมาณงานในความรับผิดชอบ
ของขาพเจามีความเหมาะสม 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 

๒ งานของขาพเจามีความทาทาย ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๓ งานของขาพเจามีการเรียนรู ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ไมหยุดนิ่ง สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๔ ขาพเจามีอิสระในการตัดสินใจ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 เพื่อความสําเร็จในงาน สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๕ ขาพเจาไดรับมอบหมายงาน ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ท่ีตรงกับความสามารถ สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๖ หัวหนางานรับรูขอบเขตความ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 รับผิดชอบงานของขาพเจา สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๗ เพื่อนรวมงานรับรูขอบเขต

ความรับผิดชอบงานของขาพเจา 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๒.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

๑ ขาพเจามีอุปกรณ/เครื่องมือ
สําหรับการทํางานท่ีเหมาะสม 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 

๒ สภาพแวดลอมทางกายภาพ 
ในหนวยงานของขาพเจา เชน  
หองทํางาน แสง และเสียง 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         
 เอื้ออํานวยตอการทํางาน         

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 



- ๑๐๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 

๓ ขาพเจารูสึกปลอดภัยในขณะ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ทํางาน สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๔ เมื่อเกิดปญหา ขาพเจาไดรับ 

คําแนะนําและความชวยเหลือ
จากเพื่อนรวมงาน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๕ ขาพเจาไดรับความรวมมือ

จากเพื่อนรวมงานในการ
ปฏิบัติงานเปนอยางดี 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๖ ทีมงานของขาพเจามีการ 

แลกเปล่ียนความรูและ
ประสบการณซึ่งกันและกัน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๗ เมื่อเกิดปญหาในการปฏิบัติงาน

ขาพเจาไดรับทราบขอมูล และ
มีการประชุมรวมกันเพื่อหา
แนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสม 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         
         

 
๘ บุคลากรทุกคนมีโอกาสทํา

กิจกรรมตางๆ รวมกัน เชน 
กีฬาสี ปใหม เปนตน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๙ บุคลากรทุกคนมีสวนรวม    

ในการพัฒนาหนวยงานท้ัง
ดานสถานท่ีและการใหบริการ 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
โปรดระบุความคิดเห็นของทานตอการปรับปรุงดานสภาพแวดลอมในการทํางานใหดีข้ึนกวาในปจจุบัน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
  

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 



- ๑๐๔ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

๒.๓ ความคิดเห็นเก่ียวกับภาวะผูนําและวัฒนธรรมในองคกร 
 
 

๑ การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ  
ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน 
โครงสรางสายบังคับบัญชา 
การมอบอํานาจมีความเหมาะสม 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         
         

 
๒ ผูบริหารสามารถเปนตนแบบท่ีดี ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ใหแกเจาหนาท่ีระดับอื่น  ๆได สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๓ ผูบริหารสามารถนําพาองคกร ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ไปสูความสําเร็จได สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๔ หัวหนางานไววางใจ และเช่ือมั่น ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ในความสามารถของขาพเจา สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๕ หัวหนางานเอาใจใสในการชวย ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 แกปญหาตาง ๆ  ใหกับขาพเจา สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๖ หัวหนางานมีความยุติธรรม ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๗ หัวหนางานมีวิธีการแกไขปญหา 

และความขัดแยงในหนวยงาน
ดวยความเหมาะสมและเปนธรรม 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๘ หนวยงานใหความสําคัญตอ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 บุคลากรภายในหนวยงาน สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๙ มีการช่ืนชมเจาหนาท่ีผูนําเสนอ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ความคิดใหมๆ  สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 

  

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 



- ๑๐๕ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 

๑๐ หนวยงานมีการแจงขอมูล 
ขาวสารใหขาพเจาทราบ 
อยางสม่ําเสมอ 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๑๑ บุคลากรในหนวยงาน 

ยึดแนวทางการรวมคิด  

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 รวมทํา และรวมรับผิดชอบ         

 
ตัวอยางท่ีเดนชัดดาน “ภาวะผูนํา” ของผูบรหิารของหนวยงานของทานคืออะไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
วัฒนธรรมองคกรท่ีเดนชัดของหนวยงานทานคืออะไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

๒.๔ ความคิดเห็นเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการ 
 

๑ รายไดจากการทํางานของ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ขาพเจาเพียงพอกับคาครองชีพ สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๒ ขาพเจาไดรับการประเมิน   ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 เพื่อการข้ึนคาตอบแทนอยาง สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 เปนธรรม         

 
๓ ขาพเจาไดรับคาตอบแทน ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ท่ีเปนธรรมและเหมาะสมกับ สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ปริมาณงานท่ีไดรับผิดชอบ         

 

  

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 



- ๑๐๖ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 

๔ ในหนวยงานจัดสวัสดิการ ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สําหรับผูปฏิบัติงานได สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 เหมาะสมกับความตองการ         

 
๕ ขาพเจามีความสะดวก ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ในการรับบริการ สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ดานสวัสดิการของหนวยงาน         

 
สวัสดิการท่ีทานปรารถนาใหมีมากท่ีสุด และมีความเปนไปไดท่ีองคกรจะจัดให คืออะไร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

๒.๕ ความคิดเห็นเก่ียวกับโอกาสและความกาวหนาทางอาชีพในองคกร 
 

๑ ขาพเจาไดรับการพัฒนา 
ทักษะและความสามารถเพื่อ
เตรียมความพรอมในการกาว
ไปสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนอยูเสมอ 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         
         

 
๒ ขาพเจามีโอกาสไดใชความรู 

ความสามารถในการพัฒนางาน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
  

 

๓ ขาพเจามีโอกาสไดรับการ 
สนับสนุนและสงเสริมใหเขา
รวมประชุม/อบรม/สัมมนา 
และศึกษาดูงาน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         
         

 
๔ เสนทางการเติบโต 

ในการปฏิบัติงานของ 
ขาพเจามีความชัดเจน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 



- ๑๐๗ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

 

๕ ขาพเจาไดรับการประเมิน ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 เพื่อการเล่ือนตําแหนง สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 อยางเปนธรรม         

 
๖ หนวยงานมีการวางแผนท่ีจะ 

สงเสริมใหขาพเจากาวข้ึนไปสู
ตําแหนงท่ีสูงกวาไดตามลําดับ 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๗ ขาพเจารูสึกมีความมั่นคงใน

อาชีพการงาน 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๒.๖ ความคิดเห็นเก่ียวกับการรักษาดุลยภาพระหวางชีวิตการทํางานและชีวิตสวนตัว 
 

๑ บอยครั้งท่ีขาพเจาตองทํางาน ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 ท่ีไดรับมอบหมายนอกเวลางาน สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๒ การทํางานของขาพเจาไมเปน ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 อุปสรรคตอการดําเนินชีวิต สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๓ ขาพเจาสามารถแบงเวลาใน 

การทํางานเวลาสวนตัว เวลา 
ครอบครัว และสังคมไดอยาง
เหมาะสม 

ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
         

 
๔ ขาพเจามีเวลาออกกําลังกาย ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 เพื่อสุขภาพอยางเหมาะสม สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
๕ การทํางานของขาพเจาไมเปน ปจจุบัน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 
 อุปสรรคตอการพักผอน สิ่งท่ีอยากใหเปน ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ 

 
  

ไมเห็นดวยมากที่สดุ เห็นดวยมากที่สดุ 

ไมเห็นดวยมากที่สดุ 
เห็นดวยมากที่สดุ 



- ๑๐๘ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

สวนท่ี ๓ สวนคําถามความพึงพอใจตอการทํางานโดยรวม 
 โดยรวมทานมีความพึงพอใจตอการทํางาน 

๑. ไมเห็นดวยมากท่ีสุด 

๒. ไมเห็นดวยมาก 

๓. คอนขางไมเห็นดวย 

๔. เฉยๆ  
๕. คอนขางเห็นดวย 

๖. เห็นดวยมาก 

๗. เห็นดวยมากท่ีสุด 

 
สวนท่ี ๔ สวนคําถามปดทายและขอเสนอแนะอืน่ ๆ  
 ขอเสนอแนะอื่นๆ  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

*** ขอขอบพระคุณสําหรับความรวมมือในการตอบแบบประเมิน *** 
  



- ๑๐๙ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

แนวทางการจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรของสวนกลาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ข้ันตอน/แนวทางการจัดทําหลักสูตรและปรับปรงุหลักสูตร 

 

ศึกษายุทธศาสตรการพัฒนาบุคลการของ ตร./วิเคราะห รวบรวม 

ขอมูลปญหาความจําเปนในการพัฒนาบุคลกรของหนวย 

 

 
กําหนดแผนงานการจัดทําหลักสูตร และแตงต้ังคณะทํางาน 

จัดทําหลักสูตร โดยพิจารณาแตงต้ังผูท่ีมีความรู ความสามารถ 
ผูเชี่ยวชาญ หรือ ผูทรงคุณวุฒิ (หนวยงาน) 

 
คณะทํางานจัดทําหลักสูตรของหนวย ศึกษาวิเคราะหรวบรวม

ขอมูลเพ่ือนํามาเปนแนวทางในการจัดทํารางหลักสูตร  
กําหนดหัวขอ ขอบเขตวิชา/รายละเอียด ของหลักสูตร  

(โดยประสานการปฏิบัติกับ บช.ศ. และ สกพ.) 

รายละเอียดหลักสูตรประกอบดวย 
1.  ภารกิจ 
2.  วัตถุประสงค 
3.  คุณสมบัติของผูเขารับการฝกอบรม 
4.  การคัดเลือกผูเขารับการฝกอบรม 
5.  ขอความท่ัวไป 
6.  การอํานวยการฝกอบรม 
7.  หลักเกณฑและวิธีการลงโทษ  
ผูเขารับการฝกอบรม 
8.  หลักสูตรและขอบเขตวิชา 
9.  หลักเกณฑวิธีการวัดผลและประเมินผล
การฝกอบรม 
10.  ประกาศนียบัตรและเครื่องหมาย
แสดงคุณวุฒิ 
11.  ภาคผนวก 

 
 

 
คณะทํางานฯ นํารางหลักสูตรท่ีผานการพิจารณาของ บช.ศ.  

และ สกพ. เรียบรอยแลว ให กมค.พิจารณากลั่นกรอง 
และดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

 
คณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) พิจารณา  

1. เห็นชอบ ; ใชเปนหลักสูตรสําหรับฝกอบรม 
2. ไมเห็นชอบ ; นํากลับมาพิจารณาปรับปรุงและนําเสนอใหม 

 
ก.ตร.เห็นชอบหลักสูตร บช.ศ.แจงหนวยท่ีเกี่ยวของ 

ใชเปนหลักสูตรสําหรับ 
      

 
กมค. พิจารณาและกลั่นกรองหลักสูตรการฝกอบรม 

ของหนวยงานพรอมท้ังมีความเห็นเสนอ ตร.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ
ใหนําเสนอคณะกรรมการขาราชการตํารวจ (ก.ตร.) 



- ๑๑๐ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : Taba, 1962, P.454 - 459 

 
 
 
 
  

การสํารวจความตองการ 
(diagnosis of needs) 

การกําหนดจุดมุงหมาย 
(formulation of objectives) 

การเลือกเนื้อหาสาระ 
(Selection of content) 

การจัดลําดับเนื้อหาสาระ 
(Organization of content) 

การเลือกประสบการณการเรียนรู 
(Selection of learning experiences) 

การจัดประสบการณการเรียนรู 
(Organization of learning experiences) 

กําหนดส่ิงท่ีจะประเมินและวิธีประเมินผล 
(determination of what to evaluate) 



- ๑๑๑ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษใหญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา : วิชัย วงษใหญ. (2554). การพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัท อาร แอนด 
ปริ้นท จํากัด. หนา 59 
 
 
 
 
 
  

การบริหารและบริการหลักสูตร 

ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขา / เสนอขอคิดเห็น 

 

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

กําหนดจุดมุงหมายหลักการ 
และโครงสรางของหลักสูตร 

ยกรางเนื้อหาสาระ วางแผนการสอน 
สรางส่ือการเรียน และคูมือผูสอน 

ทดลองใชและแกไขปรับปรุง 

อบรมผูสอนเพื่อใชหลักสูตร 

การปฏิบัติการสอน 

การประเมินผล 

สภาพปญหา 
และความตองการของสังคม 

กลุม รายวิชา หนวย 

ผลการเรียนรู 

จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
หรือจุดประสงคการเรียนรู 

แผนการจัดการเรียนรูและส่ือ 

กิจกรรมการเรียน 

กลุม รายบุคคล 

การประเมินผล 



- ๑๑๒ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซ่ี และมอรแกน 
 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอยาง 

ขนาด
ประชากร 

ขนาด
ตัวอยาง 

ขนาด 
ประชากร 

ขนาด 
ตัวอยาง 

10 10 220 140 1,200 291 
15 14 230 144 1,300 297 
20 19 240 148 1,400 302 
25 24 250 152 1,500 306 
30 28 260 155 1,600 310 
35 32 270 159 1,700 313 
40 36 280 162 1,800 317 
45 40 290 165 1,900 320 
50 44 300 169 2,000 322 
55 48 320 175 2,200 327 
60 52 340 181 2,400 331 
65 56 360 186 2,600 335 
70 59 380 191 2,800 338 
75 63 400 196 3,000 341 
80 66 420 201 3,500 346 
85 70 440 205 4,000 351 
90 73 460 210 4,500 354 
95 76 480 214 5,000 357 

100 80 500 217 6,000 361 
110 86 550 226 7,000 364 
120 92 600 234 8,000 367 
130 97 650 242 9,000 368 
140 103 700 248 10,000 370 
150 108 750 254 15,000 375 
160 113 800 260 20,000 377 
170 118 850 265 30,000 379 
180 123 900 269 40,000 380 
190 127 950 274 50,000 381 
200 132 1,000 278 75,000 382 
210 136 1,100 285 100,000 384 

 
  



- ๑๑๓ - 

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 

วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน 
 

ขนาด
ประชากร 

ขนาดของกลุมตัวอยางท่ีขนาดความคลาดเคลื่อน (e) 
± 1% ± 2% ± 3% ± 4% ± 5% ± 10% 

500 
1,000 
1,500 
2,000 
2,500 
3,000 
3,500 
4,000 
4,500 
5,000 
6,000 
7,000 
8,000 
9,000 

10,000 
15,000 
20,000 
25,000 
50,000 

100,000 

α 

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

5,000 
6,000 
6,667 
7,143 
8,333 
9,091 

10,000 

- 
- 
- 
- 

1,250 
1,364 
1,458 
1,538 
1,607 
1,667 
1,765 
1,842 
1,905 
1,957 
2,000 
2,143 
2,222 
2,273 
2,381 
2,439 
2,500 

- 
- 

638 
714 
769 
811 
843 
870 
891 
909 
938 
959 
976 
989 

1,000 
1,034 
1,053 
1,064 
1,087 
1,099 
1,111 

- 
385 
441 
476 
500 
517 
530 
541 
549 
556 
566 
574 
580 
584 
588 
600 
606 
610 
617 
621 
625 

222 
286 
316 
333 
345 
353 
359 
364 
367 
370 
375 
378 
381 
383 
385 
390 
392 
394 
397 
398 
400 

83 
91 
94 
95 
96 
97 
97 
98 
98 
98 
98 
99 
99 
99 
99 
99 

100 
100 
100 
100 
100 

 
 

วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน 
 

   n =    N 
    1+Ne2 
 เม่ือ  n = เปนขนาดของกลุมตัวอยาง 
       N = เปนขนาดของประชากร 
          e = เปนความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง ท่ียอมรับได 


