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คํานํา 
 

 การประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2553 หมายถึง การพัฒนาคุณภาพของการบริหารจัดการ
และดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองจัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา โดยถือเปนสวนหนึ ่งของกระบวนการบริหารที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปท่ีเปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานท่ีเกี่ยวของเพื่อพิจารณา และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  
 คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ซึ่งมีหนาท่ีในการกําหนด 
พัฒนามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา  เพื่อสนับสนุนภารกิจการประกันคุณภาพ
การศึกษาใหเปนไปอยางมีระบบ กลไก ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ได ดําเนินการทบทวน
องคประกอบและตัวบงช้ีการประกันคุณภาพภายใน ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป
และความเคล่ือนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 

 เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษาอบรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
เปนไปดวยความเรียบรอย สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพจึงไดจัดทําคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 สําหรับหนวย    
ท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา เพื่อใชเปนแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาหนวยศึกษาอบรม และใหผูท่ีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพของแตละหนวย มีความเขาใจ    
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
พรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา 

 สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา ขอขอบคุณ ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร    
นาวาอากาศเอกหญิง อัชรี เอกชุน นาวาเอกหญิง ชมภู พัฒนพงษ นาวาโทหญิง จะรุวรรณ พาณิชยเดช     
พันตรีหญิง ศิรินภา  ปล้ืมจิตต รอยเอก เกียรติกูล  อยูอ่ํา ผูบังคับบัญชา หนวยศึกษาอบรม และทุกทาน
ท่ีมีสวนเกี่ยวของในการใหขอคิดเห็นท่ีเปนประโยชน และรวมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตัวบงช้ี
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยศึกษาอบรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป ท้ังนี ้หากมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ขอโปรดใหขอมูลกลับมายังสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพดวย 
จักขอบคุณยิ่ง 

 

 
       สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ 

               กองบัญชาการศึกษา 
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สารบัญ ข 

บทท่ี ๑ การประกันคุณภาพการศึกษาหนวยศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 ๑. เหตุผลและความจําเปนและวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา   

หนวยศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๑ 

 ๒. กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา ๒ 

 ๓. การประกันคุณภาพภายใน ๕ 

 ๔. นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ๙ 

 ๕. การประเมินคุณภาพภายนอก 

๖. ความสัมพันธระหวางการประกนัคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

๑๐ 

๑๑ 

บทท่ี ๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ๑. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน 

๒. ความหมายของการประเมินตนเอง 

๓. วัตถุประสงคของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

๔. หลักการสําคัญในการประเมินตนเอง 

๕. ประโยชนของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 

๑๓ 

๑๓ 

๑๔ 

๑๔ 

๑๕ 

บทท่ี ๓ ข้ันตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา  

 ๑. การเตรียมการของหนวยศึกษาอบรมกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน 

๒. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 

๓. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ 

๑๖ 

๑๘ 

๑๙ 

บทท่ี ๔ นิยามศัพท ๒๐ 

บทท่ี ๕ คําอธิบายตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน        

          สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 

          สําหรับหนวยท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา  

 

 ๑. หลักสูตรท่ีใชในการประเมิน 

๒. ตัวบงช้ีท่ีใชในการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

๓. กําหนดคาน้ําหนัก 

๔. เกณฑการประเมิน 

๓๐ 

๓๐ 

๓๑ 

๓๒ 
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 ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
สําหรับหนวยท่ีรับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา 
๑.  ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร 

 

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

๓๖ 
๓๗ 
๔๑ 
๔๕ 
๕๐ 

 องคประกอบท่ี ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ 
     ๕) ดานงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

๕๒ 
๕๓ 

 องคประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
     ๖) ดานการบริการวิชาการ 
     ๗) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
องคประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 
     ๘) ดานการบริหารจัดการในภาพรวม 
๒.  ตัวบงช้ีเชิงประจักษ 
     ๑) ดานหลักสูตร 
     ๒) ดานสถานท่ี 
     ๓) ดานอุปกรณเครื่องชวยฝก 

๕๕ 
๕๖ 
๕๘ 
๕๙ 
๖๐ 
๖๙ 
๗๐ 
๗๑ 
๗๖ 

บรรณานุกรม ๗๙ 
ภาคผนวก ๘๐ 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
- แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

๘๑ 

 - วงรอบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษาอบรม 
- สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
- ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา 

ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

๘๕ 
 

๘๖ 
 

 - ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนรวมงาน 
ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

๙๐ 
 

 - ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา 
ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
 

๙๔ 
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 - ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ท่ีมีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

๙๘ 

 - แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร  
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

๑๐๑ 

 - แนวทางการจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรของสวนกลาง ๑๐๙ 

 - รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา ๑๑๐ 

 - รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษใหญ ๑๑๑ 

 - วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน ๑๑๒ 

 - วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน ๑๑๓ 

 - วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน ๑๑๓ 

 


