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บทที่ ๑ 
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 
๑. บทน า  
 “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ 
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝั งจิตส านึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเมือง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ 
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุรู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” เป็นความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
และได้ก าหนดหลักการส าคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา โดยที่ก าหนดให้ 
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจส าคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องด าเนินการ  อีกทั้งต้องเป็นไปตามระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการ
ที่กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ก าหนดด้วย 
 การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประการที่รับช่วงผู้จบ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าท างาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
มีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนที่จบการศึกษาจาก
สถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถมีทักษะ และมีคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามที่หลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นบุคคลส าคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และ
บุคลากรสนับสนุนทุกคนในสถานศึกษา) ต้องค านึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดท ากิจกรรมใดหรือ
โครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้
ในการจัดการศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคคลทุกฝุายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
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ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการอย่างยั่งยืน ผู้เกี่ยวข้องทุกฝุายในสถานศึกษาต้องมีการท างานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่
ผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการท างานเป็นระบบ มีคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา มีการก าหนดเปูาหมายและด าเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดท า
ขึ้น เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เป็นฐานในการก าหนดเปูาหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็นระยะ
จะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชน 
และองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษา ด้วยการด าเนินงานที่ทุกคนมีจิตส านึก
และความรับผิดชอบร่วมกันเช่นนี้ ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารการศึกษาที่แท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการท าง าน
ของทุกคนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา 
 
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
กับการประกันคุณภาพการศกึษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยก าหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณภาพภายนอก” เพ่ือใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน 
 การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและ
ประเมินการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาหมายและระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัด โดยหน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ
ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดท า
รายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือพิจารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและ
เพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก 
 การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยค านึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ 
และแนวทาง การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
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คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อว่า “สมศ.” พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย 
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ด าเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) รอบที่สอง (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) และอยู่ระหว่าง
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘)  
 รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่งมีหลักการส าคัญ 
๕ ประการ ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นการประเมินเพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน
การจับผิดหรือการให้คุณให้โทษ 
 ๒.  ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลักฐานข้อมูลตามสภาพความเป็นจริง 
(Evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) 
 ๓.  มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการก ากับควบคุม 
 ๔.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษา
จากทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
 ๕.  มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมี
ความหลากหลายในทางปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถก าหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน 
 
๓. การประกันคุณภาพภายใน 
 รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๓ : ก) กล่าวถึง การประกันคุณภาพภายในว่า เป็นกระบวนการการบริหาร
จัดการที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาผู้ เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจที่
สถานศึกษาต้องท าอยู่แล้ว การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องที่แปลกไปจากงานปกติ 
และไม่ใช่การประเมิน ไม่เน้นการสร้างเอกสาร แบบวัดหรือแบบประเมินเป็นจ านวนมาก แต่เป็นการประเมิน
เพ่ือพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาท าให้สถานศึกษาได้สารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนา ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในด้านปัจจัยกระบวนการ 
และผลผลิตเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความส าเร็จหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
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ทั้งระบบ ดังนั้นในการด าเนินการประเมินผลภายในสถานศึกษาควรค านึงถึงหลักการส าคัญดังต่อไปนี้ 
(รุ่ง แก้วแดง, ๒๕๔๔) 
 ๑.  จุดมุ่งหมายของการประเมินผลภายใน คือ การที่สถานศึกษา ร่วมกัน พัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือท าให้บุคลากรเสียหน้า โดยเปูาหมาย
ที่ส าคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดข้ึนกับผู้เรียน 
 ๒.  การประเมินผลภายในของโรงเรียนควรเป็นกระบวนการทั้ง (Whole-school Process) 
ให้ทุกฝุายมีส่วนร่วมในการก าหนดความเปลี่ยนแปลงด้วยความเต็มใจและรู้สึกถึงความเป็นเจ้าของ 
(Ownership) ร่วมกัน 
 ๓.  การประเมินผลภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการท างานปกติ
ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่กระบวนการที่แยกส่วนจากการด าเนินงานตามปกติของ
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปูาหมายชัดเจน ท าตาม
แผน ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมี
จิตส านึกในการพัฒนาคุณภาพการท างาน 
 ๔.  ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินภายในสถานศึกษา ควรน ามาจากตัวบ่งชี้ที่จะใช้ในการประเมินผล
ภายนอกหรือสถานศึกษาน ามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเทคนิควิธีการที่ใช้
จนถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโรงเรียน 
 ๕.  การประเมินผลภายในสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคคลอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการด าเนินงาน จะต้องให้ผู ้ที ่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพ้ืนที่หรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
เปูาหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันท า ช่วยกันผลักดันให้
สถานศึกษามีคุณภาพ เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของ
ผู้ปกครอง สังคม และประเทศชาติ 
 ๖.  โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศของการประเมินผลภายในให้เป็นเรื่องส าคัญที่สุดเพ่ือสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
ก าหนดว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในเพ่ือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย (ส านักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๓ : ๒๒) 
 ๑. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระท าโดยบุคลากรของสถานศึกษา 
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่ก ากับดูแลสถานศึกษา 
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 ๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดท ารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 ๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการก าหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง
การวางแผน และการด าเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตส านึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน 
 โดยให้สถานศึกษาด าเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดยเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้
สถานศึกษาจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผย รายงานนั้น
ต่อสาธารณชน ตลอดจนสถานศึกษาต้องน าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
ไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 
องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

การประกัน 
คุณภาพ 
ภายใน 

การประเมิน 

คุณภาพภายใน 

การพัฒนา 
คุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพการศึกษา 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพภายในและแนวคิด
ตามหลักการบริหาร 
 ถ้าพิจารณาแนวคิดเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพที่ประกอบด้วยการควบคุมและ
การตรวจสอบคุณภาพ กับหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วยการร่วมกัน
วางแผน (P) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (D) ร่วมกันตรวจสอบ (C) และร่วมกันปรับปรุง (A) จะเห็นว่ามี
ความสอดคล้องกัน ดังนี้ 
 
 

 
 
 

 จากแผนภาพข้างต้น การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ก็คือ กระบวนการบริหารเพื่อ
พัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้อง
ร่วมกันวางแผน และด าเนินการตามแผน เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเปูาหมายและ
มาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ เพ่ือ
พัฒนาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเปูาหมายและมาตรฐานการศึกษา เมื่อสถานศึกษามีการตรวจสอบ
ตนเองแล้ว หน่วยงานในเขตพื้นที่และต้นสังกัดก็เข้ามาช่วยติดตาม และประเมินคุณภาพเพื่อให้
ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะท าให้สถานศึกษามีความอุ่นใจ และเกิด
ความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ 
 

  
  

การควบคุมคุณภาพ 

ร่วมกันวางแผน 

ร่วมกันปฏิบัติ ร่วมกันปรับปรุง 

ร่วมกันตรวจสอบ 

การตรวจสอบและ 
ประเมินคุณภาพ 
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 ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 

การเตรียมการ  การด าเนินการ  การรายงาน 
๑.  เตรียมความพร้อม
 ของบุคลากร 
 สร้างความตระหนัก 
 พัฒนาความรู้และทักษะ 
๒.  แต่งตั้งกรรมการที่      
 รับผิดชอบ 

 ๑.  วางแผนการปฏิบัติงาน (P) 
 ก าหนดเปูาหมายหรือ 
 มาตรฐานการศึกษา 
 จัดล าดับความส าคัญ 
 ของเปูาหมาย 
 ก าหนดแนวทาง 
 การด าเนินงาน 

 จัดท ารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจ าปี 
รวบรวมผลการด าเนินงาน
และผลการประเมิน 
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน 
เขียนรายงาน 

   ก าหนดระยะเวลา 
 ก าหนดงบประมาณ 
 ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

  

     

  ๒. ด าเนินการตามแผน (D) 
 ส่งเสริม สนับสนุน 
 จัดสิ่งอ านวยความสะดวก 
     สนับสนุนทรัพยากร 
 ก ากับ ติดตาม 
 ให้การนิเทศ 

  

     

  ๓. ตรวจสอบประเมินผล (C) 
 วางกรอบการประเมิน 
 จัดหาหรือจัดท าเครื่องมือ 
 เก็บข้อมูล 
 วิเคราะห์ข้อมูล 
 แปลความหมาย 
 ตรวจสอบ/ปรับปรุง 
 คุณภาพการประเมิน 

  

     

  ๔. น าผลการประเมิน 
     มาปรับปรุงงาน (A) 
 ปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
 ของบุคลากร 
 วางแผนในระยะต่อไป 
 จัดท าข้อมูลสารสนเทศ 

  

 

(คัดลอกมาจาก เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ.) 
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๔. ความจ าเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.
๒๕๕๓ ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดระบบการบริหารการศึกษาของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ ต้องพร้อมรับกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนหลายแห่งได้น าระบบการประกันคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้กับ
ระบบการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงต้องค านึงถึงมาตรฐานการศึกษา
ของภายนอก และมาตรฐานการศึกษา จึงเป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการก าหนดระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับ
ของภายนอก 
 การประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ หมายถึง แนวปฏิบัติของ
หน่วยศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่ได้ด าเนินการตามระบบหรือแผนงานที่ก าหนดไว้ 
อันจะท าให้เกิดความมั่นใจว่าได้ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
๕. นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑. ให้ทุกหน่วยงานจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี โดย
จะต้องด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่ส่งผล
คุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

๒. ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแต่ละหน่วยงาน
เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการด าเนินงาน
การประกันการศึกษาภายใน 

๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร 
พัฒนาและติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพ่ือใช้ก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ก าหนด โดยควรเน้น
การจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบุคลากร ดังนี้ 

(๑) หลักสูตรการศึกษา 
(๒) ครู อาจารย์ และครูฝึก และระบบการพัฒนาครู อาจารย์ และครูฝึก 
(๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน 
(๔) ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น  
(๕) อุปกรณ์การศึกษา 
(๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 
(๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้ศึกษาอบรม 
(๘) องค์ประกอบอ่ืนตามที่หน่วยงานเห็นสมควร 
ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการ

เป็นการภายใน ได้ตามท่ีเห็นสมควร 
๕. จัดท ารายงานประจ าปีที่ครอบคุลมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 

ดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด กองบัญชาการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก 

๖. น าผลการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

๗. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยให้กองบัญชาการศึกษา เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ 

ตร. โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 ๑. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา ก าหนดกรอบ แนวทางและวิธีการประเมิน
คุณภาพการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 ๒. ก าหนด พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 ๓. ก าหนดหน่วยงานที่จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเพิ่มเติม 
 ๔. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานตามประกาศนี้ 
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 ๕. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา   เพ่ือพัฒนามาตรฐานให้กับ
ผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ เข้ามา
มีส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการ คณะท างานต่างๆ  เพื่อด าเนินการและสนับสนุนภารกิจ  
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการด าเนินการต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในนามของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 
๖. การประเมินคุณภาพภายนอก 
 การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษา เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา เพ่ือมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้นจากการที่สถานศึกษามีการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของตนเอง ด าเนินการปรับปรุงคุณภาพ 
มีการก ากับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงรับการประเมิน
ภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) : สมศ. 
ซึ่งจะด าเนินการโดยพิจารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก จึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนโดยมีวัตถุประสงค์ของ
การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้  
 ๖.๑  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
 วัตถุประสงค์ทั่วไป 
 ๑) เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการด าเนินพันธกิจด้านต่าง ๆ  
 ๒) เพ่ือกระตุ้นเตือนให้สถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓) เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 
 ๔) เพ่ือรายงานระดับคุณภาพและพัฒนาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
 ๑) เพ่ือตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการด าเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. ก าหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด 
 ๒) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ช่วยสะท้อนความแตกต่างของแต่ละสถานศึกษาที่แสดงถึง 
อัตลักษณ์ รวมทั้งผลส าเร็จของการด าเนินงานตามมาตรการส่งเสริมและการชี้น าสังคมของ
สถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ 
 ๓) เพ่ือยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ 
 ๔) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง 
 ๕) เพ่ือส่งเสริมให้สถานศึกษามีทิศทางที่สอดคล้องกันในการประเมินคุณภาพ
ภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน 
 ๖) เพ่ือสร้างความร่วมมือและมีเปูาหมายร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเป็นการเชื่อมโยงการด าเนินงานสู่การพัฒนา
คุณภาพร่วมกัน 
 ๗) เพ่ือรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
สาธารณชน 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑) การบริหารจัดการรวมถึงการใช้ทรัพยากรของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล โดยท าให้การผลิตก าลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ
เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ 
 ๒) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ระบบในการก าหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
 ๓) สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเข้าสู ่ระดับมาตรฐานสากล 
และมีความเป็นเลิศตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา 
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๗. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกันระบุถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ท าหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และท าการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพ่ือให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 
 จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ 
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลผลิต
หรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา ดังนั้น
ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็นสิ่งจ าเป็น 
 
แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 

ส่วนเชื่อมโยง 
 
              การประกนัคุณภาพภายนอก 
            การประกันคุณภาพภายใน   

 
 

แผนภาพที่ ๑  ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 

ข้อมูลปูอนกลับ 

 
 

การด าเนนิงานปกติ
ตามภารกิจของ
สถานศกึษา หรือ
หน่วยฝึกอบรม 

 
การประเมินผล
การด าเนินงาน

ตามปกติ 

 

การ 
ตรวจ
เย่ียม 

 

รายงาน
ผล

ประเมนิ 

 

รับรอง 
รายงานผล
ประเมนิ 

 

รายงานประจ าปี
ตามปกติ หรือ  

SAR 
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 จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่าเมื่อสถานศึกษามีการด าเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ว 
จ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพ่ือน าเสนอสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสารเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายใน
ของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงานต้นสังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอก
โดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจ าเป็นต้องจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อน
ภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ 



 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

บทที่ ๒ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

๑. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพ่ือตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน

ของหน่วยศึกษาอบรมตามระบบและกลไกที่หน่วยศึกษาอบรมนั้นๆ ได้ก าหนดขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้หน่วย
ศึกษาอบรมได้ทราบสถานภาพที่แท้จริง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้น ทั้งคณะผู้ประเมิน
และหน่วยศึกษาอบรมที่รับการประเมินจ าเป็นต้องก าหนดบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓  
 ๑) เพ่ือให้สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนาการจัด
การศึกษาได้ทันในปีงบประมาณถัดไป  
 ๒) เพื่อให้สามารถจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพภายในส่งให้หน่วยงานต้นสังกัด 
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
 ๓) เพ่ือให้การประกันคุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่กล่าวข้างต้นจึงควรมีแนวทางการจัด 
กระบวนการประเมินคุณภาพจ าแนกเป็น ๔ ขั้นตอน ตามวงจรคุณภาพ P-D-C-A คือ การวางแผน 
(Plan) การด าเนินงานและรวบรวมข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check) และการเสนอแนวทาง
ปรับปรุง (Act)  
 ๔) น าผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน มาท าแผนกลยุทธ์
ประจ าปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนา  
 
๒. ความหมายของการประเมินตนเอง 

การประเมินตนเอง (Self-Assessment) หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาท
หน้าที่ของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเหมาะสม
หรือไม ่เพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด 

การประเมินตนเองของหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่าหน่วยงาน
ของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลส าเร็จมากน้อยเพียงใด มีการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร 
งบประมาณที่เหมาะสมเพียงใด ผลการด าเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับใด  พร้อมทั้ง
มุ่งทบทวน ค้นหาและวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพและปัจจัยกดดันที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทาง
สร้างเสริมความแข็งแกร่งและแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงาน  บทบาทหน้าที่ ตลอดจน
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เงื่อนไขปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันตามกระบวนการพัฒนาระบบ
คุณภาพการศึกษาโดยมุ่งที่จะได้รับผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพยั่งยืนและเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
๓. วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ และบันทึกผลการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผล ประสิทธิภาพและ
คุณภาพของผลการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน และบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา 
 ๒) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ บันทึกข้อมูลและข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภาพ และ
ปัจจัยกดดันในการด าเนินงานของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา 
 ๓) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ บันทึกข้อมูล และเสนอแนวทางในการสร้างเสริมความแข็งแกร่ง
เพ่ือด ารงไว้ ซึ่งสิ่งที่ท าได้ดีอยู่แล้ว และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 

 
๔. หลักการส าคัญในการประเมินตนเอง 
 หลักการส าคัญในการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของแต่ละ
หน่วยงาน มีดังนี ้
 ๑) เข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง 
 ๒) มีการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการด าเนินงานของแต่ละคณะอย่างชัดเจน 
 ๓) มีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้คุณภาพ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถปฏิบัติได้
เป็นที่ยอมรับของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๔) มีผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ในรูปคณะกรรมการ โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน 
 ๕) ด าเนินการประเมินหน่วยงานโดยปราศจากอคติหรือความล าเอียงทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบต่อหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง 
 ๖) มีการวางแผนการประเมินตนเองให้สอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพของหนว่ยงาน
ในระดับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และสอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
 ๗) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง 
 ๘) มีกระบวนการด าเนินงานทั้งที่เริ่มจากบนสู่ล่าง (Top-down) และจากล่างสู่บน 
(Bottom - up) โดยผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการก ากับดูแลการด าเนินงานและ
บุคลากรในหน่วยงาน และมีบทบาทในการให้ข้อมูล วิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และเสนอแนะ 
 ๙) มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง ทันสมัย และสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน 
เพ่ือให้ผลที่ได้รับจากการศึกษาและวิเคราะห์ตนเองมีความถูกต้อง 
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 ๑๐) ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบการด าเนินงานและผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับมาตรฐานและเกณฑ์ที่หน่วยงานและส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด โดยแยกตามตัวบ่งชี้คุณภาพ 
 ๑๑) มีการบูรณาการผลการวิเคราะห์ตนเองในด้านต่างๆ และระดับต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือ
สามารถหาข้อสรุปที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาการด าเนินงานให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้น 
 ๑๒) เป็นกระบวนการด าเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและมีความต่อเนื่อง 
โดยมีการน าผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และเมื่อมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ไปได้ระยะหนึ่งก็มีการด าเนินการประเมินตนเองครั้งใหม่ เพื่อน าผลการประเมินตนเองไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๓) น าเสนอด้วยภาษาและรูปแบบหรือระบบที่สามารถอ่านท าความเข้าใจได้ง่าย 
 ๑๔) รายงานมีส่วนประกอบที่ครอบคลุมและสอดคล้องกับกรอบของมาตรฐาน องค์ประกอบ
คุณภาพและดัชนีตัวบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนดไว้ในระบบการประเมินคุณภาพท้ังภายในและภายนอก 
 ๑๕) น าเสนอผลการประเมินตามท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีบิดเบือน 
 
๕. ประโยชน์ของการประเมินตนเองและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
 ๑) หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีความกระตือรือร้นและมีวิธีการในการท างาน
ที่เป็นระบบและให้ความส าคัญด้านคุณภาพของผลงานมากขึ้น 
 ๒) หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานแต่ละระดับมีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการด าเนินงาน 
 ๓) หน่วยงานมีความพร้อมในด้านเอกสารในการรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก 
 ๔) การน าข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงาน  จะท าให้
หน่วยงานมีผลการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
 ๕) คุณภาพการศึกษาโดยรวมของหน่วยงานและของสังคมเพ่ิมสูงขึ้น 
 ๖) หน่วยงานมีความพร้อมในด้านเอกสารและในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอ่ืน
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก 
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บทที่ ๓ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

การประเมินการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๕๗ 
ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการส่งเสริม  รวมทั้งสิ้น ๑๘ ตัวบ่งชี้ 

 
๑. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑.๑ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ - ๘, ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ใช้ทุกหลักสูตร
ที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 
 ๑.๒ กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ใช้หลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน ระดับ
ผู้บังคับหมวดและกองก ากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ใช้หลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี 
 ๑.๓ กองก ากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดนใช้หลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ 
 
๒. การแบ่งกลุ่มตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ 
 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม 
โดยก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติได้ 
ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑๖ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ๑)  ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ๓  ตัวบ่งชี้ 

๒)  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    ๒ ตัวบ่งชี้ 
๓)  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    ๒ ตัวบ่งชี้ 
๔)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๒ ตัวบ่งชี้ 
๕)  ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม  ๔ ตัวบ่งชี้ 
๖)  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๓ ตัวบ่งชี้  
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 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรมตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุและเลือก
ด าเนินการตามจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยศึกษา
อบรม ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 
 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยศึกษา
อบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพ่ือร่วมกันชี้แนะ ปูองกัน และแก้ไขปัญหา
สังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปได้ โดยมี
เปูาหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง สิ่งเสพติด 
อุบัติภัย เป็นต้น ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 
 
๓. ก าหนดค่าน้ าหนัก 
 ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ าหนัก ๑๐๐ ดังนี้ 
 ๓.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   มีค่าน้ าหนัก  ๘๐ 
 ๓.๒ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   มีค่าน้ าหนัก  ๑๐ 
 ๓.๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีค่าน้ าหนัก  ๑๐ 
 
๔. เกณฑ์การประเมิน 
 ๔.๑  เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 
  ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณา
ผลการด าเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน 
ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ 
๐ คะแนน 
 ๔.๒  เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ 
  การค านวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วย
ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของ
ทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่าน้ าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการค านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ 
ต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง 
  ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน 
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 ๔.๓  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
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ตัวบ่งชีแ้ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๘ ตัวบ่งชี้ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 
ด้าน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก ชนิดตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 

คุณภาพ 
ผู้ศึกษาอบรม 

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ 

๕ ผลลัพธ์ 

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๕ ผลลัพธ์ 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรม   
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

๕ กระบวนการ 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

๔. จ านวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 

๕ ผลลัพธ์ 

๕. จ านวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

๕ ผลลัพธ์ 

การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

๖. ผลของการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพ 
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ์ 

๗. ผลของการด าเนินงานของ 
จุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ์ 

การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๘. การส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๕ ผลลัพธ์ 

๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

๕ กระบวนการ 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ 
มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 
ด้าน ตัวบ่งชี้ น้ าหนัก ชนิดตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริหารจัด
การศึกษา 

การบริหารและ
การพัฒนา
หน่วยศึกษา
อบรม 

๑๐. ผลการพัฒนาครู/อาจารย์
และครูฝึก 

๕ กระบวนการ 

๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยศึกษาอบรม 

๕ กระบวนการ 

๑๒. ผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 

๕ ผลลัพธ์ 

๑๓. ระบบการบริหารบุคลากร 
เพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ 
ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

๕ กระบวนการ 

การประกัน
คุณภาพภายใน 

การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑๔. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๕ กระบวนการ 

๑๕. ผลการประเมินการประกัน
คุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม 

๕ ผลลัพธ์ 

๑๖. การน าผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม 

๕ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๘๐  
ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์ 

ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

อัตลักษณ์ ๑๗. ความส าเร็จของการพัฒนา 
ผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์      
ทีห่น่วยศึกษาอบรมก าหนด 

๑๐ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๑๐  
ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  

มาตรการ
ส่งเสริม 

๑๘. ความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า 
ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 

๑๐ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๑๐  

รวมน้ าหนักทั้ง ๑๘ ตัวบ่งช้ี ๑๐๐  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก : ๕ 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ 
 เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
  
วิธีค านวณ 
 
 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

๔. จ านวนผู้ศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการจ าแนกตามหลักสูตรที่ผ่านการทดสอบ 
 
 

จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ     
 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกดัและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อย
กว่า ๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
กับความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้อง 
 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอ านาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ 
 กรณีที่ ๑  ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรม 
 กรณีที่ ๒  ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 กรณีที่ ๓  ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ ใต้บังคับบัญชา และไม่มี
ผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 กรณีที่ ๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม
ในทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม 
๓ - ๖ เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ  คะแนนเต็ม ๕  
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลพ้ืนฐานและรายงานผลการส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง 
โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจ (เทียบจาก ๕ ระดับ) ที่ได้จากการประเมินผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรมที่ท างานด้วยตั้งแต่ ๓ - ๖ เดือน ทั้งนี้การประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ ๑) ความรู้
ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒) ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
 หมายเหตุ แบบประเมินของผู ้บังคับบัญชาต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
และแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับกลับคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ เช่นกัน โดยพิจารณาจาก
ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของ
ผู้ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 
 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู ้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  หมายถึง การจัดกระบวนการ
การศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์
ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าโครงการ มีห้องสมุดและระบบ
สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมีหลายรูปแบบ เช่น 
 ๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning:PBL) 
 ๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 ๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 
 ๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study) 
 ๕. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
 ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 
 ๗. การเรยีนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
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ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตร 
 ๒   หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู ้ศึกษาอบรมในรายบุคคล และน าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร 
 ๓   หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 
 ๔   คร/ูอาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรมีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ
การศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕   ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากข้อ ๑ 
ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่ก าหนดไว้ 

๒. รายงานผลการด าเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่ก าหนด 
๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร

ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล 
๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศ

หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง 
๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น 

ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญรวมถึงเอกสารอื่น ๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา 
สื่อ เทคโนโลยี เป็นต้น 
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๖. มีเอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ศึกษาอบรม มีการแสดงถึงแนวทางการปรับเปลี่ยนการประเมินท่ีเหมาะสม 

๗. มีเอกสารหลักฐานการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
ให้เต็มศักยภาพ มีเอกสารหลักฐานที ่แสดงถึงการบูรณาการความรู ้และประสบการณ์มา
พัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิต
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยศึกษาอบรมแต่ละปี 
 ครู หมายถึง ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอน
ภาควิชาการหรือภาคปฏิบัติ 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม
ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถท าการสอนในวิชา
ทั่วไปที่ได้รับมอบหมายได ้
 งานวิจัย  หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 
เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น งานวิจัยในชั้นเรียน 
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล 
โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา 
๓) มีวิธีการด าเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน า
ความรู้ที่ได้จากการด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษา
ค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้าง
องค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้น
กระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ เป็นที่ยอมรับ
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ในระดับกองบังคับการหรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หรือระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 
  หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน 
ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก
ทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป  

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใชป้ระโยชน์ 
                 ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การปูองกันหรือ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ในระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติ  หมายถึง การน าเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ
หรือดนตรีที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอ
ในระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติอย่างเป็นระบบ 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   
                 จ านวนคร/ูอาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

X ๑๐๐ 



- ๒๘ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมี
ชื่อเสียงในระดับประเทศ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอผลงาน หรือ
สิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการ
การน าเสนอในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กร สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 การเผยแพร่ที่มีคุณภาพ หมายถึง การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดง
ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/
วิชาชีพสู่สาธารณะและหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เผยแพร่ในสถานที่จัดแสดงผลงานระดับหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. จัดการแสดงผลงานในสถานที ่ขององค์กรหรือสมาคมที ่จ ัดไว้เพื ่อแ สดงผลงาน
โดยเฉพาะ และมีคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 
 ๓. การเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรื อเป็น
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ๔. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผลงานหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมี
องค์ประกอบของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ 
และนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพ 
 ๕. การเผยแพร่ที่ไม่ใช่การแสดง จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล 
โดยผลงานที่เผยแพร่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดง
กิจกรรมการด าเนินการอย่างเป็นระบบและมีคุณภาพของผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดง
พ้ืนบ้าน ดนตรี ดุริยางค์ศิลป์ และการแสดงนอกสถานที่ เป็นต้น 

งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์/ครูฝึก น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ 
ไดร้ับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
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 ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชน
ในเรื่องต่าง ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข 
ด้านการบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไป
ประกอบเป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
 ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับ
จิตใจ ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา
และการประเมินไว้ 
 ๕. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/
บรรยาย/ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพ่ือต่อยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติ หรือนานาชาติภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการน านวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรอง
เป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน 
ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

การนับจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก 
มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจน ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณ ในกรณีที่งานวิจัยหรือนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้น
ในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ 
จะนับงานวิจัยหรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเม่ือได้รับการตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
ว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 



- ๓๐ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

 
วิธีค านวณ 

 

 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู /อาจารย์และครู
ฝึกทั้งหมด ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ  โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการรับรอง
การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับหน่วยศึกษาอบรม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ระดับชาติ นานาชาติ ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็น
ผลจากงานวิจัยไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
การพัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 

  

 

  ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
                                       ทางวิชาการหรือวิชาชีพ                                    X ๑๐๐ 
                                จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

 



- ๓๑ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 
   ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ
งานบริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่
ชุมชนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 
 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน  หมายถึง โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น 
การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของ
ชุมชนในด้านการปูองกันภัยอันตรายประเภทต่าง ๆ  
 การให้บริการวิชาการ หมายถึง การที่หน่วยศึกษาอบรมอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือ
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน  ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน รวมถึงการบริการทางวิชาการที่มีค่าตอบแทนและบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า 
 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ หมายถึง การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มี
ผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ น าไปสู่ความสงบสุข เช่น การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การปูองกั น
ภัยอันตรายจากแหล่งอบายมุขต่าง ๆ การปูองกันน้ าท่วม การจัดเวรยามดูแลหมู่บ้าน การให้ความรู้
เรื่องการปูองกันตัว การฝึกยิงปืน เป็นต้น 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
 
 

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

 

X ๑๐๐ 



- ๓๒ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑.  ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ให้นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง ไม่นับจ านวนที่ไปช่วยราชการที่อ่ืนแต่นับรวมจ านวนที่มาช่วยราชการ 
และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
  ๒.  การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได ้
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๗ ผลของการด าเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผล 
  ต่อชุมชนสังคม ประเทศ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของหน่วยศึกษาอบรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ า 
และเป็นที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ 
 จุดที่ให้บริการ หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ท าเป็นประจ าและมีที่ตั้ง
เป็นการถาวร ทั้งภายในและภายนอกหน่วย เช่น คลินิครับปรึกษากฎหมาย เป็นต้น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๓ – ๔ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๕ – ๖ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๗ – ๘ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๙ 
จุดที่ให้บริการ 
ที่มีผลต่อชุมชน 
สังคม ประเทศ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยศึกษาอบรมที่ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพเป็นประจ าและเป็นที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ 

๒. มีเอกสารการเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติการด าเนินโครงการจากผู้บังคับบัญชา 
 



- ๓๓ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๘  การส่งเสรมิและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้
สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา 
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้
ต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได ้
 ศิลปะ  หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
และมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับ
ความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  
 

วิธีค านวณ 
 

 
 
 

 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 
  

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   
จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 



- ๓๔ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม 
ชุมชน หรือประเทศ อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัย
เชิงประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการ
วิชาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

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

เพ่ือแสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิด
รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทัน
อย่างมีปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของ
ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่า
ความงาม อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น 
เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
และมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความส อดคล้องกับ
ความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับ
สังคม สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตหน่วยศึกษาอบรมที่น่าศรัทธา



- ๓๕ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

เป็นที่ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิต
ท่ามกลางกระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับ
ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทาง
ที่ดีข้ึน โดยมีเปูาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้าง
สิ ่งที ่ใหม่ต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคมและความยินยอม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจ
มีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่ อให้เกิดวิถีชีวิต
ที่งดงามสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรม
และนามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 ๒   สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และแตกต่าง
อย่างมีความสุนทรีย์ 
 ๓   ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 ๔   การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้ผู้ศึกษาอบรมและบุคลากร
มีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
 ๕   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ – ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 

 
  



- ๓๖ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 
๒. โครงการหรือกิจกรรมที ่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 
๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัย และความสวยงาม 
๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม

ให้ผู้รับการศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็น ๑ - ๔ 

 หมายเหตุ   ๑.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 
   ๒.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  
   ๓.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้อง

กับพ้ืนที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ 
และครูฝึก ในด้านวิชาชีพ วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการบริหารจัดการ   
 ครู หมายถึง ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอน
ภาควิชาการหรือภาคปฏิบัติ 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม
ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถท าการสอนในวิชาทั่วไป
ที่ได้รับมอบหมายได ้
 

  



- ๓๗ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

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

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด าเนินการได้ 
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๓. รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

  -  จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
  - จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครู ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนา 
เช่น การอบรมสัมมนารวมทั้งปี ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
  -   จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ/ด้านการจัดการเรียน
การสอน/ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ/ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน/
ด้านการบริหารจัดการ ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนา เช่น การอบรมสัมมนารวมทั้งปี ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมง
ขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๕. เอกสารหลักฐาน ที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านคร/ูอาจารย์ และครูฝึก  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
  เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา และน าไปสู่สังคมฐานความรู้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๒  ผลการด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ 
ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๔  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๕  ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
และได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยศึกษาอบรม 
 ๒.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการและกิจกรรม 
 ๔.  การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม 
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 ๕.  เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 
  -  จ านวน บัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ 
๖ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
  -  จ านวนบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้  
ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๖.  เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๒  ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมใช้ระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประเมิน
ผู้บริหารในด้านการบริหารจัดการ และการเป็นผู้น าเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีให้เกิด
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 
 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้บังคับการ และ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง ผู้ก ากับการ 
 หัวหน้าหน่วยของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้ก ากับการทุกคน และ 
หัวหน้าหน่วยของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง สารวัตรทุกคน 
 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
เป็นแนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
 ซึ่งครอบคลุมถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติการ ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม
ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ประกอบด้วยหลัก ๙ ประการ คือ 
 ๑. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
  ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาวะความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท า กิจกรรม
หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผย
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ข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และ
ด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย 

๒. ความโปร่งใส 
  ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบ
ชัดเจน การด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมี
ความมั่นใจได้ว่าการด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตาม
เปูาหมายของนโยบาย 
 ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ 
  การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัวเหล่านี้ 
ถือเป็นการทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเอง และองค์การในภาคเอกชน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็น
เครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๔. การสร้างการมีส่วนร่วม 

 การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วน
ร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการด าเนินงาน
ของรัฐได้เป็นอย่างด ี
 ๕. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง 
  ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติมีการให้
ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝุาย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษ
ที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือปูองกันการละเมิดหรือฝุาฝืน 
การมีระบบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 
 ๖. การตอบสนองท่ีทันการ 
  หมายถึง การให้การตอบสนองท่ีทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในเวลาที่ทันการ 
 ๗. ความเห็นชอบร่วมกัน 
  สังคมประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่างให้บนพ้ืนฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก 
 ๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า 
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 ๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 
หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วน

หนึ่งกับองค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับ
หน่วยงาน 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก 
 ๑.  ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ 
ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๖๐  
 ๒.  ให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๔๐ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลรวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยศึกษาอบรม 

๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลโดยมีเอกสาร
หรือหลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม
ได้ก าหนดให้มีกระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบ
การด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม 

๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมมีการติดตามผล
การด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและ
งบประมาณ การบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยศึกษาอบรม 

๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร 
   ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑    มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 ๒   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญ
ก าลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ๓   มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 ๔ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 
 ๕ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ด าเนินการได้ 

๑ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๒ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๓ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๔ ข้อ 
ด าเนินการได้ 

๕ ข้อ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. แผนงานด้านการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรมและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 
๒. โครงการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า สวัสดิการ 
และสิทธิประโยชน์ ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น 

๓. ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น ค าสั่งแต่งตั้ง
หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก
ด้านการบริหารบุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การท างานข้อมูล หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง เช่น การฝึกอบรม การศึกษา การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 

๕. สถิติการเข้าออกของบุคลากรทุกประเภท 
๖. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร 
๗. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง 

และระยะยาว 
๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผลการประเมินไป

ปรับปรุง 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น ระดับความส าเร็จของ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับหน่วยศึกษาอบรม 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้าง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
  นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ 
และเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดี
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ยิ่งขึ้น เมื่อน านวัตกรรมมาใช้และจะช่วยให้การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานั้นได้ผลดี
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยศึกษาอบรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ๒ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๓ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
 ๔ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  ๑)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 
  ๒)  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด 
(๑๕ ม.ค.) 
  ๓)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม 
  ๔)  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๕ มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด าเนินการได้ 
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไร
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑ 
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คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

 ๓.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
 ๔.  มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 
ระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม 
 ๕.  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.  มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 ๗.  มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
 ๘.  มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด 
 ๙.  มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยศึกษาอบรม 
 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 

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

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

 



- ๔๖ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๖ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๕ 
วัตถุประสงค์ :   
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมตรวจสอบความส าเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่ก าหนด 
มีระบบและกลไกที่ชัดเจน และน าผลที่ได้จากการด าเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด และเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒ หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่าน
การพิจารณาจากผู้มีอ านาจสูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
 ๓ หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในไป
ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน 
 ๔ หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน 
 ๕ หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานในสังกัด 
มีการยกย่องเชิดชูหน่วยงานที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอื่นได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด าเนินการได้ 
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที ่แสดงว่าทุกหน่วยงานของหน่วยศึกษาอบรมได้น าผลการประกัน

คุณภาพภายในมาทบทวนมีระบบกลไกสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ก าหนดและเหมาะสมกับ    
อัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. รายงานการประเมินตนเองของหน่วยศึกษาอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน 



- ๔๗ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

๓. หลักฐานการเผยแพร่ที่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ
หน่วยศึกษาอบรม 

๔. แผนงานหรือมาตรการที่เกิดจากการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายใน 

๖. บันทึกรายงานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัด เพ่ือยกย่องเชิดชูให้แก่หน่วยงานที่ด าเนินงานไปตามเปูาหมาย เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
การเผยแพร่แบบอย่างการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบอย่างทั่วถึง 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๗  ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ 
  ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  :  ๑๐   
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แผนพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากกองบัญชาการที่รับผิดชอบหน่วยศึกษา
อบรมนั้น ๆ  
 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรมนั้น ๆ  
 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๒ การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม 
และหรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 



- ๔๘ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

 ๔ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕ ได้รับการยกย่องระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
 หมายเหตุ  ๑. ผลจากการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมต้องผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยศึกษาอบรม 
   ๒. หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน
ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด าเนินการได้ 
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วย
ศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผล
การด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือจุดเด่นของ
หน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น 
 

  



- ๔๙ - 
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๘ ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน 
   หรือแก้ปัญหาของสังคม  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 
ค่าน้ าหนัก  : ๑๐   
วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า ปูองกันหรือการแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพ่ือ
เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 
 การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น า 
ปูองกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม 
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน 
 หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน 
ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
  

ประเด็นการพิจารณา   
 ๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๒ การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ด าเนินการได้ 
๑ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๒ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๓ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๔ ข้อ 

ด าเนินการได้ 
๕ ข้อ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น า ปูองกันหรือ

แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดย

มีบทบาทในการชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  
๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน

ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน 
๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 
๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับชาติ 
๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับนานาชาติ 
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บทที่ ๔ 
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
๑. การเตรียมการของหน่วยศึกษาอบรมก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน 
 ๑.๑ การเตรียมเอกสาร 
  ๑.๑.๑ จัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ทั้งนี้
รูปแบบการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวข้อหลัก ดังนี้ 
   ๑)  ค าน า สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี) 
   ๒)  ข้อมูลเบื้องต้นของสถาบัน 
   ประกอบด้วย ประวัติ ปรัชญา ปณิธาน โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบ
และกลไกประกันคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่
ผ่านมา และเปูาหมายส าคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง) 
   ๓)  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์และ
เปูาหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

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

๓.๒)  ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  
๓.๓)  ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  

   ๔)  สรุปผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวมของ
แต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ตลอดจนจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา แผนและเปูาหมายการพัฒนาในปีต่อไป 
  ๑.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้ 
   ๑) เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่น าเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงาน
การประเมินตนเอง 
   ๒) หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง
ในการระบุว่าเอกสารหรือข้อความที่กล่าวถึงอยู่ที่ใด เช่น ระบุหน้าที่อ้างอิง ท าแถบกระดาษสี 
แยกหน้ากระดาษหรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น 
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   ๓) ส าหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบาง ๆ ไว้ 
หรือใส่แฟูมไว้กันการสูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอ่ืน 
   ๔) จัดเตรียมคอมพิวเตอร์และการต่อเชื่อมเครือข่ายที่สมบูรณ์หาก
เอกสารอ้างอิงอยู่ในเว็บไซด์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอ่ืน ๆ  
   ๕) การน าเสนอเอกสารในช่วงเวลาตรวจเยี่ยม อาจท าได้ในสองแนวทาง คือ 
จัดเอกสารให้อยู่ในที่อยู่ปกติตามหน่วยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจนว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด 
หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรืออาจจัดในแนวทางที่สอง คือ น าเอกสารมารวมไว้
ที่เดียวกันในห้องท างานของคณะผู้ประเมิน โดยจัดให้เป็นระบบที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การน าเสนอ
เอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถเรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเชื่อมโยง
ในเอกสารฉบับต่าง ๆ ได้ในคราวเดียว 
 ๑.๒  การเตรียมบุคลากร 
  ๑.๒.๑ การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    ๑)  ท าความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ส าคัญๆ อาทิ 
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความส าคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร 
   ๒)  เน้นย้ ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบค าถามหรือการสัมภาษณ์ 
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดข้ึนจริง 
   ๓)  เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้าง
ความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
   ๔)  เน้นย้ าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจ
ประจ าของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันท าอย่างต่อเนื่อง 
  ๑.๒.๒ การเตรียมบุคลากรเพ่ือท าหน้าที่ผู้ประสานงานในระหว่างการตรวจเยี่ยม
จ าเป็นต้อง มบีุคลากร ๑-๓ คน ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะผู้ประเมินกับบุคคลหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้ 
   ๑)  ท าความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้ 
   ๒)  ท าความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือสามารถให้
ข้อมูลต่อผู้ประเมิน รวมทั้งต้องรู้ว่าจะต้องติดต่อกับใครหรือหน่วยงานใด หากผู้ประเมินต้องการข้อมูล
เพ่ิมเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได ้
   ๓)  มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมินจะ
เชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน 
   ๔)  ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและ
ภายนอกหน่วยศึกษาอบรมว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใคร 
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   ๕)  เมื่อมีปัญหาในการอ านวยความสะดวกแก่คณะผู้ประเมินสามารถ
ประสานงานแก้ไขได้ทันท ี
 ๑.๓ การเตรียมสถานที่ส าหรับคณะผู้ประเมิน 
  ๑.๓.๑ ห้องท างานของคณะผู้ประเมิน 
   ๑)  จัดเตรียมห้องท างานและโต๊ะที่กว้างพอส าหรับวางเอกสารจ านวนมาก 
โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะท างาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการ 
   ๒)  จัดเตรียมคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครื่องเขียนในห้องท างานและ
อุปกรณ์เสริมอ่ืนๆ ให้คณะผู้ประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ 
   ๓)  จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขท่ีจ าเป็นไว้ในห้องท างานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง 
   ๔)  ควรประสานงานกับคณะผู้ประเมิน เพ่ือทราบความต้องการพิเศษอ่ืนๆ 
เพ่ิมเติม 
  ๑.๓.๒ ห้องท่ีใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้ศึกษาอบรม ฯลฯ ควรจัดไว้
เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน 
 ๑.๔ การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน 
  ๑.๔.๑ หน่วยศึกษาอบรม จัดท าค าสั่งแต่งตั้งและจัดส่งให้คณะกรรมการประเมิน
ภายในทราบ ทั้งนี้ แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน เป็นดังนี้ : 
   คณะกรรมการประเมินของหน่วยศึกษาอบรม 
   -  ควรมีกรรมการอย่างน้อย ๓ คน       
   -  เป็นผู้ประเมินจากภายในหน่วยศึกษาอบรมที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร
ผู้ประเมิน 
   - ประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหน่วยศึกษาอบรม
ทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน 
  ๑.๔.๒ จัดส่งรายงานประจ าปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) ให้คณะผู้ประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ 
พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้ท าหน้าที่ประสานงาน ให้คณะผู้ประเมินทราบ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์และ E-mail 
address ส าหรับติดต่อ 
  ๑.๔.๓ ประสานงานกับประธานหรือตัวแทนของคณะผู้ประเมิน เพ่ือร่วมเตรียม
แผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูลที่คณะผู้ประเมิน
ต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่าง ๆ เป็นต้น 
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๒. การด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรมระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ 
  ๒.๑  เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับได้ร่วมรับฟังคณะผู้ประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และ
วิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม 
  ๒.๒  บุคลากรพึงปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมส าหรับการน า
เยี่ยมชมหรือตอบค าถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะผู้ประเมิน 
  ๒.๓  จัดให้มีผู้ประสานงานท าหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพ่ือประสานงานกับ
บุคคล หรือหน่วยงานที่คณะผู้ประเมินต้องการข้อมูลและเพ่ือน าการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน 
ตลอดจนอ านวยความสะดวกอ่ืน ๆ  
  ๒.๔  ในกรณีที่คณะผู้ประเมินท างานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงานส่วนหนึ่ง
อยู่อ านวยความสะดวก 
  ๒.๕  บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะผู้ประเมิน 
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยมตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพ่ิมเติมได้ตามความเหมาะสม 
 
๓. การด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ 
  ๓.๑  ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม และผู้เกี่ยวข้อง น าผลการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือ
สัมมนาระดับต่าง ๆ เพ่ือวางแผนพัฒนาหรือปรับปรุงการด าเนินภารกิจอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป โดย
อาจจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้อง
ด าเนินการ ก าหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณส าหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
  ๓.๒  พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษา
อบรมชื่นชมผลส าเร็จที่เกิดข้ึนและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย 
 ๓.๓  หน่วยศึกษาอบรมอาจพิจารณาให้ข้อมูลย้อนกลับแก่คณะผู้ประเมินเพ่ือประโยชน์
ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน   
 



 

บรรณานุกรม 
 
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. เล่ม ๑๒๗ 

ตอนที่ ๒๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ 
 
กองบัญชาการศึกษา. ๒๕๕๖. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ         

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖. 
 
รุ่ง  แก้วแดง. ๒๕๔๔. ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนท าได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์วัฒนาพานิช. 

ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๒๕๕๓. อภิธานศัพท ์
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Gloaasary). กรุงเทพฯ : หจก.ส านักพิมพ์ฟิสิกซ์เซ็นเตอร์  

 
ส านักงานส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ. ๒๕๔๓. แนวทางการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา : เพ่ือพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จ ากัด 
 
ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน). คู่มือการประเมินคุณภาพ 
 ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ ส านักงาน 
 ต ารวจแห่งชาติ. 
 
ส านักทดสอบทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน. ๒๕๕๔. แนวทางการพัฒนา 

ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ 
และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากัด. 

 
 
 
 
 
 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set) 
หน่วยศึกษาอบรม                                               . 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

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

คน    
 

      ๒.๒ บุคลากรที่ท าหน้าที่ครูฝึก คน     
๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/ 
     อาจารย ์และครูฝึก 

    
 

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

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

๖.๑  หลักสูตร................................................... คน     
     ๖.๒ หลักสูตร................................................... คน     
     ๖.๓ หลักสูตร................................................... คน     



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

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

พัฒนานวัตกรรม 
     

           ๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท     
           ๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท     
    ๘.๔ งบประมาณในการบริการ    
   วิชาการ 

บาท     

    ๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก บาท     
    ๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม    
          ผู้เข้ารับการอบรม 

บาท     

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



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน        
     ๑๐.๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรมที่มีการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

คน     

      ๑๐.๒  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 

คน     

๑๑. การจัดการเรียนการสอน       
      ๑๑.๑  จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่

บรรจุตามเลขที่ต าแหน่งแยก
ตามกลุ่มวิชา... 

     

             ๑๑.๑.๑ กฎหมาย  คน     
             ๑๑.๑.๒ ปูองกันปราบปราม คน     
             ๑๑.๑.๓ บริหารงานต ารวจ คน     
             ๑๑.๑.๔ สืบสวน คน     
             ๑๑.๑.๕ จราจร  คน     
             ๑๑.๑.๖ ทั่วไป  คน     
             ๑๑.๑.๗ การฝึก คน     
     ๑๑.๒ จ านวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญ

ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จาก
ภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญาท้องถิ่น 
มาบรรยายไม่น้อยกว่า ๒ ชั่วโมง 

ครั้ง     

     ๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม     
ต่อคุณภาพการสอนของครู/
อาจารย์ 

ระดับ 
(๕ ระดับ) 

    

     ๑๑.๔ จ านวนกิจกรรม/โครงการ
พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 

 

คน     



  
 

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗  

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ....... 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ........ 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

๑๒. นวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้ของครู/อาจารย์และ    
ครูฝึก 

     

จ านวนนวัตกรรม โครงงาน 
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของคร/ู
อาจารย์ และครูฝึก และงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ชิ้น     

๑๓. การบริการทางวิชาการ      
จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทาง
วิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/
โครงการ 

    

 ๑๔. การบริหารและการจัดการ      
๑๔.๑ จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก    

ที่ไดร้ับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/
คน/ปี) 

คน     

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

     

๑๔.๓ จ านวนโครงการที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ 

โครงการ     

 
 

                              ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                                 ลงนาม  
           (                                    ) 
                                                       หัวหน้าหนว่ยศึกษาอบรม 
                      วัน  เดือน  ปี 



 

 
 
 

วงรอบการประกันคุณการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม สังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

กิจกรรมด าเนินการ 
ปีงบประมาณ 

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

๑. จัดท าและแจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา             

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

            

๔. บช.ศ.ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
    ภายในหน่วยศึกษาอบรมต่าง ๆ  

            

๕. พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน             
 

คู่มือการประกันคุณ
ภาพการศึกษาภายใน ส านกังานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ

 พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒๕๕๕ 

 


