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บทที่ ๑
แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑. บทนา
“การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการการเรียนรู้ที่มุ่งปลูกฝังจิตสานึกที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การเมือ ง
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ
หน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจ
ในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทั้งส่งเสริมศาสนา ศิลปะ
วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภู มิปั ญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้อันเป็ นสากล ตลอดจน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง
มีความริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝุ รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” เป็นความมุ่งหมายของการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
และได้ก าหนดหลั กการส าคัญข้อ หนึ่ง คือ ให้ มีก ารกาหนดมาตรฐานการศึกษา โดยที่ก าหนดให้
“มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา” เป็นภารกิจสาคัญหมวดหนึ่งที่สถานศึกษาและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินการ อีกทั้งต้องเป็นไปตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ ที่กระทรวงศึกษาธิการ
เป็นผู้กาหนดด้วย (สานักทดสอบทางการศึกษา,๒๕๕๔ : ๑)
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกสาคัญประการหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ผู้ที่จบการศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผู้ จบ
การศึกษาเข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทางาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง
มี คุ ณ ภาพได้ ม าตรฐานแม้ จ ะไม่ เ ท่ า กั น แต่ ก็ แ ตกต่ า งกั น ไม่ ม ากนั ก นั ก เรี ย นที่ จ บการศึ ก ษา
จากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถมีทักษะ และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตร
ทีส่ ถานศึกษากาหนด ดังนั้นผู้เรียนจึงเป็นบุคคลสาคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ผู้บริหาร ครู/อาจารย์ และ
บุคลากรสนั บ สนุ น ทุกคนในสถานศึกษา) ต้องคานึงถึงตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดทากิจกรรมใดหรือ
โครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รับผลหรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้
ในการจัด การศึก ษาจาเป็น ต้อ งอาศัย การมีส่ว นร่ว มของบุค คลทุก ฝุา ยที่เ กี่ย วข้อ งเพื่อ ให้ผู้ เ รีย น
เกิด การเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือ
ที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และดาเนินการอย่างยั่งยืน
ผู้เ กี่ย วข้อ งทุก ฝุา ยในสถานศึก ษาต้อ งมีก ารทางานที่มุ่ง ประโยชน์ที่จ ะเกิด แก่ผู้เ รีย นเป็น สาคัญ
โดยมีความตระหนัก รับรู้ และเห็นคุณค่าของการทางานเป็นระบบ มีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา มีการกาหนดเปูาหมายและดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก หรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทาขึ้น เพื่อ แก้ปัญหา
หรือพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษาเอง ตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นฐานในการกาหนด
เปูาหมายคุณภาพผู้เรียน การติดตามตรวจสอบ และปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผล
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-3ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรหรือ
สถานประกอบการที่รับช่วงต่อจากสถานศึกษา ด้วยการดาเนินงานที่ทุกคนมีจิตสานึกและความรับผิดชอบ
ร่ว มกัน เช่น นี้ ระบบการประกัน คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่ว นหนึ่ง ของการบริห าร
การศึกษาที่แท้จริง และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการทางานของทุกคนเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ในจิตใจตลอดเวลา (สานักทดสอบทางการศึกษา,๒๕๕๔ : ๒ - ๓)
๒. พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
กับการประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญญัติการศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ได้กาหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกาหนด
รายละเอียดไว้ในหมวด ๖ มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกั นคุณภาพภายนอก” เพื่ อใช้เป็ นกลไกในการผดุงรักษา
คุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบ
และประเมินการดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เปูาหมายและระดับคุณภาพ
ตามมาตรฐานที่กาหนดโดยสถานศึก ษาและหรือ หน่ว ยงานต้น สัง กัด โดยหน่ว ยงานต้น สัง กัด
และสถานศึกษากาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทา
รายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจ ารณาและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒ นาคุ ณภาพและมาตรฐานการศึกษา
และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อให้มีการติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ
และแนวทาง การจัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือเรียกชื่อว่า “สมศ.”พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กาหนดให้ส ถานศึก ษาทุก แห่ง ต้อ งได้รับ
การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้งในทุกรอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ซึ่ง สมศ. ได้ดาเนินการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) รอบที่ส อง (พ.ศ.๒๕๔๙ - ๒๕๕๓) รอบที่สาม
(พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) และอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดโดยสานักงาน
รับ รองมาตรฐานและประเมิน คุณภาพการศึก ษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ซึ่ง มีห ลัก การสาคัญ
๕ ประการ ดังต่อไปนี้
๑. เป็นการประเมินเพื่อมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องการตัดสิน
การจับผิดหรือการให้คุณให้โทษ
๒. ยึดหลักความเที่ยงตรง เป็นธรรม โปร่งใส มีหลั กฐานข้อมูล ตามสภาพความเป็นจริง
(Evidence based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
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-4๓. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกากับควบคุม
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษา
จากทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
๕. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติ
ตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมี
ความหลากหลายในทางปฏิบั ติ โดยสถาบันสามารถกาหนดเปูาหมายเฉพาะและพัฒ นาคุณภาพ
การศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของสถาบันและผู้เรียน
๓. การประกันคุณภาพภายใน
รุ่ง แก้วแดง (๒๕๔๓ : ก) กล่าวถึง การประกันคุณภาพภายในว่า เป็นกระบวนการการบริหาร
จัดการที่มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ซึ่งเป็นภารกิจที่ สถานศึกษา
ต้องทาอยู่แล้ว การประกันคุณภาพจึงไม่ใช่เรื่องใหม่หรือเป็นเรื่องที่แปลกไปจากงานปกติ และไม่ใช่
การประเมิน ไม่เน้นการสร้างเอกสารแบบวัดหรือแบบประเมินเป็นจานวนมาก แต่เป็นการประเมิน
เพื่อพัฒนาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาทาให้ส ถานศึกษาได้ส ารสนเทศ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาในด้านปัจจัยกระบวนการ
และผลผลิตเป็นเครื่องมือในการสะท้อนความสาเร็จหรือความบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา
ทั้งระบบ ดังนั้นในการดาเนินการประเมินผลภายในสถานศึกษาควรคานึงถึงหลักการสาคัญดังต่อไปนี้
(รุ่ง แก้วแดง, ๒๕๔๔)
๑. จุดมุ่งหมายของการประเมินผลภายใน คือ การที่สถานศึกษาร่ วมกันพัฒนา ปรับปรุง
คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ไม่ใช่การจับผิดหรือทาให้บุคลากรเสียหน้า โดยเปูาหมาย
ที่สาคัญอยู่ที่การพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน
๒. การประเมินผลภายในของโรงเรียนควรเป็นกระบวนการทั้งโรงเรียน (Whole - school
Process) ให้ทุก ฝุา ยมีส่ว นร่ว มในการกาหนดความเปลี่ย นแปลงด้ว ยความเต็ม ใจและรู้สึก ถึง
ความเป็ น เจ้าของ (Ownership) ร่วมกัน
๓. การประเมินผลภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการและการทางานปกติ
ของบุ คลากรทุกคนในสถานศึกษา ไม่ใช่กระบวนการที่แยกส่ว นจากการดาเนินงานตามปกติข อง
สถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องวางแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการที่มีเปูาหมายชัดเจน ทาตามแผน
ตรวจสอบประเมินผล และพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เป็นระบบ มีความโปร่งใส และมีจิตสานึก
ในการพัฒนาคุณภาพการทางาน
๔. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินผลภายในสถานศึกษา ควรนามาจากตัวบ่งชี้ที่จะใช้ในการประเมินผล
ภายนอกหรือสถานศึกษานามาปรับปรุงใช้ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยเทคนิควิธีการที่ใช้
จนถือเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโรงเรียน
๕. การประเมินผลภายในสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคคลอื่น ๆ ในสถานศึกษา โดยในการดาเนินงานจะต้องให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
เช่น ผู้เรียน ชุมชน เขตพื้นที่หรือหน่ว ยงานที่กากับดูแลเข้ามามีส่ว นร่ว มในการกาหนดเปูาหมาย
วางแผน ติดตามประเมินผล พัฒนาปรับปรุง ช่วยกันคิด ช่วยกันทา ช่วยกันผลักดันให้สถานศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

-5มีคุณภาพ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความต้องการของผู้ปกครอง สังคม
และประเทศชาติ
๖. โรงเรียนควรสร้างบรรยากาศของการประเมินผลภายในให้เป็นเรื่องสาคัญที่สุดเพื่อสร้าง
วัฒนธรรมคุณภาพในการปฏิบัติงาน
ตามกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
กาหนดว่า ระบบการประกันคุณภาพภายในเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนามาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ต้องประกอบด้วย (สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๓ : ๒๒)
๑. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม และ
การตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษา
หรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา
๒. การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เป็ น กระบวนการติ ด ตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และจัดทารายงานการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๓. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบ และโครงสร้าง
การวางแผน และการดาเนินงานตามแผน รวมทั้งการสร้างจิตสานึกให้เห็นว่า การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาจะต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคน
โดยให้สถานศึกษาดาเนินการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และเน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน และให้
สถานศึกษาจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาและเปิดเผยรายงานนั้น
ต่ อ สาธารณชน ตลอดจนสถานศึ ก ษาต้ อ งนาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ ง ภายในและภายนอก
ไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
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-6องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประเมิน
คุณภาพภายใน

การ
ประกัน
คุณภาพ
ภายใน
การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งแนวคิ ด ของระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายในและแนวคิ ด
ตามหลักการบริหาร
ถ้า พิจ ารณาแนวคิด เกี ่ย วกับ ระบบการประกัน คุณ ภาพที ่ป ระกอบด้ว ยการควบคุม
และการตรวจสอบคุณภาพ กับหลักการบริหารที่เป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบด้วย การร่วมกัน
วางแผน (P) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (D) ร่วมกันตรวจสอบ (C) และร่วมกันปรับปรุง (A) จะเห็นว่า
มีความสอดคล้องกัน ดังนี้

ร่วมกันวางแผน
การควบคุมคุณภาพ
ร่วมกันปรับปรุง

ร่วมกันปฏิบัติ

การตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
ร่วมกันตรวจสอบ
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-7จากแผนภาพข้างต้น การควบคุมและการตรวจสอบคุณภาพ ก็คือ กระบวนการบริหาร
เพื่อพัฒนาคุณภาพตามหลักการบริหารนั่นเอง โดยการควบคุมคุณภาพ คือ การที่สถานศึกษาต้อง
ร่ว มกัน วางแผน และดาเนิน การตามแผน เพื่อ พัฒ นาสถานศึก ษาให้มีคุณ ภาพตามเปูา หมาย
และมาตรฐานการศึกษา ส่วนการตรวจสอบคุณภาพ คือการที่ส ถานศึกษาต้องร่วมกันตรวจสอบ
เพื่อพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตามเปู า หมายและมาตรฐานการศึ ก ษา เมื่ อ สถานศึ ก ษา
มี ก ารตรวจสอบตนเองแล้ว หน่วยงานในเขตพื้นที่และต้นสังกัดก็เข้ามาช่ว ยติดตาม และประเมิน
คุณภาพเพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ซึ่งจะทาให้สถานศึกษามีความอุ่นใจ
และเกิดความตื่นตัวในการพัฒนาคุณภาพอยู่เสมอ
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-8ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
การเตรียมการ
๑. เตรียมความพร้อม
ของบุคลากร
สร้างความตระหนัก
พัฒนาความรู้และทักษะ
๒. แต่งตั้งกรรมการ
ที่รบั ผิดชอบ

การดาเนินการ
๑. วางแผนการปฏิบตั ิงาน (P)
กาหนดเปูาหมายหรือ
มาตรฐานการศึกษา
จัดลาดับความสาคัญ
ของเปูาหมาย
กาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน
กาหนดระยะเวลา
กาหนดงบประมาณ
กาหนดผู้รับผิดชอบ

การรายงาน
จัดทารายงานประเมินตนเอง
หรือรายงานประจาปี
รวบรวมผลการดาเนินงาน
และผลการประเมิน
วิเคราะห์ตามมาตรฐาน
เขียนรายงาน

๒. ดาเนินการตามแผน (D)
ส่งเสริม สนับสนุน
จัดสิ่งอานวยความสะดวก
สนับสนุนทรัพยากร
กากับ ติดตาม
ให้การนิเทศ
๓. ตรวจสอบประเมินผล (C)
วางกรอบการประเมิน
จัดหาหรือจัดทาเครื่องมือ
เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูล
แปลความหมาย
ตรวจสอบ/ปรับปรุง
คุณภาพการประเมิน
๔. นาผลการประเมิน
มาปรับปรุงงาน (A)
ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
วางแผนในระยะต่อไป
จัดทาข้อมูลสารสนเทศ

(คัดลอกมาจาก เอกสารแนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก สมศ.)
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-9๔. ความจาเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดระบบการบริหารการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึง ต้อง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ต้องพร้อมรับกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ปัจจุบันสถาบันการศึกษา
ของรัฐและเอกชนหลายแห่งได้นาระบบการประกันคุณภาพเข้ามาประยุกต์ใช้กับระบบการศึกษา
การจัดการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ จึงต้องคานึงถึงมาตรฐานการศึกษาของภายนอก
ซึ่งเป็นความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกาหนดระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของภายนอก
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสานัก งานตารวจแห่ง ชาติ หมายถึง แนวปฏิบัติข อง
หน่วยศึกษาอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่ได้ดาเนินการตามระบบหรือแผนงานที่กาหนดไว้
อันจะทาให้เกิดความมั่นใจว่าได้ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความต้องการ
และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
ประกาศ ตร. ลง ๓๐ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ ตร. พ.ศ.๒๕๕๖ กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. ให้ทุก หน่ว ยงานจัด ทาระบบประกัน คุณ ภาพภายในอย่า งต่อ เนื่อ งเป็น ประจาทุก ปี
โดยจะต้องดาเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ที่ส่งผลคุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๒. ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแต่ละหน่วยงาน
เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดาเนินงาน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร
พัฒ นาและติดตามการดาเนิน งานด้า นการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อใช้กากั บ ติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กาหนด โดยควรเน้น
การจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบุคลากร ดังนี้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- 10 (๑) หลักสูตรการศึกษา
(๒) ครู อาจารย์ และครูฝึก และระบบการพัฒนาครู อาจารย์ และครูฝึก
(๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(๔) ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น
(๕) อุปกรณ์การศึกษา
(๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้ศึกษาอบรม
(๘) องค์ประกอบอื่นตามที่หน่วยงานเห็นสมควร
ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินการ
เป็นการภายใน ได้ตามที่เห็นสมควร
๕. จัดทารายงานประจาปีที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด กองบัญชาการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน
และภายนอก
๖. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
๗. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้กองบัญชาการศึกษา เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ
ตร. มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. พัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมิน
คุณ ภาพการศึก ษาที่มีป ระสิท ธิภ าพ และสอดคล้อ งกับระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๒. กาหนด พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. กาหนดหน่วยงานที่จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเพิ่มเติม
๔. กากับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาของหน่วยงานตามประกาศนี้
๕. พัฒนาและฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานให้กับผู้ทา
หน้าที่ประเมิน คุณภาพการศึกษา และสนับสนุนให้บุคคล กลุ่มบุคคล หรือองค์กรต่างๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ คณะทางานต่า งๆ เพื่อ ดาเนิน การและสนับ สนุน ภารกิจ
การประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติในนามของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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- 11 ๖. การประเมินคุณภาพภายนอก
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินการจัดการศึกษา เพื่อตรวจสอบคุณภาพของ
สถานศึกษาโดยหน่วยงานหรือบุคคลภายนอกสถานศึกษา โดยมุ่งให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษาให้ ดียิ่ งขึ้น ซึ่งต้องเริ่มต้น จากการที่ส ถานศึก ษามีก ารประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษาภายในโดยวางแผนพัฒ นาปรับ ปรุง คุณ ภาพของตนเอง ดาเนิน การปรับ ปรุง คุณ ภาพ
มีการกากับ ติดตามคุณภาพ และมีระบบการประเมินตนเองก่อน ต่อจากนั้นจึงรับการประเมิน
ภายนอกโดยสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึก ษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
ซึ่งจะดาเนินการโดยพิจ ารณาและตรวจสอบจากผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา
การประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก จึงควรสอดคล้องและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน เพราะต่างมุ่งสู่มาตรฐานหรือคุณภาพที่คาดหวังให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนโดยมี วัตถุประสงค์ของ
การประเมินคุณภาพภายนอก ดังนี้
๖.๑ วัตถุประสงค์ของการประเมิน
วัตถุประสงค์ทั่วไป
๑) เพื่อให้ทราบระดับคุณภาพของสถานศึกษาในการดาเนินพันธกิจด้านต่างๆ
๒) เพื่ อ กระตุ้น เตือ นให้ ส ถานศึ กษาพัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาและประสิ ทธิ ภ าพ
การบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง
๓) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
๔) เพื่อรายงานระดับ คุณภาพและพัฒ นาการในด้านคุณภาพและมาตรฐานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์เฉพาะ
๑) เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของสถานศึกษาและประเมิน
คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา กรอบแนวทาง และวิธีการที่ สมศ. กาหนด ซึ่งสอดคล้อง
กับระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
๒) เพื่อให้ได้ข้อมูล ที่ช่ว ยสะท้อนความแตกต่างของแต่ล ะสถานศึ กษาที่แสดงถึง
อัต ลัก ษณ์ รวมทั้ ง ผลส าเร็ จ ของการด าเนิ น งานตามมาตรการส่ ง เสริ ม และการชี้ น าสั ง คมของ
สถานศึกษาตามนโยบายของภาครัฐ
๓) เพื่ อยกระดับ มาตรฐานคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ กษาโดยพิจ ารณาจาก
ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบมากกว่ากระบวนการ
๔) เพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษามีการพัฒนาคุณภาพและพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในอย่างต่อเนื่อง
๕) เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ส ถานศึ ก ษามี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั น ในการประเมิ น คุ ณ ภาพ
ภายนอกกับการประเมินคุณภาพภายใน
๖) เพื่อสร้างความร่วมมือและมีเปูาหมายร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเป็นการเชื่อมโยงการดาเนินงานสู่การพัฒนา
คุณภาพร่วมกัน
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- 12 ๗) เพื่อรายงานผลการประเมินคุณภาพและเผยแพร่ผลการประเมินคุณภาพและ
ประสิ ท ธิภ าพการบริ ห ารจั ด การของสถานศึกษาอย่างเป็นรูป ธรรมต่ อหน่ว ยงานที่ เกี่ยวข้ องและ
สาธารณชน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) การบริ ห ารจั ด การรวมถึ ง การใช้ ท รั พ ยากรของสถานศึ ก ษาเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยทาให้การผลิตกาลังคนทุกระดับ การสร้างผลงานวิจัย และการให้บริการวิชาการ
เกิดประโยชน์สูงสุดและตรงกับความต้องการของสังคมและประเทศ
๒) สถานศึกษา หน่วยงานบริหารการศึกษา และรัฐบาลมีข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ระบบในการกาหนดนโยบาย วางแผน และบริหารจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
๓) สถานศึก ษามีก ารพัฒ นาคุณ ภาพอย่า งต่อ เนื่อ งเข้า สู่ร ะดับ มาตรฐานสากล
และมีความเป็นเลิศตามจุดเน้น จุดเด่นของสถานศึกษา
๗. ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ ระบุว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหารการศึกษา
ที่ต้องดาเนิน การอย่างต่อเนื่อง” ในขณะที่มาตรา ๔๙ แห่ง พระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน ระบุถึง
การประเมินคุณภาพภายนอกไว้ว่า “ให้มีสานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
มีฐานะเป็นองค์การมหาชน ทาหน้าที่พัฒนาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาการประเมินผล
การจัดการศึกษาเพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”
จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาปกติที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการควบคุมดูแลปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ
มีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอย่าง
สม่าเสมอ ด้วยเหตุนี้ระบบการประกันคุณภาพภายในจึงต้องดูแลทั้งปัจจัยนาเข้า กระบวนการ และ
ผลผลิตหรือผลลัพธ์ ซึ่งต่างจากการประเมินคุณภาพภายนอกที่เน้นการประเมินผลการจัดการศึกษา
ดังนั้น ความเชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอกจึงเป็น
สิ่งจาเป็น
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- 13 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ส่วนเชื่อมโยง
การประกันคุณภาพภายนอก
การประกันคุณภาพภายใน
การดาเนินงานปกติ
ตามภารกิจของ
สถานศึกษา หรือ
หน่วยฝึกอบรม

การประเมินผล
การดาเนินงาน
ตามปกติ

รายงานประจาปี
ตามปกติ หรือ
SAR

การ
ตรวจ
เยี่ยม

รายงาน
ผล
ประเมิน

รับรอง
รายงานผล
ประเมิน

ข้อมูลป้อนกลับ

แผนภาพที่ ๑ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
จากแผนภาพที่ ๑ จะเห็นว่าเมื่อสถานศึกษามีการดาเนินการประกันคุณภาพภายในแล้ ว
จาเป็นต้องจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งเป็นผลจากการประกันคุณภาพภายในหรือ
เรียกว่า รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เพื่อนาเสนอสถาบัน
หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน เอกสารดังกล่าวจะเป็นเอกสาร
เชื่อมโยงระหว่างการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา การติดตามตรวจสอบโดยหน่วยงาน
ต้น สังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดย สมศ. ดังนั้น สถานศึกษาจาเป็นต้องจัดทารายงาน
การประเมินตนเองที่มีความลุ่มลึก สะท้อนภาพที่แท้จริงของสถานศึกษาในทุกองค์ประกอบคุณภาพ
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บทที่ ๒
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
จุดมุ่งหมายของการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก็เพื่อตรวจสอบและประเมินการดาเนินงาน
ของหน่วยศึกษาอบรมตามระบบและกลไกที่หน่วยศึกษาอบรมนั้นๆ ได้กาหนดขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้หน่วย
ศึกษาอบรมได้ทราบสถานภาพที่แท้จริงอันจะนาไปสู่ การกาหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตาม
เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง การประเมินคุณภาพที่มีประสิทธิภาพนั้นทั้งคณะผู้ประเมิน
และหน่วยศึกษาอบรมที่รับการประเมินจาเป็นต้องกาหนดบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสม
และสอดคล้องกับ บทบั ญญัติแห่งกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลั กเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓
๑) เพื่อให้ สามารถน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะไปใช้ปรับปรุงและพัฒนา การจัด
การศึกษาได้ทันในปีงบประมาณถัดไป
๒) เพื่อ ให้ส ามารถจัด ทารายงานการประเมิน คุณ ภาพภายในส่ง ให้ห น่ว ยงานต้น สัง กัด
และเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๓) เพื่อให้การประกัน คุณภาพการศึกษาได้ประโยชน์ดังที่ กล่าวข้างต้นจึงควรมีแนวทาง
การจัดกระบวนการประเมินคุณภาพจาแนกเป็น ๔ ขั้นตอนตามวงจรคุณภาพ P – D – C - A คือ
การวางแผน (Plan) การดาเนิน งานและรวบรวมข้อมูล (Do) การประเมินคุณภาพ (Check)
และการเสนอแนวทางปรับปรุง (Act)
๔) นาผลการประเมินคุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการดาเนินงานมาทาแผนกลยุทธ์
ประจาปีและเสนอตั้งงบประมาณปีถัดไปหรือจัดทาโครงการพัฒนา
๒. ความหมายของการประเมินตนเอง
การประเมินตนเอง (Self - Assessment) หมายถึง การทบทวนการปฏิบัติงานและ
บทบาทหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานในช่ ว งเวลาที่ ผ่ า นมาว่ า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลประสิ ท ธิ ภ าพและมี คุ ณ ภาพ
เหมาะสมหรือไม่เพียงใด อย่างไรและอยู่ในระดับใด
การประเมินตนเองของหน่วยงานจึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ตนเองด้วยการทบทวนว่าหน่วยงาน
ของตนได้ปฏิบัติภารกิจบรรลุผลสาเร็จมากน้อยเพียงใด มีการบริหารจัดการและการบริหารทรัพยากร
งบประมาณที่เหมาะสมเพียงใด ผลการดาเนินงานโดยรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับใด พร้อมทั้งมุ่ง ทบทวน
ค้น หาและวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนศักยภาพและปัจจัยกดดันที่เกิดขึ้นเพื่อหาแนวทางสร้างเสริม
ความแข็งแกร่งและแนวทางปรับปรุงแก้ไขวิธีการปฏิบัติงานบทบาทหน้าที่ตลอดจนเงื่อนไขปัจจัยต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกันตามกระบวนการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษา
โดยมุ่งที่จะได้รับผลการดาเนินงานที่มีคุณภาพยั่งยืนและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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- ๑๔ ๓. วัตถุประสงค์ของการประเมินตนเองและการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
๑) เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละบั น ทึ ก ผลการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประสิ ท ธิ ผ ลประสิ ท ธิ ภ าพ
และคุณภาพของผลการปฏิบัติงานวิธีการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา
๒) เพื่อศึกษาวิเคราะห์บันทึกข้อมูลและข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็งจุดอ่อนศักยภาพ และปัจจัย
กดดันในการดาเนินงานของหน่วยงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา
๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ บั นทึกข้อมูล และเสนอแนวทางในการสร้างเสริมความแข็งแกร่ ง
เพื่อดารงไว้ซึ่งสิ่งที่ทาได้ดีอยู่แล้วและแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงาน
๔. หลักการสาคัญในการประเมินตนเอง
หลักการสาคัญในการประเมินตนเองและการจัดทารายงานการประเมินตนเองของแต่ล ะ
หน่วยงาน มีดังนี้
๑) เข้าใจวัตถุประสงค์ของการประเมินตนเอง
๒) มีการกาหนดมาตรฐานคุณภาพการดาเนินงาน
๓) มีการกาหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพที่สามารถปฏิบัติได้
เป็นที่ยอมรับของหน่วยศึกษาอบรม
๔) มีผู้รับผิดชอบในการประเมินตนเองและเขียนรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน
ในรูปคณะกรรมการโดยกาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน
๕) ดาเนินการประเมินหน่วยงานโดยปราศจากอคติหรือความลาเอียงทั้งในด้านบวกและ
ด้านลบต่อหน่วยงานของตนเองและหน่วยงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
๖) มี การวางแผนการประเมิ นตนเองให้ สอดคล้ องกั บกระบวนการประเมิ นคุ ณภาพของ
หน่วยงานในระดับอื่นๆ ทีเ่ กี่ยวข้องและสอดคล้องกับกระบวนการประเมินคุณภาพจากภายนอก
๗) เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการประเมินตนเอง
๘) มีกระบวนการดาเนินงานทั้งที่เริ่มจากบนสู่ล่าง (Top - down) และจากล่างสู่บน
(Bottom - up) โดยผู้บริหารมีบทบาทในการประเมินตนเองด้วยการกากับดูแลการดาเนินงานและ
บุคลากรในหน่วยงานและมีบทบาทในการให้ข้อมูลวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์และเสนอแนะ
๙) มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบถูกต้องทันสมัยและสอดคล้องกับประเด็นที่ประเมิน
เพื่อให้ผลที่ได้รับจากการศึกษาและวิเคราะห์ตนเองมีความถูกต้อง
๑๐) ประเมินตนเองด้วยการเปรียบเทียบการดาเนินงานและผลการดาเนินงานที่เกิดขึ้นจริง
กับมาตรฐานและเกณฑ์ที่หน่วยงานและสานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดโดยแยกตามตัวบ่งชี้คุณภาพ
๑๑) มีก ารบูร ณาการผลการวิเ คราะห์ต นเองในด้า นต่า งๆ และระดับ ต่า งๆ เข้า ด้ว ยกัน
เพื่อสามารถหาข้อสรุปที่เป็นจุดแข็งและจุดอ่อนของตนเองซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาการดาเนินงาน
ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
๑๒) เป็นกระบวนการดาเนินงานที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานและมีความต่อเนื่อง
โดยมีการนาผลการประเมินตนเองไปปรับปรุงการปฏิบัติงานและเมื่ อมีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ไปได้ระยะหนึ่งก็มีการดาเนินการประเมินตนเองครั้งใหม่เพื่อนาผลการประเมินตนเองไปปรับปรุง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
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- ๑๕ ๑๓) นาเสนอด้วยภาษาและรูปแบบหรือระบบที่สามารถอ่านทาความเข้าใจได้ง่าย
๑๔) รายงานมีส่วนประกอบที่ครอบคลุมและสอดคล้องกั บกรอบของมาตรฐานองค์ประกอบ
คุณภาพและดัชนีตัวบ่งชี้คุณภาพที่กาหนดไว้ในระบบการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก
๑๕) นาเสนอผลการประเมินตามที่เกิดขึ้นจริงโดยไม่มีบิดเบือน
๕. ประโยชน์ของการประเมินตนเองและการจัดทารายงานการประเมินตนเอง
๑) หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับมีความกระตือรือร้นและมีวิธีการในการทางาน
ที่เป็นระบบและให้ความสาคัญด้านคุณภาพของผลงานมากขึ้น
๒) หน่วยงานและบุคลากรในหน่วยงานแต่ละระดับมีความเข้าใจตรงกันในการปฏิบัติงาน
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งและการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการดาเนินงาน
๓) หน่วยงานมีความพร้อมในด้านเอกสารในการรับการตรวจสอบและการประเมินคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก
๔) การนาข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปใช้ในการปฏิบัติงานจะทาให้
หน่วยงานมีผลการดาเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น
๕) คุณภาพการศึกษาโดยรวมของหน่วยงานและของสังคมเพิ่มสูงขึ้น
๖) หน่วยงานมีความพร้อมในด้านเอกสารและในการรับการประเมินคุณภาพจากหน่วยงานอื่น
ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก
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- ๑๖ -

บทที่ ๓
ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
๑. การเตรียมการของหน่วยศึกษาอบรมก่อนการตรวจเยี่ยมของผู้ประเมิน
๑.๑ การเตรียมเอกสาร
๑.๑.๑ จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่เ ป็ น รายงานการประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน ทั้ ง นี้
รูปแบบการจัดทารายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ควรมีหัวข้อหลัก ดังนี้
๑) คานา สารบัญ สารบัญเรื่อง สารบัญตารางหรือสารบัญภาพ (ถ้ามี)
๒) ข้อมูล เบื้องต้นของสถาบัน ประกอบด้ว ย ประวัติ ปรัช ญา ปณิธ าน
โครงสร้างการบริหารจัดการ ระบบและกลไกประกันคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม สรุปผลการปรับปรุง
ตามผลการประเมินในรอบปีที่ ผ่านมา และเปูาหมายสาคัญในปีปัจจุบัน (ควรสรุปเป็นตาราง)
๓) ผลการดาเนินงานและผลการประเมิ นคุณภาพเทียบกั บเกณฑ์และ
เปูาหมายในรอบปีปัจจุบันตามตัวบ่งชี้ในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ดังนี้
๓.๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
๑) ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
๒) ด้านหลักสูตร
๓) ด้านครู/อาจารย์ และครูฝึก
๔) ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
๕) ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๖) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
๓.๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
๓.๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๔) สรุป ผลการประเมินตนเองโดยแยกเป็นผลการประเมินในภาพรวม
ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ตลอดจนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แผน และเปูาหมายการพัฒนาในปีต่อไป
๑.๑.๒ จัดเตรียมเอกสารอ้างอิงในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้และตัวบ่งชี้
๑) เอกสารอ้างอิง ควรเป็นข้อมูลในช่วงเวลาเดียวกับที่นาเสนอในรายงาน
การประเมินตนเอง ตลอดจนสาระในเอกสารต้องตรงกับชื่อหมายเลขและสาระที่ระบุในรายงาน
การประเมินตนเอง
๒) หากเอกสารที่อ้างถึงเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารชุดใหญ่ให้ใช้วิธีใดวิธี หนึ่ง
ในการระบุว่า เอกสารหรือ ข้อ ความที่ก ล่า วถึง อยู่ที่ใ ด เช่น ระบุห น้า ที่อ้า งอิง ทาแถบกระดาษสี
แยกหน้ากระดาษ หรือระบายสีเน้นข้อความ เป็นต้น
๓) สาหรับเอกสารที่เป็นแผ่นปลิวหรือแผ่นพับ ควรจัดเย็บเป็นเล่มบางๆ ไว้
หรือใส่แฟูมไว้กันการสูญหายหรือหลงอยู่กับเอกสารชุดอื่น
๔) จั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร์ แ ละการต่ อ เชื่ อ มเครื อ ข่ า ยที่ ส มบู ร ณ์
หากเอกสารอ้างอิงอยู่ในเว็บไซต์หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ
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- ๑๗ ๕) การนาเสนอเอกสารในช่ว งเวลาตรวจเยี่ยม อาจทาได้ ส องแนวทาง
โดยแนวทางที่ห นึ่ง คือ จัดเอกสารให้อยู่ในที่อ ยู่ปกติตามหน่ว ยงาน ในกรณีนี้ต้องระบุให้ชัดเจน
ว่าจะเรียกดูเอกสารได้จากผู้ใด หน่วยงานไหน ชื่อหรือหมายเลขเอกสารอะไร หรือแนวทางที่สอง คือ
นาเอกสารมารวมไว้ที่เ ดีย วกัน ในห้อ งทางานของคณะกรรมการประเมิน โดยจัด ให้เ ป็น ระบบ
ที่สะดวกต่อการเรียกใช้ การนาเสนอเอกสารในแนวทางนี้เป็นที่นิยมมากกว่าแนวทางแรก เพราะสามารถ
เรียกหาเอกสารได้เร็วและดูความเชื่อมโยงในเอกสารฉบับต่างๆ ได้ในคราวเดียว
๑.๒ การเตรียมบุคลากร
๑.๒.๑ การเตรียมบุคลากรทุกระดับ ควรมีความครอบคลุมประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
๑) ทาความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพในประเด็นที่สาคัญๆ อาทิ
การประเมินคุณภาพคืออะไร มีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นเช่นไร
๒) เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือการตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์
โดยยึดหลักว่าตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
๓) เปิด โอกาสให้มีก ารอภิปราย ซัก ถาม แสดงความคิดเห็นเพื่อสร้า ง
ความกระจ่างในการดาเนินงานของทุกหน่วยงานในทุกประเด็น เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร
๔) เน้ น ย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประกันคุณภาพคือภารกิจ
ประจาของทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
๑.๒.๒ การเตรี ยมบุคลากรเพื่ อท าหน้ าที่ ผู้ ประสานงานในระหว่ างการตรวจเยี่ ยม
จาเป็นต้องมีบุคลากร ๑ - ๓ คน ทาหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะกรรมการประเมินกับบุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ผู้ประสานงานควรเตรียมตัวดังนี้
๑) ทาความเข้าใจทุกกิจกรรมของแผนการประเมินอย่างถ่องแท้
๒) ทาความเข้าใจอย่างดีกับภารกิจของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อสามารถ
ให้ ข้ อ มู ล ต่ อ คณะกรรมการประเมิ น รวมทั้ ง ต้ อ งรู้ ว่ า จะต้ อ งติ ด ต่ อ กั บ ใครหรื อ หน่ ว ยงานใด
หากคณะกรรมการประเมินต้องการข้อมูลเพิ่มเติมที่ตนเองไม่สามารถตอบได้
๓) มีรายชื่อ สถานที่ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ที่คณะกรรมการประเมิน
จะเชิญมาให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน
๔) ประสานงานล่วงหน้ากับผู้ที่จะให้ข้อมูลที่เป็นบุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยศึกษาอบรมว่าจะเชิญมาเวลาใด ห้องใด หรือพบกับใครตามตารางการประเมินที่คณะกรรมการ
ประเมินกาหนด
๕) เมื่ อ มี ปัญ หาในการอ านวยความสะดวกแก่ค ณะกรรมการประเมิ น
สามารถประสานงานแก้ไขได้ทันที
๑.๓ การเตรียมสถานที่สาหรับคณะกรรมการประเมิน
๑.๓.๑ ห้องทางานของคณะกรรมการประเมิน
๑) จัดเตรียมห้องทางานและโต๊ะที่กว้างพอสาหรับวางเอกสารจานวนมาก
โดยเป็นห้องที่ปราศจากการรบกวนขณะทางาน เพื่อความเป็นส่วนตัวของคณะกรรมการประเมิน
๒) จั ด เตรี ย มคอมพิ ว เตอร์ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งเขี ย นในห้ อ งท างานและ
อุปกรณ์เสริมอื่นๆ ให้คณะกรรมการประเมินพร้อมใช้งานได้ตามความต้องการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๑๘ ๓) จัดเตรียมโทรศัพท์พร้อมหมายเลขที่จาเป็นไว้ในห้องทางานหรือบริเวณ
ใกล้เคียง
๔) ควรประสานงานกับคณะกรรมการประเมิน เพื่อทราบความต้องการ
พิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม
๑.๓.๒ ห้องที่ใช้สัมภาษณ์ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ผู้ศึกษาอบรม ฯลฯ ควรจัดไว้
เป็นการเฉพาะให้เหมาะสมกับการใช้งาน
๑.๔ การเตรียมการประสานงานกับทีมคณะกรรมการประเมิน
๑.๔.๑ หน่วยศึกษาอบรม จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินของหน่วยศึกษาอบรม
ประกอบด้วย กรรมการอย่างน้อย ๓ คน เป็นผู้ประเมินจากภายในหน่วยศึกษาอบรมที่ผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้ประเมิน และประธานคณะกรรมการประเมินฯ เป็นผู้ประเมินจากภายในหน่วยศึกษาอบรม
ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินภายในทราบ
๑.๔.๒ จัดส่งรายงานประจาปีที่เป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการประเมินก่อนวันรับการตรวจเยี่ยมอย่างน้อย ๒ สัปดาห์
พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อผู้ทาหน้าที่ประสานงาน ให้คณะกรรมการประเมินทราบ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์
และ E-mail address สาหรับติดต่อ
๑.๔.๓ ประสานงานกั บ ประธานหรื อ ตั ว แทนของคณะ กรรมการประเมิ น
เพื่ อ ร่ ว มเตรียมแผนการประเมินคุณภาพภายใน อาทิ การจัดตารางเวลาเข้าตรวจเยี่ยม การให้ข้อมูล
ที่คณะกรรมการประเมินต้องการเพิ่มเติมก่อนการตรวจเยี่ยม การนัดหมายต่างๆ เป็นต้น
๒. การดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรมระหว่างการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
๒.๑ เปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากรทุ ก ระดั บ ได้ ร่ ว มรั บ ฟั ง คณะกรรมการประเมิ น ชี้ แ จง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมินในวันแรกของการตรวจเยี่ยม
๒.๒ บุคลากรพึง ปฏิบัติงานตามปกติระหว่างการตรวจเยี่ยม แต่เตรียมพร้อมสาหรับ
การนาเยี่ยมชมหรือตอบคาถามหรือรับการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการประเมิน
๒.๓ จัดให้มีผู้ประสานงานทาหน้าที่ตลอดช่วงการตรวจเยี่ยม ทั้งนี้ เพื่อประสานงานกับ
บุคคล หรือหน่วยงานที่คณะกรรมการประเมินต้องการข้อมูลและเพื่อนาการเยี่ยมชมหน่วยงานภายใน
ตลอดจนอานวยความสะดวกอื่นๆ
๒.๔ ในกรณีที่คณะกรรมการประเมินทางานต่อหลังเวลาราชการ ควรมีผู้ประสานงาน
ส่วนหนึ่งอยู่อานวยความสะดวก
๒.๕ บุคลากรทั้งหมดควรได้มีโอกาสรับฟังการให้ข้อมูลปูอนกลับจากคณะกรรมการประเมิน
เมื่อสิ้นสุดการตรวจเยี่ยม ตลอดจนเปิดโอกาสให้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
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- ๑๙ ๓. การดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ
๓.๑ ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม และผู้เกี่ยวข้อง นาผลการประเมินเข้าสู่การประชุมหรือ
สัม มนาระดับ ต่างๆ เพื่อ วางแผนพัฒ นาหรือ ปรับปรุงการดาเนิน ภารกิจ อย่า งเป็นรูปธรรมต่อ ไป
โดยอาจจัดทาเป็นแผนปฏิบัติการในการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็ง ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมที่ต้อง
ดาเนินการ กาหนดเวลาเริ่มต้นจนถึงเวลาสิ้นสุดกิจกรรม งบประมาณสาหรับแต่ละกิจกรรม ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง
๓.๒ พิจารณาการจัดกิจกรรมเสริมสร้างขวัญและกาลังใจ โดยแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม
ชื่นชมผลสาเร็จที่เกิดขึ้นและตระหนักว่าทั้งหมดมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝุาย
๓.๓ หน่ว ยศึก ษาอบรมอาจพิจ ารณาให้ข้อ มูล ย้ อ นกลับ แก่ค ณะกรรมการประเมิน
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพภายใน
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บทที่ ๔
คาอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
การประเมิ น การดาเนิ น งานของหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประจา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๒ ส่ ว น คื อ ตั ว บ่ ง ชี้ สาหรั บ การตรวจเอกสาร
และตั ว บ่ ง ชี้ เ ชิ ง ประจั ก ษ์
๑. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
๑.๑ ศู นย์ ฝึ กอบรมต ารวจภู ธรภาค ๑ – ๙ และกองบัง คับ การฝึก อบรมต ารวจกลาง
กองบัญชาการศึกษา ใช้ทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๑.๒ กองกากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ใช้หลักสูตรตารวจตระเวนชายแดน ระดับ
ผู้บังคับหมวด และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๑.๓ กองกากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ใช้หลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๑.๔ กองกากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ใช้ห ลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม
๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๒. การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการดาเนินงานหรือผลการดาเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ
กลุ่มตัวบ่งชี้สาหรับการตรวจเอกสาร หมายถึง ตัวบ่งชี้ ที่ประเมินจากการตรวจเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เป็น หลัก ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มตัว บ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัว บ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม
โดยกาหนดตัว บ่ง ชี้แ ละเกณฑ์ก ารประเมิน บนพื้น ฐานที่ห น่ว ยศึก ษาอบรมต้อ งมีแ ละปฏิบัติไ ด้
ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑๓ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
๓
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านหลักสูตร
๑
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านครู/อาจารย์ และครูฝึก
๓
ตัวบ่งชี้
๔) ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
๔
ตัวบ่งชี้
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- ๒๑ ๕) ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๖) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

๑
๑

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรม
ตามปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุ
และเลือ กดาเนิน การตามจุด เด่น ของหน่ว ยศึก ษาอบรมโดยผ่า นการอนุมัติจ ากผู้บัง คับ บัญ ชา
ของหน่วยศึกษาอบรม ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่ง ชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัว บ่งชี้ที่ประเมินผลการดาเนินงานของหน่ว ย
ศึก ษาอบรม โดยหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมเป็ น ผู้ กาหนดแนวทางพั ฒ นาเพื่ อ ร่ ว มกั น ชี้ แ นะ ปู อ งกั น
และแก้ไขปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคม
ที่เปลี่ย นไปได้ โดยมีเ ปูา หมายที่แสดงถึงความเป็น ผู้ชี้นาสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสัง คม อาทิ
ความขัดแย้ง สิ่งเสพติด อุบัติภัย เป็นต้น ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินหน่วยศึกษาอบรมตามสภาพจริงในวันตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกาหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรม
ต้องมีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๘ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านหลักสูตร
๑
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านสถานที่
๕
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
๒
ตัวบ่งชี้
๓. กาหนดค่าน้าหนัก
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้าหนัก ๑๐๐ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้สาหรับการตรวจเอกสาร
๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๓.๒ กลุ่มตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
๑) ด้านหลักสูตร
๒) ด้านสถานที่
๓) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก
มีค่าน้าหนัก

๔๐
๓๔
๔
๒
๖๐
๒๑
๑๘
๒๑

(ร้อยละ ๑๐๐)
(ร้อยละ ๘๕)
(ร้อยละ ๑๐)
(ร้อยละ ๕)
(ร้อยละ ๑๐๐)
(ร้อยละ ๓๕)
(ร้อยละ ๓๐)
(ร้อยละ ๓๕)
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- ๒๒ ๔. เกณฑ์การประเมิน
๔.๑ เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
๔.๑.๑ ตัวบ่งชี้สาหรับการตรวจเอกสาร
กาหนดให้ค่า คะแนนของตัว บ่ง ชี้ทุก ตัว เท่า กัน หมด โดยให้ค ะแนนจาก
การพิจารณาผลการดาเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกาหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม
๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน สาหรับคะแนนที่ได้
แต่ละตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๑.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
กาหนดให้ค่า คะแนนของตัว บ่ง ชี้ทุก ตัว เท่า กัน หมด โดยให้ค ะแนนจาก
การพิจารณาผลการดาเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกาหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม
๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน สาหรับคะแนนที่ได้
แต่ละตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
๔.๒ เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้
๔.๒.๑ ตัวบ่งชี้สาหรับการตรวจเอกสาร
การคานวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้นาคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้
คูณด้วยค่าน้าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และนาค่าคะแนนที่คูณ ได้
ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่าน้าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการคานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม
สองตาแหน่งหากทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ทั้ง นี้ค่า เฉลี่ย ที่ไ ด้ข องกลุ่ม ตัว บ่ง ชี้พื้น ฐานต้อ งมีค ะแนนเฉลี่ย ตั้ง แต่ ๓.๕๑ ขึ้น ไป
และค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๔.๒.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
การคานวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้นาคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณ
ด้วยค่าน้าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และนาค่าคะแนนที่คูณได้ของ
ทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่าน้าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการคานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสอง
ตาแหน่งหากทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
๔.๓ เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
นาค่าคะแนนของกลุ่มตัวบ่งชี้สาหรับการตรวจเอกสาร (ร้อยละ ๔๐) รวมกับค่าคะแนน
ของกลุ่ มตัว บ่ งชี้เชิงประจั กษ์ (ร้ อยละ ๖๐) แล้ ว ใช้ บัญญัติไตรยางศ์ เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๓ -

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ของหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม
หลักสูตรประจา สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๒ ส่วน
คือ ตัวบ่งชี้สาหรับการตรวจเอกสาร และตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
๑. ตัวบ่งชีส้ าหรับการตรวจเอกสาร
กลุ่ม
ตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง
ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ด้าน

ตัวบ่งชี้

คุณภาพผู้ศึกษาอบรม ๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้น
ผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
หลักสูตร
๔. ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม
ที่มีต่อการจัดฝึกอบรมตามหลักสูตร
การฝึกอบรม
ครู/อาจารย์
๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับ
และครูฝึก
การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
๖. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์
๗. ผลของการดาเนินโครงการบริการ
ทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนา
ตัวบ่งชี้
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
พืน้ ฐาน
ชุมชน สังคม ประเทศ
การบริหารจัดการ การบริหารและ
๘. ผลการพัฒนาบุคลากรของ
พัฒนาหน่วยศึกษา หน่วยศึกษาอบรม
อบรม
๙. การบริหารความเสี่ยง
๑๐. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๑๑. การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การประกัน
การพัฒนาและ
๑๒. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพภายใน
ประกันคุณภาพภายใน คุณภาพการศึกษาภายใน
การบริหารจัดการ อุปกรณ์
๑๓. อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
และการจัดการเรียน เครื่องช่วยฝึก
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
รวมน้าหนัก

น้าหนัก
คะแนน
7

ชนิด
ตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์

7
7

กระบวนการ
+ ผลลัพธ์
กระบวนการ

๗

ผลลัพธ์

7

ผลลัพธ์

๗

กระบวนการ

7

กระบวนการ
+ ผลลัพธ์

๖

๖

กระบวนการ
+ ผลลัพธ์
กระบวนการ
กระบวนการ
+ ผลลัพธ์
กระบวนการ
+ ผลลัพธ์
กระบวนการ

๖

กระบวนการ

๖
๖
๖

๘๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๔ กลุ่ม
ตัวบ่งชี้
อัต
ลักษณ์/
เอก
ลักษณ์

มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง
ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

มาตรการ ผลการจัด
ส่งเสริม การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญ

ด้าน
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

ตัวบ่งชี้
๑๔. ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษา
อบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรม
กาหนด
๑๕. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม

รวมน้าหนัก
มาตรการส่งเสริม
1๖. ความสาเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา
ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคม

รวมน้าหนัก

รวมน้าหนักทั้ง ๑๖ ตัวบ่งชี้

น้าหนัก
คะแนน
5

ชนิด
ตัวบ่งชี้
กระบวนการ

๕

กระบวนการ

๑๐
๕

กระบวนการ

๕

๑๐๐

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๕ -

๑. ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 3
ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม

ผลลัพธ์

7

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ แก้วชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.ท.หญิง วศินีย์ ชุมคง
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ ห น่ ว ยศึ กษาอบรมให้ ความส าคั ญกั บการพั ฒนาผู้ ศึ กษาอบรมให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ
เกณฑ์ม าตรฐานวิช าการ หมายถึง ผู้ศึก ษาอบรมมีร ะดับ คะแนนการสอบภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
หมายเหตุ คะแนนที่ใช้ในการนับว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการใช้คะแนนจากการสอบ
ครั้งแรก
วิธีคานวณ
จานวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๖ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับ นโยบาย
และแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตร
๓. หลั กฐานการประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตรในประเด็ นการบริ หารจั ดการหลั กสู ตร ทรั พยากร
ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้คาแนะนาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจาแนกตามหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 2
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม

กระบวนการ +
ผลลัพธ์

7

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.สังคม
สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศรีเทพ
มะรื่น รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สนิท
สังข์เรียง รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบระดับ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่ว ยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อ ง
ด้ว ยการส ารวจความพึ ง พอใจผู้ บั ง คั บ บั ญชาหน่ ว ยงานต้ น สั ง กัด และผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ งที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ตั้งแต่ ๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ
และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้ง
การเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๗ ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอานาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่
ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
โดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
ผู้ที่ เกี่ ยวข้อง หมายถึ ง เพื่ อนร่ วมงาน และผู้ ใต้ บังคั บบั ญชา และผู้ รั บบริ การของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอบรม
กรณีที่ ๒ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
กรณีที่ ๓ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ ๔ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ในทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษาอบรม
ตั้งแต่ ๓ - ๖ เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่
ในกรณีที่ขนาดประชากร ไม่ มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมิน ของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร
ไม่มีใ นตารางให้ใ ช้สูต รของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๘ ๔. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ
๕. นาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการประเมิน ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด
และผู้ ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
หมายเหตุ ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่า เฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด
และผู้ ที่ เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่า เฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจของผู้บังคับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด
และผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
๓. เอกสารหลัก ฐานการนาผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงาน
ต้น สั งกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ
๔. เอกสารหลักฐานการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม

กระบวนการ

7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๒๙ ผู้รับผิดชอบ

: กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี
อาจารย์ (สบ 4) ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.อาวุธ ชูจิต
อาจารย์ (สบ 3) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ธวัช ชมเทศ
อาจารย์ (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ราเชนทร์ เกตุแก้ว
อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ธนิยา สุพัฒน์ อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง นรารัตน์ สุทธิชว่ ย อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงให้เห็น ว่าหน่ว ยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่า ง
ของผู้ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
การจัด การศึก ษาอบรมที่เ น้น ผู้ศ ึก ษาอบรมเป็น สาคัญ หมายถึง การจัด กระบวนการ
การศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรม มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภ าคปฏิบัติ
อย่า งเพีย งพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติก าร มีการจัด ทาโครงการ มีห้องสมุดและระบบสืบค้น
ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญมีหลายรูปแบบ เช่น
๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning)
๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study)
๕. การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)
๗. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
แผนการสอน หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผล
ประเมินผลให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่กาหนดไว้ในหลักสูตร
องค์ประกอบของแผนการสอน ควรประกอบด้วย
1. ชื่อผู้สอน วิชา หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสาคัญ (ใครสอน สอนเมื่อไหร่ สอนอะไร)
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เพื่อจุดประสงค์อะไร)
3. โครงร่างเนื้อหา (ด้วยสาระอะไร)
4. กิจกรรมการเรียนการสอน (ใช้วิธีการใด)
5. สื่อการเรียนการสอน (ใช้เครื่องมืออะไร)
6. วัดผลประเมินผล (ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสาเร็จหรือไม่)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๐ บันทึกการสอนหรือบันทึกหลังการสอน หมายถึง การสรุปและแสดงผลการนาแผนการสอนไปใช้ว่า
สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียน
ใดบ้างที่ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
องค์ประกอบของแผนการสอน ควรประกอบด้วย
1. ชื่อผู้สอน วิชา หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสาคัญ (ใครสอน สอนเมื่อไหร่ สอนอะไร)
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เพื่อจุดประสงค์อะไร)
3. โครงร่างเนื้อหา (ด้วยสาระอะไร)
4. กิจกรรมการเรียนการสอน (ใช้วิธีการใด)
5. สื่อการเรียนการสอน (ใช้เครื่องมืออะไร)
6. วัดผลประเมินผล (ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสาเร็จหรือไม่)
7. ผลการจัดการเรียนการสอน
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน
(๐.๕ คะแนน)
๒. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก
๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน)
๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการสารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น
ผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก
๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก
๔.๑ จัดทาแผนการสอนอย่างน้อย ๑ วิช าทุกครั้งทั้งวิช าอย่างน้อย ๑ หลักสูตรที่ใช้
ในการประเมิน ร้อยละ 100 (๐.๕ คะแนน)
๔.2 จัดทาบันทึกหลังการสอนอย่างน้อย ๑ วิชาทุกครั้งทั้งวิชาอย่างน้อย ๑ หลักสูตรที่ใช้
ในการประเมิน ร้อยละ 100 (๐.๕ คะแนน)
๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากประเด็นที่ ๑
ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๑ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้าง
ความรู้ค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ วัตถุป ระสงค์ข องการจัดการศึก ษาอบรม และหลัก สูต รศึก ษาอบรม
ที่ใช้ในการประเมิน
๒. รายงานผลการดาเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่กาหนด
๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้กาหนดขึ้นเพื่อให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก ดาเนินการวิเคราะห์
ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล
๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ โดยมีการประกาศ
หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
๖. แผนการสอน บันทึกหลังการสอน
๗. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการจัดการศึกษาอบรม
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป

๒. ด้านหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 4
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้
ด้าน
ชนิดของตัวบ่งชี้ น้าหนักคะแนน
เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
หลักสูตร
ผลลัพธ์
7
5
ผู้รับผิดชอบ : ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ต.สังคม
สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ศรีเทพ
มะรื่น รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สนิท
สังข์เรียง รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อ ให้ท ราบระดับ ความพึง พอใจของผู้ศึก ษาอบรมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการฝึกอบรม และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามหลักสูตรกาหนด รวมทั้งการเรียนการสอน ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม
ที่มีต่อหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๒ หมายเหตุ แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัว อย่างของเครซี่ และมอร์ แ กน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ ย ของคะแนนประเมินความพึง พอใจของผู้ ศึ ก ษาอบรม คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมทุกหลักสูตรที่ใช้ประเมิน และทุกชุดที่ได้รับ
กลับคืนมา
2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านและทุกข้อ พร้อมข้อสรุป
3. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม เสนอผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ
4. เอกสารหลักฐานการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน

3. ด้านครู/อาจารย์และครูฝึก ตัวบ่งชี้ที่ 5 – 7
ตัวบ่งชี้ที่ 5
ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
ด้าน
ชนิดของตัวบ่งชี้ น้าหนักคะแนน
เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ครู/อาจารย์
ผลลัพธ์
7
5
และครูฝึก
ผู้รับผิดชอบ

: กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต
คาเล็ก
อาจารย์ (สบ 4) ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
รอง ผกก.ฝปค. ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.ณกรณ์ นิติธนธนากร อาจารย์ (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ชนิภา ช่วยชูหนู อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.ประสพโชค สุวรรณะ รอง สว.(อก.) ฝบค.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อ สะท้อ นให้เ ห็น ว่า หน่ว ยศึก ษาอบรมมีก ารส่ง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาครู/ อาจารย์
และครูฝึก ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน
เป็นต้น และได้มีการนาความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๓ อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง ที่ใช้คาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง ให้ทาการสอนในหลัก สูต รตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปี หรือ หลัก สูต รตารวจตระเวนชายแดน ระดับ ผู้บัง คับ หมวด หรือ หลัก สูต รโดดร่ม ใหม่
แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
การนาความรู้มาขยายผล หมายถึง
๑) การนาความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ
๒) การนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน เช่น การนาความรู้มาสอดแทรกในการเรียน
การสอน ฯลฯ
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการนาความรู้มาขยายผล
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด

X ๑๐๐

จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ของ ศฝร.ภ.8 แยกตามคานิยาม จานวน 56 คน โดยเป็นครู
จานวน 33 คน และ อาจารย์ 23 คน (ตามบัญชีที่แนบ)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจานวนครู/อาจารย์
และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้อง
ไม่นับคนซ้า
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนาความรู้มาเผยแพร่
๔. แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๔ ตัวบ่งชี้ที่ 6
งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ครู/อาจารย์
และครูฝึก

กระบวนการ

7

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: กลุ่มงานอาจารย์ และฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ 1
อาจารย์ (สบ 4) ศฝร.ภ.8

พ.ต.ท.วิโรจน์
พ.ต.ท.โสภณ
พ.ต.ท.ชาคริต
พ.ต.ต.เจษฎา

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
บารุง
อาจารย์ (สบ 3) ศฝร.ภ.8
ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8

ร.ต.อ.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อาจารย์ (สบ 2) ศฝร.ภ.8

ร.ต.อ.ชัยณรงค์ ราชรักษ์ อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.วัชระ ทองดี
อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อ แสดงถึง ศัก ยภาพของครู/ อาจารย์ และครูฝ ึก ของหน่ว ยศึก ษาอบรมในการผลิต
ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธี วิจัย
เพื่อให้เกิดเป็น องค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น งานวิจัยในชั้นเรียน
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล
โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เปูาหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา
๓) วิธีการดาเนินการ ๔) การเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) การวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนาความรู้
ที่ได้จากการดาเนินการไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษา
ค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์
ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้
ของผู้ศึกษาอบรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้า
ทางวิ ช าการ เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ห รื อ วิ ธี ก ารที่ เ ป็ น ประโยชน์ ห รื อ แสดงความเป็ น ต้ น แบบ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๕ ต้ น ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงาน
ศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง
จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่
กองบังคับการต้นสังกัด
ผู้ท รงคุณ วุฒิใ นการรับ รองงานวิจัย หมายถึง อาจารย์มหาวิท ยาลัย ที่มีคุณ วุฒิระดับ
ปริญญาโทขึ้นไป และมีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยนั้น ๆ อย่างน้อย ๑ คน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง หน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์นั้นๆ และเป็นที่เชื่อถือในวงวิชาชีพ
งานวิจัย หรื อนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือ
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงงานทางวิช าชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูก ต้อง สามารถนาไปสู่
การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย
โดยมีห ลัก ฐานปรากฏอย่า งชัด เจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เ กิดประโยชน์ไ ด้จริง อย่า งชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
นาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ
ที่ทาให้คุณ ภาพชีวิต และเศรษฐกิจ ของประชาชนดีขึ้น ได้แ ก่ การใช้ป ระโยชน์ด้า นสาธารณสุข
ด้านการบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย
ภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการนาไป
ประกอบเป็น ข้อ มูล การประกาศใช้ก ฎหมาย หรือ กาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่า งๆ โดยองค์ก ร
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๔. การใช้ ป ระโยชน์ เ ชิ ง วิ ช าการ เช่ น การใช้ ป ระโยชน์ ในการให้ บ ริ ก ารวิ ช าการ (สอน/
บรรยาย/ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียน
การสอน การเขีย นตารา แบบเรีย น การใช้ป ระโยชน์ใ นด้า นการให้บ ริก าร หรือ เป็น งานวิจัย
เพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้
ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หรือหน่ว ยงานอื่นภายนอกหน่ว ยศึกษาอบรม ที่มีการนางานวิจัย หรือนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐาน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๖ ที่ชัด เจน พร้อ มทั้ง ระบุ ร ายละเอีย ดผลของการนางานวิจัย หรือ นวัต กรรม หรือ สิ่ง ประดิษ ฐ์
ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการ
ต้นสังกัด
การนางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือ
นวัต กรรม หรื อสิ่ งประดิ ษฐ์ ข องครู/อาจารย์ และครู ฝึ ก ที่มี การนาไปใช้ และเกิ ดผลอย่า งชัด เจน
ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สมบูรณ์ อย่างน้อย 1 ชิ้น
2. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
3. มีการเผยแพร่งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 1 ช่องทาง
4. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มีการนาไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
5. มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่องานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด
๒. โครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
๔. ชื่อหน่วยงานและปีที่นางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ ร ะบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนตามแนวทางดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
- ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ
ที่เป็นผลจากงานวิจัยไปใช้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๗ ตัวบ่งชี้ที่ 7
ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและหรื อวิชาชีพ
ที่ต อบสนองความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ครู/อาจารย์
และครูฝึก

กระบวนการ
+ผลลัพธ์

7

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
ผกก.ฝบค.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ต.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ปรมาภรณ์ สุขสาร ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.นาชัย อินทร์จันทร์ รอง สว.(อก.) ฝบค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ประสพโชค สุวรรณะ รอง สว.(อก.) ฝบค.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย
ในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรม ที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง ที่ใช้คาสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ไ ด้รับ การแต่ง ตั้ง ให้ทาการสอนในหลัก สูต รตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปี หรือ หลัก สูต รตารวจตระเวนชายแดน ระดับ ผู้บัง คับ หมวด หรือ หลัก สูต รโดดร่ม ใหม่
แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ได้จัด ทาขึ้น หรือ ร่ว มมือ กับ หน่ว ยงานอื่น เพื่อ พัฒ นาหรือ ช่ว ยเหลือ สัง คมและชุม ชน ในรูป แบบ
ของงานบริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่างๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน
และส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการ
หรือ กิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดทาขึ้น หรือดาเนินการขึ้นแล้วมีผล
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และทาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเอง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๘ ได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนา
ความสามารถของชุมชน ในด้านการปูองกันภัยอันตรายประเภทต่างๆ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๒. มีการดาเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๓. มีก ารตรวจสอบและประเมิน ผลโครงการบริก ารวิช าการหรือ วิช าชีพ ที่ต อบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๔. มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการ
ตามโครงการ
๕. มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนด ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ของ ศฝร.ภ.8 แยกตามคานิยาม จานวน 56 คน (ตามบัญชีที่แนบ)
- ครู
จานวน 33 คน
- อาจารย์ จานวน 23 คน
ดังนั้ น จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้ อ งการพั ฒ นา และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน สั ง คม ประเทศ ของ ศฝร.ภ.8
ต้องไม่น้อยกว่า 12 กิจกรรม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๓๙ เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ให้นับเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่
๖ เดื อ นขึ้ น ไป และนั บ รวมจานวนครู / อาจารย์ และครู ฝึ ก ที่ ม าช่ ว ยราชการและปฏิ บั ติ ง าน
เป็ น ระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๒. การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
๓. โครงการบริการวิช าการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒ นา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๔. เอกสารหลักฐานการดาเนินการตามโครงการบริการวิช าการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๖. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุง
การดาเนินการตามโครงการ
๗. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
และสั่งการ

4. ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม ตัวบ่งชี้ที่ 8 – 11
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านการบริหาร
และพัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม

กระบวนการ
+ผลลัพธ์

6

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๐ ผู้รับผิดชอบ

: ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.สังคม
สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.ท.หญิง วรรณา สังข์ทอง รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.หญิง ชุติมน เขียวคง ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสามารถนาไปพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา และนาไปสู่สังคมฐานความรู้
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒. ผลการดาเนินการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. จานวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒ นาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ ปี ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
- การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8 จัดทาโครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
- โครงการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8 จัดทา
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการตารวจ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับ
กลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อ ยละ 80 หรือ ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน
หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณี ที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่ม
ที่ทาการสารวจ ดังนี้
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๑ ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ
ผู้กากับการ รองผู้กากับการ และสารวัตร) ที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืน
มาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคคลากรระดับผู้บริหารหรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัว อย่างของ
เครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร
ยามาเน่
๒. แบบประเมิน ความพึงพอใจของครู/ อาจารย์ และครูฝึก ที่มีต่อการดาเนินการพัฒ นา
บุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครู/อาจารย์ และครูฝึก หรือตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน ที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา
บุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนหรือตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์ แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตั วอย่า งของเครซี่ และมอร์ แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่า ง
ของทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจของบุค ลากรที่มี ต่ อการด าเนิ น การพัฒ นา
บุคลากร คะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนา
บุคลากร คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับ สนุน การพัฒ นาบุค ลากรของ
หน่วยศึกษาอบรม
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
๔. การประเมิ นผล รายงานการประเมิ นผล และการน าผลการประเมิ นไปพั ฒนาปรั บปรุ ง
โครงการ/กิจกรรม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๒ ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากร
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จ านวนและบัญ ชีร ายชื่อ บุค ลากรของหน่ว ยศึก ษาอบรม และโครงการ/กิจ กรรม
ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับ
การพัฒนาตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับ
การพัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 9
การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและ
พัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม

กระบวนการ

6

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.นิโรธ
ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หัตถพล ทองคา
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.นราวุธ
จันทร์พุ่ม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.เดชดนัย
คาลือ รอง สว.(อก.) ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมมาตร เอียดหมุน ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๓ วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดาเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์
จัดลาดับความสาคัญความเสี่ยง และติดตามเฝูาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ด้านชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินการ
ไม่ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เปูาประสงค์ และเปูาหมายของหน่วยศึกษาอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริห ารจัด การด้ว ยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภ าพตามกรอบ
ที่กฎหมายกาหนด จานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม
และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน
ตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
ครู/อาจารย์ และครูฝึก และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๓. มีการดาเนินการ
๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน)
๔. มีการดาเนินการ
๔.๑ จัดทาแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน)
๔.๒ มีการดาเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๔ ๔.๔ นาผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
๔.๕ นาผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
๕. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหาร
ของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือการทางานอย่างสม่าเสมอ
๓. เอกสารหลั กฐานการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ย ง
ที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปูาหมายตามพันธกิจ
ของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี
โอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสาคัญ สาหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาส
และผลกระทบจากความเสี่ยง
๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลาดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒
๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การดาเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม
๘. มีการรายงานสรุ ป ผลการด าเนิ นงานและประเมิน ผลความส าเร็จของการด าเนิ นงาน
ปั ญ หาอุ ป สรรคและแนวทางการแก้ ไข พร้ อมข้ อเสนอแนะในการปรั บปรุ งแผนการด าเนิ นงานต่ อ
คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๕ ตัวบ่งชี้ที่ ๑0
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและ
พัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม

กระบวนการ

6

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด
สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศรีเทพ มะรื่น รอง สว.(อก.) ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ปฐวี ทิพย์หมัด ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ. ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.นนทชา ปิ่นรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการสอน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อ เทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม
และการบริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษาอบรม
ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย เป็นต้น
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีบริการห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
๒. มีบริการด้ านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
อย่างน้อย ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟูา ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ
๔. ระดับ ความพึง พอใจของผู้ศึก ษาอบรมต่อ คุณ ภาพของการให้บ ริก ารในประเด็น ที่ ๑
ถึง ๓ ไม่ ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๖ หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อ คุณภาพของการบริการ
ในประเด็น ที่ ๑ ถึง ๓ ต้อ งได้รับ กลับ คืน มาไม่น้อ ยกว่า ร้อ ยละ 80 ของผู ้ศึก ษาอบรมในแต่ล ะ
หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน หรือ ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือ
ของทาโร ยามาเน่ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่า ง
ของทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่ าเฉลี่ ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ ศึ กษาอบรมต่ อคุณภาพของการบริ การ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม
๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม
รวมทั้ง จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓
๕. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ
ตัวบ่งชี้ที่ 11
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและ
พัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม

กระบวนการ
+ ผลลัพธ์

6

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๗ ผู้รับผิดชอบ : ฝุายอานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมเกียรติ
พรหมสถิต ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุภาพร รักวงศ์
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่ง ที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้
สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจ
ได้ต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้
ศิลปะ หมายถึง งานสร้ างสรรค์ที่ส่ งเสริมสร้างสุ นทรีย์ ความงาม และความสุ ข แก่ผู้ คน
สภาพแวดล้อ มและสัง คม เพื่อ พัฒ นาการยกระดับ ความมีร สนิย ม ความสุน ทรีย์ เข้า ใจคุณ ค่า
และความสาคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น
เรื่องความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิต
และสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะ
และมีลัก ษณะสากลเปลี่ย นแปลงตามสมัยนิย ม วัฒ นธรรมปัจ จุบัน ที่ดีควรมีความสอดคล้อ งกับ
ความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
๒. มี การด าเนิ นการตามโครงการ/กิ จกรรมการอนุ รั กษ์ พั ฒนาและเสริ มสร้ างเอกลั กษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
๔. มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตามโครงการ
๕. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรั กษ์ พั ฒนาและเสริ มสร้ างเอกลั กษณ์
ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๘ ผลลัพธ์
วิธีคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
จานวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด

X ๑๐๐

หมายเหตุ การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถ
นับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
- จานวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด (ศฝร.ภ.8) จานวน 199 คน ดังนั้น
ศฝร.ภ.8 จะต้องมีจานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 40 กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลั กฐานที่แสดงว่ าโครงการหรื อกิ จกรรมหรื อโครงการด้านการทานุบ ารุ ง การอนุรั กษ์
ศิลปวัฒนธรรม ที่หน่วยศึกษาอบรมดาเนินการได้เกิดประสิทธิผ ลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
ชุมชน สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจาปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ
๒. หลั ก ฐานที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมได้ มี ก ารบู ร ณาการศิ ล ปวั ฒ นธรรมภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น
ในการบริการวิชาการ
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่ว ยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม
4. จานวนและบัญ ชีร ายชื่อ บุค ลากรของหน่ว ยศึก ษาอบรมทั้ง หมด ที่ป ฏิบัติง านจริง
และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวม
จานวนบุคลากรที่มาช่วยราชการ และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๔๙ -

5. ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ตัวบ่งชี้ที่ 12
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม

กระบวนการ

6

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.สังคม
สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์ ทองพันธ์ อาจารย์(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างจิตสานึกให้เห็น ว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒ นาคุณภาพ
การศึก ษา เพื่อ เป็น หลัก ประกัน แก่ส าธารณชนให้มั่น ใจได้ว่า หน่ว ยศึก ษาอบรมสามารถสร้า ง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
(๐.๕ คะแนน)
๒. มีการดาเนินการ
๒.๑ ให้ ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
คุณภาพภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๒ มีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๓ มีการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน)
๓. มีการดาเนินการ
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๐ ๓.๑ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา
และติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน)
๔. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
๔.๑ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๒ การจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด
(๑๕ พ.ย.) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๓ การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปทาแผนการดาเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน
(๐.๒๕ คะแนน)
๔.๔ มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)
๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
(๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีก ารดาเนิน งานโดยนาระบบการประกัน คุณ ภาพภายในเข้า ไปเป็น ส่ว นหนึ่ง
ของการดาเนินงาน (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าจะดาเนินการอย่างไร
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม
๒. มีการดาเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาหนดในข้อ ๑
๓. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ ก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๔. มีเอกสารหลักฐานในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบกลไก และการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม
๕. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา
และติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มี เอกสารหลั กฐานในการประสานงานกั บหน่ ว ยงานภายนอกด้ านการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา
๗. มีเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๑ ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในกาหนด และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
๙. มีเ อกสารหลัก ฐานในการนาผลการประเมิน คุณ ภ าพภายในไปจัด ทาแผนพัฒ นา
คุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม
๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๑๒. มีเอกสารหลักฐานการดาเนินงานโดยนาระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดาเนินงาน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๒ -

๖. ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 1๓
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านอุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึก

ผู้รับผิดชอบ

อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ชนิดของตัวบ่งชี้ น้าหนักคะแนน
กระบวนการ

6

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.โสภณ
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ชาคริต
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ผปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.เจษฎา
ร.ต.ท.นาชัย
จ.ส.ต.วีระชัย

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
อินทร์จันทร์ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.8
สวนกูล
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีความพร้อมในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ทั้งความพร้อม
ทางกายภาพ ปริ มาณ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และทันสมัย โดยพิจารณาการดาเนินการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
1. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
2. มีจานวนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. มีสถิติและรายละเอียดการนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกไปใช้ในการเรียนการสอน
4. มีการประเมินผลระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกโดยผู้ศึกษาอบรม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
5. มีการนาผลการสรุปจากการประเมินในข้อที่ 4 มากาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
อย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลั กฐานการแสดงเอกสารคาสั่ งผู้ รับผิ ดชอบดูแล การบริห ารจัดการอุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึกทุกประเภท
2. เอกสารหลักฐานการแสดงระเบียบการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๓ 3. เอกสารหลักฐานการแสดงทะเบียนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก โดยแยกให้เห็นว่า รายการใด
ประจาอยู่ที่ใด
4. เอกสารหลักฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
5. เอกสารหลักฐานการประเมินหรือบันทึกการแก้ไขปัญหาความพร้อมหรือความเพียงพอ
ในการใช้งานอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
6. แสดงแบบประเมิน ที่มีรายการประเมินที่ครอบคลุมทั้งระบบ และสรุปผลการประเมิน
เป็นสารสนเทศ เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
7. แสดงรายงานการประชุม/การสรุปประเด็นการนาผลประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป โดยกาหนดผู้รับผิดชอบ เรื่องที่จะดาเนินการ ห้วงเวลา
ในการดาเนินการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๔ -

๗. ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔
ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
กลุ่มตัวบ่งชี้
ด้าน
ชนิดของตัวบ่งชี้ น้าหนักคะแนน
เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/ ด้านอัตลักษณ์/
กระบวนการ
5
5
เอกลักษณ์
เอกลักษณ์
ผู้รับผิดชอบ

: ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ
ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อ นาไปสู่ก ารกาหนดเปูา หมายและแผนการปฏิบัติง าน รวมทั้ง แผนพัฒ นาคุณ ภาพ
ของหน่วยศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัต ถุป ระสงค์ข องหน่ว ยศึก ษาอบรมที่ไ ด้รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการสถานศึก ษา
และหน่วยงานต้นสังกัด
การยกย่อง หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชม จากผล
ของอัตลักษณ์
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒. การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๕ ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรม
และหรือตามจุดเน้น และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ การยกย่อง ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกาหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์
ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดง
ให้เ ห็น ถึง ผลการดาเนิน งานและผลสาเร็จ ของการดาเนิน งานที่ส อดคล้อ งกับ ปรัช ญา พัน ธกิจ
ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
ที่กาหนด หรื อผลการดาเนิน งานและผลส าเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลั กษณ์
จุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม ที่ได้รับการยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๖ ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕
เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

กระบวนการ

5

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: ฝุายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.วุฒิเลิศ เมืองหนู ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ
ตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น
เป็นหนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินการ
๑.๑ กาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
๒. มีการดาเนินการ
๒.๑ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ มีระดับความสาเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน)
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการนาผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๗ เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑ เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์จุดเน้น และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
นิยามความหมาย และเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
๒. เอกสารหลักฐานการกาหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสาเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม
๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนาผลการประเมินไปใช้
ในการปรับปรุงพัฒนา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๘ -

๘. ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖
ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม

ด้านมาตรการ
ส่งเสริม

กระบวนการ

5

ผู้รับผิดชอบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

: กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ อาจารย์ (สบ 3) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ชูชาติ ใหม่กุณะ อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมควร จาปาบุญ ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์ :
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะนา ปูองกัน หรือการแก้ปัญหา
สังคม ในด้านต่างๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยคานึงถึงผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
เพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้
การชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้นา
ปูองกัน หรือแก้ปัญหาสังคม ที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม
โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
โครงการชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม หมายถึง การกาหนดแนวทางในการชี้ นา
หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เด่นชัด มีกิจกรรมที่ทาให้บรรลุวัตถุประสงค์ และ
เปูาหมายอย่างเหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มต้นและ
สิ้นสุดของงาน
หมายเหตุ โครงการที่ดีต้องสามารถตอบคาถามต่อไปนี้ได้
- โครงการอะไร
= ชื่อโครงการ
- ทาไมต้องริเริ่ม (มี) โครงการ
= หลักการและเหตุผล
- ทาเพื่ออะไร
= วัตถุประสงค์
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๕๙ -

ปริมาณที่จะทาเท่าไหร่
ทาอย่างไร
จะทาเมื่อไหร่ นานแค่ไหน
ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ มาจากไหน
ใครทา
บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ และจะได้อะไร

=
=
=
=
=
=
=

เปูาหมาย
วิธีดาเนินการ
ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบโครงการ
การประเมินผล
ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม หมายถึง สิ่ งที่แสดงให้เห็นว่าภายหลั ง
จากการดาเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วเกิดสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังคมโดยรวม
อย่างไรบ้าง ซึ่งต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ
การยกย่อ ง หมายถึง การได้รับ การเชิด ชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือ การชื่น ชม
จากการดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชี้นา ปูองกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กร ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒. การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ หน่ว ยงานยกย่อ ง ระดับ กองบัง คับ การต้อ งไม่ใ ช่ก องบัง คับ การต้น สัง กัด
และต้องเป็นกองบังคับการที่ได้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๐ ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ดาเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นา ปูองกัน
หรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ดาเนินงาน
โดยมีบทบาทในการชี้นา ปูองกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ
๓. รายงานสรุป ผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่ง จะต้อ งมีจานวนผู้เข้า ร่ว มโครงการจริง
ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน
๔. เอกสารหลักฐานข้อ มูล ที่แ สดงถึงการเกิดผลกระทบที่เ กิด ประโยชน์แ ละสร้างคุณ ค่า
ต่อสังคมจากการดาเนินงานของโครงการ
๕. เอกสารหลัก ฐานข้อ มูล ที ่แ สดงถึง การได้ร ับ การยกย่อ งระดับ กองบัง คับ การ หรือ
กองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๑ ๒. ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
มาตรฐาน
ตามกฎกระทรวง
การบริหาร
จัดการศึกษา

ด้าน
หลักสูตร
สถานที่

อุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึก

ตัวบ่งชี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
สถานที่โดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม
ห้องน้าห้องส้วม
โรงนอน
โรงอาหาร
สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
รวมน้าหนัก

น้าหนัก
คะแนน
๓๕
๖
๖
๖
๖
๖
10
25
๑๐๐

1. ด้านหลักสูตร
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ตัวบ่งชี้ที่ 1
ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร
ผู้รับผิดชอบ : ฝุายปกครองและการฝึก และ กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.กฤตภาส ฐานะตระการกูล อาจารย์ (สบ 3) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
ร.ต.อ.สุริยา เทิดวีระพงศ์ อาจารย์ (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ประเมินจากการทดสอบความรู้ของผู้ศึกษาอบรมในวันที่ตรวจประเมิน โดยการสุ่มผู้ศึกษาอบรม
จานวน 10 คน ทาการทดสอบความรู้ตามหลักสูตรกาหนด และจากการสาธิตการฝึก ประเมินโดย
คณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการทุกคน
เกณฑ์การให้คะแนนการทดสอบความรู้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ประเด็นการพิจารณาการสาธิตการฝึก
1. การเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
2. ความพร้อมเพรียงของการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
3. ความเข้มแข็งของการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
4. ความถูกต้องของการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
5. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาด (๑ – ๒๐ คะแนน)
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๒ เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. คะแนนการทดสอบความรู้โดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๘๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๒. คะแนนจากการสาธิตการฝึกโดยใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ
๕ คะแนน
๓.
นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้

2. ด้านสถานที่ ตัวบ่งชี้ที่ 2 - 6
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ตัวบ่งชี้ที่ 2
สถานที่โดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประเสิรฐ คงยั่งยืน
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์
ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.นิโรธ
ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด (1 – 20 คะแนน)
2. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ (1 – 20 คะแนน)
3. มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ไม่มีมูลฝอยตกค้าง (1 – 20 คะแนน)
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทางาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบาย
อากาศ และมีการจัดเก็บสารเคมี อย่างเหมาะสม (1 – 20 คะแนน)
5. มีการจัดแต่งสถานที่ให้น่าอยู่ แลดูสวยงามตามความเหมาะสม (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๓ 1. การรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบ (หญ้าไม่รก) และการจัดเก็บขยะ
ไม่มีขยะตกค้าง มีการประสานงานหน่วยงานจัดเก็บขยะ มีถังขยะตามจุดอาคารต่างๆ
2. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบอย่างเหมาะสม
3. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบโดยมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจน
4. มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ปูองกันอัคคีภัยในบริเวณอย่างเหมาะสม
5. บริเวณโดยรอบสะอาด และปลอดภัย
6. มีปูายบอกทางอย่างชัดเจน
7. การจัดบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรมมีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม
8. มีระบบกาจัดขยะมูลฝอยที่ดี
9. ถนนและทางเดินเท้าในบริเวณหน่วยศึกษาอบรมมีความสะอาดปลอดภัย
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ตัวบ่งชี้ที่ 3
ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.สุพจน์
วันคง
รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์
ร.ต.อ.จาเริญ พรหมอุบล รอง สว.(อก.) ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.บุญรอง ยอดสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ปฐวี ทิพย์หมัด ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ. ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.นนทชา ปิ่นรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ประเด็นการพิจารณา
1. สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (1 – 20 คะแนน)
2. อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน (1 – 20 คะแนน)
3. มีแสงสว่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน (1 – 20 คะแนน)
4. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจานวนผู้ศึกษาอบรม (1 – 20 คะแนน)
5. มีสื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ขนาดของห้องเรีย นเหมาะสมกับจานวนผู้ศึกษาอบรม โดยจัดวางตาแหน่งโต๊ะ เก้า อี้
ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพห้องเรียน
2. พื้นห้องเรียน หรือโต๊ะ หรือเก้าอี้ ไม่มีขยะ ฝุุนละออง และหยากไย่
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๔ 3. มีการจัดวางจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ภายในห้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ห้องเรียนมีความเหมาะสม และสวยงาม
5. มีอากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม
6. แสงสว่างของห้องเรียนมีความเหมาะสม
7. ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว
8. ระบบเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน
9. ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก
10. มีสื่อประเภทวัสดุ – อุปกรณ์ - เครื่องมือ ที่เหมาะสมสาหรับการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ตัวบ่งชี้ที่ 4
ห้องน้าห้องส้วม
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
พ.ต.อ.ประเสิรฐ คงยั่งยืน
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์
ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.นิโรธ
ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ประเด็นการพิจารณา
1. สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น (1 – 20 คะแนน)
2. มีปริมาณเพียงพอกับผู้ศึกษาอบรม (1 – 20 คะแนน)
3. มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพพร้อมใช้งาน (1 – 20 คะแนน)
4. อากาศถ่ายเทสะดวก (1 – 20 คะแนน)
5. มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามและน่าใช้ (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีห้องน้า ห้องส้วม แยกชาย หญิง ในจานวนที่เพียงพอต่อผู้ศึกษาอบรม
2. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่อับชื้น
3. มีการติดตั้งสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบที่จาเป็น ในตาแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
4. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
และพื้นห้องส้วมต้องแห้ง
5. น้าใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ายุง ภาชนะเก็บกักน้า ขันตักน้า สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
6. อ่างล้างมือ ก๊อกน้า กระจก สะอาด ไม่มีครบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
7. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ
บริเวณใกล้เคียง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๕ 8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักน้าไม่รั่ว แตก หรือชารุด
9. จัดให้มีการทาความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจา
10. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และที่ล็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
11. แสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นได้ทั่วบริเวณ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ตัวบ่งชี้ที่ 5
โรงนอน
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ประเด็นการพิจารณา
1. สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (1 – 20 คะแนน)
2. ไม่แออัด เหมาะสมกับจานวนผู้ศึกษาอบรม (1 – 20 คะแนน)
3. อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน (1 – 20 คะแนน)
4. เครื่องนอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (1 – 20 คะแนน)
5. มีการปูองกันและแมลงต่างๆ (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. อาคารโรงนอนสะอาด สวยงาม อากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงและกลิ่นเหม็นรบกวน
2. จัดวางตู้ เตียงนอนได้อย่างเหมาะสม มีพื้นที่และช่องว่างพอเพียงและอากาศถ่ายเทได้ดี
3. พื้นโรงนอน ระเบียงทางเดินและบันได สะอาด ไม่มีเศษขยะ ไม่เป็นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เหลือใช้
4. ประตูหน้าต่างบนโรงนอนต้องสามารถเปิด - ปิดใช้ได้ทุกระบบ
5. สภาพแวดล้อมภายในโรงนอน บรรยากาศสบายเงียบสงบ สะอาดเอื้อต่อการพักผ่อนนอนหลับ
6. สภาพภายนอกโรงนอน ไม่มีกลิ่นรบกวนการพักผ่อนนอนหลับ
7. เตียงนอนมีอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน จัดวางเป็นระเบียบ เหมาะสม สะอาด ไม่เก็บสิ่งไม่ควร
เก็บไว้ใต้ที่นอน - ตู้เสื้อผ้า ซ่อมปรับปรุง ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
8. เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวที่ตู้จัดเป็นระเบียบ ไม่เปียกชื้น ไม่มีกลิ่นอับ
9. ไม่มีแหล่งสิ่งปฏิกูล น้าขังเน่าเหม็น เป็นที่เพาะแมลงวันและยุง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๖ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ตัวบ่งชี้ที่ 6
โรงอาหาร
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
พ.ต.ต.เลิศชาย
เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ณรงค์
คงเอียง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ประเด็นการพิจารณา
1. บริ เ วณที่ เตรี ย ม-ปรุ งอาหาร และสถานที่รับ ประทานอาหารสะอาดและเป็ นระเบีย บ
เรียบร้อยถูกสุขลักษณะ (1 – 20 คะแนน)
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น Clean Food Good Taste
จากสานักสุขาภิบาลอาหารและน้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ISO ฯลฯ (20 คะแนน)
3. มีระบบการกาจัดขยะของเสีย (1 – 20 คะแนน)
4. อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่น (1 – 20 คะแนน)
5. มีอุปกรณ์ปูองกันเชื้อโรค (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. สถานที่รับ ประทานอาหาร เตรีย ม -ปรุง -ประกอบอาหาร ต้อ งสะอาดเป็น ระเบีย บ
และจัดเป็นสัดส่วน
2. ไม่เตรียม-ปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้า ห้องส้วม และต้องเตรียม-ปรุงอาหาร
บนโต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3. อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
4. น้าหรือน้าแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
5. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
6. ล้างภาชนะด้ว ยน้ายาล้างภาชนะแล้ว ล้างด้ว ยน้าสะอาด 2 ครั้ง หรือล้างด้ว ยน้าไหล
และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
7. ผู้ทาหน้าที่ประกอบและเตรียมอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด ผู้ปรุงอาหารต้องผูกผ้ากันเปื้อน
ที่สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
8. มูลฝอย และน้าเสียทุกชนิด ได้รับการกาจัดด้ว ยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ถังขยะ
ที่ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด มีท่อหรือรางระบายน้าที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้าจากห้องครัว และที่ ล้าง
ภาชนะ อุปกรณ์ ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบาบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้าเสียลงสู่แหล่งน้าสาธารณะโดยตรง
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๗ -

3. ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ตัวบ่งชี้ที่ 7 – 8
ตัวบ่งชี้ที่ 7
สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.นาชัย อินทร์จันทร์ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.วีระชัย สวนกูล
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานที่จัดเก็บมีความสะอาด (1 – 20 คะแนน)
2. สถานที่จัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย (1 – 20 คะแนน)
3. การจัดเก็บเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่ชัดเจน (1 – 20 คะแนน)
4. มีปูายแสดงสถานภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกชัดเจน (1 – 20 คะแนน)
5. สถานที่มีจัดเก็บมีความเหมาะสม (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. สถานที่จัดเก็บมีความสะอาด ไม่มีขยะ ฝุุน และหยากไย่
2. สถานที่จัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย โดยควรมีแผนด้านความปลอดภัยหรือ
จัดทาคู่มือเกี่ยวกับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
3. การจัดเก็บเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่ชัดเจน
4. มีปูายแสดงสถานภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกชัดเจน
5. สถานทีจ่ ัดเก็บตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเหมาะสม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๘ ตัวบ่งชี้ที่ 8
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล
ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ประเด็นการพิจารณา

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.นาชัย อินทร์จันทร์ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.วีระชัย สวนกูล
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ปืน

รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
รถจักรยานยนต์ รถยนต์
อุปกรณ์สนาม

1. มีคุณภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดซื้อจัดหา (1 – 20 คะแนน)
2. ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ (1 – 20 คะแนน)
3. มีจานวนเพียงพอ (1 – 20 คะแนน)
4. ความสะดวกในการใช้งาน (1 – 20 คะแนน)
5. การดูแลรักษา (1 – 20 คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดหา
ตลอดจนไม่มีการนาไปใช้เป็นการส่วนตัว โดยดูจากบัญชีการนาไปใช้ในแต่ละครั้ง
2. ความสมบู รณ์ ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ทุ กชิ้นต้องมี ส่ วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ ช ารุ ด
แตกหัก
3. มีจานวนเพียงพอ มีจานวนเพียงพอกับจานวนผู้ศึกษาอบรมในการฝึกแต่ละครั้ง ซึ่งดูจาก
บันทึกการใช้ในแต่ละครั้ง
4. มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย
5. การดูแลรักษา มีการบารุงรักษาตามวงรอบ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๖๙ -

บรรณานุกรม
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีก ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ เล่ม ๑๒๗
ตอนที่ ๒๓ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓
กองบัญชาการศึกษา. ๒๕๖๐. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐.
รุ่ง แก้วแดง, ๒๕๔๓. แนวทางการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก
(พิมพ์ครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จากัด.
รุ่ง แก้วแดง. ๒๕๔๔.ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกคนทาได้ไม่ยาก. กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์วัฒนาพานิช.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ๒๕๕๓. อภิธานศัพท์
การประกันคุณภาพการศึกษา (QA Gloaasary). กรุงเทพฯ : หจก.สานักพิมพ์ฟิสิกซ์เซ็นเตอร์
สานักงานส่งเสริมการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ. ๒๕๔๓. แนวทางการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา : เพื่อพร้อมรับการประเมินภายนอก. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี จากัด.
สานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน).คู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. ๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) ฉบับสถานศึกษา ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจ สานักงาน
ตารวจแห่งชาติ.
สานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ๒๕๕๔. แนวทางการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์
และวิธีการประกัน คุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จากัด.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๗๐ -

ภาคผนวก

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๗๑ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set)
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนผู้บริหาร
๑.๑ ผบก.
๑.๒ รอง ผบก.
๑.๓ ผกก.
๑.๔ รอง ผกก.
๒. จานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด
๒.๑ บุคลากรที่ดารงตาแหน่ง
อาจารย์
๒.๒ บุคลากรที่ทาหน้าที่ครูฝึก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์ และครูฝึก
๓.๑ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ ระดับปริญญาเอก
๓.๕ อื่นๆ
๔. จานวนอาจารย์พิเศษ
๔.๑ ภายใน
๔.๒ ภายนอก
๕. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
๖. จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
๖.๑ หลักสูตร กดต. งบ 61
๖.๒ หลักสูตร นสต รุ่น 10 งบ 61
๖.๓ หลักสูตร..................................
๖.๔ หลักสูตร..................................
๖.๕ หลักสูตร..................................
๗. จานวนผู้สาเร็จการอบรม

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยนับ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ/
ใช้กับตัวบ่งชี้

1
2
3
3
23
33
1
20

1
22

199
286
250

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๗๒ รายการข้อมูล
๗.๑ หลักสูตร..................................
๗.๒ หลักสูตร..................................
๗.๓ หลักสูตร..................................
๗.๔ หลักสูตร..................................
๗.๕ หลักสูตร..................................
๘. รายรับ
๘.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน
๘.๒ จากแหล่งอื่นๆ
๙. รายจ่าย
๙.๑ เงินเดือน
๙.๒ งบพัฒนาบุคลากร
๙.๓ งบสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
๙.๓.๑ จากภายในสถาบัน
๙.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน
๙.๔ งบประมาณในการบริการ
วิชาการ
๙.๕ งบประมาณวัสดุฝึก
๙.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรม
๙.๗ ค่าสาธารณูปโภค
๙.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๙.๙ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
- ค่าเสื่อมราคา
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๐.๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
อบรมที่มีการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
๑๐.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๑๑. การจัดการเรียนการสอน
๑๑.๑ จานวนครู/อาจารย์ประจาที่
บรรจุตามเลขที่ตาแหน่งแยก
ตามกลุ่มวิชา...
๑๑.๑.๑ กฎหมาย

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยนับ พ.ศ. 2560

หมายเหตุ/
ใช้กับตัวบ่งชี้

คน
คน
คน
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
คน
คน

คน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๗๓ รายการข้อมูล

ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

หน่วยนับ พ.ศ. 2560
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ครั้ง

หมายเหตุ/
ใช้กับตัวบ่งชี้

๑๑.๑.๒ ปูองกันปราบปราม
๑๑.๑.๓ บริหารงานตารวจ
๑๑.๑.๔ สืบสวน
๑๑.๑.๕ จราจร
๑๑.๑.๖ ทั่วไป
๑๑.๑.๗ การฝึก
๑๑.๒ จานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อยกว่า
๒ ชั่วโมง
๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ระดับ
ผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
(๕ ระดับ)
ต่อคุณภาพการสอนของครู/
อาจารย์
๑๑.๔ จานวนโครงการ/กิจกรรม
คน
พัฒนาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๑๒. นวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้ของครู/อาจารย์ และครูฝึก
จานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
ชิ้น
งานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้
งานวิจัยปฏิบัติการของครู/อาจารย์
และครูฝึก และงานวิจัยเพื่อพัฒนา
การเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๓. การบริการทางวิชาการ
จานวนโครงการ/กิจกรรมที่ให้บริการทาง โครงการ/
วิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม กิจกรรม
๑๔. การบริหารและการจัดการ
๑๔.๑ จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
คน
ที่ได้รับการพัฒนา (๒๐ ชัว่ โมง/
คน/ปี)
๑๔.๒ จานวนบุคลากรสายงาน
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
(๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี)

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

- ๗๔ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562

รายการข้อมูล

หน่วยนับ พ.ศ. 2560

๑๔.๓ จานวนโครงการที่สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์

หมายเหตุ/
ใช้กับตัวบ่งชี้

โครงการ

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ลงนาม
(

)
หัวหน้าหน่วยศึกษาอบรม
วัน เดือน ปี

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค 8 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รบั ผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

วงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม สังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ
กิจกรรมดาเนินการ

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

ปีงบประมาณ
มี.ค. เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

๑. จัดทาและแจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. นิเทศตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินตามคู่มือ
แก่หน่วยศึกษาอบรม
๓. หน่วยศึกษาอบรมจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR)
ส่งให้ บช.ศ. (ภายใน ๑๕ พ.ย.ของทุกปี)
๔. บช.ศ.ดาเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหน่วยศึกษาอบรมต่างๆ
๕. พัฒนามาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจา

ก.ย.

(ตัวอย่าง)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
.............................................
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาได้ประเมินคุณลักษณะ
ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร........................................
๒. คาตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน
๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ..........................ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร............................................ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. ทุกคาตอบถือเป็ นความคิดเห็ นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิ ด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน
๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน
และเติมคาในช่องว่าง
๑. ตาแหน่งปัจจุบัน .............................................................................................................................
๒. อายุราชการในตาแหน่งปัจจุบัน ............................................................ ปี
๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ปี
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
๕. สายงานที่รับผิดชอบ
สืบสวน
สอบสวน
ปูองกันปราบปราม
จราจร
อานวยการ
บริหาร
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ....................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจา

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๑. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน
ที่ปฏิบัติ
๒) สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน
๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ
ได้อย่างดี
๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ
๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
๑) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ
๒) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๓) มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตารวจ
๔) สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
๖) มีความสามารถในการปรับตัว
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๗) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๘) การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม
๙) ความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตามหลักสูตรในภาพรวม
๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม
๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร
๓) มีระเบียบวินัย
๔) มีความสุภาพอ่อนน้อม
๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๖) ยึดมั่นในอุดมคติตารวจ
๗) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๘) เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๙) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๑๐) รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑) มีจิตสานึกในการบริการและบาบัดทุกข์
บารุงสุข

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ตอนที่ ๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .....................................................
ในทัศนะของผู้บังคับบัญชา
คาชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................
ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้
๑. ท่านต้องการให้ผู้ ใต้บังคับ บัญชาของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ )
มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดมากที่สุด
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................................
๓) ............................................................................................................................. ..................................
๒. ท่านต้องการให้ ผู้ ใต้บั งคับ บัญชาของท่าน (ผู้ ส าเร็จการศึกษาอบรมหลั กสู ตร ............................ )
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามลาดับก่อนหลัง)
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................................
๓) ...............................................................................................................................................................
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

(ตัวอย่าง)
แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
.............................................
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านในฐานะที่เป็นเพื่อนร่วมงานได้ประเมินคุณลักษณะ
ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................
๒. คาตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน
๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. ทุกคาตอบถือเป็ นความคิดเห็ นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิ ด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน
๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน
และเติมคาในช่องว่าง
๑. ตาแหน่งปัจจุบัน .............................................................................................................................
๒. อายุราชการในตาแหน่งปัจจุบัน ............................................................ ปี
๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ปี
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
๕. สายงานที่รับผิดชอบ
สืบสวน
สอบสวน
ปูองกันปราบปราม
จราจร
อานวยการ
บริหาร
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
๖. เพื่อนร่วมงานของท่านเป็นผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๑. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน
ที่ปฏิบัติ
๒) สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน
๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ
ได้อย่างดี
๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ
๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
๑) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ
๒) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๓) มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตารวจ
๔) สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
๖) มีความสามารถในการปรับตัว
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
๗) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๘) การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม
๙) ความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตามหลักสูตรในภาพรวม
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม
๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร
๓) มีระเบียบวินัย
๔) มีความสุภาพอ่อนน้อม
๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๖) ยึดมั่นในอุดมคติตารวจ
๗) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๘) เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๙) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๑๐) รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑) มีจิตสานึกในการบริการและบาบัดทุกข์
บารุงสุข

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ตอนที่ ๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .....................................................
ในทัศนะของเพื่อนร่วมงาน
คาชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................
ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้
๑. ท่ า นต้ อ งการให้ เ พื่ อ นร่ ว มงานของท่ า น (ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร ........................... )
มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดมากที่สุด
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ............................................................................................................................. ..................................
๓) ............................................................................................................................. ..................................
๒. ท่ า นต้ อ งการให้ เ พื่ อ นร่ ว มงานของท่ า น (ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร ........................... . )
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามลาดับก่อนหลัง)
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ....................................................................................................................................... ........................
๓) ...............................................................................................................................................................
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

(ตัวอย่าง)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
.............................................
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบั บ นี้ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อให้ ท่ านในฐานะที่ เป็ น ผู้ ใต้ บั งคั บบั ญชาได้ ประเมิ น
คุณลักษณะของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................
๒. คาตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน
๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. ทุกคาตอบถือเป็ นความคิดเห็ นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิ ด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน
๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน
และเติมคาในช่องว่าง
๑. ตาแหน่งปัจจุบัน .............................................................................................................................
๒. อายุราชการในตาแหน่งปัจจุบัน ............................................................ ปี
๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ปี
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
๕. สายงานที่รับผิดชอบ
สืบสวน
สอบสวน
ปูองกันปราบปราม
จราจร
อานวยการ
บริหาร
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................
๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ......................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๑. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน
ที่ปฏิบัติ
๒) สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน
๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ
ได้อย่างดี
๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ
๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน
๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
๑) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ
๒) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๓) มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตารวจ
๔) สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น
และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน
๖) มีความสามารถในการปรับตัว
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๗) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
๘) การทางานร่วมกับผู้อื่นหรือทางานเป็นทีม
๙) ความพึงพอใจต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตามหลักสูตรในภาพรวม
๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม
และจริยธรรม
๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร
๓) มีระเบียบวินัย
๔) มีความสุภาพอ่อนน้อม
๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ
๖) ยึดมั่นในอุดมคติตารวจ
๗) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชา
๘) เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๙) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
๑๐) รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑๑) มีจิตสานึกในการบริการและบาบัดทุกข์
บารุงสุข

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ตอนที่ ๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .....................................................
ในทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา
คาชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................
ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้
๑. ท่านต้อ งการให้ ผู้ ใต้บั งคับ บั ญ ชาของท่าน (ผู้ ส าเร็จการศึกษาอบรมหลั กสู ตร ........................... )
มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดมากที่สุด
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................................
๓) ............................................................................................................................. ..................................
๒. ท่านต้องการให้ ผู้ ใต้บั งคับ บัญชาของท่าน (ผู้ ส าเร็จการศึกษาอบรมหลั กสู ตร ....................... ..... )
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามลาดับก่อนหลัง)
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ..................................................................................................................................... ..........................
๓) ...............................................................................................................................................................
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

(ตัวอย่าง)
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
.............................................
คาชี้แจง
๑. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านในฐานะที่เป็นผู้รับบริการได้ประเมินคุณลักษณะ
ของผู้สาเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ........................................
๒. คาตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน
๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น
๔. ทุกคาตอบถือเป็ นความคิดเห็ นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิ ด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วยตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน
๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงใน
และเติมคาในช่องว่าง
๑. เพศ
ชาย
หญิง
๒. อายุ............................................................ ปี
๓. คุณวุฒิทางการศึกษา
ต่ากว่าปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
สูงกว่าปริญญาโท
อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
คาชี้แจง กรุณาทาเครื่องหมาย  ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน
ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๑. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงาน
ที่ปฏิบัติ
๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน
ที่ปฏิบัติ
๒) สามารถนาความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่
ได้อย่างเหมาะสม
๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน
๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ
ได้อย่างดี
๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ
๗) ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐาน
๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
๑) มีความเหมาะสมของลักษณะงานที่ทา
กับความรู้ความสามารถ
๒) ลดขั้นตอนในการให้บริการ
๓) มีแนวทางทีด่ ีในการให้บริการ
๔) มีแนวคิดใหม่ๆ ในการให้บริการที่เป็นประโยชน์
๕) มีมนุษย์สัมพันธ์ต่อผู้รับบริการ
๖) ให้บริการด้วยความรวดเร็ว
๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑) มีความซื่อสัตย์ ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) มีความสุภาพ อ่อนน้อม มีน้าใจ
๓) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี สร้างความประทับใจ
แก่ผู้รับบริการ

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
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ข้อความ

ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด
๕
๔
๓
๒
๑

๔) มีจิตสานึกในการให้บริการ
๕) รู้จักเสียสละ เอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น
๖) มีจิตสานึกในการบาบัดทุกข์
และบารุงสุขแก่ประชาชน
๗) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร
ตอนที่ ๓ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .....................................................
ในทัศนะของผู้รับบริการ
คาชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................
ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่างๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้
๑. ท่ า นต้ อ งการให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารของท่ า น (ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร ........................... )
มีความรู้ความสามารถในเรื่องใดมากที่สุด
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................................
๓) ...............................................................................................................................................................
๒. ท่ า นต้ อ งการให้ ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารของท่ า น (ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต ร ............................ )
พัฒนา ปรับปรุง หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามลาดับก่อนหลัง)
๑) ...............................................................................................................................................................
๒) ...............................................................................................................................................................
๓) .................................................................................................................................................... ...........
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ ....................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

วิธีกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของเครซี่ และมอร์แกน
ขนาด
ประชากร

ขนาด
ตัวอย่าง

ขนาด
ประชากร

ขนาด
ตัวอย่าง

ขนาด
ประชากร

ขนาด
ตัวอย่าง

10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210

10
14
19
24
28
32
36
40
44
48
52
56
59
63
66
70
73
76
80
86
92
97
103
108
113
118
123
127
132
136

220
230
240
250
260
270
280
290
300
320
340
360
380
400
420
440
460
480
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1,000
1,100

140
144
148
152
155
159
162
165
169
175
181
186
191
196
201
205
210
214
217
226
234
242
248
254
260
265
269
274
278
285

1,200
1,300
1,400
1,500
1,600
1,700
1,800
1,900
2,000
2,200
2,400
2,600
2,800
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
15,000
20,000
30,000
40,000
50,000
75,000
100,000

291
297
302
306
310
313
317
320
322
327
331
335
338
341
346
351
354
357
361
364
367
368
370
375
377
379
380
381
382
384
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วิธีกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของทาโร ยามาเน่
ขนาด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ขนาดความคลาดเคลื่อน (e)
ประชากร ± 1%
± 2%
± 3%
± 4%
± 5% ± 10%
500
222
83
1,000
385
286
91
1,500
638
441
316
94
2,000
714
476
333
95
2,500
1,250
769
500
345
96
3,000
1,364
811
517
353
97
3,500
1,458
843
530
359
97
4,000
1,538
870
541
364
98
4,500
1,607
891
549
367
98
5,000
1,667
909
556
370
98
6,000
1,765
938
566
375
98
7,000
1,842
959
574
378
99
8,000
1,905
976
580
381
99
9,000
1,957
989
584
383
99
10,000 5,000
2,000
1,000
588
385
99
15,000 6,000
2,143
1,034
600
390
99
20,000 6,667
2,222
1,053
606
392
100
25,000 7,143
2,273
1,064
610
394
100
50,000 8,333
2,381
1,087
617
397
100
100,000 9,091
2,439
1,099
621
398
100
10,000 2,500
1,111
625
400
100
α
วิธีกาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรคานวณของทาโร ยามาเน่
n=

N
1+Ne2
เมื่อ n = เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
N = เป็นขนาดของประชากร
e = เป็นความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง ที่ยอมรับได้

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
สาหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจา

