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 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางเป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ  ที่มีอ านาจหน้าที่และพันธกิจในการฝึกอบรมบุคลากรในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และได้

ด าเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนา

กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น  เพื่อให้บุคลากรของกองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลางทุกระดับมีความเข้าใจในตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมิน จึงได้จัดท าเอกสาร

ฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้การประเมินคุณภาพการศึกษาของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางเป็นไปในทิศทาง

เดียวกัน 

  งานประกันคุณภาพฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือการประกันคุณภาพของกองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลาง ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการน าไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษาในทุกด้าน รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการจัด

การศกึษาของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางอย่างเป็นระบบต่อไป 

 

 

งานประกันคุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

        มกราคม  ๒๕60 
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สำรบัญ 

 

 หนา้ 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

บทที่ ๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาของกองบังคับการฝกึอบรมต ารวจกลาง ๑ 

บทที่ ๒ การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ๕ 

บทที่ ๓ แนวทางการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในและวงรอบการด าเนินการ ๙ 

บทที่ ๔ แผนพัฒนาคุณภาพของกองบังคับการฝกึอบรมต ารวจกลาง ๓4 
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บทที่ ๑  

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ของกองบังคับการฝกึอบรมต ารวจกลาง 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น

แนวทางในการด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่เน้นปัจจัยส าคัญในการจัดการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ และ สมศ. ดังนี้ 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางนั้น ได้ใช้

รูปแบบของทฤษฎีระบบมาพัฒนาเป็นกรอบแนวคิดในการด าเนินการผลิตนักเรียนนายสิบต ารวจ และ

จัดการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ คือ ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Output)             

โดยเน้นการพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพ ข้อมูลย้อนกลับ และกลไกที่ส่งเสริมคุณภาพ เพื่อไปสู่

ผลลัพธ์ (Outcome) คือความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการตามภารกิจตา่งๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

 
ข้อมูลย้อนกลับ (FEEDBACK) 

 

 นอกจากนี ้ ยังใช้ วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) : PDCA (Plan-Do-check-Act) ซึ่งเป็นวงจรการ

พัฒนาคุณภาพงานในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น  โดยมี

ขั้นตอนดังนี ้

 1. การวางแผน (Plan) คือ การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการด าเนินการในระบบ

ประกันคุณภาพไว้ตัง้แต่ตน้ เพื่อให้มจีุดมุง่หมายและทิศทางในการด าเนินการ   
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 2. การด าเนินการ (Do) การปฏิบัติงานให้บรรลุตามแผนงานที่วางไว้การด าเนินการต่างๆ จะ

เป็นไปตามขั้นตอนหรือระบบงานที่ออกแบบ หรือก าหนดโดยหน่วยงาน ผ่านกลไกการควบคุมตาม

โครงสรา้งการบริหารขององค์กร 

 
วงจรเดมมิ่ง (Deming Cycle) 

 

 3. การตรวจสอบ (Check) คือ การตรวจสอบระบบและกลไกของการด าเนินงานรวมทั้งผลการ

ปฏิบัติงานว่าได้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกหรือไม่  หากมีปัญหาหรือ

จุดอ่อนของการด าเนินการ จักได้มีการค้นหาสาเหตุและวางมาตรการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้เกิดการ

พัฒนาที่ดยีิ่งขึ้น 

 4. การพัฒนาปรับปรุง (Act) คือ การวางมาตรการปรับปรุงระบบและกลไกในการด าเนินการ

เพื่อเอื้อให้เกิดการพัฒนาที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ใช้ในการวางแผนการด าเนินการ

ของปีต่อไป 

 นอกจากวงจรเดมมิ่งแล้ว กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางยังได้ใช้ระบบประกันคุณภาพที่

ส าคัญอีกระบบหนึ่งเข้าไปเป็นส่วนหน่ึงในการปฏิบัติงาน นั่นคือ ระบบ ๕ ส 

 5 ส คือการจัดระเบียบและปรับปรุงที่ท างาน และงานของตนด้วยตนเอง เพื่อก่อให้เกิด

สภาพแวดล้อมการท างานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้วิธี 

สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสรา้งนสิัย 

 5 ส มาจากค าย่อ “5 S” ซึง่เป็นอักษรตัวแรกในภาษาญี่ปุ่น 5 ค า คือ 

 1. Seiri (เซร)ิ = สะสาง (ท าให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกให้ชัดระหว่างของที่จ าเป็นต้องใช้กับ

ของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ ของที่ไม่จ าเป็นต้องใช้ต้องขจัดทิ้งไป กล่าวกันว่า การเพิ่มประสิทธิภาพนั้น ต้อง

เริ่มจาก สะสาง 
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 2. Seition (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จ าเป็นต้องใช้ให้เป็น

ระเบียบสามารถหยิบฉวยใช้งานได้ทันที กล่าวกันว่า ให้ใช้หลัก “สะดวก” นี้ เพื่อก าจัดความสูญเปล่า

ของเวลาในการ “ค้นหา” สิ่งของ 

 3. Seiso (เซโซ) = สะอาด (ท าความสะอาด) คือ การปัดกวาดเช็ดถูสถานที่ สิ่งของ อุปกรณ์ 

เครื่องมือ ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่มีเศษขยะ ไม่ให้สกปรกเลอะเทอะ “สะอาด” คือพื้นฐานของการ

ยกระดับคุณภาพ 

 4. Seiketsu (เซเคทซึ) = สุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3 ส 

ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป ก้าวแรกของความปลอดภัยเริ่มจากการรักษาความ

สะอาด หรือ “สุขลักษณะ” นี่เอง 

 5. Shitsuke (ชิทซึเคะ) = สร้างนสิัย (ฝกึใหเ้ป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4 ส หรือสิ่งที่

ก าหนดไว้แลว้อย่างถูกต้องจนตดิเป็นนิสัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบ ๕ ส ของ บก.ฝรก. 

ความมุ่งมั่นของผู้บรหิาร 

 การก าหนดนโยบาย ๕ ส 

 การสนับสนุนในดา้นตา่งๆ 

การมสี่วนร่วมในงาน ๕ ส 

 ฝึกอบรมขา้ราชการทุกระดับ 

 Big Cleaning Day/ปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 การปฏบัิต ิ๕ ส ของทุก กก. 

การจัดท าโครงสร้าง 

 คณะกรรมการ ๕ ส ของ บก.ฝรก. 

 คณะท างาน ๕ ส.ของแต่ละ กก. 

 การจัดพื้นท่ี ๕ ส. 

ระบบ ๕ ส. 

ของ บก.ฝรก. 

การประเมนิผลการด าเนินการ 

 มคีณะกรรมการตรวจสอบ 

 มขีั้นตอนและแบบฟอร์มการตรวจ 

 การประกาศผลการตรวจ 

การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 การปรับปรุงพัฒนา 

 การน างานอ่ืนมาร่วมกับงาน ๕ ส 

เชน่ Deming Cycle 
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กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

 เป็นกระบวนการและมาตรการของการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน           

ในเรื่องการประกันคุณภาพภายในของหน่วย กลไกที่ส าคัญ คือ 

๑. การมคีณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา 

๒. การมผีูร้ับผิดชอบตัวบ่งชีต้ามเกณฑม์าตรฐานการประกันคุณภาพการศกึษา 

๓. การมคีู่มอืแนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศกึษาของหน่วย 

๔. การมกีารรายงานผลการด าเนนิงานที่จะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

๕. การมรีะบบการประกันคุณภาพ 

 จากกลไกการประกันคุณภาพดังกล่าว กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจะน าไปจัดกิจกรรม                

สู่การปฏิบัติโดยมีระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพการศกึษาภายใน ดังนี้ 

 1. แตง่ตัง้คณะกรรมการด าเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อ 

  1.1 จัดท านโยบายและแนวปฏิบัติดา้นการประกันคุณภาพการศกึษา 

  1.๒ พัฒนาระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพปัจจัย หรือองค์ประกอบที่มีผลต่อ

คุณภาพการศกึษา 

  1.๓ จัดท าเอกสารการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการ

และตรวจสอบผลการด าเนินงาน 

 2. จัดประชุมสัมมนาแก่ผู้บริหาร อาจารย์ และข้าราชการเป็นระยะๆ เพื่อสร้างความเข้าใจและ

ระดมความคิดเห็นเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา นโยบาย แนวปฏิบัติ และขอความร่วมมือจาก

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศกึษา 

 3. ประกาศใช้นโยบาย และแนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศกึษาภายในหน่วยงาน 

 4. มอบหมายให้หน่วยงานและบุคลากรที่รับผดิชอบงานการประกันคุณภาพการศกึษา รวมทั้ง

แตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน และให้ค าปรึกษาใน

เรื่องการประกันคุณภาพการศกึษา  

 5. ก าหนดแผนปฏิบัติการประกันคุณภาพการศกึษาของหน่วย 

 ๖. เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจสอบและประเมินโดยหน่วยงานภายใน (สศป.บช.ศ.) และ

องค์กรภายนอก (สมศ.) และจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ตาม

แบบฟอร์มที่ก าหนด 

 ๗. ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการที่มาตรวจสอบประเมินและรับรองหนว่ยงาน (Accreditation) 

 ๘. น าข้อมูลจากกรรมการที่ตรวจประเมินมาปรับปรุงพัฒนา เสริมขอ้ดี แก้ไขปรับปรุงจุดอ่อน 

 



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ บก.ฝรก. ปี ๒๕๖๐   5 | ห น้ า  

 

บทที่ ๒ 

การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อตรวจสอบระบบ

และกลไกในการด าเนินการของหนว่ยศึกษาอบรม โดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งช้ี และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายใน ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานมีความ

ครอบคลุมทั้งระบบและกลไกการด าเนนิงาน และผลผลติของการด าเนนิงาน  

การประเมินการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย 

ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ

ส่งเสริม รวมทั้งสิน้ ๑๕ ตัวบ่งชี้ 
 

หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 

 ใช้ทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึน้ไป 
 

การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้ท่ีใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน

ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ตอ้งการ 

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดย

ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ ่ง

สามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ด ีประกอบด้วย ๘ ด้าน ๑๕ ตัวบ่งชี ้ดังนี ้

 ๑)  ด้านคุณภาพผูศ้กึษาอบรม ๓  ตัวบ่งชี ้

๒)  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    ๒ ตัวบ่งชี ้

๓)  ด้านการบริการวชิาการแก่สังคม    ๑ ตัวบ่งชี ้

๔)  ด้านการท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม   ๑ ตัวบ่งชี ้

๕)  ด้านการบริหารและการพัฒนาหนว่ยศึกษาอบรม ๔ ตัวบ่งชี ้

๖)  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๑ ตัวบ่งชี ้ 

 ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรมตามปรัชญา พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้หน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุและเลือกด าเนินการ

ตามจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยศึกษาอบรม 

ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี ้
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 ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม 

โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคม

ตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปได้ โดยมีเป้าหมายที่

แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง สิ่งเสพติด อุบัติภัย เป็นต้น 

ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี ้
 

ก าหนดค่าน้ าหนัก 

 ตัวบ่งชีท้ั้งหมดมคี่าน้ าหนัก ๑๐๐ ดังนี้ 

 ๓.๑ กลุ่มตัวบ่งชีพ้ืน้ฐาน   มีคา่น้ าหนัก  ๘๕ 

 ๓.๒ กลุ่มตัวบ่งชีอ้ัตลักษณ์   มีคา่น้ าหนัก  ๑๐ 

 ๓.๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการสง่เสริม  มีคา่น้ าหนัก   ๕ 
 

เกณฑ์การประเมิน 

 ๑.  เกณฑก์ารประเมนิระดับตัวบ่งชี้ 

  ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผล

การด าเนินงานจรงิของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่า

คะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ 

คะแนน 

 ๒.  เกณฑก์ารประเมนิแตล่ะกลุ่มตัวบ่งช้ี 

  การค านวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วย          

ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุก

ตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่าน้ าหนักของกลุ ่มตัวบ ่งชี ้ ในการค านวณทศนิยมให้ใช ้ทศนิยม              

๒ ต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่า .๐๐๕ ขึน้ไปให้ปัดขึ้น นอกเหนอืจากนี้ให้ปัดเศษทิง้ 

  ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ 

ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชีต้้อง ๓.๕๑ ขึน้ไปเชน่เดียวกัน 

 ๓.  เกณฑก์ารประเมนิในภาพรวม  

  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเรง่ดว่น 

  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 

  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 

  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ด ี

  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์/

เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชีม้าตรการสง่เสริม รวมทั้งสิน้ ๘ ด้าน ๑๕ ตัวบ่งชี ้
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 

คะแนน 

ชนิด 

ตัวบ่งชี ้

กลุ่มตัวบ่งชี ้

พื้นฐาน 

 

ด้านคุณภาพผูศ้ึกษาอบรม   

๑. ผู้ผา่นการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวชิาการ ๗ ผลลัพธ์ 

๒. ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ๗ กระบวนการ + 

ผลลัพธ์ 

๓. ผลการจดัการศึกษาอบรมท่ีเนน้ผู้ศกึษาอบรมเป็นส าคัญ ๗ กระบวนการ 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม   

๔. จ านวนงานวจิัย และหรอืนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์ ๗ ผลลัพธ์ 

๕. จ านวนงานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใชป้ระโยชน์

ทางวิชาการหรือวชิาชีพ 
๗ ผลลัพธ์ 

ด้านการบรกิารวิชาการแกส่ังคม   

๖. ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง

ความตอ้งการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
๗ 

กระบวนการ + 

ผลลัพธ์ 

ด้านการท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม   

๗. การสง่เสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๗ กระบวนการ + 

ผลลัพธ์ 

ด้านการบรหิารและพัฒนาหน่วยศกึษาอบรม   

๘. คร/ูอาจารย์ และครูฝกึ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ๗ ผลลัพธ์ 

๙. ผลการพัฒนาบุคลากรของหนว่ยศกึษาอบรม ๗ กระบวนการ + 

ผลลัพธ์ 

๑๐. การบริหารความเสี่ยง ๗ กระบวนการ 

๑๑. ห้องสมุด อุปกรณก์ารศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ๗ กระบวนการ + 

ผลลัพธ์ 

ด้านการพฒันาและประกันคณุภาพภายใน   

๑๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๘ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๘๕  
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กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้
น้ าหนัก 

คะแนน 

ชนิด 

ตัวบ่งชี ้

กลุ่มตัวบ่งชี ้

อัตลักษณ์/

เอกลักษณ ์

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์   

๑๓. ความส าเร็จของการพฒันาผูศ้กึษาอบรมตามอัตลกัษณ์ท่ีหนว่ยศกึษาอบรม 

      ก าหนด 

๕ กระบวนการ 

๑๔. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๑๐  

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการ

ส่งเสริม 

ด้านมาตรการส่งเสริม   

15. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยศึกษาอบรมช้ีน า ปอ้งกัน   

      หรือแก้ปัญหาของสังคม 
๕ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๕  

 รวมน้ าหนักทั้ง ๑๕ ตัวบ่งชี ้ ๑๐๐  
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บทที่ ๓ 

แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวงรอบการด าเนินการ 
 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๑.  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ บฝ./วิชาการ 
(ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
ใ ช้ บั ญญั ติ ไ ต ร ยา งศ์ เ ที ยบก้ าหนด           
ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

บฝ./งานวิชาการ จัดท้าแบบรายงานผลการศึกษา และสรุปผล
ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ เป็นค่าร้อยละ  
โดยคิดผู้สอบไม่ผ่านในรายวิชา ทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลา
อบรมมากกว่า ๘ สัปดาห์  
เอกสารที่ต้องแนบเพ่ือประกอบการพิจารณา ยกตัวอย่าง เช่น 
 แผนการฝึกอบรม ปี 25๖๐ 
 รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมและด าเนินการแต่ละ

หลักสูตร  
 แผนการบริหารหลักสูตร  
 ประมวลการสอน  
 รายงานการประเมินหลักสูตร  
 แถลงหลักสูตร 
 ค าสั่งตั้งกองอ านวยการสถานฝึกอบรม/แต่งตั้งวิทยากร/

มอบหมายหน้าที่ แต่ละหลักสูตร 
 บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษา

อบรมจ าแนกตามหลักสูตร 
 เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

บฝ./วิชาการ 

๒.  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  บฝ/งานประกัน 
(กระบวนการ+ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คว ามพ ึงพอ ใ จขอ งผู ้บ ัง ค ับบ ัญช า
หน่วยงานต้นสังกัดและผู ้ที ่ เกี่ยวข้อง 
คะแนนเต็ม ๕  
 
 
 
 
 
 
 

บฝ./งานประกัน  จัดส่ งแบบส้ ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(เพ่ือนร่วมงาน หรือ 
ผู้รับบริการจากผู้ส้าเร็จการศึกษาอบรม)  
     ๑. แบบส้ารวจความพึงพอใจต้องครอบคลุม ทั ง ๓ ด้าน คือ 
 ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
 ๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื นฐานที่ส่งผลต่อ           
การท้างาน (๐.๓๓ คะแนน) 
 ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
 
 
 

บฝ/งานประกัน 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
     ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 
     ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
คว ามพ ึงพอ ใ จขอ งผู ้บ ัง ค ับบ ัญช า
หน่วยงานต้นสังกัดและผู ้ที ่เกี่ยวข้อง 
คะแนนเต็ม ๕  
     ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกัน
แล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนน
ของตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 

     ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่          
ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  
 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 
ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ ่มตัวอย่างของ         
เครซี ่และมอร ์แกน หร ือของทาโร  ยามาเน ่ ในกรณีที่             
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่              
(๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมา
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือ
ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
เพื ่อนร่วมงาน ผู ้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถ
น้ามารวมกันได ้(๐.๕ คะแนน) 
     ๓.  มีการวิ เคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้ าน              
พร้อมสรุป 
     ๔. มีการน้าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยรับทราบ และสั่งการ 
     ๕ .ข ้อม ูลที ่ไ ด ้จ ากการประ เม ินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น 
     ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและ         
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา 
     ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน 
พร้อมสรุป 
     ๓. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ 
     ๔. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ          
ผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
     ๕. เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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๓.  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ บฝ.วิชาการ 
(กระบวนการ/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริม
ให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
    ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม 
(๐.๕ คะแนน)  
    ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตร 
ที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน) 

 
 
 กอจ./บฝ./ปค. ประชุมร่วมกันเพ่ือท้าความเข้าใจ

เป้าหมายของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรต่างๆ ทุก
หลักสูตรตลอดจนการวางแนวทางในการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
รายบุคคล (รายงานการประชุม) 

 
 

กอจ.และ ปค. 

๒. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริม 
ให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
     ๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษา
อบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล 
(๐.๕ คะแนน)  
     ๒.๒ น้าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุง
แผนการ เ รี ยนรู้ ใ นแต่ ละหลั กสู ต ร          
(๐.๕ คะแนน) 

๑. บฝ. จัดท้าแบบฟอร์มวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 
2. กอจ. และปค. ท้าการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 

(ตามแบบฟอร์ม) หรือการให้ผู้เรียนท้าแบบทดสอบก่อนเรียน 
(pre-test) จากนั นสรุปผลการวิเคราะห์แล้วน้าผลการวิเคราะห์        
มาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึกลงในบันทึก         
หลังการสอน (ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ   
การประเมินผลการเรียน เป็นต้น) 

บฝ. 
กอจ. และครูฝึก 

๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการส้ารวจ /
ประเมินความรู้ความสามารถในการ       
จัดประสบการณ์ที่ เน้นผู ้ศึกษาอบรม 
เป็นส้าคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก 
และหรือวิทยากร 

๑. บฝ. จัดท้าแบบประเมินความรู้การจัดการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส้าคัญ  

๒. กอจ. และปค. ท้าแบบประเมินความรู้ฯ ที่จัดท้าขึ น 
 

กอจ./ปค. 

๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
   ๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรม      
ที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และตามพัฒนาการ
ของผู้ศึกษาอบรมมีการค้านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
   ๔ .๒ ม ีการน้าผลการประเม ินมา
ปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนา
ผู ้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(๐.๕ คะแนน) 

๑. กอจ. และครูฝึกมีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และ
ตรงตามสภาพจริง (เช่น การทดสอบ การสังเกต การน้าเสนอ
ผลงาน การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติจริง) สอดคล้องกับ
สภาพการเรียนรู้และค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
(ปรากฏในแผนการสอนและบันทึกการสอน) 

๒. กอจ. และครูฝึก น้าผลการประเมินมาพัฒนาแนวการ 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรม โดยบันทึกไว้ใน
บันทึกหลังการสอน 
 
 
 
 

กอจ./ครูฝึก 
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๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือ
วิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์จากประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ 
มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือ
ปีงบประมาณต่อไป 

 กอจ. และครูฝึก สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียน     
การสอนหลังการเสร็จสิ นการสอนในแต่ละหลักสูตร (PMIA: 
Plus จุดเด่น; Minus จุดด้อย; Interesting point จุดที่ควรพัฒนา; 
Approach แนวทางการพัฒนา) เพ่ือน้าข้อมูลมาบูรณาการ        
ในการพัฒนาการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรนั นๆ ในรุ่นต่อไป 

กอจ./ครูฝึก 

เกณฑ์การให้คะแนน 
๑. มีการด้าเนินการได้ ๑ ข้อ 
๒. มีการด้าเนินการได้ ๒ ข้อ 
๓. มีการด้าเนินการได้ ๓ ข้อ 
๔. มีการด้าเนินการได้ ๔ ข้อ 
๕. มีการด้าเนินการได้ ๕ ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 

ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม 

หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้างความรู ้ความเข้า ใจ
เกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และ
หลักสูตรศึกษาอบรมที่ก าหนดไว้ 

๒. รายงานผลการด า เน ินงานที ่แสดงข ้อม ูลว ่าผู ้ที่
เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่ก าหนด 

๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ครู/
อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรด าเนินการวิเคราะห์
ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล 

๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศหรือเผยแพร่อย่าง
กว้างขวาง 

๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
ส าคัญ รวมถึงเอกสารอ่ืนๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม 
สัดส่วนวิชา สื่อ เทคโนโลยี เป็นต้น 

๖. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษา
ที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ศึกษาอบรม  

๗. เอกสารหลักฐานการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยน
การศึกษาอบรมที่ เหมาะสมเ พ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้          
เต็มศักยภาพ  

๘. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์จากการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นส าคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป 
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๔.  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  กอจ./ปค. 
(ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบจ้านวนงานวิจัย
กับจ้ านวนครู  อาจารย์  และครูฝึ ก
ทั งหมด โดยก้าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ 
๕ คะแนน 

     ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่
ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่
สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 
     อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม 
ยกเว ้น กองบ ังค ับการฝ ึกอบรมต ารวจกลาง  ที ่ใช้ค าสั่ ง
กองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

- กอจ.บช.ศ. มาปฏิบัติหน้าที่ บก.ฝรก.   จ้านวน   ๔ คน  
- อาจารย์ สังกัด ฝ่ายปกครองฯ           จ้านวน   ๔ คน 
- ผบ.ร้อย/ผบ.หมวด/ผบ.หมู่ ปค.         จ้านวน ๑๔ คน 
  รวมจ้านวนอาจารย์และครูฝึกทั งสิ น    จ้านวน ๒๒ คน  
- กอจ.และครูฝึกจัดท้านวัตกรรม จ้านวน ๓ เรื่อง         

(โดย กอจ.จัดท้านวัตกรรม ๑ เรื่อง ปค.จัดท้านวัตกรรม ๒ เรื่อง) 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา ยกตัวอย่างเช่น 
๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ

หรือสิ่งประดิษฐ์ของคร/ูอาจารย์และครูฝึกท้ังหมด  
๒. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู /อาจารย์  และครูฝึก

ทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวม
จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

๔. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานใน
การจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

กอจ./ปค. 

๕. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ กอจ./ครูฝึก 
(ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก :  ๗) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ผลรวมจ้านวน
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่ งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพกับจ้ านวนครู /
อาจารย์ และครูฝึกทั งหมด โดยก้าหนด
ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

อาจารย์และครูฝึกน้าผลงานวิจัย หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
อย่างน้อย ๒ เรื่อง โดยต้องตรงตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการ
วิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการ
น าไปใช้จนก่อให้ เกิดประโยชน์ ได้จริ งอย่างชัดเจนตาม
วัตถุประสงค์ และ/หรือ ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

กอจ./ครูฝึก 
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ประเภทของการใช้ประโยชน์ 
๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่

น้าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท้าให้คุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ น ได้แก่ การใช้ประโยชน์
ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหารจัดการส้าหรับวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จาก
ผลงานเชิงนโยบายในการน้าไปประกอบเป็นข้อมูลการ
ประกาศใช้กฎหมาย หรือก้าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดย
องค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น้าไปสู่
การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือ
น้าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 

๔. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ใน
การให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อ
การเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน การเขียนต้ารา แบบเรียน การใช้
ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพ่ือต่อยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
หน่วยงาน หรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 
หรือส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนภายนอก
หน่วยศึกษาอบรม ที่มีการน้างานวิจัยและหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่ งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้ เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน 
พร้อมทั งระบุรายละเอียดผลของการน้างานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์  
 ข้อมูลประกอบการพิจารณา  ยกตัวอย่างเช่น 
     ๑. จ้านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั งหมด  
 ๒. จ้านวนและบัญชีรายชื ่อครู/อาจารย์ และครูฝ ึก           
ที ่ปฏิบ ัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป และนับรวม
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จ้านวนครู /อาจารย ์ และคร ูฝ ึก  ที ่มาช ่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป 

๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท้างานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย 
และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

๕. ชื่อหน่วยงานและปีที่น้างานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับ 
บก./บช./ตร. หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม 
ทั งนี ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี  
         - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
น้าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้
ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
         - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
น้านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผลจากงานวิจัยไปใช้ 
  -  ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรมจากการ
น้าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาสาธารณะไปใช้ 

๖.  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

กอจ./ปค. 
 

(กระบวนการ+ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 
  
  
  
  
 

 กอจ./ครูฝึก จัดท้าโครงการหรือกิจกรรมบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ จ้านวน
อย่างน้อย ๕ โครงการ/กิจกรรม (อาจารย์และครูฝึก มีจ้านวน
ทั งสิ น ๒๒ คน) เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน           
อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน โดยโครงการต้องมีองค์ประกอบ
ครบถ้วน 
 โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง 
โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้จ ัดท้าขึ  นหร ือ
ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและ
ชุมชน ในรูปแบบของงานบริการวิชาการหรืองานประเภท
ให้บริการต่างๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่
ชุมชนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 
 

กอจ./ปค. 
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 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ        
ที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการหร ือกิจกรรมบริการ
วิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท้าขึ น หรือ
ด้าเนินการขึ นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทาง
ที่ดีขึ นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท้าให้ชุมชนสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัย ในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนา
ความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภท
ต่างๆ  

๒. มีการด้าเนินการตามโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

กอจ. และปค. ด้าเนินการตามที่ก้าหนดไว้ในโครงการ กอจ./ปค. 
 

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

- กอจ. และปค. ที่ด้าเนินโครงการด้าเนินการตรวจสอบผลการ
ด้าเนินโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่  
- กอจ.และปค. ที่ด้าเนินโครงการประเมินผลการด้าเนิน
โครงการ 

 

๔. มีการน้าผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
มาพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินการตาม
โครงการ 

กอจ. และปค. ที่ด้าเนินโครงการน้าผลการประเมินมาปรับปรุง
การด้าเนินการในปีถัดไป (น้าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลใน
การจัดท้าโครงการในปีต่อไป --- โดยเขียนโครงการของ
ปีงบประมาณถัดไปด้วย) 

 

๕. มีการน้าผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

กอจ. และปค. ที่ด้าเนินโครงการสรุปผลการประเมินโครงการ
และรายงานผลการด้า เนินงานและผลการประเมินให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
     ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 
     ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนด
ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
 

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลพื นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
การนับจ้านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป และนับรวมจ้านวนครู/อาจารย์ 
และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ 
๖ เดือนขึ นไป 
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๓. น้าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มา
รวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
คะแนนของตัวบ่งชี  

 ๒. การนับจ้านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรก
อยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับ
โครงการได ้
 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที ่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการด้าเนินการตามโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๖. เอกสารหลักฐานการน้าผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ          
มาพัฒนาปรับปรุงการด้าเนินการตามโครงการ 
 ๗. เอกสารหลักฐานการน้าผลการประเมินโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

๗.  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
(กระบวนการ+ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ฝอ. เขียนโครงการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเสริม
เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม เพ่ือรองรับกิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ทั งที่เป็นกิจกรรมที่เรา
เป็นผู้จัดท้าและกิจกรรมที่หน่วยส่งบุคลากรไปเข้าร่วม จ้านวน 
๒๙ กิจกรรม (ค้านวณจาก ร้อยละ ๒๐ ของบุคลากรของ         
บก.ฝรก.ทั งหมด จ้านวน ๑๔๑ คน) 

หมายเหตุ : โครงการหรือกิจกรรมที่จัดท้าต้องก้าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 

๒. บุคลากรทุกคนในหน่วยให้ความร่วมมือในการร่วม
กิจกรรมและเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแล้วให้ถ่ายภาพหรือรายงาน
เป็นหนังสือส่งให้ ฝอ. 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรทุกคน
ใน บก. 

๒. มีการด้าเนินการตามโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ และหน่วยต่างๆ ด้าเนินการตามที่ก้าหนดไว้ใน
โครงการ 
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๓. มีการตรวจสอบและประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

- ฝอ.ยุทธศาสตร์ และหน่วยต่างๆ ที่ด้าเนินโครงการด้าเนินการ
ตรวจสอบผลการด้าเนินโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ และประเมินผลการด้าเนินโครงการ 

 

๔. มีการน้าผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนา
ปรับปรุงการด้าเนินการตามโครงการ 

ฝอ.ยุทธศาสตร์และหน่วยต่างๆ ที่ด้าเนินโครงการน้าผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการด้าเนินการในปีถัดไป (น้าผลการ
ประเมินมาเป็นข้อมูลในการจัดท้าโครงการในปีต่อไป--- โดย
เขียนโครงการของปีงบประมาณถัดไปด้วย) 

 

๕. มีการน้าผลการประเมินโครงการ/
กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

ฝอ.ยุทธศาสตร์และหน่วยต่างๆ ที่ด้าเนินโครงการสรุปผลการ
ประเมินโครงการและรายงานผลการด้าเนินงานและผลการ
ประเมินให้ผู้บังคับบัญชารับทราบและสั่งการ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์เทียบจ้านวน
โครงการ/กิจกรรมกับจ้านวนครู/อาจารย์/
ครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ทั งหมด ก้าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ        
๕ คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
     ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 
     ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก้าหนด
ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
     ๓. น้าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มา
รวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
คะแนนของตัวบ่งชี  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการ

ด้านการท้านุบ้ารุง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมด้าเนินการได้ เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์          
ต่อสาธารณะ ชุมชน สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจ้าปี 
ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่ วยศึกษาอบรมได้มี การบู รณาการ
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดง
ถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

๔. หลักฐานที ่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้าง
วัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่
องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. จ้านวนและบัญชีรายชื ่อครู/อาจารย์ และครูฝ ึก      
ที ่ปฏิบ ัต ิงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป และนับรวม
จ้านวนครู /อาจารย ์ และคร ูฝ ึก  ที ่มา ช ่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป 

๗. จ้านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ทั งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป และนับรวม
จ้ านวนบุคลากรที ่ม าช ่วยร าชการและปฏ ิบ ัต ิง าน เป ็น
ระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป 
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๘.  คร/ูอาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ ์ ฝอ.ธุรการ 
(ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก้าหนดร้อยละ 
๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

(ผลรวมจ้านวนครู/อาจารย์และครูฝึก       
ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการ
น้าความรู้มาขยายผล ต่อจ้านวนครู /
อาจารย์ และครูฝึกทั งหมด) *๑๐๐ 

**ครู/อาจารย์และครูฝึกต้องได้รับการ
อบรมทุกคนและต้องน้าความรู้ที่ได้รับ
มาขยายผลทุกคน 

 

๑. ฝอ.ยุทธศาสตร์ ก้าหนดให้มีแผนพัฒนาครู/อาจารย์ 
และครูฝึก ไว้ ในแผนปฏิบัติการของหน่วย (แผนพัฒนา
บุคลากร) 

๒. ฝอ.ธุรการ จัดเตรียมเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า ครู/
อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ /ประสบการณ์ 
(๒๐ ชั่วโมงขึ นไป) และมีการน้าความรู้มาขยายผล 

 
 

การน าความรู้มาขยายผล หมายถึง  
๑)  การน้าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อ่ืนรับทราบ และ  
๒)  มีการน้าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่
ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท้าหน้าที่
สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 

อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ้าของหน่วยศึกษาอบรม 
ยกเว ้น กองบ ังค ับการฝ ึกอบรมต้ารวจกลางที ่ใช้ค้าสั่ ง
กองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๒. เอกสารหลักฐานที่ แสดงผลการด้ า เนินงานใน

ปีงบประมาณ ได้แก่ 
 - จ้านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกที่

ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั งปีงบประมาณ ตั งแต่ ๒๐ ชั่วโมง 
ขึ นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ า้ 

๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน้าความรู้      
มาเผยแพร่  

๔. แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการน้า
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

ฝอ./ยุทธศาสตร ์
 
 
 



การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ บก.ฝรก. ปี ๒๕๖๐   20 | ห น้ า  

 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน แนวทางด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

๙.  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ฝอ.ธุรการ 

(กระบวนการ+ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการด้าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
          ๑.๑ มี ก า ร ว า ง แ ผ น  ( Plan) 
(๐.๒๕ คะแนน) 
        ๑.๒ มีการด้าเนินการตามแผน 
(Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
        ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน 
(Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
        ๑.๔  มีการน้าผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑. ฝอ.ยุทธศาสตร์ ก้าหนดให้มีแผนพัฒนาบุคลากรไว้ใน
แผนปฏิบัติการของหน่วย  

๒. ฝอ.ธุรการ จัดท้าแผนพัฒนาบุคลากร และด้าเนินการ
ตามแผน โดยเก็บรวบรวมหลักฐานการส่งบุคลากรในหน่วย 
เข้ารับการอบรม สัมมนาต่างๆ 

ทุก กก. หากมีการจัดท้าโครงการสัมมนาให้จัดท้า
ส้าเนาโครงการ  การด้าเนินงาน การรายงานผล การประเมิน
โครงการ ให้แก่ ฝอ.ธุรการ 

๓. ฝอ.ธุรการ ตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนา
บุคลากรว่าบรรลุเป้าหมายหรือไม่ มีปัญหาอุปสรรคในการ
ด้าเนินการอย่างไร และจะมีการพัฒนาแผนฯ ในปีต่อไปอย่างไร  
แล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ตลอดจนน้าผลการประเมิน
มาพัฒนาปรับปรุงโดยเขียนแผนในปีต่อไปมารองรับไว ้

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
 

ฝอ.ธุรการ 
 
 
 
 
 

ฝอ.ธุรการ 
 
 
 
 

๒. ผลการด้าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ผลการด้าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ต้องบรรลุเป้าหมาย
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ 

ฝอ.ธุรการ 

๓. จ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี   
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั งหมด 

- งานประกันคุณภาพฯ จัดโครงการสัมมนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในให้แก่ข้าราชการทุกหน่วยใน บก.ฝรก. 
- ฝอ.ธุรการ จัดเตรียมเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากรได้รับ
การพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๖ ชั่วโมงขึ นไป) 
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๙๐ ของจ้านวนบุคลากรทั งหมด (๑๒๙ คน
จากจ้านวนบุคลากรทั งสิ น ๑๔๑ คน) 

บฝ.งานประกันฯ 
 
 

ฝอ.ธุรการ 

๔. จ้านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
นอกเหนื อจากด้ านประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อปี ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั งหมด 

ฝอ.ธุรการ จัดเตรียมเอกสารที่แสดงให้เห็นว่า บุคลากรของ 
บก.ฝรก. ได้รับการพัฒนาด้านอ่ืนที่นอกเหนือจากด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๒๐ ชั่วโมงขึ นไป) ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๙๐ 
ของจ้านวนบุคลากรทั งหมด (๑๒๙ คน จากจ้านวนบุคลากร
ทั งสิ น ๑๔๑ คน) ***ไม่นับคนซ ้า 

ฝอ.ธุรการ 

    ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนาบุคลากร  
ไม่ต่้ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 

บฝ.งานประกัน จัดท้าแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนาบุคลากร  

บฝ.งานประกันฯ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความ
พึ งพอ ใ จ ขอ ง บุ ค ล าก ร ที่ มี ต่ อ ก า ร
ด้าเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
     ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 
     ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการ
ด้าเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 
 ๓. น้าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มา
รวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
คะแนนของตัวบ่งชี นี  

หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ
การด้าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้อง ได้ร ับกลับคืนมาตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของ
ทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ท้าการส้ารวจ ดังนี  

๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับ
ผู ้บริหาร  (ผู ้บังคับการ รองผู ้บังคับการ ผู ้ก้ากับการ รอง         
ผู้ก้ากับการ) ที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ        
มอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของ
ทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่ 

๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงาน
สนับสนุนที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืน
มาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน 
หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วย

ศึกษาอบรม 
๓. รายงานผลการด้าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน้า

ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 
๕.  เอกสารหลักฐานที่ แสดงผลการด้า เนินงานใน

ปีงบประมาณ ได้แก่ 
 - จ้านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษา
อบรมทั งหมดที่ปฏิบัติงานจริงตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป และนับรวมบุคลากรที่มา
ช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั งแต่ ๖ เดือนขึ นไป 
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 - จ้านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากร และโครงการ/
กิจกรรมที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ทั งนี  ต้องได้รับการพัฒนาตั งแต่  
๖ ชั่วโมงขึ นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ ้า 
 - จ้านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษา
อบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรม
ได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทั งนี  ต้องได้รับการพัฒนาตั งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ นไป     
ต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ ้า 

๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการด้านบุคลากร 

๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มี
ต่อการด้าเนินการพัฒนาบุคลากร 

๑๐. การบริหารความเสี่ยง ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
(กระบวนการ/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการแต่งตั งคณะกรรมการหรือ
คณะท้างานบริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการ
หรือคณะท้างาน 

 
 

ฝอ.ยุทธศาสตร์  จัดท้าค้าสั่ งแต่ งตั งคณะกรรมการหรือ
คณะท้างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษา
อบรมและตัวแทนที่ รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือ
คณะท้างาน 
 

 
 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 

๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปั จ จั ยที่ ก่ อ ให้ เ กิ ดคว าม เสี่ ย ง        
อย่างน้อย ๓ ด้าน ตามบริบทของหน่วย
ศึกษาอบรม 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน เช่น 
 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที)่  
 ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน  
 ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
 ความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติ ง าน  เช่น  ความเสี่ ยงของ
กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 
ระบบประกันคุณภาพ  
 ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
 ความเสี่ ยงจากเหตุการณ์ภายนอก เช่น การจัดสรร
งบประมาณ สถานการณ์บ้านเมือง ฯลฯ 

 
 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
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๓. มีการด้าเนินการ 
    ๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการ
วิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 
    ๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของ
ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร ว ิเ ค ร า ะ ห ์ใ น
ประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 
    ๓.๓  มีการจัดล้าดับความเสี่ยงที่ได้
จ ากการวิ เ คราะห์ ในประ เด็ นที่  ๒  
(๐.๓๔ คะแนน) 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ ด้าเนินการดังนี  
๑. ประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในประเด็นที่ ๒ 
๒. ประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๒  
๓. จัดล้าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ 

 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 

๔. มีการด้าเนินการ 
    ๔.๑จัดท้าแผนบริหารของความ
เสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ 
คะแนน) 
    ๔ .๒ ม ีการด้า เน ินการตามแผน 
(๐.๒ คะแนน) 
    ๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการ
ด้าเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) 
    ๔.๔ น้าผลการประเมินรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง (๐.๒ คะแนน) 
    ๔.๕  น้าผลการประเมินรายงานต่อ
ผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง (๐.๒ คะแนน) 

 ฝอ.ยุทธศาสตร์ ด้าเนินการดังนี  
๑. จัดท้าแผนบริหารของความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง

สูงสุด  
๒. ด้าเนินการตามแผน  
๓. ติดตาม ประเมินผลการด้าเนินงานตามแผน  
๔. ราย งานผลการด้ า เนิ น งานต่ อคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
๕. รายงานผลการด้าเนินงานต่อผู้บริหารของหน่วยเพ่ือ

พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ง 
 ฝอ.ธุรการ แต่งตั งคณะกรรมการสถานศึกษา ที่เป็นองค์คณะ
บุคคลที่ท้างานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตามกรอบที่กฎหมายก้าหนดจ้านวนคณะกรรมการขึ นอยู่กับ
ขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ 
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื นที ่และผู้ทรงคุณวุฒิ 
เอกสารที่อาจจะน้ามาเป็นข้อมูลประกอบ  
- แผนบริหารความเสี่ยง การด้าเนินการตามแผน การติดตาม 
และประเมินผล การด้าเนินงาน  
- รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด้าเนินงานตามแผนต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
- รายงานสรุปผลการด้าเนินงานและประเมินผลความส้าเร็จ
ของการด้าเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด้าเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝอ.ธุรการ 
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๕ . มี ก า รน้ า ผ ลการประ เมิ น  แล ะ
ข้ อ เ สน อแ นะจ าก ค ณ ะก ร รม ก า ร
สถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 

ฝอ.ยุทธศาสตร์ น้าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในปีถัดไป  
เอกสารที่อาจจะน้ามาเป็นข้อมูลประกอบ  
- แผนบริหารความเสี่ยงของปีงบประมาณถัดไป ซึ่งได้มาจาก
การน้าผลการประเมินมาปรับแล้ว  

ฝอ.ยุทธศาสตร์ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ด้าเนินการข้อ ๑ ได ้
๒. ด้าเนินการข้อ ๒ ได ้
๓. ด้าเนินการข้อ ๓ ได ้
๔. ด้าเนินการข้อ ๔ ได ้
๕. ด้าเนินการข้อ ๕ ได ้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. มีค้าสั่งแต่งตั งคณะกรรมการหรือคณะท้างานบริหาร

ความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท้างาน 

๒. มีการระบุรายละเอียดการท้างานของคณะกรรมการ
หรือคณะท้างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการด้าเนินงาน 
หน้าที่ความรับผิดชอบ ก้าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการหรือการท้างานอย่างสม่้าเสมอ 

๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อม
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้างความ
เสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุ เป้าหมาย       
ตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่
น้ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั งด้านชื่อเสียง คุณภาพ
การศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส้าคัญ ส้าหรับปัจจัยเสี่ยง
หรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน 
สภาพแวดล้อมทั งภายในและภายนอก  

๔. เอกสารหลักฐานในการจัดล้าดับความส้าคัญของ         
ปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง 

๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยง และจัดล้าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์จาก
ประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 

๖. มีแผนบริหารความเสี่ยงการด้าเนินการตามแผน 
การติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงาน 

๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด้าเนินงานตาม
แผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม 
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๘. มีการรายงานสรุปผลการด้าเนินงานและประเมินผล
ความส้าเร็จของการด้าเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด้าเนินงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

๑๑. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บฝ.งานเทคโนฯ 
(กระบวนการ+ผลลัพธ์/ค่าน ้าหนัก : ๗) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีบริการห้องสมุดและแหล่งการ
เรียนรู้อื่น ๆ 

 
 

- งานเทคโนฯ รวบรวมหลักฐานเอกสารการบริการห้องสมุด 
เช่น โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุด การจัดหาหนังสือ สถิติ
การเข้าใช้  

 
 

บฝ.งานเทคโนฯ 

๒. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา    
ผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

- งานเทคโนฯ รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน  
ห้องปฏิบัติการต่างๆ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั งจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

บฝ.งานเทคโนฯ 
บฝ.งานผลิตฯ 

๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ
ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริ เวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า 
ระบบจ้ากัดของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ 

- รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค เช่น 
ประปา ไฟฟ้า ระบบจ้ากัดของเสีย การจัดการขยะรวมทั งมี
ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคาร พร้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

บฝ.งานเทคโนฯ 
ฝอ.งานพลาฯ 
ฝอ.ยุทธศาสตร์ 

 

๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม
ต่อคุณภาพของการบริการในประเด็น         
ที ่๑ ถึง ๓ ไม่ต่้ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 

งานประกันฯ จัดท้าแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ศึกษา
อบรมทุกหลักสูตรต่อคุณภาพของการบริการ 

- ห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ 
- ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และ    

จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
- ระบบสาธารณูปโภค 
- ระบบจ้ากัดของเสีย การจัดการขยะ  
- ระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

บฝ.งานประกัน 

๕. มีการน้าผลการประเมินคุณภาพใน
ประเด็นที่  ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของผู้รับบริการ 

บฝ.งานเทคโนฯ น้าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่  ๔          
มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ 
โดยจัดท้าแผนพัฒนาการให้บริการ 
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม        
ต่อคุณภาพของการบริการในประเด็น ที่  ๑ ถึง ๓ ต้องได้รับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ          
มอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี

บฝ.งานเทคโนฯ 
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ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
     ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 
     ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ ศึกษาอบรมต่อ
คุณภาพของการบริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
คะแนนเต็ม ๕ 
     ๓. น้าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มา
รวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือ
คะแนนของตัวบ่งชี นี  

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสม

และทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 
๒.รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้ องเรี ยน 

ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค 

พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็น          

ที่ ๑ ถึง ๓ 
๕. เอกสารหลักฐานการน้าผลการประเมินคุณภาพใน

ประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา การจัดการบริการ
ด้านกายภาพ โดยจัดท้าแผนพัฒนาการให้บริการ 

 

๑๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บฝ.งานประกัน 
(กระบวนการ/ค่าน ้าหนัก : ๘) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการด้าเนินการ 
     ๑.๑ มี แนวทางหรื อขั นตอนการ
ด้าเนินการประกันคุณภาพภายในที่
เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของ
หน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
    ๑.๒  มีการด้าเนินการตามแนวทาง
หรือขั นตอนการด้าเนินการประกัน
คุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน) 

 
 

- งานประกันฯ เชิญทุกหน่วยใน บก.ฝรก. มาประชุมเพ่ือวาง
แนวทางการด้าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
- ด้าเนินการตามแนวทางที่ได้วาง/ก้าหนดไว้ 
 
 
 

 
 

บฝ.งานประกัน 

๒. มีการด้าเนินการ 
    ๒.๑  ให้ความส้าคัญเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึ กษา โดยการแต่ งตั ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ือก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 
     ๒.๒ มีการก้าหนดนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
     ๒.๓ มีการด้าเนินการตามนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(๐.๓๔ คะแนน) 

- แต่งตั งคณะกรรมการประกันคุณการศึกษาภายใน เพ่ือ
ก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 
ประเมินระบบกลไก และการด้าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้เป็นภารกิจส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาและมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ
ด้าเนินการตามนโนบายที่ได้วางไว้ 

บฝ.งานประกัน 
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๓. มีการด้าเนินการ 
    ๓.๑  จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่
บ ริ ห า ร  พั ฒนา  และ ต ิด ต า ม ก า ร
ด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
    ๓.๒  มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

 ประชุมมอบหมายหน้าที่การด้าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพ  
 ออกค้าสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบแฟ้มประกันฯ 
 ประสานงานการด้าเนินการประกันคุณภาพกับหน่วยงานอื่น 

บฝ.งานประกัน 

๔. มีการด้าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
    ๔.๑ การควบคุม ติดตามการด้าเนินงาน 
และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 
    ๔.๒ การจัดท้ารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในก้าหนด (๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 
    ๔.๓ การน้าผลการประเมินคุณภาพ
ไปท้าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรม (๐.๒๕ คะแนน) 

๔.๔ มีการด้าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

- ทุกหน่วยด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยมี บฝ.งานประกันฯ เป็น          
ผู้รวบรวมข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจประเมินผลการ
ด้าเนินการคุณภาพของแต่ละหน่วย 
- บฝ.งานประกันฯ น้าข้อมูลที่ได้รับจากแต่ละหน่วยมาจัดท้า
รายงานการประเมินตนเองแก่ บช.ศ. ตามห้วงระยะเวลา         
ที่ก้าหนด 
- บฝ.งานประกันฯ เป็นเจ้าภาพในประจัดท้าแผนพัฒนา
คุณภาพของหน่วย (ส่วนที่ ๓ ใน SAR) 
- แต่ละหน่วยด้าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

ทุก กก. 
 
 

คณะกรรมการฯ 
 

บฝ.งานประกัน 
 
 
 
 

ทุก กก. 

๕. มีการด้าเนินการ 
     ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงาน
พัฒนาขึ น (๐.๕ คะแนน) 
    ๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืน
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน) 

บฝ.งานประกันฯ จัดท้าร่างคู่มือแนวทางในการด้าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ บก .ฝรก. จากนั น 
น้าเสนอเข้าที่ประชุมบริหาร เพ่ือให้ทุก กก. เห็นชอบ และมี
การเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นได้น้าไปใช้ประโยชน์ 

บฝ.งานประกัน 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
    ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
    ๑. มีแนวทางหรือขั นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก้าหนดอย่าง
ชัดเจนว่าจะด้าเนินการอย ่างไร ในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
    ๒. มีการด้าเนินการตามแนวทาง/ขั นตอนที่ก้าหนดในข้อ ๑ 
    ๓. มีการแต่งตั งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพ่ือก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ
ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด้าเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
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    ๔. มีเอกสารหลักฐานในการก้าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน ระบบกลไก และการ
ด้าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม 
    ๕.มีการแต่งตั งผู้ รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีหน้าที่ บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ด้าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม การติดตามและ
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
    ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดท้ารายงานการประเมิน
ตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก้าหนด และการ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
    ๙. มีเอกสารหลักฐานในการน้าผลการประเมินคุณภาพ
ไปจัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม 
    ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด้าเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
    ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
    ๑๒. มีเอกสารหลักฐานการด้าเนินงานโดยน้าระบบการ
ประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินงาน 

๑๓. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด บฝ.วิชาการ 
(กระบวนการ/ค่าน ้าหนัก : ๕) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑.  มีการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ 
คะแนน) 
 ๑.๒ มีการด้าเนินการตามแผน (Do) 
(๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน 
(Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๔ มีการน้าผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

- บฝ.วิชาการ เขียนแผนพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์        
ของหน่วย 
- ปค./ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ด้าเนินการพัฒนาผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ตามอัตลักษณ์ที่ก้าหนด คือ “เป็นหน่วยหลักในการผลิต
ข้าราชการต้ารวจการฝึกยุทธวิธี  และการปฏิบัติการของ
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ เพ่ือสร้างต้ารวจมืออาชีพ”โดยใช้
กระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผน การด้าเนินการตามแผน  
การตรวจสอบและประเมินผล  และการน้าผลการประเมินไป
พัฒนาปรับปรุง (แสดงเอกสารที่มีการด้าเนินงานดังกล่าว) 
 
 
 
 
 

บฝ.วิชาการ 
ปค. 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี 
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๒. การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนย์ฝึกยุทธวิธี จัดท้าแผนและด้าเนินงาน       
ตามแผน โดยฝึกให้ผู้รับการอบรมมีศักยภาพตามอัตลักษณ์         
ที่ก้าหนด (ยุทธวิธี/ปฏิบัติการ) โดยการด้าเนินงานต้องบรรลุ
เป้าหมายตามแผนไม่ต่้ากว่า ร้อยละ ๘๐ 

บฝ.วิชาการ 
ปค. 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี 
 

๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของการด้าเนินการของหน่วย
ศึกษาอบรม และหรือตามจุดเน้น และ
จุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนย์ฝึกยุทธวิธี  ร่วมกันประชุมเพ่ือหา
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์
ของการด้าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเน้น
และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม (ยุทธวิธี/ปฏิบัติการ) 

บฝ.วิชาการ 
ปค. 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี 
 

๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ 
หรือกองบัญชาการ หรือส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาติ 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ติดตามผลการพัฒนาผู้เข้ารับการ
อบรมว่าก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ ตร. 
อย่างไร และได้รับการยกย่องในระดับ บก.หรือ บช.  

บฝ.วิชาการ 
ปค. 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี 
๕. ได้รับการยกย่องระดับส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ หรือภูมิภาคหรือระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนย์ฝึกยุทธวิธี รวบรวมผลการด้าเนินการ
ตามข้อ ๔ ที่ได้รับยกย่องระดับส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ หรือ
ภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
หมายเหตุ  

๑. ผลจากการด้าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมต้องผ่าน
ความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยศึกษาอบรม  

๒. หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการใน
สังกัดกองบัญชาการเดียวกันส้าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการ
จะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด  

บฝ.วิชาการ 
ปค. 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ด้าเนินการข้อ ๑ ได ้
๒. ด้าเนินการข้อ ๒ ได ้
๓. ด้าเนินการข้อ ๓ ได ้
๔. ด้าเนินการข้อ ๔ ได ้
๕. ด้าเนินการข้อ ๕ ได ้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก้าหนดปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั ง
หน่วยศึกษาอบรม รวมทั งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษา
อบรม 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ้าปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษา
อบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ้าปีที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ด้าเนินงานและผลส้าเร็จของการด้าเนินงานที่สอดคล้อง
กับปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของ
หน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
ที ่ก้าหนด หรือผลการด้าเนินงานและผลส้าเร็จของการ
ด้าเนินงานที่เกิดขึ น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือจุดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ 
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๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับ
รางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติ
ที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศ         
เกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

๑๔. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม  บฝ.วิชาการ 
(กระบวนการ/ค่าน ้าหนัก : ๕) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการด้าเนินการ 
   ๑.๑ ก้าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษา
อบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๐.๓๓ 
คะแนน) 
 
   ๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของ
หน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 
    ๑.๓ มีเหตุผลในการก้าหนดเอกลักษณ์
ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ 
คะแนน) 

 
 
- จัดประชุมเพ่ือก้าหนดเอกลักษณ์หน่วย ซึ่งได้ว่า “หน่วย
ฝึกอบรมต้นแบบทางยุทธวิธีของส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ”  
พร้อมนิยามความหมายและเหตุผลในการก้าหนดเอกลักษณ์
อย่างชัดเจน 

 

 
 

ทุกหน่วย 

๒. มีการด้าเนินการ 
    ๒.๑  มีการก้าหนดตัวบ่งชี ในการวัด
เอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 
    ๒.๒  มีระดับความส้าเร็จในการวัด
เอกลักษณ์ท่ีเหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 

- ที่ประชุมร่วมกันก้าหนดตัวบ่งชี  และระดับความส้าเร็จที่
เหมาะสม (KPI)  

ทุกหน่วย 

๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่
การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

- มีกระบวนการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
(กระบวนการด้าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ) 

บฝ.วิชาการ 

๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม - มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  ให้บุคลากรและผู้เข้ารับ
การอบรมมีส่วนร่วมในการด้าเนินการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไปสู่
การปฏิบัติ  

บฝ.วิชาการ 

๕. มีการด้าเนินการ 
    ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ์ 
(๐.๕ คะแนน) 
    ๕.๒ มีการน้าผลการประเมินเอกลักษณ์
ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
 
 
 

- มีการประเมินผลการด้าเนินการและน้าผลการด้าเนินการไป
พัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป 

บฝ.วิชาการ 
บฝ.ประกันฯ 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
     ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ด้าเนินการข้อ ๑ ได ้
๒. ด้าเนินการข้อ ๒ ได ้
๓. ด้าเนินการข้อ ๓ ได ้
๔. ด้าเนินการข้อ ๔ ได ้
๕. ด้าเนินการข้อ ๕ ได ้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก้าหนดเอกลักษณ์

จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม นิยามความหมาย 
และเหตุผลในการก้าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 

๒. เอกสารหลักฐานการก้าหนดตัวบ่งชี  และระดับ
ความส้าเร็จของเอกลักษณ์ท่ีเหมาะสม 

๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 

๔. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษา
อบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์ 

๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล 
และการน้าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๕. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม  ปค. 
(กระบวนการ/ค่าน ้าหนัก : ๕) 
ประเด็นการพิจารณา 
๑. มีการด้าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
    ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ 
คะแนน) 
    ๑.๒  มีการด้าเนินการตามแผน (Do) 
(๐.๒๕ คะแนน) 
    ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน 
(Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
    ๑.๔  มีการน้ าผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑. กอจ. /ปค./ฝอ.จัดท้าแผน/โครงการ/กิจกรรมในการ
ชี น้าและ/หรือแก้ปัญหาสังคม (สิ่งเสพติด อุบัติภัย และ         
จิตสาธารณะ) 

๒. กอจ. /ปค./ฝอ.ด้าเนินการตามแผน/โครงการ เช่น 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย      
ยาเสพติด จิตสาธารณะ  

๓. กอจ. /ปค./ฝอ. ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุง
แผนฯ โดยต้องวิเคราะห์ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
แนวทางการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ และห้วงระยะเวลาในการ
พัฒนา พร้อมรายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ 

๔. กอจ. /ปค./ฝอ. น้าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง
การด้าเนินงาน/แผน/โครงการ/กิจกรรม ในครั งต่อไป 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

๒. การด้าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐ 

กอจ. /ปค./ฝอ.ก้ากับ ดูแลการด้าเนินการตามแผน/โครงการให้
บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ (ดังนั นการเขียนโครงการ 
ในส่วนของวัตถุประสงค์และเป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งที่วัดและ
ประเมินได ้

กอจ. /ปค./ฝอ. 

๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

กอจ. /ปค./ฝอ. ติดตามผลการด้าเนินงานว่าก่อให้เกิดผลกระทบ        
ที่เป็นประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมหรือไม่ อย่างไร 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ 
หรือกองบัญชาการ  หรือส้ านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ 

ผลการด้าเนินงานดังกล่าวได้รับการยกย่องระดับ บก. หรือ บช. 
หรือ ตร. 

กอจ. /ปค./ฝอ. 
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๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือ
ชาติ หรือนานาชาติ 

ผลการด้าเนินงานดังกล่าวได้รับการยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ด้าเนินการข้อ ๑ ได ้
๒. ด้าเนินการข้อ ๒ ได ้
๓. ด้าเนินการข้อ ๓ ได ้
๔. ด้าเนินการข้อ ๔ ได ้
๕. ด้าเนินการข้อ ๕ ได ้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงการ /ก ิจกร รมที ่หน ่วยศ ึกษาอบรม ได้

ด้าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี น้า ป้องกันหรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั งความส้าเร็จ
ของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม
จากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด้าเนินงาน โดยมีบทบาทในการ
ชี น้า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ ่ง
จะต้องมีจ้านวนผู ้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการ ประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน้าความรู้ไปใช้
พร้อมแบบประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบ
ที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการด้าเนินงาน
ของโครงการ 

๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการ   
ยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส้านักงาน
ต้ารวจแห่งชาติ 
  ๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการ      
ยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
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วงรอบการประกันคุณการศึกษาภายใน กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
 

กิจกรรมด าเนินการ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐) ปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 
(ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕๕๙) 
-  รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง  
   ปี ๒๕๕๙ และจัดส่งรายงานการประเมินตนเองแก่ บช.ศ. 

                  

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
๑. ประชุมพิจารณาและทบทวนระบบฯ และผลการประเมิน 
    ในปีท่ีผ่านมา จัดท้าแผนพัฒนาคุณภาพ 

                  

๒. จัดท้าคูม่ือการประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก.                   
๓. ก้าหนดแนวทางการด้าเนินงานและผูร้ับผดิชอบ                   
๔. จัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากร                   
๕. ติดตามผลการด้าเนินงาน                   
๖. รวบรวมข้อมูลเพื่อประกอบการจัดท้ารายงานการประเมินตนเอง                   
๗. คณะกรรมการตรวจประเมินภายใน ของ บก.ฝรก.ตรวจ

ประเมินผลการดา้เนินงานของแตล่ะตัวบ่งชี  
                  

๘. จัดท้ารายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๐                   
๙. ส่งรายงานการประเมินตนเองให้แก่ บช.ศ.                   
๕. เตรียมความพร้อมเพื่อรอรับการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษา

ภายในจาก สศป.บช.ศ. 
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บทที่ ๔  

แผนพัฒนาคณุภาพ 

 

จากผลการประเมินคุณภาพการศกึษา ๒๐ ตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น ของกองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลาง ได้มกีารวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อน าไปสู่การ

ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้.- 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้ศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก. มีความพร้อมในด้าน ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สรรหาเข้ามาสอนหลักสูตร

ต่างๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความรู้เชิงลึกในเรื่องที่สอน สามารถ

ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน

อนาคตได้ 

2. หลักสูตรที่  บก.ฝรก.ด าเนินการจัดขึ้นนั้นค่อนข้างหลากหลาย และครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจเกือบทุกด้าน ซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติอย่างแท้จริง 

3. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อน าข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จรยิธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ 

5. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลักสูตรไว้ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ท าให้ครูอาจารย์

สะดวกในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษา

อบรม 

6. ครูอาจารย์มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างดี  

เน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ 

7. ครูอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. วิชาที่นักเรียนนายสิบต ารวจเรียนมีจ านวนมากเกินไป ควรจะบูรณาการเนื้อหาวิชาที่

ซ้ าซ้อนเข้าไว้เป็นวิชาเดียวกัน เพื่อไม่ให้ผู้เรยีนเกิดความสับสน   
 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 วิ ช า ที่ นั ก เ รี ย น น า ยสิ บ

ต ารวจมจี านวนมากเกินไป 

 ปรั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร โ ด ย

บู รณาการ เนื้อหาวิ ชาที่

ซ้ า ซ้ อ น เ ข้ า ไ ว้ เ ป็ น วิ ช า

เดียวกัน 

 ต้น

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ทุก กก. 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์มคีวามสามารถในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดท านวัตกรรมเพื่อ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 

๒. นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นเป็นประโยชน์และเป็นเครื่องช่วยฝึกที่มีคุณภาพ ท าให้การฝึกยิงปืน

และยุทธวิธีมปีระสิทธิภาพมากขึน้ 

๓. นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุ

เป้าหมายที่ตัง้ไว้ 

๔. บก.ฝรก.มีครูที่มคีุณภาพ  มุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ สามารถดัดแปลง

วัสดุอุปกรณ์ที่หางา่ยมาผลิตนวัตกรรมการเรยีนการสอนได้ 
 

 จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานวิจัย และงานนวัตกรรมให้มากขึ้น 

๒. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 
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 แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ค ว ร ข อ รั บ ก า ร

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดท านวัตกรรม

สื่ อการสอนในการ

ฝึ ก อบ รมหลั ก สู ต ร

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น 

 กลุ่ ม ง า นอ าจา ร ย์ แ ล ะฝ่ า ย

ปกครองฯควรแสวงหาความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณเพิ่มเติม  

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 กอจ. 

 ฝา่ยปกครองฯ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝกึอบรม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบรกิารวชิาการ 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรในการบรรยายและฝกึปฏิบัติตา่งๆ  รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  

๒. สามารถให้บริการทางวิชาการด้านกิจการต ารวจส าหรับหน่วยงานภายนอกได้อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดบริการให้กับชุมชนและสังคมทราบ 

๔. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านจุดบริการ  เป็นลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นที่

ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มกีิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรมจ านวนมากและมคีวามหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าไปบูรณาการในการด าเนินชีวติ เพื่อเสรมิสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ด ี

๓. บุคลากรของ บก.ฝรก. ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติิศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี 

๔. ผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการ

ซ่อมแซมสภาพห้องเรียน  อาคารที่พักกองรอ้ย และหอ้งน้ าหอ้งสุขา 
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ศกึษาดูงาน เพื่อน าความรูท้ี่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผูบ้ังคับบัญชาให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 

๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลใหเ้กิดประสทิธิภาพในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

๔. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่าง

ครบถ้วน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม

ศักยภาพของตน 

๕. ผู้บังคับบัญชามีการกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่าง

เหมาะสม 

๖. ผู้บริหารของหน่วยเห็นความส าคัญของบุคลากรทุกคน มีการจัดสวัสดิการที่ดี และ

ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๗. บก.ฝรก. มบีรรยากาศของการท างานรว่มกันที่ด ีมคีวามเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  

๘. ผู้บริหารสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ด าเนินการโดย 

สร้างสภาพ แวดล้อมในการท างานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ น าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง

บุคลากรผูป้ฏิบัติงาน ด้วยกันเอง 

๙. ผูบ้ริหารใหค้วามส าคัญในการบริหารความเสี่ยง   

๑๐. มีการรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบริหารความเสี่ยงใหแ้ก่หนว่ยต้นสังกัดเป็นระยะ  

๑๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู ้   

๑๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. บุคลากรที่ด าเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน

ในหน้าที่ตอ่คนเกินก าลัง เนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติดว้ย 

๒. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด 

การจัดระบบสารสนเทศหอ้งสมุด 
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๓. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านแหล่งการเรียนรู้  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ควร

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มโีอกาสได้ใชแ้หลง่เรียนรูต้่างๆ ได้เต็มที่ 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 บุคลากรที่ด าเนินการเรื่อง

บริ ห ารความ เสี่ ย ง มี ไ ม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ปรับ เกลี่ ยก าลั งพลให้มี

ความสมดุลกับภาระงานที่

ปฏิบัติ 

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ฝา่ยอ านวยการ 

 ควรสรรหาบรรณารักษ์ 

หรือบุคลากรที่มีความรู้

เฉพาะทางในการบริหาร

จั ด ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด  ก า ร

จั ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

หอ้งสมุด 

 จัดหาบรรณารักษ์  หรือ

บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ

ทางในการบริหารจัดการ

หอ้งสมุดมาปฏิบัติงาน 

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ฝา่ยอ านวยการ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝกึอบรม 

 ปรับ เปลี่ ยนกฎระเบียบ

ปกครอง ให้  นสต. ได้มี

โอกาสได้ใ ช้แหล่งเรียนรู้

ต่างๆ ได้เต็มที ่

 ประชุมหารือการปกครอง

บังคับบัญชา นสต. ในเรื่อง

การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 

และแหล่ง เ รียนรู้ ในการ

สืบค้น 

 เดือน ก.พ.๖๐  ฝ่ า ย ปกค รอ ง

และกิจการการ

ฝกึอบรม 

 ฝ่ายบริการการ

ฝกึอบรม 

 กอจ. 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. ผูบ้ริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความส าคัญกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และให้ความร่วมมอืในการด าเนินงานเป็นอย่างดี 

๒. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถือเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัติงานปกติ 

๓. มีการน าระบบพัฒนาคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงาน 

๔. บุคลากรทุกฝ่ายใหค้วามรว่มมอืในการด าเนนิการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์

อักษรเป็นรูปธรรมชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจหลักของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึกษาของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.

ฝรก. 

๓. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๔. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีต ารวจ  ซึ่งมีความพร้อม

ในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝกึ  และวิทยากร 

 

จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรพัฒนากระบวนการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมให้มี

ประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ควรพัฒนากระบวนการ

ติดตามผลการปฏิบัติงาน

ของผู้ส าเร็จการศกึษา

อบรมให้มีประสทิธิภาพ

ยิ่งขึ้น 

 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศผู้

เข้าอบรมให้เป็นระบบ 

โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ 

e-mail ตลอดจนช่องทาง

การตดิต่อทางโซเชยีลมีเดีย 

เชน่ID Line/ Instagram/ 

Facebook  

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝกึอบรม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสรมิจุดแข็ง 

๑. มีการประสานความรว่มมอืในการด าเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และหนว่ยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดีตอ่กัน 
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 จุดท่ีควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานในพื้นที่ที่ได้จัดโครงการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการ

ด าเนนิการในปีตอ่ไป  ซึ่งจะได้เป็นการแก้ปัญหาของชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จรงิ 

 

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนินการ 

ระยะเวลา

ด าเนินการ 
ผู้รับผิดชอบ 

 ควรมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานในพื้นที่ที่ได้จัด

โครงการอยู่อย่างตอ่เนื่อง 

 หลั ง จ า ก จั ด กิ จ ก ร ร ม /

โครงการให้กับชุมชนแล้ว 

ประมาณ ๓-๖ เดือน ควร

มีการตดิตามผลอีกครั้งเพื่อ

ทราบความก้าวหน้าของผล

การด าเนินโครงการตา่งๆ 

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 กอจ. 

 ฝา่ยปกครองฯ 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คู่มือ แนวทางการด าเนินการ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

กองบงัคับการฝกึอบรมต ารวจกลาง 

189 หมู่ 5 ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 73170 

http://sch.edupol.org 


