
คูมือแนวทางการดําเนนิการประกนัคุณภาพการศกึษาภายในของ บก.ฝรก. 

การประเมินคุณภาพการศกึษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ไดกําหนดมาตรฐานเพ่ือตรวจสอบระบบ

และกลไกในการดําเนินการของหนวยศึกษาอบรม โดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบงช้ี และเกณฑการ

ประเมินคุณภาพภายใน ที ่สามารถประเมินผลทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ ่งมาตรฐานมีความ

ครอบคลุมทั้งระบบและกลไกการดําเนินงาน และผลผลิตของการดําเนินงาน  

  การประเมินการดําเนินงานของหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา

ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบดวย ตัวบงช้ี ๒ สวน คือ ตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร 

และตัวบงช้ีเชิงประจักษ  

 

๑. หลักสูตรที่ใชในการประเมนิ 

 ๑.๑ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๑ – ๙ และกองบ ังค ับการฝ กอบรมตํารวจกลาง 

กองบัญชาการศึกษา ใชทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหขึ้นไป 

 ๑.๒ กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ ใชหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ระดับ   ผู

บังคับหมวด และหลักสูตรที่มรีะยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหขึ้นไป 

 ๑.๓ กองกํากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดนใช

หลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป และหลักสูตรที่มรีะยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหขึ้นไป 

 ๑.๔ กองกํากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน        

ใชหลักสูตรการฝกโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ 

สัปดาหขึ้นไป 

 

๒. การแบงกลุมตัวบงชี้ที่ใชในการประเมนิคุณภาพภายใน 

ตัวบงชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือคาที่สังเกตได ซึ่งบงบอก สถานภาพหรือสะทอน

ลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได เพ่ือบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพในประเด็นที่ตองการ 

 

กลุมตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร หมายถึง ตัวบงช้ีที่ประเมินจากการตรวจเอกสาร 

หลักฐานตางๆ เปนหลัก ซึ่งประกอบดวย กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ 

และกลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม  
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 กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน หมายถงึ กลุมตัวบงช้ีที่ประเมนิภายใตภารกิจของหนวยศึกษาอบรม โดย

กําหนดตัวบงชี้และเกณฑการประเมินบนพื้นฐานที่หนวยศึกษาอบรมตองมีและปฏิบัติได ซึ่ง

สามารถช้ีผลลัพธและผลกระทบไดดี ประกอบดวย ๖ ดาน ๑๓ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 ๑)  ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม ๓  ตัวบงช้ี 

๒)  ดานหลักสูตร    ๑ ตัวบงช้ี 

๓)  ดานครู/อาจารย และครูฝก    ๓ ตัวบงช้ี 

๔)  ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม  ๔ ตัวบงช้ี 

๕)  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๑ ตัวบงช้ี  

๖)  ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก    ๑ ตัวบงช้ี  

 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ หมายถึง ตัวบงช้ีที่ประเมินผลผลิตของหนวยศึกษาอบรม

ตามปรัชญา พันธกจิ และวตัถุประสงคของการจัดต้ังหนวยศึกษาอบรม โดยหนวยศึกษาอบรมเปนผูระบุ

และเลือกดําเนินการตามจุดเดนของหนวยศึกษาอบรมโดยผานการอนุมัติจากผูบังคับบัญชาของ

หนวยศึกษาอบรม ประกอบดวย ๒ ตัวบงช้ี 

 

 กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม หมายถึง ตัวบงชี้ที ่ประเมินผลการดําเนินงานของหนวย

ศึกษาอบรม โดยหนวยศึกษาอบรมเปนผูกําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อรวมกันชี้แนะ ปองกัน และ

แกไขปญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปญหาสังคมที่

เปลี่ยนไปได โดยมีเปาหมายที่แสดงถึงความเปนผูชี้นําสังคม รวมทั้งการแกปญหาสังคม อาทิ 

ความขัดแยง ส่ิงเสพติด อุบัติภัย เปนตน ประกอบดวย ๑ ตัวบงช้ี 

 

 กลุมตัวบงชี้เชงิประจักษ หมายถงึ ตัวบงช้ีที่ประเมินหนวยศึกษาอบรมตามสภาพจริงในวันตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดตัวบงช้ีและเกณฑการประเมนิบนพ้ืนฐานที่หนวยศึกษาอบรม

ตองมแีละปฏบิัติไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย ๓ ดาน ๘ ตัวบงช้ี ดังน้ี 

 ๑) ดานหลักสูตร     ๑   ตัวบงช้ี 

 ๒) ดานสถานที ่    ๕   ตัวบงช้ี 

 ๓) ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก    ๒   ตัวบงช้ี 
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๓. กําหนดคานํ้าหนัก 

 ตัวบงช้ีทัง้หมดมคีานํ้าหนัก ๑๐๐ ดังน้ี 

 ๓.๑ กลุมตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร มคีานํ้าหนัก  ๔๐ (รอยละ ๑๐๐) 

  ๑)  กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน  มคีานํ้าหนัก ๓๔ (รอยละ ๘๕) 

  ๒)  กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ/เอกลักษณ มคีานํ้าหนัก ๔ (รอยละ ๑๐) 

  ๓)  กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม มคีานํ้าหนัก ๒ (รอยละ ๕) 

 ๓.๒ กลุมตัวบงช้ีเชิงประจักษ   มคีานํ้าหนัก  ๖๐ (รอยละ ๑๐๐) 

  ๑)  ดานหลักสูตร  มคีานํ้าหนัก ๒๑ (รอยละ ๓๕) 

  ๒)  ดานสถานที ่  มคีานํ้าหนัก ๑๘ (รอยละ ๓๐) 

  ๓)  ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก มคีานํ้าหนัก ๒๑ (รอยละ ๓๕) 

 

๔. เกณฑการประเมนิ 

 ๔.๑ เกณฑการประเมนิระดับตัวบงชี้ 

  ๔.๑.๑ ตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร 

   กําหนดใหคาคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัวเทากันหมด โดยใหคะแนนจากการ

พิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหนวยศึกษาอบรม โดยกําหนดใหตัวบงช้ีแตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน ใชคาคะแนนต้ังแต ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ ใหได ๐ คะแนน สําหรับคะแนนที่ไดแตละ

ตัวบงช้ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

  ๔.๑.๒ ตัวบงชี้เชงิประจักษ 

   กําหนดใหคาคะแนนของตัวบงชี้ทุกตัวเทากันหมด โดยใหคะแนนจากการ

พิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหนวยศึกษาอบรม โดยกําหนดใหตัวบงช้ีแตละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ 

คะแนน ใชคาคะแนนต้ังแต ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไมดําเนินการใดๆ ใหได ๐ คะแนน สําหรับคะแนนที่ไดแตละ

ตัวบงช้ีเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 

 ๔.๒ เกณฑการประเมนิแตละกลุมตัวบงชี้ 

  ๔.๒.๑ ตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร 

  การคํานวณคาคะแนนในแตละกลุมตัวบงชี้ ใหนําคะแนนที่ไดแตละตัวบงชี้คูณ

ดวยคานํ้าหนักของตัวบงช้ีน้ัน จนครบทุกตัวบงช้ีของแตละกลุมตัวบงช้ี และนําคาคะแนนที่คูณไดของทุก

ตัวบงชี้มารวมกัน หารดวยคานํ้าหนักของกลุมตัวบงชี ้ ในการคํานวณทศนิยมใหใชทศนิยมสอง

ตําแหนงหากทศนิยมตําแหนงที่สามมีคามากกวา .๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น นอกเหนือจากน้ีใหปดเศษทิ้ง 

  ทั้งน้ีคาเฉลี่ยที่ไดของกลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐานตองมีคะแนนเฉลี่ยต้ังแต ๓.๕๑ ขึ้นไป และ

คาคะแนนเฉล่ียรวมทัง้ ๓ กลุมตัวบงช้ีตอง ๓.๕๑ ขึ้นไปเชนเดียวกัน 
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  ๔.๒.๒ ตัวบงชี้เชงิประจักษ 

  การคํานวณคาคะแนนในแตละกลุมตัวบงช้ี ใหนําคะแนนที่ไดแตละตัวบงช้ีคูณ

ดวยคานํ้าหนักของตัวบงช้ีน้ัน จนครบทุกตัวบงช้ีของแตละกลุมตัวบงช้ี และนําคาคะแนนที่คูณไดของทุก

ตัวบงช้ีมารวมกัน หารดวยคานํ้าหนักของกลุมตัวบงช้ี ในการคํานวณทศนิยมใหใชทศนิยมสอง ตําแหนง

หากทศนิยมตําแหนงที่สามมคีามากกวา .๐๐๕ ขึ้นไปใหปดขึ้น นอกเหนือจากน้ีใหปดเศษทิ้ง 

 

 ๔.๓  เกณฑการประเมนิในภาพรวม 

  นําคาคะแนนของกลุมตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร (รอยละ ๔๐)  รวมกับคาคะแนน

ของกลุมตัวบงช้ีเชิงประจักษ (รอยละ ๖๐)  แลวใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ 

๕ คะแนน  

  คะแนนเฉล่ีย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถงึ  ตองปรับปรุงเรงดวน 

  คะแนนเฉล่ีย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถงึ  ตองปรับปรุง 

  คะแนนเฉล่ีย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถงึ  พอใช 

  คะแนนเฉล่ีย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถงึ  ดี 

  คะแนนเฉล่ีย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถงึ  ดีมาก 
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ตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน 

ของหนวยที่รับผดิชอบดานการศกึษาอบรม หลักสูตรประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 

 ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม

หลักสูตรประจํา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ประกอบดวย ตัวบงช้ี ๒ สวน 

คอื ตัวบงช้ีสําหรับการตรวจเอกสาร และตัวบงช้ีเชิงประจักษ  
 

๑. ตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร 

กลุม 

ตัวบงชี ้

มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 
ดาน ตัวบงชี้ 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

ชนิด 

ตัวบงชี ้

ตัวบงชี้

พื้นฐาน 

ผลการจัด

การศกึษาและ 

การจัดการเรยีน

การสอนท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

คุณภาพผูศกึษา

อบรม 

๑. ผูผานการทดสอบตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาการ 

7 ผลลัพธ 

๒. ความพงึพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของ 

7 กระบวนการ 

+ ผลลัพธ 

๓. ผลการจัดการศกึษาอบรมท่ีเนน 

ผูศกึษาอบรมเปนสําคัญ 

7 กระบวนการ 

หลักสูตร ๔. ความพงึพอใจของผูศกึษาอบรม 

ท่ีมตีอการจัดฝกอบรมตามหลักสูตร

การฝกอบรม 

๗ ผลลัพธ 

ครู/อาจารย 

และครูฝก 

๕. ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับ 

การเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 

7 ผลลัพธ 

๖. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรอื

สิ่งประดษิฐ 

๗ กระบวนการ 

๗. ผลของการดําเนนิโครงการบรกิาร

ทางวิชาการ และหรอืวิชาชพีท่ี

ตอบสนองความตองการ พัฒนา  

และเสรมิสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สังคม ประเทศ 

7 กระบวนการ 

+ ผลลัพธ 

การบรหิารจัดการ การบรหิารและ

พัฒนาหนวยศกึษา

อบรม 

๘. ผลการพัฒนาบุคลากรของ 

หนวยศกึษาอบรม 

๖ กระบวนการ 

+ ผลลัพธ 

๙. การบรหิารความเสี่ยง ๖ กระบวนการ 

๑๐. หองสมุด อุปกรณการศกึษา และ

สภาพแวดลอมการเรยีนรู 

๖ กระบวนการ 

+ ผลลัพธ 

๑๑. การสงเสรมิและสนับสนุน 

ดานศลิปะและวัฒนธรรม 

๖ กระบวนการ 

+ ผลลัพธ 
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กลุม 

ตัวบงชี ้

มาตรฐาน 

ตามกฎกระทรวง 
ดาน ตัวบงชี้ 

นํ้าหนัก 

คะแนน 

ชนิด 

ตัวบงชี ้

การประกัน

คุณภาพภายใน 

การพัฒนาและ

ประกันคุณภาพ

ภายใน 

๑๒. ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน 

๖ กระบวนการ  

การบรหิารจัดการ

และการจัดการ

เรยีนการสอนท่ี

เนนผูเรยีนเปน

สําคัญ 

อุปกรณ 

เครื่องชวยฝก 

๑๓. อุปกรณเครื่องชวยฝก ๖ กระบวนการ 

รวมนํ้าหนัก ๘๕  

อัต

ลักษณ/

เอก 

ลักษณ 

ผลการจัด

การศกึษาและ 

การจัดการเรยีน

การสอนท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

อัตลักษณ/

เอกลักษณ 

๑๔. ความสําเร็จของการพัฒนาผูศกึษา

อบรมตามอัตลักษณท่ีหนวยศกึษาอบรม

กําหนด 

5 กระบวนการ 

๑๕. เอกลักษณหนวยศกึษาอบรม ๕ กระบวนการ 

รวมนํ้าหนัก ๑๐  

มาตร 

การ 

สงเสริม 

ผลการจัด

การศกึษาและ 

การจัดการเรยีน

การสอนท่ีเนน

ผูเรยีนเปนสําคัญ 

มาตรการสงเสรมิ 1๖. ความสําเร็จของโครงการหรอื

กจิกรรมท่ีหนวยศกึษาอบรมชี้นํา 

ปองกันหรอืแกปญหาของสังคม 

๕ กระบวนการ 

รวมนํ้าหนัก ๕  

รวมนํ้าหนักทั้ง ๑๖ ตัวบงชี้ ๑๐๐  
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แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและวงรอบการดําเนินการ 

 

ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน แนวทางดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

๑.  ผูผานการทดสอบตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาการ  

(ผลลัพธ/คาน้ําหนัก : ๗) 

 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 

๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

บฝ./งานวิชาการ จัดทําแบบรายงานผลการศึกษา  และสรุปผล

ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ เปนคารอยละ  

โดยคิดผูสอบไมผานในรายวิชา ทุกหลักสูตรท่ีมีระยะเวลา

อบรมมากกวา ๘ สัปดาห  

เอกสารท่ีตองแนบเพื่อประกอบการพิจารณา ยกตัวอยาง เชน 

 แผนการฝกอบรม ป 25๖๑ 

 รายงานการประชุมเตรียมความพรอมและดําเนินการแตละ

หลักสูตร  

 แผนการบริหารหลักสูตร  

 ประมวลการสอน  

 แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน 

 รายงานการประเมินหลักสูตร  

 แถลงหลักสูตร 

 คําส่ังต้ังกองอํานวยการสถานฝกอบรม/แตงต้ังวิทยากร/

มอบหมายหนาท่ี แตละหลักสูตร 

 บัญชีรายช่ือพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษา

อบรมจําแนกตามหลักสูตร 

 เอกสารอื่นๆท่ีเกี่ยวของ 

บฝ.(วิชาการ) 

๒. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ

(กระบวนการ+ผลลัพธ/คาน้ําหนัก :  ๗) 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใ ช ค า เ ฉ ลี ่ย ข อ ง ค ะ แ น น

ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง

ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและ

ผูท่ีเกี่ยวของ คะแนนเต็ม ๕  

 

 

บฝ./งานประกัน จัดสงแบบสํารวจความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชา และผูมีสวนเกี่ยวของ(เพื่อนรวมงาน หรือ 

ผูรับบริการจากผูสําเร็จการศึกษาอบรม)  

     ๑.แบบสํารวจความพึงพอใจตองครอบคลุม ท้ัง ๓ ดาน คือ 

 ๑.๑ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตาม

ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 

 ๑.๒ ดานความรูความสามารถพื้นฐานท่ีสงผลตอการ

ทํางาน (๐.๓๓ คะแนน) 

 ๑.๓ ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ

วิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

บฝ.(งานประกัน) 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน แนวทางดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

     ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการ

พิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

     ๒. ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน

คว ามพ ึงพ อ ใจขอ ง ผู บ ัง ค ับ บ ัญ ช า

หนวยงานตนสังกัดและผูที ่เกี่ยวของ 

คะแนนเต็ม ๕  

     ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มา

รวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธท่ีไดคือ

คะแนนของตัวบงช้ี 
 

 

 

 

 

 

     ๒. แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของ

กลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ใน

กรณีท่ีขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน  

 ๒.๑ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด 

ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเคร

ซี ่และมอร แกน หร ือของทาโร ยามาเน  ในกรณีที ่ขนาด

ประชากร  ไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๒.๒ แบบประเมินของผูเกี่ยวของ ตองไดรับกลับคืนมา

ตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน หรือ

ของทาโร ยามาเน ในกรณีท่ีขนาดประชากรไมมีในตารางใหใช

สูตรของทาโร ยามาเน โดยแบบประเมินของผูเกี่ยวของ ไดแก 

เพื ่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ สามารถ

นํามารวมกันได (๐.๕ คะแนน) 

     ๓.มีการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดาน พรอมสรุป 

     ๔.มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุด

ของหนวยรับทราบ และส่ังการ 

     ๕ .ข อมูล ที ่ได จากการประ เมิน ความพ ึงพอใจขอ ง

ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของมาใชใน

การปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา ยกตัวอยางเชน 

     ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูท่ี

เกี่ยวของทุกชุดท่ีไดรับกลับคืนมา 

     ๒. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุก

ดาน พรอมสรุป 

     ๓. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของเสนอ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยรับทราบและส่ังการ 

     ๔. เอกสารหลักฐานการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมิน
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน แนวทางดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ี

เกี่ยวของมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

     ๕. เอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผู

ศึกษาอบรมเปนสําคัญ 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก :  ๗) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมให

ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร 

     ๑.๑  มีความรูความเข าใจเกี่ ยวกับ

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม 

(๐.๕ คะแนน)  

     ๑.๒ มีความรูความเข าใจเกี่ ยวกับ

หลักสูตรศึกษาอบรมในแตละหลักสูตรท่ี

ใชประเมิน (๐.๕ คะแนน) 

 

 

 

 

 กอจ ./บ ฝ ./ปค . ประ ชุม ร วมกั น เพื่ อ ทํ าความ เข าใจ

วัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศึกษาอบรม  และ

หลักสูตรตางๆทุกหลักสูตรตลอดจนการวางแนวทางในการ

วิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (รายงานการประชุม) 

 กอจ./บฝ./ปค. แตละฝายประชุมในฝายของตน 

บฝ.วิชาการ 

 

 

 

กอจ./ปค./ 

บฝ.(วิชาการ) 

๒.หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมให

ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร 

     ๒.๑ วิเคราะห ศักยภาพของผู ศึกษา

อบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล 

(๐.๕ คะแนน)  

     ๒.๒ นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุง

แผนการเรียนรู ในแตละหลักสูตร (๐.๕ 

คะแนน) 

๑. บฝ.จัดทําแบบฟอรมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล 

๒. กอจ.และ ปค.ทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล (ตาม

แบบฟอรม)  หรือการใหผู เรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

(pre-test) จากนั้นสรุปผลการวิ เคราะห   แลวนํ าผลการ

วิเคราะหมาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึกลงใน

บันทึกหลังการสอน (การสรุปและแสดงผลการนําแผนการ

สอนไปใชวาสามารถจัดกิจกรรมไดบรรลุผลหรือไม มีปญหา

และอุปสรรคใดบางท่ีตองแกไข มีพฤติกรรมของผูเรียนใดบาง

ท่ีตองพัฒนาอยางตอเนื่อง) 

บฝ.(วิชาการ) 

กอจ.และ ปค.

(ผบ.รอย/

ผบ.มว./ผบ.หมู) 

 

 

 

 

 

๓.หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมิน

ความรูความสามารถในการจัดประสบการณ

ท่ีเนนผู ศึกษาอบรมเปนสําคัญของครู/

อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร 

๑. บฝ.จัดทําแบบประเมินความรูการจัดการเรียนรู ท่ีเนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  

๒. กอจ.และ ปค. ทําแบบประเมินความรูฯ ท่ีจัดทําข้ึน 

 

บฝ.(วิชาการ)

กอจ.และ ปค.

(ผบ.รอย/

ผบ.มว./ผบ.หมู) 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน แนวทางดําเนนิการ ผูรับผิดชอบ 

๔. ครู/อาจารย และครูฝก  

    ๔.๑ จัดทําแผนการสอนอยางนอย ๑ 

วิชาทุกครั้งท้ังวิชาอยางนอย ๑ หลักสูตรท่ี

ใช ในการประเมิน รอยละ ๑๐๐ (๐.๕ 

คะแนน)  

 ๔.๒ จัดทําบันทึกหลังการสอนอยาง

นอย ๑ วิชาทุกครั้งท้ังวิชาอยางนอย ๑ 

หลักสูตรท่ีใชในการประเมิน รอยละ ๑๐๐ 

(๐.๕ คะแนน) 

 

กอจ.และ ปค. เขียนแผนการสอนทุกรายวิชาและทุกหลักสูตรท่ี

ตนเองสอนหรือรับผิดชอบในฐานะเลขาวิชา (หลักสูตรท่ีมี

ระยะเวลาการฝกอบรมต้ังแต ๘ สัปดาหข้ึนไป) 

 

กอจ.และ ปค.

(ผบ.รอย/

ผบ.มว./ผบ.หมู) 

 

๕. ครู/อาจารย และครูฝก และหรือ

วิทยากร สามารถบูรณาการความรูและ

ประสบการณจากประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ 

มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือ

ปงบประมาณตอไป 

๑. กอจ.และ ปค. สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

หลังการเสร็จส้ินการสอนในแตละหลักสูตร (PMIA: Plus 

จุดเดน; Minus จุดดอย; Interesting point จุดท่ีควรพัฒนา; 

Approachแนวทางการพัฒนา) เพื่อนําขอมูลมาบูรณาการใน

การพัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรนั้นๆ ในรุนตอไป 

๒. กอจ./ปค. และ บฝ. รวมกันประชุมสรุปผลการจัดการ

ฝกอบรมและผลการประเมินในแตละหลักสูตร  และการนําผล

การประเมินไปพัฒนาการจัดการฝกอบรมในรุนตอไป 

กอจ./ ปค. 

 

 

 

 

กอจ./ ปค./ 

บฝ.(วิชาการ) 

เกณฑการใหคะแนน 

๑. มีการดําเนินการได ๑ ขอ 

๒. มีการดําเนินการได ๒ ขอ 

๓. มีการดําเนินการได ๓ ขอ 

๔. มีการดําเนินการได ๔ ขอ 

๕. มีการดําเนินการได ๕ ขอ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา ยกตัวอยางเชน 

     ๑. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือ

เอกสารหลักฐานในการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี ่ยวกับ

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษา

อบรมท่ีใชในการประเมิน 

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานท่ีแสดงขอมูลวาผู ท่ีเกี่ยวของมี

ความรูความเขาใจตามแนวทางท่ีกําหนด 

 ๓. มาตรการท่ีหนวยศึกษาอบรมไดกําหนดข้ึนเพื่อใหครู/

อาจารย และครูฝก ดําเนินการวิเคราะหศักยภาพผูศึกษาอบรม 

และเขาใจผูศึกษาอบรมเปนรายบุคคล 

 ๔. เอกสารหลักฐานหรือคูมือท่ีเปนแนวทางปฏิ บั ติตาม

มาตรการท่ีกําหนดไว โดยมีการประกาศหรือเผยแพรอยาง

กวางขวาง 
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 ๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู

ความสามารถในการจัดประสบการณท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปน

สําคัญ  

 ๖. แผนการสอน บันทึกหลังการสอน 

 ๗. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงการบูรณาการความรูและ

ประสบการณจากการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปน

สําคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป 

๔.  ความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมท่ีมีตอการจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม บฝ.(งานประกัน) 

(ผลลัพธ/คาน้ําหนัก :  ๗) 

เกณฑการใหคะแนน 

ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความ

พึงพอใจของผูศึกษาอบรม คะแนน

เต็ม ๕  

 

- บฝ.(งานประกัน) ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามออนไลนเพื่อ

ประเมินความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม  โดยสรุปเปน

คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมท่ีมีตอ

หลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใชมาตราสวนประมาณ

คา ๕ ระดับ 

- แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอร

แกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไม

มีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน 

- รายงานผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดานและ

ทุกขอ พรอมขอสรุป 

- นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู ศึกษาอบรม เสนอ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยรับทราบและส่ังการ 

- นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจมาใชในการ

จัดการเรียนการสอน โดยการประชุมผูเกี ่ยวของเพื่อนําผล

การประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน 
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๕ ครู/อาจารย และครูฝกไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ ฝอ.ธุรการ 

(ผลลัพธ/คาน้ําหนัก :  ๗) 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนดรอยละ 

๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

(ผลรวมจํานวนครู/อาจารยและครูฝกท่ี

ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ

อยางนอย ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป และมีการ

นําความรูมาขยายผล ตอจํานวนครู/

อาจารยและครูฝกท้ังหมด)*๑๐๐ 

 

**ครู/อาจารยและครูฝกตองไดรับการ

อบรมทุกคนและตองนําความรูท่ีไดรับ

มาขยายผลทุกคน 

 

๑. ฝอ.ยุทธศาสตร กําหนดใหมีแผนพัฒนาครู/อาจารย และครู

ฝก ไวในแผนปฏิบัติการของหนวย (แผนพัฒนาบุคลากร) 

๒. ฝอ.ธุรการ นํ าแผนการพัฒนาบุคลากรมาดําเนินการ 

รายงานผล  โดยจัดเตรียมเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา ครู/

อาจารย และครูฝก ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 

(๒๐ ช่ัวโมงข้ึนไป) และมีการนําความรูมาขยายผล โดย 

๑) การนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ และ  

๒) มีการนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

     ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมู

ฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาท่ี

สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก 

     อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม 

ยก เว น  กองบ ังค ับการฝ กอบรม ตํารวจกลางที ่ใช คําส่ัง

กองบัญชาการศึกษาใหไปปฏิบัติราชการ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก 

๒. เอกสารห ลักฐาน ท่ีแสดงผลการ ดําเนิ น งาน ใน

ปงบประมาณ ไดแก 

 - จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก

ทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไปท่ี

ไดรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณเชน ศึกษาอบรม 

สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมท้ังปงบประมาณ ต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมงข้ึน

ไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

๓. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหเห็นถึงการนําความรูมา

เผยแพร  

๔. แผนการสอนหรือบันทึกการสอนท่ีแสดงถึงการนํา

ความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

ฝอ./ยุทธศาสตร 

 

ฝอ.ธุรการ 
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๖. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ  กอจ./ปค. 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก :  ๗) 

ประเด็นการพิจารณา  

๑. มีงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ

ส่ิงประดิษฐ ท่ีสมบูรณ อยางนอย ๑ ช้ิน 

 

อาจารยท้ังท่ีมาปฏิบัติงานจาก.บช.ศ. และ อจ.พลศึกษา สังกัด 

บก.ฝรก./ผบ.รอย/ผบ.หมวด/และผบ.หมู ฝายปกครองฯ จัดทํา

งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐท่ีสมบูรณ อยางนอย 

๑ ช้ิน โดย 

- งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีไดมีการศึกษาคนควา

ตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย เพื่อใหเกิดเปนองคความรู

ใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม หากเปนงานวิจัย

ในชั้นเรียน ตองมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบ

วิธีวิจัยท่ีเหมาะสม เนนกระบวนการท่ีเปนเหตุเปนผล โดยนับ

กิจกรรมที ่อยู บนพื ้นฐานของกระบวนการตอไปนี ้ ๑ ) 

เปาหมาย/วัตถุประสงค ๒) ระบุปญหา ๓) วิธีการดําเนินการ 

๔) การเก็บและบันทึกขอมูล ๕) การวิเคราะหสรุปผลและ

แนวทางการนําความรูท่ีไดจากการดําเนินการไปใชประโยชน 

- นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือ

ผลงานสร างสรรคที ่ม ีการศึกษาคนควาจากโครงการ/

โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถ

ในการประยุกต  ใชองคความรูและประสบการณของครู/

อาจารย และครูฝก เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะและการ

เรียนรูของผูศึกษาอบรมอยางเปนรูปธรรม โดยมีหลักฐาน

ชัดเจน หรือเปนผลงานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการ 

เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนหรือ

แสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน หรือ

แสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งส่ิงประดิษฐ

แ ล ะ ผ ล ง า น ศิลปะและดนตรี  หรือผลงานการคิดค น

กระบวนการฝก ซ่ึงเปนท่ียอมรับในวงวิชาชีพท่ีไดรับการ

รับรองจากแหลงอางอิงท่ีเช่ือถือได 

 

 

กอจ./ปค. 
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๒. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ 

ส่ิงประดิษฐ ไดรับการรับรองจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

- ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองงานวิจัย  หมายถึง  อาจารย

มหาวิทยาลัยท่ีมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป  และมีความรู 

ประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆอยางนอย ๑ คน 

- ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  หมายถึง  

หนวยงานท่ีมี บุคลากรท่ีมีความรู  ประสบการณ เกี ่ยวก ับ

นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐนั้นๆ และเปนท่ีเช่ือถือในวงวิชาชีพ 

และ หนวยงานรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ถาเปนระดับ

กองบังคับการตองไมใชกองบังคับการตนสังกัด 

 

๓. มีการเผยแพรงานวิจัย หรือนวัตกรรม 

หรือส่ิงประดิษฐ อยางนอย ๑ ชองทาง   

กอจ. และ ปค. เผยแพรงานวิจัย หรือ นวัตกรรม ผานทาง

เว็บไซตของ บก.ฝรก. และสงไปเผยแพรที่หนวยงานอื่น เชน 

ศฝร.ตางๆ  

 

๔. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ

ส่ิงประดิษฐ มีการนําไปใชประโยชน

อยางนอย ๑ ครั้ง  

ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย 

และครูฝก ท่ีมีการนําไปใชและเกิดผลอยางชัดเจน ชวงเวลาท่ี

ใชเปนไปตามปงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจประเมิน อยาง

นอย ๑ ครั้ง  

 

๕. มีการรับรองการใชประโยชนจริงจาก

หนวยงานภายนอก 

 

 

 

 

งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครู

ฝก นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคท่ีระบุไวในโครงการ/

โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัย

อยางถูกตอง สามารถนําไปสู การแกป ญหาไดอยางเปน

รูปธรรม มีความคิดริเริ ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับ

กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการ

นําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตาม

วัตถุประสงค และไดรับการรับรองการใชประโยชนจาก

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ซึ่งเปนหนวยงาน หรือองคกรระดับกอง

บังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ที่มีการนํา

งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐของหนวยศึกษาอบรม 

ไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐาน
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ท่ีชัดเจน พรอมท้ังระบุรายละเอียดผลของการนํางานวิจัย 

หรือนวัตกรรม หรือสิ ่งประดิษฐ ไปใชประโยชน  โดย

หนวยงานรับรองการใชประโยชน ถาเปนระดับกองบังคับการตอง

ไมใชกองบังคับการตนสังกัด 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

    ๑ .จํานวนและรายชื ่องานว ิจ ัย  หร ือนว ัตกรรม  หร ือ

ส่ิงประดิษฐ ของครู/อาจารยและครูฝกท้ังหมด   

    ๒.โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย หรือนวัตกรรม 

หรือส่ิงประดิษฐ 

    ๓.เอกสารหลักฐานท่ีแสดงวามีการเผยแพรงานวิจัย หรือ

นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ 

    ๔.ช่ือหนวยงานและปท่ีนํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ

ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน โดยมีหลักฐานการรับรองการใช

ประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือ

กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงาน

อื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ทั้งนี ้ใหแสดงขอมูลที่ระบุ

รายละเอียดการใชประโยชนท่ีชัดเจนตามแนวทางดังตอไปนี้ 

        - ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการ

นําผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม  หรือส่ิงประดิษฐไปใชตาม

วัตถุประสงคของงาน 

        - ขอมูลแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการนํา

นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ   ท่ีเปนผลจากงานวิจัยไปใช 

        - ขอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมจากการ

นําผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใช 
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๗. ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

กอจ./ปค. 

 

(กระบวนการ+ผลลัพธ/คาน้ําหนัก : ๗) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ

ท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สังคม ประเทศ 

  

  

  

  

 

• กอจ./ครูฝก จัดทําโครงการหรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ จํานวนอยางนอย ๕ 

โครงการ/กิจกรรม (อาจารยและครูฝก มีจํานวนท้ังส้ิน ๒๔ 

คน) เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน อันจะสงผล

ใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และ

ทรัพยสินของประชาชน โดยโครงการตองมีองคประกอบ

ครบถวน 

 โครงการ/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ หมายถึง 

โครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมไดจัดทําข้ึนหรือรวมมือ

กับหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ใน

รูปแบบของงานบริการวิชาการหรืองานประเภทใหบริการตาง ๆ 

โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมใหความรูแกชุมชนและสงเสริมให

เกิดความสงบสุข/ลดปญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ

ท่ีมีผลตอชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการ

และหรือวิชาชีพท่ีหนวยศึกษาอบรมจัดทําข้ึน หรือดําเนินการข้ึน

แลวมีผลกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนแกชุมชนใน

ดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพ

ของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยใน

ชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดานการ

ปองกันภัยอันตรายประเภทตางๆ  

กอจ./ปค. 

 

๒. มีการดําเนินการตามโครงการบริการ

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

กอจ และ ปค. ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวในโครงการ กอจ./ปค. 
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๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

- กอจ.และ ปค. ท่ีดําเนินโครงการดําเนินการตรวจสอบผลการ

ดําเนินโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม  

- กอจ.และ ปค. ท่ีดําเนินโครงการประเมินผลการดําเนิน

โครงการ 

 

๔. มีการนําผลการประเมินโครงการ

บริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุง

การดําเนินการตามโครงการ 

กอจ.และ ปค. ท่ีดําเนินโครงการนําผลการประเมินมาปรับปรุง

การดําเนินการในปถัดไป (นําผลการประเมินมาเปนขอมูลใน

การจัดทําโครงการในปตอไป --- โดยเขียนโครงการของ

ปงบประมาณถัดไปดวย) 

 

๕. มีการนําผลการประเมินโครงการ

บริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ี

ตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

สังคม ประเทศ รายงานผูบังคับบัญชา

ทราบและส่ังการ 

กอจ.และ ปค. ท่ีดําเนินโครงการสรุปผลการประเมินโครงการ

และรายงานผลการดําเนิ น งานและผลการประเมิน ให

ผูบังคับบัญชารับทราบและส่ังการ 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

     ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการ

พิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

     ๒.ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนด

รอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 
     ๓.นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มา

รวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธท่ีไดคือ

คะแนนของตัวบงช้ี 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

    ๑.ขอมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงท่ีเกี่ยวของ การ

นับจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ใหนับเฉพาะท่ีปฏิบัติงานจริง 

และลาศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลา

ต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก 

ท่ีมาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึน

ไป 

    ๒. การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูใน

หนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

    ๓.โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม 

ประเทศ 
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    ๔.เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามโครงการบริการ

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

    ๕.เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ

บริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา 

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

    ๖.เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการ

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ 

    ๗. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการ

วิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และ

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงาน

ผูบังคับบัญชาทราบและส่ังการ 

๘.  ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม ฝอ.ธุรการ 

(กระบวนการ+ผลลัพธ/คาน้ําหนัก :  ๖) 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑  แผน พั ฒ น าบุ คลากร  มี ก าร

ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

          ๑.๑ มี ก า ร ว า ง แ ผ น  ( Plan) 

(๐.๒๕ คะแนน) 

        ๑.๒ มีการดําเนินการตามแผน 

(Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

        ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน 

(Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

        ๑.๔  มีการนําผลการประเมินมา

ปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑. ฝอ.ยุทธศาสตร กําหนดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรไวใน

แผนปฏิบัติการของหนวย  

๒. ฝอ.ธุรการ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร และดําเนินการตาม

แผน โดยเก็บรวบรวมหลักฐานการสงบุคลากรในหนวยเขา

รับการอบรม สัมมนาตางๆ 

ทุก กก. หากมีการจัดทําโครงการสัมมนาใหจัดทําสําเนา

โครงการ  การดําเนินงาน การรายงานผล การประเมิน

โครงการ ใหแก ฝอ.ธุรการ 

๓. ฝอ.ธุรการ ตรวจสอบและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากรวา

บรรลุเปาหมายหรือไม  มีปญหา อุปสรรคในการดําเนินการ

อยางไร  และจะมีการพัฒนาแผนฯ ในปตอไปอยางไร  แลว

รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ  ตลอดจนนําผลการประเมิน

มาพัฒนาปรับปรุงโดยเขียนแผนในปตอไปมารองรับไว 

ฝอ.ยุทธศาสตร 

 

ฝอ.ธรุการ 

 

 

ทุก กก. 

 

 

ฝอ.ธุรการ 
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๒  ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตาม

แผนพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

ผลการดําเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร ตองบรรลุเปาหมาย

ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

ฝอ.ธุรการ 

๓  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

ดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไม

ตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 

- งานประกนัคุณภาพฯ จัดโครงการสัมมนาการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในใหแกขาราชการทุกหนวยใน บก.

ฝรก. 

- ฝอ.ธุรการ จัดเตรียมเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา บุคลากร ไดรับ

การพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา (๖ ช่ัวโมงข้ึนไป) 

ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด (มากกวา 

๑๓๕ คนจากจํานวนบุคลากรท้ังส้ิน ๑๕๐ คน) 

บฝ.งานประกัน 

 

 

ฝอ.ธุรการ 

๔  จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนา

นอกเหนื อจากด านประกั น คุณภาพ

การศึกษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของ

บุคลากรท้ังหมด 

ฝอ.ธุรการ จัดเตรียมเอกสารท่ีแสดงใหเห็นวา บุคลากรของ 

บก.ฝรก. ไดรับการพัฒนาดานอื่นท่ีนอกเหนือจากดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (๒๐ ช่ัวโมงข้ึนไป) ไมตํ่ากวารอยละ 

๙๐ ของจํานวนบุคลากรท้ังหมด (มากกวา ๑๓๕ คนจาก

จํานวนบุคลากรท้ังส้ิน ๑๕๐ คน)***ไมนับคนซ้ํา 

ฝอ.ธุรการ 

๕  ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี

ตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมตํ่า

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

บฝ.งานประกัน จัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ท่ีมีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร  

บฝ.งานประกัน

ฯ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความ

พึ งพ อ ใจขอ งบุ คลากร ท่ี มี ต อ ก าร

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

     ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการ

พิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

     ๒. ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน

ความพึ งพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการ

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มา

หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการ

ดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอย

ละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ

มอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณี ท่ีขนาดประชากรไมมี

ในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน ในแตละกลุมที่ทําการ

สํารวจ ดังนี้ 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับ

ผูบริหาร (ผูบังคับการ รองผูบังคับการ ผูกํากับการ รองผูกํากับ

การ และสารวัตร) ท่ีมีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตอง

ไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคคลากรระดับ

ผูบริหารหรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ

มอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีท่ีขนาดประชากรไมมีใน
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รวมกันและหารดวย ๒ ผลลัพธท่ีไดคือ

คะแนนของตัวบงช้ีนี้ 

ตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย และ

ครูฝกที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับกลับคืน

มาไมนอยกวารอยละ 80 ครู/อาจารย และครูฝกหรือตาม

ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของ

ทาโร ยามาเน ในกรณีท่ีขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตร

ของทาโร ยามาเน 

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงาน

สนับสนุนท่ีมีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับ

กลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรสายงาน

สนับสนุนหรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ

มอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีท่ีขนาดประชากรไมมี

ในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

     ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและ

สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

     ๒. โครงการ/กิจกรรม การพฒันาบุคลากรของหนวย

ศึกษาอบรม 

     ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 

     ๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนํา

ผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 

     ๕. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงผลการดําเนินงานใน

ปงบประมาณ ไดแก 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษา

อบรมท้ังหมดท่ีปฏิบัติงานจริงตามปงบประมาณโดยปฏิบัติงาน

เปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มา

ชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากร และโครงการ/

กิจกรรมท่ีบุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดาน
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การประกันคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้ ตองไดรับการพัฒนาต้ังแต ๖ 

ช่ัวโมงข้ึนไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษา

อบรม และโครงการ/กิจกรรมท่ีบุคลากรหนวยศึกษาอบรม

ได ร ับการพ ัฒนาในด านตาง ๆ  ยกเว นด านการประก ัน

คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับการพัฒนาต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมง

ข้ึนไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

     ๖. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการดานบุคลากร 

 ๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี

ตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

๙. การบริหารความเสี่ยง ฝอ.ยุทธศาสตร 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก  : ๖) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑ มีการแตง ต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม และ

ตั ว แ ท น ท่ี รั บ ผิ ด ช อ บ เ ป น

คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 

 

- ฝอ.ยุทธศาสตร จัดทําคําส่ัง แตง ต้ังคณะกรรมการหรือ

คณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารของหนวยศึกษา

อบรม และตัวแทนท่ีรับผิดชอบเปนคณะกรรมการหรือ

คณะทํางาน 

 

 

 

ฝอ.ยุทธศาสตร 

๒. มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง 

และปจจัยท่ีกอให เกิดความเส่ียง

อยางนอย ๓ ดาน ตามบริบทของ

หนวยศึกษาอบรม 

ฝอ.ยุทธศาสตร วิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยท่ี

กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย ๓ ดาน เชน 

 ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี)  

 ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสวนงาน  

 ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  

 ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเส่ียงของ

กระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย ระบบงาน 

ระบบประกันคุณภาพ  

ฝอ.ยุทธศาสตร 
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 ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล 

โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารยและบุคลากร  

 ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก เชน การจัดสรร

งบประมาณ  สถานการณบานเมือง ฯลฯ 

๓ มีการดําเนินการ 

    ๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการ

วิเคราะหในประเด็นท่ี ๒ (๐.๓๓ 

คะแนน) 

    ๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของ

ค ว า ม เ สี ่ย ง จ า ก ก า ร ว ิเค ร า ะ ห ใ น

ประเด็นท่ี ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

    ๓.๓  มีการจัดลําดับความเส่ียงท่ีได

จากการวิเคราะหในประเด็นท่ี ๒ (๐.๓๔ 

คะแนน) 

 

 

ฝอ.ยุทธศาสตร ดําเนินการดังนี ้

๑. ประเมินโอกาสจากการวิเคราะหความเส่ียงในประเด็นท่ี ๒ 

๒. ประเมินผลกระทบของความเส่ียงจากการวิเคราะห

ประเด็นท่ี ๒  

๓. จัดลําดับความเส่ียงท่ีไดจากการวิเคราะหในประเด็นท่ี ๒ 

 

ฝอ.ยุทธศาสตร 

๔  มีการดําเนินการ 

    ๔ .๑จัดทําแผนบริหารของความ

เสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ 

คะแนน) 

    ๔ .๒  ม ีการ ดําเน ิน การตามแผน 

(๐.๒ คะแนน) 

    ๔.๓ มี การติดตาม ประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

    ๔.๔ นําผลการประเมินรายงานตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณา

อยางนอยปละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน) 

    ๔.๕  นําผลการประเมินรายงานตอ

 ฝอ.ยุทธศาสตร ดําเนินการดังนี้ 

๑. จัดทําแผนบริหารของความเส่ียงท่ีมีระดับความเส่ียงสูงสุด  

๒. ดําเนินการตามแผน  

๓. ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน  

๔. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

๕. รายงานผลการดําเนินงานตอผูบริหารของหนวยเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง 

 ฝอ.ธุรการ แตงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีเปนองคคณะ

บุคคลท่ีทํางานรวมกับสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความ

เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมี

ประ สิทธิภาพตามกรอบ ท่ีกฎหมายกํ าหนด จําน วน

ฝอ.ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

ฝอ.ธุรการ 
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ผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมเพื่อ

พิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (๐.๒ 

คะแนน) 

คณะกรรมการข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวย 

ผูแทนจากครู องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ศิษยเกา พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นท่ี 

และผูทรงคุณวุฒิ 

เอกสารท่ีอาจจะนํามาเปนขอมูลประกอบ  

- แผนบริหารความเส่ียง การดําเนินการตามแผน การติดตาม 

และประเมินผล การดําเนินงาน  

- รายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา  

- รายงานสรปุผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จ

ของการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและแนวทางการแกไข 

พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

๕  มี ก ารนํ าผ ลก ารป ระ เมิ น  แ ล ะ

ขอ เสนอแนะจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาไปใชในการปรับแผน

หรือวิเคราะหความเส่ียงในปถัดไป 

 

ฝอ.ยุทธศาสตร นําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะห

ความเส่ียงในปถัดไป  

เอกสารท่ีอาจจะนํามาเปนขอมูลประกอบ  

- แผนบริหารความเส่ียง ของปงบประมาณถัดไป ซึ่งไดมาจาก

การนําผลการประเมินมาปรับแลว  

ฝอ.ยุทธศาสตร 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ดําเนินการขอ ๑ ได 

๒. ดําเนินการขอ ๒ ได 

๓. ดําเนินการขอ ๓ ได 

๔. ดําเนินการขอ ๔ ได 

๕. ดําเนินการขอ ๕ ได 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. มีคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร

ความเส่ียง ประกอบดวยผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม และ

ตัวแทนท่ีรับผิดชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 

 ๒. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน 

หนาท่ีความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของ

คณะกรรมการหรือการทํางานอยางสม่ําเสมอ 

 ๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะหและระบุความเส่ียง

พรอมปจจัยท่ีกอใหเกิดความเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสราง
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ความเสียหาย ความลมเหลวหรือลดโอกาสท่ีจะบรรลุเปาหมาย

ตามพันธกิจของหนวยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเส่ียงท่ี

นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตท่ีมีโอกาสเกิดข้ึน

และสงผลกระทบตอหนวยศึกษาอบรมท้ังดานช่ือเสียง คุณภาพ

การศึกษารวมถึงความสูญ เสียทางดานชีวิตบุคลากร และ

ทรัพยสินของหนวยศึกษาอบรมเปนสําคัญ สําหรับปจจัยเส่ียง

หรือปจจัย   ท่ีกอใหเกิดความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่อง

ท่ีเกี่ยวของกับคน อาคารสถานท่ี อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก  

 ๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลําดับความสําคัญของ

ปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจากความ

เส่ียง 

 ๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของ

ความเส่ียง และจัดลําดับความเสี่ยง ที่ไดจากการวิเคราะหจาก

ประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ 

 ๖. มีแผนบริหารความเส่ียง การดําเนินการตามแผน การ

ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

 ๗. มีรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตาม

แผนตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารของหนวย

ศึกษาอบรม 

 ๘. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผล

ความสําเร็จของการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคและแนวทางการ

แกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม 

 

 

 

 

 

๑๐. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู บฝ.งานเทคโนฯ 
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(กระบวนการ+ผลลัพธ/คาน้ําหนัก : ๖) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีบริการหองสมุดและแหลงการ

เรียนรูอื่น ๆ 

 

 

- งานเทคโนฯ รวบรวมหลักฐานเอกสารการบริการหองสมุด 

เชน โครงการพัฒนาปรับปรุงหองสมุด  การจัดหาหนังสือ 

สถิติการเขาใช  

 

 

บฝ.งานเทคโนฯ 

๒. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอนและพัฒนา

ผู ศึกษาอบรมอย างน อยในด าน

หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณ

ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ จุ ด เ ช่ื อ ม ต อ

อินเตอรเน็ต 

- งานเทคโนฯ รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพหองเรียน  

หองปฏิบัติการตางๆ อุปกรณการศึกษาอบรม รวมท้ังจุด

เช่ือมตออินเตอรเน็ต 

บฝ.งานเทคโนฯ 

บฝ.งานผลิตฯ 

๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความ

ปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ

โดยรอบ อยางนอย ในเรื่องประปา 

ไฟฟา ระบบจํากัดของเสีย การจัดการ

ขยะ รวมท้ั งมี ระบบและอุ ปกรณ

ปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารตาง  ๆ

-  รายงานสรปุและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค เชน 

ประปา ไฟฟา ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมี

ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร พรอม

แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

บฝ.งานเทคโนฯ 

ฝอ.งานพลาฯ 

ฝอ.ยุทธศาสตร 

 

๔ . ระดับความพึ งพอใจของผู ศึกษา

อบรมตอคุณภาพของการบริการใน

ประเด็นท่ี ๑ ถึง ๓ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ 

จากคะแนนเต็ม ๕ 

งานประกนัฯ จัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของผูศึกษา

อบรมทุกหลักสูตรตอคุณภาพของการบริการ 

- หองสมุดและแหลงเรียนนรู 

- ดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และ

จุดเช่ือมตออินเตอรเน็ต 

- ระบบสาธารณูปโภค 

- ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ  

- ระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

บฝ.งานประกัน 

๕. มีการนําผลการประเมินคุณภาพใน

ประเด็นท่ี ๔ มาใชเปนขอมูลในการ

พั ฒ น าการ จัด ก ารบ ริ ก ารด าน

บฝ.งานเทคโนฯ นําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ี ๔ มา

ใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพ โดย

จัดทําแผนพัฒนาการใหบริการ โดยแบบประเมินความพึงพอใจ

บฝ.งานเทคโนฯ 
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กายภาพท่ีสนองความตองการของ

ผูรับบริการ 

ของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็น ท่ี ๑ 

ถึง ๓ ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของ

เครซี่และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีท่ีขนาด

ประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

     ๑ .ใช ค ะ แ น น จากป ระ เด็ น ก าร

พิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

     ๒.ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมิน

ความพึ งพอใจของผู ศึกษาอบรมต อ

คุณภาพของการบริการหองสมุด อุปกรณ

การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

คะแนนเต็ม ๕ 

     ๓.นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มา

รวมกันและหารดวย ๒ ผลลัพธท่ีไดคือ

คะแนนของตัวบงช้ีนี้ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

     ๑.เอกสารหลักฐานการบริการหองสมุด ท่ีมีความเหมาะสม

และทันสมัยใหกับผูศึกษาอบรม 

     ๒ .รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพ ห องเรี ยน 

หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาอบรม รวมท้ังจุดเช่ือมตอ

อินเตอรเน็ต 

     ๓.รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พรอม

แผนปองกันและระงับอัคคีภัย 

     ๔.รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นท่ี ๑-๓ 

     ๕. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพใน

ประเด็นท่ี ๔ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา การจัดการบริการ

ดานกายภาพ โดยจัดทําแผนพัฒนาการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๑. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ฝอ.ยุทธศาสตร 
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(กระบวนการ+ผลลัพธ/คาน้ําหนัก : ๖) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑.มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรม 

๑. ฝอ.เขียนโครงการอนุรักษพัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณ

ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อรองรับกิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ท้ังท่ีเปนกิจกรรมท่ีเรา

เปนผูจัดทําและกิจกรรมท่ีหนวยสงบุคลากรไปเขารวม 

จํานวน ๓๐ กิจกรรม (คํานวณจาก รอยละ ๒๐ ของ

บุคลากรของ บก.ฝรก.ท้ังหมด จํานวน ๑๕๐ คน) 

หมายเหตุ : โครงการหรื อกิ จกรรมท่ี จัดทํ าต องกํ าหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีชัดเจนและสามารถประเมินผลได 

๒. บุคลากรทุกคนในหนวยใหความรวมมือในการรวมกิจกรรม

และเมื่อเขารวมกิจกรรมแลวใหถายภาพหรือรายงานเปน

หนังสือสงให ฝอ. 

ฝอ.ยุทธศาสตร 

 

 

 

 

 

 

 

บุคลากรทุกคน

ใน บก. 

๒. มีการดําเนินการตามโครงการ/

กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและสราง

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

ฝอ.ยุทธศาสตรและหนวยตางๆ ดําเนินการตามท่ีกําหนดไวใน

โครงการ 

 

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผล

โครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพฒันา

และสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

- ฝอ.ยุทธศาสตรและหนวยตางๆ ท่ีดําเนินโครงการดําเนินการ

ตรวจสอบผลการดําเนินโครงการวาเปนไปตามวัตถุประสงค

หรือไม  และประเมินผลการดําเนินโครงการ 

 

๔. มีการนําผลการประเมินโครงการ/

กิจกรรมการอนุรักษพฒันาและสราง

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ 

ฝอ.ยุทธศาสตรและหนวยตางๆ ท่ีดําเนินโครงการนําผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการในป ถัดไป (นําผลการ

ประเมินมาเปนขอมูลในการจัดทําโครงการในปตอไป--- โดย

เขียนโครงการของปงบประมาณถัดไปดวย) 

 

๕. มีการนําผลการประเมินโครงการ/

กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและสราง

เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม รายงาน

ผูบังคับบัญชาทราบและส่ังการ 

 

 

ฝอ.ยุทธศาสตรและหนวยตางๆ ท่ีดําเนินโครงการสรุปผลการ

ประเมินโครงการและรายงานผลการดําเนินงานและผลการ

ประเมินใหผูบังคับบัญชารับทราบและส่ังการ 

 

เกณฑการใหคะแนน ขอมูลประกอบการพิจารณา  
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• ใชเทียบบัญญัติไตรยางศเทียบ

จํานวนโครงการ/กิจกรรมกับจํานวน

ครู/อาจารย/ครูฝกและบุคลากรของ

หนวยศึกษาอบรมท้ังหมด กําหนด

รอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

• ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

     ๑.ใชคะแนนจากประเด็นการ

พิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

     ๒.ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนด

รอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

     ๓.นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มา

รวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธท่ีไดคือ

คะแนนของตัวบงช้ี 

๑. หลักฐานท่ีแสดงวาโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการ

ดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมท่ีหนวยศึกษา

อบรมดําเนินการไดเกิดประสิทธิผลและเปนประโยชนตอ

สาธารณะ ชุมชน สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจําป 

ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง

ประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานท่ีหน วยศึกษาอบรมได มี การบู รณาการ

ศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินในการบริการวิชาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการสราง

วัฒนธรรมหรือองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

๔. หลักฐานท่ีแสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการเผยแพร

องคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม 

๕. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก ท่ี

ปฏ ิบ ัต ิง านจร ิงและลาศึกษาตอตามป งบประมาณโดย

ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวม

จํานวนครู/อ าจารย  และคร ูฝ ก  ที ่ม าช วยราชการและ

ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน บฝ.งานประกัน 
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(กระบวนการ/คาน้ําหนัก  :  ๖) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการดําเนินการ 

     ๑.๑ มี แนวทางหรื อ ข้ั นตอนการ

ดําเนิ นการประกันคุณภาพภายใน ท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของ

หนวยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

    ๑.๒  มีการดําเนินการตามแนวทาง

หรือ ข้ันตอนการดําเนินการประกัน

คุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน) 

 

 

- งานประกันฯ เชิญทุกหนวยใน บก.ฝรก. มาประชุมเพื่อวาง

แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

-  ดําเนินการตามแนวทางท่ีไดวาง/กําหนดไว  

 

 

 

 

 

บฝ.งานประกัน 

๒. มีการดําเนินการ 

    ๒.๑  ใหความสําคัญเรื่องการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยการแต ง ต้ั ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน

ระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒ .๒  มี การกํ าหนดนโยบายการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ 

คะแนน) 

     ๒.๓ มีการดําเนินการตามนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(๐.๓๔ คะแนน) 

- แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณการศึกษาภายใน เพื่อ

กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 

ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในใหเปนภารกิจสวนหนึ่งของกระบวนการ

บริหารการศึกษาและมีการมอบหมายผูรับผิดชอบในการ

ดําเนินการตามนโนบายท่ีไดวางไว 

บฝ.งานประกัน 

๓. มีการดําเนินการ 

    ๓.๑  จัดให มี ผู รับผิดชอบด านการ

ประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาท่ี

บ ริ ห าร พั ฒ น า และต ิด ต า ม ก า ร

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

 ประชุมมอบหมายหนาท่ีการดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพ  

 ออกคําส่ังมอบหมายหนาท่ีผูรับผิดชอบแฟมประกันฯ 

 ประสานงานการดําเนนิการประกนัคุณภาพกับหนวยงานอื่น 

บฝ.งานประกัน 
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การศึกษา (๐.๕ คะแนน) 

    ๓.๒  มีการประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

๔.มี การดําเนินงานด านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถวน 

ประกอบดวย 

    ๔.๑ การประเมินคุณภาพภายใน การ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา (๐.๒๕ คะแนน) 

    ๔.๒ การจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองเสนอตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ภายในกําหนด (๑๕ พ.ย.)และเปดเผยให

สาธารณชนรับทราบ (๐.๒๕ คะแนน) 

    ๔.๓ การนําผลการประเมินคุณภาพ

ภายในไปทําแผนการดําเนินงานหรือ

มาตรการท่ีชัดเจน (๐.๒๕ คะแนน) 

๔.๔  มี ก า ร ดํ า เนิ น ก า ร ต า ม

แผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวารอยละ 

๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

- ทุกหนวยดําเนินงานดานการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในตามท่ีไดรับมอบหมาย  โดยมี บฝ.งานประกันฯ เปน

ผูรวบรวมขอมูล 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตรวจประเมินผลการ

ดําเนินการคุณภาพของแตละหนวย 

- บฝ.งานประกันฯ นําขอมูลท่ีไดรับจากแตละหนวยมาจัดทํา

รายงานการประเมินตนเองแก บช.ศ. ตามหวงระยะเวลาท่ี

กําหนด 

- บฝ.งานประกันฯ เปนเจาภาพในประจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพของหนวย (สวนท่ี ๓ ใน SAR) 

- แตละหนวยดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ 

ทุก กก. 

 

 

 

คณะกรรมการฯ 

 

บฝ.งานประกัน 

 

 

 

 

ทุก กก. 

๕.มีการดําเนินการ 

    ๕.๑ มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดาน

การประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนวยงาน

พัฒนาข้ึน (๐.๕ คะแนน) 

    ๕.๒ มีการดําเนินงานโดยนําระบบ

การประกันคุณภาพภายในเขาไปเปน

ส ว น ห นึ ่ง ข อ ง ก าร ดําเนินงาน (๐.๕ 

คะแนน) 

- บฝ.งานประกันฯ จัดทํารางคูมือแนวทางในการดําเนินการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ บก.ฝรก. จากนั้น 

นําเสนอเขาท่ีประชุมบริหาร  เพื่อใหทุก กก.เห็นชอบ และมี

การเผยแพรใหหนวยงานอื่นไดนําไปใชประโยชนในเว็บไซตของ 

บก.ฝรก. 

- บก.ฝรก.นําระบบประกันคุณภาพ ๕ ส เขามาเปนสวนหนึ่งของการ

ดําเนินงาน  ฝอ.ธุรการ รวบรวมผลการดําเนินการ ๕ ส ของทุก 

กก. 

บฝ.งานประกัน 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี ขอมูลประกอบการพิจารณา 

   ๑. มีแนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนด

 

หน้า | 30  
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    ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

อยางชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร ในการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม 

 ๒. มีการดําเนินการตามแนวทางท่ีกําหนดในขอ ๑ 

 ๓. มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ

ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน ระบบกลไก และการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนรูปธรรม 

 ๕. มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหน า ท่ีบริหาร พัฒนา และติดตามการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๖. มี เอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอกดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๗. มีเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายใน 

การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  

 ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมิน

ตนเองเสนอหนวยงานท่ีเกี่ยวของภายในกําหนด และการ

เปดเผยใหสาธารณชนทราบ 

 ๙. มีเอกสารหลักฐานในการนําผลการประเมินคุณภาพ

ภายในไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรม 

 ๑๐.มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพในขอ ๙ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 ๑๑.มีเอกสารหลักฐานการมีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัย

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑๒.มี เอกสารหลักฐานการดําเนินงานโดยนําระบบการ

ประกันคุณภาพภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน 

๑๓  อุปกรณเคร่ืองชวยฝก ปค. 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก : ๖)   
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เกณฑการประเมิน 

๑. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ

เครื่องชวยฝก 

 

- ปค.มีคําส่ังผูรับผิดชอบดูแล การบริหารจัดการอุปกรณ

เครื่องชวยฝกทุกประเภท  

-  ปค.จัดทําระเบียบการใชอุปกรณเครื่องชวยฝก 

 

 

๒. มีจํานวนอุปกรณเครื่องชวยฝกท่ีอยู

ในสภาพพรอมใชงาน 

- ปค.ทําทะเบียนอุปกรณเครื่องชวยฝก โดยแยกใหเห็นวา 

รายการใดประจําอยูท่ีใด มีอุปกรณเครื่องชวยฝกท่ีอยูในสภาพ

พรอมใชงานจํานวนเทาใด  และมีอุปกรณฯ ท่ีตองสงซอมแซม

หรือจําหนายจํานวนเทาใด 

 

๓. มีสถิติและรายละเอียดการนํา

อุปกรณเครื่องชวยฝกไปใชในการเรียน

การสอน 

- ปค.จัดทําสถิติการใชอุปกรณเครื่องชวยฝก  มีเอกสารการเบิก-

จาย-คืน เครื่องชวยฝกในการเรียนการสอนวิชาตางๆ 

 

 

๔. มีการประเมินผลระบบบริหารจัดการ

อุปกรณเครื่องชวยฝกโดยผูศึกษาอบรม 

และเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ 

- ปค.จัดทําแบบประเมินที่มีรายการประเมินที่ครอบคลุมทั้ง

ระบบ และสรุปผลการประเมินเปนสารสนเทศ เพื ่อการ

ตัดสินใจของผูบริหาร มีการประเมินหรือบันทึกการแกไข

ปญหาความพรอมหรือความเพียงพอในการใชงานอุปกรณ

เครื่องชวยฝก  และรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 

๕. มีการนําผลการสรุปจากการประเมิน

ในขอท่ี ๔ มากําหนดแนวทางในการ

พัฒนาปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม 

-  ปค.จัดการประชุมเพื่อสรุปประเด็นการประเมินผลการใช

อุปกรณ เครื่องชวยฝกโดยผู ศึกษาอบรม และเจาหนาท่ี ท่ี

เกี่ยวของ  และนําผลประเมินการใชอุปกรณเครื่องชวยฝกมา

เปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปตอไป โดยกําหนด

ผูรับผิดชอบ เรื่องท่ีจะดําเนินการ หวงเวลาในการดําเนินการ 

 

 

 

 

 

 

๑๔. ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณท่ีหนวยศึกษาอบรมกําหนด บฝ.วิชาการ 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก : ๕) บฝ.วิชาการ/ เขียนแผนพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณของ บฝ.วิชาการ 
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ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ 

คะแนน) 

 ๑.๒ มีการดําเนินการตามแผน (Do) 

(๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน 

(Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๔ มีการนํ าผลการประเมินมา

ปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

หนวย 

ปค./ศูนยฝกยุทธวิธี ดําเนินการพัฒนาผูเขารับการศึกษาอบรม

ตามอัตลักษณ ท่ีกําหนด คือ “เปนหนวยหลักในการผลิต

ขาราชการตํารวจ การฝกยุทธวิธี และการปฏิบัติการของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ เพื่อสรางตํารวจมืออาชีพ” โดยใช

กระบวนการ PDCA คือ มีการวางแผน  การดําเนินการตามแผน  

การตรวจสอบและประเมินผล  และการนําผลการประเมินไป

พัฒนาปรับปรุง (แสดงเอกสารท่ีมีการดําเนินงานดังกลาว) 

ปค. 

ศูนยฝกยุทธวิธี 

 

๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม

แผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนยฝกยุทธวิธี จัดทําแผนและดําเนินงานตาม

แผน  โดยฝกใหผูรับการอบรมมีศักยภาพตามอัตลักษณท่ีกําหนด 

(ยุทธวิธี/ปฏิบัติการ) โดยการดําเนินงานตองบรรลุเปาหมาย

ตามแผนไมตํ่ากวา รอยละ ๘๐ 

บฝ.วิชาการ 

ปค. 

ศูนยฝกยุทธวิธี 

 

๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และ

วัตถุประสงคของการดําเนินการของ

หนวยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเนน

และจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนยฝกยุทธวิธี รวมกันประชุมเพื่อหา

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค

ของการดําเนินการของหนวยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเนน

และจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม (ยุทธวิธี/ปฏิบัติการ) 

บฝ.วิชาการ 

ปค. 

ศูนยฝกยุทธวิธี 

 

๔. ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ 

หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนยฝกยุทธวิธี ติดตามผลการพัฒนาผูเขารับการ

อบรมวากอใหเกิดผลกระทบท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาแก ตร. 

อยางไร  และไดรับการยกยองในระดับ บก.หรือ บช.  

บฝ.วิชาการ 

ปค. 

ศูนยฝกยุทธวิธี 
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๕. ไดรับการยกยองระดับภูมิภาคหรือ

ระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

บฝ.วิชาการ/ปค./ศูนยฝกยุทธวิธี รวบรวมผลการดําเนินการ

ตามขอ ๔ ท่ีไดรับยกยองระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

หมายเหตุ  

๑. ผลจากการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตองผานความ

เห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของหนวยศึกษาอบรม  

๒. หนวยงานระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการในสังกัด

กองบัญชาการเดียวกันสําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการ

จะตองไมใชกองบัญชาการท่ีเปนหนวยงานตนสังกัด  

บฝ.วิชาการ 

ปค. 

ศูนยฝกยุทธวิธี 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ดําเนินการขอ ๑ ได 

๒. ดําเนินการขอ ๒ ได 

๓. ดําเนินการขอ ๓ ได 

๔. ดําเนินการขอ ๔ ได 

๕. ดําเนินการขอ ๕ ได 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐาน ท่ีแสดงการกํ าหนดปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ัง

หนวยศึกษาอบรม รวมท้ังจุดเดนหรือจุดเนนของหนวยศึกษา

อบรม 

๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏิ บัติงานประจําป  และ

แผนพัฒนาคุณภาพท่ีไดรับความเห็นชอบจากหนวยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปท่ีไดรับความ

เห็นชอบจากหนวยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของ

หนวยศึกษาอบรมและตามจุดเนนจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม

ที่กําหนด หรือผลการดําเน ินงานและผลสําเร็จของการ

ดําเนินงานท่ีเกิดข้ึน จนถือเปนเอกลักษณจุดเนนหรือจุดเดน

ของหนวยศึกษาอบรมท่ีไดรับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับ

รางวัล หรอืการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการปฏิบัติ

ท่ีดีในการขับเคล่ือนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติ

คุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน 
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๑๕. เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม  บฝ.วิชาการ 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก : ๕) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการดําเนินการ 

    ๑.๑  กําหนดเอกลักษณหนวยศึกษา

อบรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได (๐.๓๓ 

คะแนน) 

    ๑.๒  นิยามความหมายเอกลักษณ

ของหนวยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 

    ๑.๓  มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ

ของหนวยศึกษาอบรมอยางชัดเจน (๐.๓๔ 

คะแนน) 

 

 

- จัดประชุมเพื่อกําหนดเอกลักษณหนวย  ซึ่งไดวา  “หนวย

ฝกอบรมตนแบบทางยุทธวิธีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  

พรอมนิยามความหมายและเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ

อยางชัดเจน 

 

 

 

ทุกหนวย 

๒. มีการดําเนินการ 

    ๒.๑  มีการกําหนดตัวบงช้ีในการวัด

เอกลักษณ (๐.๕ คะแนน) 

    ๒.๒  มีระดับความสําเร็จในการวัด

เอกลักษณท่ีเหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 

- ท่ีประชุมรวมกันกําหนดตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จท่ี

เหมาะสม (KPI)  

ทุกหนวย 

๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคล่ือนสู

การปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

- มีกระบวนการขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง  

(กระบวนการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ) 

บฝ.วิชาการ 

๔. มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม

ของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ 

- มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม  ใหบุคลากรและผูเขารับ

การอบรมมีสวนรวมในการดําเนินการขับเคล่ือนเอกลักษณ

ไปสูการปฏิบัติ  

บฝ.วิชาการ 

๕. มีการดําเนินการ 

    ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ 

(๐.๕ คะแนน) 

    ๕.๒ มีการนําผลการประเมิน

เอกลักษณไปใชปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ 

คะแนน) 

- บฝ.วิชาการประเมินผลเอกลักษณในภาพรวม  โดยจัดการ

ประชุมรวมกันระหวาง บฝ./กอจ./ปค./และศูนยฝกยุทธวิธีฯ  

มีการประเมินผลการดําเนินการและนําผลการดําเนินการไป

พัฒนาปรับปรุงในปตอไป 

บฝ.วิชาการ 
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เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

     ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ดําเนินการขอ ๑ ได 

๒. ดําเนินการขอ ๒ ได 

๓. ดําเนินการขอ ๓ ได 

๔. ดําเนินการขอ ๔ ได 

๕. ดําเนินการขอ ๕ ได 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

     ๑  เอกสารห ลักฐาน ท่ีแสดงให เห็น ถึ งการกํ าหนด

เอกลักษณจุดเนน หรือจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม นิยาม

ความหมาย และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน 

     ๒. เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบ ง ช้ี และระดับ

ความสําเร็จของเอกลักษณท่ีเหมาะสม 

     ๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคล่ือน

เอกลักษณสูการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตอเนื่อง 

     ๔.  เอกสารหลักฐานมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผู

ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคล่ือนเอกลักษณสูการ

ปฏิบัติอยางสมบูรณ 

     ๕ . เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการ

ประเมินผล และการนําผลไปใชในการปรับปรุงพัฒนา 
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๑๖. ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมช้ีนํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม  ปค./กอจ. 

(กระบวนการ/คาน้ําหนัก : ๕) 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

PDCA 

    ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ 

คะแนน) 

    ๑.๒  มีการดําเนินการตามแผน (Do) 

(๐.๒๕ คะแนน) 

    ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน 

(Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

    ๑.๔  มีก ารนํ าผลการประ เมินมา

ปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑. กอจ. /ปค./ฝอ.จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมในการช้ีนํา

และ/หรือแกปญหาสังคม (ส่ิงเสพติด อุบัติภัย และจิต

สาธารณะ)  โดยการกําหนดแนวทางในการช้ีนําหรือ

แกปญหาสังคมในดานตางๆ ท่ีมีวัตถุประสงคเดนชัด มี

กิจกรรมท่ีทําใหบรรลุวัตถุประสงค และเปาหมายอยาง

เหมาะสม มีการจัดสรรทรัพยากรอยางประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มตนและส้ินสุดของงาน   

๒. กอจ. /ปค./ฝอ.ดําเนินการตามแผน/โครงการ เชน การ

ประชาสัมพันธใหความรู เกี่ยวกับการปองกันอุ บั ติภัย      

ยาเสพติด  จิตสาธารณะ 

๓. กอจ. /ปค./ฝอ. ตรวจสอบ ประเมินผลและปรับปรุงแผนฯ 

โดยตองวิเคราะหใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดท่ีควรพัฒนา  แนว

ทางการพัฒนา  ผูรับผิดชอบ  และหวงระยะเวลาในการ

พัฒนา พรอมรายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการให

ผูบังคับบัญชารับทราบ 

๔. กอจ. /ปค./ฝอ. นําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงาน/แผน/โครงการ/กิจกรรม ในครั้งตอไป 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตาม

แผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

กอจ. /ปค./ฝอ.กํากับ ดูแลการดําเนินการตามแผน/โครงการให

บรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ ๘๐ (ดังนั้นการเขียนโครงการ 

ในสวนของวัตถุประสงคและเปาหมายจะตองเปนส่ิงท่ีวัดและ

ประเมินได 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสราง

คุณคาตอสังคม 

กอจ. /ปค./ฝอ. ติดตามผลการดําเนินงานวากอใหเกิดผลกระทบ

ท่ีเปนประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมหรือไม อยางไร  โดย

แสดงใหเห็นวาภายหลัง  จากการดําเนินการโครงการเสร็จส้ิน

แลวเกิดส่ิงท่ีเปนผลดีตอผูเขารวมกิจกรรมและสังคมโดยรวม

อยางไรบาง ซึ่งตองสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ 

 

กอจ. /ปค./ฝอ. 
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๔. ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ 

หรือกองบัญชาการ หรือ สํานั กงาน

ตํารวจแหงชาติ 

ผลการดําเนินงานดังกลาวไดรับการยกยองระดับ บก. หรือ บช. 

หรือ ตร. 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

๕. ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือ

ชาติ หรือนานาชาติ 

ผลการดําเนินงานดังกลาวไดรับการยกยองระดับชาติหรือ

นานาชาติ 

 

กอจ. /ปค./ฝอ. 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕ 

๑. ดําเนินการขอ ๑ ได 

๒. ดําเนินการขอ ๒ ได 

๓. ดําเนินการขอ ๓ ได 

๔. ดําเนินการขอ ๔ ได 

๕. ดําเนินการขอ ๕ ได 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงก าร /ก ิจก รรม ที ่ห น วยศ ึกษ าอบรม ได

ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหา

สังคมในดานตาง ๆ ท่ีระบุตามวัตถุประสงค รวมท้ังความสําเร็จ

ของโครงการ 

๒. หลักฐานท่ีแสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรม

จากหนวยศึกษาอบรมท่ีไดดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการ

ช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ ่ง

จะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง  ผลการประเมิน

ความรูความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใช

พรอมแบบประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานขอมูลท่ีแสดงถึงการเกิดผลกระทบ

ท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการดําเนินงาน

ของโครงการ 

๕. เอกสารหลักฐานขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการ   

ยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ 

  ๖. เอกสารหลักฐานขอมูลท่ีแสดงถึงการไดรับการ      

ยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
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มาตรฐาน 

ตาม

กฎกระทรวง 

ดาน ตัวบงช้ี 
น้ําหนัก 

คะแนน 

การบริหาร 

จัดการศึกษา 

หลักสูตร ๑.  ผูศึกษาอบรมมีความรูความสามารถตามหลักสูตร ๓๕ 

สถานท่ี ๒.  สถานท่ีโดยรอบหนวยศึกษาอบรม ๖ 

๓.  หองเรียนหรือหองฝกอบรม ๖ 

๔.  หองน้ําหองสวม ๖ 

๕.  โรงนอน ๖ 

๖.  โรงอาหาร ๖ 

อุปกรณ

เครื่องชวยฝก 

๗.  สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณเครื่องชวยฝก 10 

๘.  อุปกรณเครื่องชวยฝก 25 

รวมน้ําหนัก ๑๐๐ 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี  1  ผูศึกษาอบรมมีความรูความสามารถตามหลักสูตร บฝ./ปค. 

ประเมินจากการทดสอบความรูของผูศึกษาอบรมในวันท่ีตรวจประเมิน  โดยการสุมผูศึกษา

อบรมจํานวน 10 คน ทําการทดสอบความรูตามหลักสูตรกําหนด    

เกณฑการใหคะแนนการทดสอบความรู 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๘๐ เทากับ ๕ คะแนน 

บฝ. 

ปค. ดําเนินการจัดสาธิตการฝกใหคณะกรรมการประเมินซึง่ใชคะแนนเฉล่ียของ

คณะกรรมการทุกคน    

ประเด็นการพิจารณาการสาธิตการฝก 

1.  การเตรียมความพรอมในการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 

2.  ความพรอมเพรียงของการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 

3.  ความเขมแข็งของการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 

4.  ความถูกตองของการสาธิตการฝก  (๑ – ๒๐ คะแนน) 

5.  การแกไขสถานการณเมื่อเกิดความผิดพลาด  (๑ – ๒๐ คะแนน) 

ปค. 

เกณฑการใหคะแนน 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ๑. คะแนนการทดสอบความรูโดยใชบัญญั ติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๘๐ 
เทากับ ๕ คะแนน 
 ๒. คะแนนจากการสาธิตการฝกโดยใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 
๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธท่ีไดคือคะแนน

ของตัวบงช้ี 

 

ตัวบงช้ีท่ี  ๒  สถานท่ีโดยรอบหนวยศึกษาอบรม ทุก กก. 

ประเด็นการพิจารณา 

1.อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด  (1 – 20 คะแนน) 

 - หญาไมรก  

 - มีสถานท่ีพักผอนหยอนใจและภูมิทัศนโดยรอบอยางเหมาะสม 

 - ถนนและทางเดินเทาในบริเวณหนวยศึกษาอบรมมีความสะอาดปลอดภัย 

 

2.มีการจัดวางวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบ  (1 – 20 คะแนน) 

 - มีการจัดวางวัสดุอุปกรณอยางเปนระเบียบโดยมีการแบงพื้นท่ีชัดเจน 

 - มีปายบอกทางอยางชัดเจน 
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๓. มีการจัดการขยะมูลฝอยท่ีดี ไมมีมูลฝอยตกคาง  (1 – 20 คะแนน)  

      การจัดเก็บขยะ ไมมีขยะตกคาง มีการประสานงานหนวยงานจัดเก็บขยะ มีถังขยะ

ตามจุดอาคารตางๆ 

 

4. มีการจัดสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการทํางาน ไดแก แสงสวาง เสียง อุณหภูมิ การระบาย

อากาศ และมีการจัดเก็บสารเคมี อยางเหมาะสม  (1 – 20 คะแนน) 

 

5. มีการจัดแตงสถานท่ีใหนาอยู แลดูสวยงามตามความเหมาะสม  (1 – 20 คะแนน)  

ตัวบงช้ีท่ี  ๓  หองเรียนหรือหองฝกอบรม บฝ./ฝอ. 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  (1 – 20 คะแนน)   

 -  พื้นหองเรียน หรือโตะ หรือเกาอี้ ไมมีขยะ ฝุนละออง และหยากไย 

 - มีการจัดวางจัดเก็บส่ิงของตาง  ๆภายในหองเรียนไดอยางเปนระบบ มีความเปนระเบียบ

เรียบรอย 

 

2. อากาศถายเทสะดวก ปราศจากกล่ินและเสียงรบกวน  (1 – 20 คะแนน)  

3. มีแสงสวางเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน  (1 – 20 คะแนน)  

4. ขนาดของหองเรียนเหมาะสมกับจํานวนผูศึกษาอบรม  (1 – 20 คะแนน)  

5. มีส่ือทัศนูปกรณประกอบการฝกอบรมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ  (1 – 20 คะแนน) 

 - ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกตอง ภาพไมบิดเบ้ียว 

 - ระบบเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงในหองเรียนเหมาะสม ฟงชัดเจน 

 - มีส่ือประเภทวัสดุ – อุปกรณ - เครื่องมือ ท่ีเหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ตัวบงช้ีท่ี  4  หองน้ําหองสวม ฝอ./กองรอย 

ประเด็นการพิจารณา 
1. สะอาด ไมมีกล่ินเหม็น  (1 – 20 คะแนน) 

 - พื้น ผนัง เพดาน โถสวม ท่ีกดโถปสสาวะ สะอาด ไมมีคราบสกปรก อยูใน

สภาพดีใชงานได และพื้นหองสวมตองแหง 

 - น้ําใชสะอาด เพียงพอ และไมมีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด อยูใน

สภาพดีใชงานได 

 - จัดใหมีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเปนประจํา 

 

2. มีปริมาณเพียงพอกับผูศึกษาอบรม  (1 – 20 คะแนน) 

 - มีหองน้ํา หองสวม แยกชาย หญิง ในจํานวนท่ีเพียงพอตอผูศึกษาอบรม 
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3. มีอุปกรณท่ีมีคุณภาพพรอมใชงาน  (1 – 20 คะแนน) 

 - มีการติดต้ังสุขภัณฑ และสวนประกอบท่ีจําเปน ในตําแหนงท่ีเหมาะสมตอการใช 

 - อางลางมือ กอกน้ํา กระจก สะอาด ไมมีครบสกปรก อยูในสภาพดีและใชงานได 

 - สภาพทอระบายส่ิงปฏิกูลและถังเก็บกักน้ําไมรั่ว แตก หรือชํารุด 

 - ประตู ท่ีจับเปด - ปด และท่ีล็อคดานใน สะอาด อยูในสภาพดี ใชงานได 

 

4. อากาศถายเทสะดวก  (1 – 20 คะแนน) 

 - มีการระบายอากาศท่ีเหมาะสม และไมอับช้ืน 

 

5. มีการจัดภูมิทัศนโดยรอบสวยงามและนาใช  (1 – 20 คะแนน) 

 - ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปด อยูในสภาพดี ไมรั่วซึม ต้ังอยูในบริเวณอางลาง

มือ หรือบริเวณใกลเคียง 

 - แสงสวางเพียงพอ สามารถเห็นไดท่ัวบริเวณ 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงช้ี 
 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ตัวบงช้ีท่ี  5  โรงนอน กองรอย/ฝอ. 

1.สะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย  (1 – 20 คะแนน) 
 - จัดวางตู เตียงนอนไดอยางเหมาะสม มีพื้นท่ีและชองวางพอเพียง 
 - พื้นโรงนอน ระเบียงทางเดินและบันได สะอาด ไมมีเศษขยะ ไมเปนท่ีเก็บส่ิงอุปกรณ
เหลือใช 

 

2.ไมแออัด เหมาะสมกับจํานวนผูศึกษาอบรม  (1 – 20 คะแนน)  

3.อากาศถายเทสะดวก ปราศจากกล่ินและเสียงรบกวน  (1 – 20 คะแนน) 
 - สภาพแวดลอมภายในโรงนอน บรรยากาศสบายเงียบสงบ สะอาดเอื้อตอการพักผอน
นอนหลับ 
 - สภาพภายนอกโรงนอน ไมมกีล่ินรบกวนการพกัผอนนอนหลับ 

 

4.เครื่องนอนอยูในสภาพพรอมใชงาน  (1 – 20 คะแนน) 
 - เตียงนอนมีอุปกรณประกอบครบถวน จัดวางเปนระเบียบ เหมาะสม สะอาด ไมเก็บส่ิง   
ไมควรเก็บไวใตท่ีนอน - ตูเส้ือผา ซอมปรับปรุง ใหใชงานไดดีอยูเสมอ 
 - เส้ือผาและของใชสวนตัวท่ีตูจัดเปนระเบียบ ไมเปยกช้ืน ไมมีกล่ินอับ 

 

5.มีการปองกันและแมลงตางๆ  (1 – 20 คะแนน) 
 - ไมมีแหลงส่ิงปฏิกูล น้ําขังเนาเหม็น เปนท่ีเพาะแมลงวันและยุง 
 - ประตูหนาตางบนโรงนอนตองสามารถเปด – ปดใชไดทุกระบบ 
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ตัวบงช้ีท่ี  6  โรงอาหาร ฝอ. 

ประเด็นการพิจารณา 

1. บริเวณท่ีเตรียม-ปรุงอาหาร และสถานท่ีรับประทานอาหารสะอาดและเปนระเบียบ

เรียบรอยถูกสุขลักษณะ  (1 – 20 คะแนน) 

 - สถานที่รับประทานอาหาร เตรียม -ปรุง-ประกอบอาหาร ตองสะอาดเปน

ระเบียบ และจัดเปนสัดสวน 

 - ไมเตรียม-ปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหนาหองน้ํา หองสวม และตองเตรียม-

ปรุงอาหารบนโตะท่ีสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 

 - อาหารท่ีปรุงเสร็จแลว ตองเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด วางสูงจากพื้นอยางนอย 

60 ซม. 

 - น้ําหรือน้ําแข็งท่ีใชบริโภคตองสะอาดเก็บในภาชนะท่ีสะอาดมีการปกปด วางสูง

จากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 

 - ชอน สอม ตะเกียบ วางต้ังเอาดามข้ึนในภาชนะโปรง สะอาด หรือวางเปนระเบียบใน

ภาชนะโปรงสะอาด และมีการปกปด เก็บสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 

 - ลางภาชนะดวยน้ํายาลางภาชนะแลวลางดวยน้ําสะอาด 2 ครั้ง หรือลางดวย

น้ําไหล และท่ีลางภาชนะตองวางสูงจากพื้นอยางนอย 60 เซนติเมตร 

 - ผูทําหนาท่ีประกอบและเตรียมอาหาร ตองแตงกายสะอาด ผูปรุงอาหารตองผูกผา

กันเปอนท่ีสะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม 

 

2. ไดรับการรับรองมาตรฐานจากหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ เชน Clean Food Good 

Taste จากสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ISO ฯลฯ  

(20 คะแนน) 

 

3. มีระบบการกําจัดขยะของเสีย  (1 – 20 คะแนน) 

     - มูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ไดรับการกําจัดดวยวิธีท่ีถูกหลักสุขาภิบาล โดย

ใชถังขยะท่ีไมรั่วซึม และมีฝาปด มีทอหรือรางระบายน้ําท่ีมีสภาพดี ไมแตกราว ระบายน้ํา

จากหองครัว และท่ีลางภาชนะ อุปกรณ ลงสูทอระบายหรือแหลงบําบัดไดดี และตองไมระบาย

น้ําเสียลงสูแหลงน้ําสาธารณะโดยตรง 

 

4. อากาศถายเทสะดวก ปราศจากกล่ิน  (1 – 20 คะแนน)  

5. มีอุปกรณปองกันเช้ือโรค  (1 – 20 คะแนน) 
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ตัวบงช้ีและเกณฑการประเมิน ผูรับผิดชอบ 

ตัวบงช้ีท่ี  7  สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณเคร่ืองชวยฝก กองรอย 

ประเด็นการพิจารณา 

1.สถานท่ีจัดเก็บมีความสะอาด  (1 – 20 คะแนน)  

 

2.สถานท่ีจัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย  (1 – 20 คะแนน) 

 - สถานท่ีจัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย  โดยควรมีแผนดานความปลอดภัย

หรือจัดทําคูมือเกี่ยวกับการจัดเก็บอยางปลอดภัย 

 

3.การจัดเก็บเปนระเบียบ แยกหมวดหมูชัดเจน  (1 – 20 คะแนน)  

4.มีปายแสดงสถานภาพอุปกรณเครื่องชวยฝกชัดเจน  (1 – 20 คะแนน)  

5.สถานท่ีมีจัดเก็บมีความเหมาะสม  (1 – 20 คะแนน)  

ตัวบงช้ีท่ี  8  อุปกรณเคร่ืองชวยฝก กองรอย 

 

ประเด็นการพิจารณา 
รายการอุปกรณเครื่องชวยฝก 

ปน รถจักรยานยนต รถยนต อุปกรณสนาม 
1.  มีคุณภาพพรอมใชงานตามวัตถุประสงคของการ
จัดซื้อจัดหา  (1 – 20 คะแนน) 

    

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

   

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. มีสภาพพรอมใชงานตลอดเวลา และมีการใชงานตามวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดหา  
ตลอดจนไมมีการนําไปใชเปนการสวนตัว โดยดูจากบัญชีการนําไปใชในแตละครั้ง 

 2. ความสมบูรณของอุปกรณ อุปกรณทุกช้ินตองมีสวนประกอบครบถวนสมบูรณ ไมชํารุดแตกหัก  
 3. มีจํานวนเพียงพอ  มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผูศึกษาอบรมในการฝกแตละครั้ง ซึ่งดูจากบันทึก
การใชในแตละครั้ง 

 4. มีความสะดวกในการใชงาน  สามารถใชงานไดงาย  
 5. การดูแลรักษา มีการบํารุงรักษาตามวงรอบ 
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