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 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะได้รับประโยชน์ต่อหน่วยศึกษาอบรมของ
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้ก าหนดมาตรฐานเพื่อตรวจสอบระบบและ
กลไกในการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม โดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายใน ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานมีความครอบคลุมทั้งระบบ
และกลไกการ ด าเนินงาน และผลผลิตของการด าเนินงาน ซึ่งการปรับปรุงพิจารณาความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้
การประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (สมศ.) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวมถึงผลการ
สัมมนาเพ่ือพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร.  

การประเมินการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕ 8 ประกอบด้วย ตัว
บ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  รวมทั้งสิ้น 20 
ตัวบ่งชี้ 
 

หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  :  กองก ากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน ใช้หลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี 
 

การแบ่งกลุ่มตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ี หมายถึง  ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน
ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ 

 กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน  หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์
และผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑7 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

๑)  ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม   ๓  ตัวบ่งชี้  
๒)  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    ๒  ตัวบ่งชี้  
๓)  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    ๒  ตัวบ่งชี้  
๔)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๒  ตัวบ่งชี้  
๕)  ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม  6  ตัวบ่งชี้ 
๖)  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๒  ตัวบ่งชี้  
 

ตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์   หมายถึง  ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรมตามปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุและเลือกด าเนินการตาม
จุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของหน่วยศึกษาอบรม ประกอบด้วย 2 ตัว
บ่งชี้ 

 ตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม โดย
หน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ปูองกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปได้ โดยมีเปูาหมายที่แสดงถึงความ
เป็นผูช้ี้น าสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง สิ่งเสพติด อุบัติภัย ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 
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ก าหนดค่าน้ าหนัก 
 ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ าหนัก    ๑๐๐ ดังนี้ 

๑) กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน  มีค่าน้ าหนัก  ๘ 5 
๒) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์  มีค่าน้ าหนัก  ๑๐  
๓) กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีค่าน้ าหนัก    5 

 

เกณฑ์การประเมิน 
 ๑)  เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้  
  ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการด าเนินงาน
จริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ 
ถึง ๕ กรณี ที่ไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน 
 ๒)  เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้  
  การค านวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วยค่าน้ าหนัก
ของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน 
หารด้วยค่าน้ าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการค านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่ง
ที่สามมีค่า . ๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง 
  ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน 
 ๓)  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง  
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้  
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี  
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
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ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น  20  ตัวบ่งชี้ 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ชนิด 
ตัวบ่งช้ี 

กลุ่มตัวบ่งช้ี 
พื้นฐาน 

 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม   
๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ๕ ผลลัพธ์ 
๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

๕ ผลลัพธ์ 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
ส าคัญ 

๕ กระบวนการ 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม   
๔. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 

๕ ผลลัพธ์ 

๕. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

๕ ผลลัพธ์ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม   
๖. ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ์ 

๗. ผลของการด าเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ผลลัพธ์ 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
๘. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ผลลัพธ์ 
๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

๕ กระบวนการ 

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม   
๑๐. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์ 

๕ ผลลัพธ์ 

๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 
๑๒. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วย
ศึกษาอบรม 

๕ ผลลัพธ์ 

๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและธ ารง
รักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

๕ กระบวนการ 

๑๔. การบริหารความเสี่ยง ๕ กระบวนการ 
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กลุ่มตัวบ่งช้ี ตัวบ่งช้ี 
น้ าหนัก 
คะแนน 

ชนิด 
ตัวบ่งช้ี 

 

๑๕. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 

๕ กระบวนการ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   
๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

๕ กระบวนการ 

๑๗. การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนา
หน่วยศึกษาอบรม 

๕ กระบวนการ 

 รวมน้ าหนัก ๘๕  

กลุ่มตัวบ่งช้ี 
อัตลักษณ์/ 
เอกลักษณ์ 

๑๘. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัต
ลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

๕ กระบวนการ 

๑๙. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 
รวมน้ าหนัก ๑๐  

กลุ่มตัวบ่งช้ี
มาตรการ
ส่งเสริม 

ด้านมาตรการส่งเสริม   
๒๐. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วย
ศึกษาอบรมชี้น า ปูองกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 

๕ กระบวนการ 

รวมน้ าหนัก ๕  

 รวมน้ าหนักทั้ง  ๒๐  ตัวบ่งช้ี ๑๐๐  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1 
ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ  กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ  รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1)  
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์  บุญเจริญ สว.กก.8 ฯ (กฝว.)  
3. ร.ต.ท.หญิง สุกัลยา  วรรณสถิตย์  รอง สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 
 

  
ร.ต.ท.ชัยณรงค์  ตรีโชติ   รอง สว.กฝว.ฯ 

 

   
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  
 

ค าจ ากัดความ 
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตาม
หลักเกณฑ์ทีห่ลักสูตรก าหนด 
 

วิธีค านวณ 
 

จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 

      
เกณฑ์การให้คะแนน 

 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ  5  คะแนน 

 
 
 
 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษา

อบรม 
วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 

X  100 
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ตัวอย่าง  หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1/2558 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม 60 นาย ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ร้อยละ 70 จ านวน  60 นาย  
ค านวณ    จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ( 60 นาย) 

จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ (60 นาย) 
  =  60 x 100 
             60  
  = 100 
สรุป   ผ่านการทดสอบคิดเป็น ร้อยละ 100   เท่ากับ   5  คะแนน  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
  

ตารางสรุปจ านวนผู้ศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน ประจ าปี 2558 

จ านวน  1 หลักสูตร 3 รุ่น   
 

ล าดับ หลักสูตร จ านวน จ านวนผู้ผ่านการ
ทดสอบ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
1/2558 

60 60 100 

2. ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
2/2558 

50 50 100 

3. ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
3/2558 

50 50 100 

ค่าเฉลี่ยร้อยละ 100 
 

 

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของเอกสาร

หลักฐาน 
1. แผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 2558 ของ บช.ตชด. และ
ของ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.   

ผงป. 

2. แถลงหลักสูตร ตชด.ประจ าปี  กฝว. 
3. บัญชีประเมินผลการทดสอบหลักสูตร ตชด.ประจ าปี โดยแยกให้เห็น
ชัดเจน ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ 

กฝว. 

4. ตารางสรุปจ านวนผู้ศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
จัดท าในรูปแบบตาราง     

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  

X 100 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
  

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 2 
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานแผนงานและงบประมาณ กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอ ุ      รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.บุญเลิศ  ธานีรัตน์    สว.กก.8 ฯ (ผงป.) 

ร.ต.ท.หญิง ดวงฤดี  ศรีสมโภชน ์ รอง สว.ผงป. 
ร.ต.ท.หญิง อุบล  เพชรสิทธิ์  รอง สว.ผงป. 

 
   

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้อง ด้วยการส ารวจความพึงพอใจ 

ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า 3-
6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

 

ค าจ ากัดความ 
 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอ านาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่

ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  ใช้ จ านวน  ๑  แบบฟอร์ม  (เอกสารประกอบ) 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง  เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี)  หรือ ผู้รับบริการของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  โดยแบ่งออกเป็น 4 กรณี ส าหรับ กก.8 บก.กฝ.ฯ  ก าหนดให้ กรณีที่ 2 คือ  

- กรณีที่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ 
- ผู้ที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา   ใช้ จ านวน  ๒  

แบบฟอร์ม  (เอกสารประกอบ) 

 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  หมายถึง ค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมใน
ทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต่ ๓ -
๖ เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษา

อบรม 
วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 
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 หมายเหตุ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดต้องได้รับกลับคืนไม่น้อย กว่า ร้อยละ 
๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมและแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้องต้องได้รับกลับคืนไม่ น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เช่นกัน  
 

     เกณฑ์การให้คะแนน  
 

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 5 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

  

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของ

เอกสารหลักฐาน 
1. เอกสารหลักฐาน การรับ-ส่ง แบบสอบถาม และการติดตามแบบสอบถาม  
2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ศึกษาอบรม (กรอก
ข้อมูลแล้ว)  สรุปให้เห็นจ านวนผู้ตอบในแต่ละข้อ และข้อมูลดิบ 
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้ศึกษาอบรม (กรอก
ข้อมูลแล้ว)  สรุปให้เห็นจ านวนผู้ตอบในแต่ละข้อ และข้อมูลดิบ 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ศึกษาอบรม (กรอก
ข้อมูลแล้ว)  สรุปให้เห็นจ านวนผู้ตอบในแต่ละข้อ และข้อมูลดิบ 
5. รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 แบบ เสนอหัวหน้าหน่วยเพื่อ
ทราบและสั่งการ 
6. เอกสารหลักฐานในการน าข้อสั่งการของหัวหน้าหน่วย ไปปรับปรุงแก้ไข 
 

ผงป. 
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วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3 
ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 

กองร้อยท่ี 4   กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ          รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1)  
2. พ.ต.ท.สงบ   ศรีประดิษฐ์       ผบ.ร้อย 4  กก.8 ฯ 
 

ร.ต.ต.โสพณ    เมืองแก้ว  รอง สว.ฯ(ร.4) 
ส.ต.ต.ธนกฤต  บัวขาว     ผบ.หมู่ กก.8ฯ (ร.4) 

   
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรม ที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้ศึกษา
อบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 

 
ค าจ ากัดความ 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการ
การศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น  

- มีการเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ 
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
- มีการจัดท าโครงการ  
- มีห้องสมุด และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม

ได้ด้วยตนเอง 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษา

อบรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีมาตรการส่งเสริมให้ครูฝึก มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และแถลง
หลักสูตรการศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตร 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. แถลงหลักสูตร ตชด.ประจ าปี  2558  และการแจกจ่ายแถลงหลักสูตรให้ครู
ฝึกและส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบ 
2. เอกสาร/หลักฐาน การจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจแถลงหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี เช่น หนังสือเชิญประชุม, รายงานการประชุม, ภาพถ่ายการประชุม 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร วิเคราะห์ศักยภาพของผู้
ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล    และน าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ใน
แต่ละหลักสูตร 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. หนังสือน าเรียนข้อมูลผู้รับการฝึกอบรม ส าเนาไว้ประจ าห้องเรียน ส าหรับเป็น
ข้อมูลให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียน 
2. หนังสือสั่งการ ให้ครูฝึก หรือวิทยากร วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรม และ
เข้าใจผู้ศึกษาอบรม เป็นรายบุคคล เช่น ทดสอบก่อนเรียน, วิเคราะห์จากข้อมูล
พ้ืนฐานผู้เรียน 
3. แผนการสอนหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2558 โดยผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ท าการ
สอน 

กฝว. 
 

กฝว. 
 
 

ครูฝึกผู้สอน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. บันทึกน าเรียนผลคะแนนการทดสอบ หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2558 
2. บันทึกน าเรียนผลค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร ตชด.

ประจ าปี  
3. สรุปค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อตามแบบประเมินความพึงพอใจครูผู้สอน 

หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
4. ตัวอย่าง ข้อมูลดิบแบบประเมินความพึงพอใจที่ผู้รับการฝึกอบรมกรอกข้อมูล

ด้วยตัวเอง (ประมาณ 10 คน)  
5. ข้อมูลดิบแบบประเมินความพึงพอใจ (จัดเตรียมไว้เมื่อได้รับการร้องขอ)  

กฝว. 
ผงป. 

 
ผงป. 

 
ผงป. 

 
ผงป. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

คร/ูอาจารย์ และครูฝึก  และหรือวิทยากรมีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษา
อบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
และน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. บันทึกหลังการสอน  ตามแบบฟอร์ม ที่ กฝว. จัดเตรียมไว้ ครูผู้สอน 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

คร/ูอาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้ และประสบการณ์จากข้อ 1 ถึง 4 มา
พัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- ประชุมสรุปปัญหาข้อขัดข้องหลักสูตร ตชด.ประจ าปี   พร้อมเอกสารหลักฐาน

การจัดประชุม  
- เอกสาร/หลักฐาน การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง เช่น โครงการ แก้ไขปัญหา, 

หนังสือสั่งการแก้ไขปัญหา 
 

ผงป. 
 

ผงป. 

 

 
บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

  

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 4 
จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 

กองร้อยท่ี 5 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ   รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ต.อาคม   โพธิ์อ่อง  ผบ.ร้อย 5  กก.8 ฯ 
 

ร.ต.ต.วิริทธิ์พล  ทิบอรรถ  ผบ.มว.ฯ(ร.5) 
ด.ต.สมยศ   บุญมี   ผบ.หมู่ กก.8ฯ (ร.5) 

   
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งาน

นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยศึกษาอบรมแต่ละปี 
 
 

ค าจ ากัดความ 
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการท่ีได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

เพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น  งานวิจัยในชั้นเรียน  ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล โดยนับ
กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ 
 (1) เปูาหมาย/วัตถุประสงค์  
 (2) ระบุปัญหา  
 (3) มีวิธีการด าเนินการ  
 (4) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล  
 (5) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการด าเนินการไปใช้ประโยชน์  
 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  หมายถึง  ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า
จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของคร/ูอาจารย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรมอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือ
วิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 

ตัวบ่งช้ีพื้นฐาน งานวิจัยและนวัตกรรม วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 
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บุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึกซ่ึงเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพท่ีไดรับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้   

หมายเหตุ  หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการ ต้อง
ไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่
กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

 

วิธีค านวณ 
 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

      

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10  เท่ากับ 5 คะแนน  หรือ ครูฝึก 10 คน ต่องานวิจัย 1 ชิ้น   
 

ตัวอย่าง  กก.8 ฯ มีครูฝึกทั้งสิ้น ที่ปฏิบัติงานในที่ตั้ง   จ านวน  20  นาย   มีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม  
จ านวน  2  ผลงาน   ดังนี ้

ค านวณ  ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  (2 ผลงาน) 
                            จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด (20 นาย) 

   =  2 x 100 
             20  
    คิดเป็นร้อยละ = 10   เท่ากับ   5  คะแนน  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา  

 

 

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของเอกสาร

หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งครูฝึก ประจ าปี 2558 
2. โครงการ จัดท านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์  พร้อมบันทึกน าเรียน
ผู้บังคับบัญชาขออนุมัติโครงการ 
3. เอกสาร/หลักฐาน ที่เก่ียวข้องในการขับเคลื่อนโครงการ  
4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท านวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ โดยจะต้องมี
ชื่อครูฝึกของหน่วย ในค าสั่งเป็นคณะท างาน 
5. ตารางแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ โดยระบุผู้จัดท า และหน่วยที่ให้
การยอมรับ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
6. หนังสือโต้ตอบ การจัดแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
7. หนังสือรับรองการยอมรับในนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ของหน่วย 
8. ภาพถ่าย การด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

กฝว. 
ครูฝึก 

 
ครูฝึก 
กฝว. 

 
กฝว. 

 
กฝว. 
กฝว. 
ครูฝึก 

  X 100 

X 100 
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ตารางแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
 

ล าดับ 
ชื่องานวิจัยผลงานทางวิชาการ/งาน

นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 
ผู้จัดท า หน่วยงานที่รับรอง 

    
    
    
    

 
  

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
  

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5 
จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 

ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
กองร้อยท่ี 3 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ   รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ต.วิโรจน ์  จันทนา  ผบ.ร้อย 3 กก.8 ฯ 
 

ร.ต.ท.เกริกพันธ์  ทองกัน   ผบ.มว.ฯ(ร.3) 
จ.ส.ต.ธนารักษ์   จันทระ   ผบ.หมู่ กก.8ฯ (ร.3) 

   
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและหรือ 
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น

รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย 
 

ค าจ ากัดความ 
 

 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติ  หมายถึง 
การ น าเสนอผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะหรือดนตรีที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือ
กลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอในระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติอย่างเป็นระบบ 
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์กร สมาคมท่ีเกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ระดับนานาชาติ  หมายถึง การน าเสนอผลงาน หรือสิ่งประดิษฐ์
ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่สาธารณะหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยมีการจัดการการน าเสนอ
ในระดับนานาชาติอย่างเป็นระบบและเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กร สมาคมท่ี เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ 
 การเผยแพร่ที่มีคุณภาพ  หมายถึง การเผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือจัดการแสดงซึ่งเป็น
การ น าเสนอผลงานจากนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ/วิชาชีพสู่
สาธารณะและหรือกลุ่มเปูาหมาย โดยประกอบด้วยหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคุณภาพ ดังต่อไปนี้ 
 ๑. เผยแพร่ในสถานที่จัดแสดงผลงานระดับหน่วยศึกษาอบรม  
 ๒. จัดการแสดงผลงานในสถานที่ขององค์กรหรือสมาคมท่ีจัดไว้เพื่อแสดงผลงานโดยเฉพาะ 
และมีคณะกรรมการบริหารจัดการเพื่อดูแลการจัดนิทรรศการทางวิชาการ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน งานวิจัยและนวัตกรรม วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 
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 ๓. การเผยแพร่ระดับนานาชาติต้องได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือเป็นโครงการ
ความ ร่วมมือระหว่างประเทศ 
 ๔. มีคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผลงานหรือการจัดแสดงผลงาน โดยมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการที่สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมิน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ และนักวิชาการท่ี
ได้รับการ ยอมรับในวงวิชาการ/วิชาชีพ 
 ๕. การเผยแพร่ที่ไม่ใช่การแสดง จะต้องมีเอกสารโครงงาน แผนงาน และการประเมินผล โดย
ผลงานที่เผยแพร่ต้องได้รับการยอมรับจากผู้ทรงคุณวุฒิในวงวิชาการ หรือหลักฐานที่แสดงกิจกรรมการ
ด าเนินการอย่าง เป็นระบบและมีคุณภาพของผลงานที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น การแสดงพ้ืนบ้าน ดนตรี 
ดุริยางค์ศิลป์ และการแสดงนอกสถานที่ เป็นต้น 

งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง งานวิจัย 
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์/ครูฝึก น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงงาน ทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มี ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเปูาหมาย โดยมีหลักฐาน
ปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือ 
ได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์  หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ที่สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
 ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง 
ๆ ที่ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน เป็นต้น 
 ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือ
ผลิตภัณฑ์ซึ่ง ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 
ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะท่ีน าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการประเมิน
ไว้ 
 ๕. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 
การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็น
ต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์  
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระดับชาติหรือนานาชาติภายนอกหน่วยศึกษา
อบรม ที่มีการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุผลของการน านวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ 
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หมายเหตุ  หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กอง บังคับการใน
สังกัดกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

การนับจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง ให้นับจากวันท่ี
น าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก มา ใช้และเกิดผลอย่างชัดเจน 
ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจ ประเมิน  ในกรณีที่งานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์มากกว่า ๑  ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ท่ี
แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติการใช้ประโยชน์ท่ีไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งน้ี จะนับงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์น้ัน
เมื่อได้รับการตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 
วิธีค านวณ 

 

 
 

 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน   หรือ ครูฝึก 20 คน ต่อผลงานวิจัยท่ี
น าไปใช้ประโยชน์  1  ชิ้น    
 
ตัวอย่าง  กก.8 ฯ มีผลงานน าไปใช้ประโยชน์ให้กับ หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยศึกษาอบรมของ ตร.

จ านวน 2 ผลงาน  ครูฝึกทั้งหมดของหน่วย จ านวน 30 นาย  ดังนี ้
ค านวณ  ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ 

       ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ (2 ผลงาน) 
                            จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด (30 นาย) 

   =  2 x 100 
             30  
    คิดเป็นร้อยละ = 6.67  เท่ากับ   5  คะแนน   
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด ทั้งท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ  พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ 
โดยมีหลักฐาน การรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอกหรือองค์กรระดับหน่วยศึกษาอบรม ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ระดับชาติ นานาชาติ ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตาม
แนวทางดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน ์

                                            ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ                                                 x ๑๐๐ 

                                   จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกท้ังหมด 
 

X 100 
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 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผลจาก
งานวิจัยไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา  

 

 
ตารางแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 

 

ล าดับ 
ชื่องานวิจัยผลงานทางวิชาการ/งาน

นวัตกรรม/งานสร้างสรรค์ 
ผู้จัดท า 

หน่วยงานที่ 
น าไปใช้ 

    
    
    

  
 

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของเอกสาร

หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งครูฝึก ประจ าปี 2558 
2. ตารางแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ โดยระบุผู้จัดท า และหน่วยที่
น าไปใช้ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
3. หนังสือโต้ตอบ การรับรองนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ของหน่วย ในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 
8. ภาพถ่าย การด าเนินการที่เก่ียวข้อง 

กฝว. 
ครูฝึก 

 
กฝว. 

 
ครูฝึก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6 
ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนา และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (2) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์   บุญเจริญ   สว.กก.8 ฯ (กฝว.)  
3. ร.ต.ท.หญิง สุกัลยา    วรรณสถิตย์  รอง สว.กก.8ฯ(กฝว.) 

ร.ต.ท.หญิง บุญนิภา  กลิ่นพงษ ์  
รอง สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 

   
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน   
 

ค าจ ากัดความ 
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ  หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา

อบรมได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงาน
บริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและ
ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 
 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน  หมายถึง โครงการบริการวิชาการและ
วิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น
แก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการปูองกันภัยอันตราย
ประเภทต่าง ๆ  
 การให้บริการวิชาการ  หมายถึง การที่หน่วยศึกษาอบรมอยู่ในฐานะเป็นที่พ่ึงของชุมชนหรือเป็น
แหล่งอ้างอิงทางวิชาการหรือท าหน้าที่ใด ๆ ที่มีผลต่อการพัฒนาขึ้นของชุมชน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน รวมถึงการบริการทางวิชาการท่ีมีค่าตอบแทนและบริการทางวิชาการแบบให้เปล่า 
 การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ  หมายถึง การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม และประเทศ น าไปสู่ความสงบสุข เช่น การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การปูองกันภัยอันตราย
จากแหล่งอบายมุขต่าง ๆ การปูองกันน้ าท่วม การจัดเวรยามดูแลหมู่บ้าน การให้ความรู้เรื่องการปูองกันตัว 
การฝึกยิงปืน เป็นต้น 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริการวิชาการแก่

สังคม 
วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 
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วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ  ๕   คะแนน  หรือ ครูฝึก 5 คน ต่อผลรวม
จ านวนกิจกรรมบริการทางวิชาการฯ  1  กิจกรรม 
 
 
ตัวอย่าง  กก.8 ฯ มีผลรวมจ านวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการฯ  จ านวน  4 กิจกรรม  ครูฝึกของ
หน่วยที่ปฏิบัติงานจริง  จ านวน  20  คน  ดังนี ้
  ค านวณ    ผลรวมกิจกรรมบริการทางวิชาการฯ  (4 กิจกรรม)  x  100 
             จ านวนครูที่ปฏิบัติงานจริง (20 คน) 
     
 
 
  คิดเป็นร้อยละ  =  20   เท่ากับ    5  คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑.  ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง  ไม่นับจ านวนที่ไปช่วยราชการที่อ่ืนและนับรวมจ านวนที่มาช่วยราชการ 
  ๒.  การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรม
ย่อยแทนการ นับโครงการได ้

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
  

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของเอกสาร

หลักฐาน 
1. ค าสั่งแต่งตั้งครูฝึกของหน่วย กฝว. 
2. ค าสั่ง/หนังสือ สั่งการให้ครูฝึกปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเพื่ออ้างอิงการนับ
จ านวนครู/อาจารย์  เช่น  หนังสือส่งตัวไปปฏิบัติงาน  ชค.ตชด., ค าสั่ง
มอบหมายหน้าที่ช่วยราชการหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายใน
หน่วย 

ธกวส./ผงป. 

ผลรวมจ านวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพที่ตอบสนอง 

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  

จ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกท้ังหมด 
 

X ๑๐๐ 

=   4 x  100 

          20 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของเอกสาร

หลักฐาน 
3. โครงการ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ครูฝึก 
4. เอกสารการขับเคลื่อนโครงการ เช่น แผนการสอน, บันทึกหลังการ
สอน  

ครูฝึก 

5. หนังสือน าเรียน ผกก.ฯ ในการให้ความรู้ในแต่ละครั้ง  ครูฝึก 
6. หนังสือน าเรียน สรุปผลการประเมินผลความส าเร็จตามโครงการ ครูฝึก 
7. หนังสือ/เอกสาร การโต้ตอบ การสนับสนุนครูฝึกไปท าการฝึกให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ  

กฝว. 

8. หนังสือ น าเรียนสรุปผลการสนับสนุนครูฝึกไปท าการฝึกให้กับ
หน่วยงานอื่นๆ ในแต่ละครั้ง 

ครูฝึก 

9. บัญชี จ านวนกิจกรรม ชื่อกิจกรรมบริการทางวิชาการ     กฝว. 
10. ภาพถ่ายการจัดกิจกรรม ครูฝึก 
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ตัวบ่งช้ีที่ 7 
ผลของการด าเนินงาน 

ของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ 
 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
กองร้อยท่ี 2 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์   สาอ ุ  รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ยุทธนันต์  ขันโสม ผบ.ร้อย 2 กก.8 ฯ 
 

ร.ต.ท.จุตินันท์  วรรณสถิตย์   ผบ.มว.ฯ(ร.2) 
จ.ส.ต.เดชา  คีรีเดช   ผบ.หมู่ กก.8ฯ (ร.2) 

   
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของหน่วยศึกษาอบรมให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ า และ
เป็นที่ พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

นับจุดที่ให้บริการต่อชุมชนในหน่วย  1 – 2 จุด    เท่ากับ  1 คะแนน  
นับจุดที่ให้บริการต่อชุมชนในหน่วย  3 – 4 จุด    เท่ากับ  2 คะแนน  
นับจุดที่ให้บริการต่อชุมชนในหน่วย  5 – 6 จุด    เท่ากับ  3 คะแนน  
นับจุดที่ให้บริการต่อชุมชนในหน่วย  7  – 8 จุด    เท่ากับ  4 คะแนน  
นับจุดที่ให้บริการต่อชุมชนในหน่วย     9    จุด    เท่ากับ  9 คะแนน  

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เก่ียวข้องกับหน่วยศึกษาอบรมที่ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพเป็นประจ าและเป็นที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศ 

๒. มีเอกสารการเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติการด าเนินโครงการจากผู้บังคับบัญชา 
๓. สถิติการใช้บริการแต่ละจุดอย่างชัดเจน 
๔. การประเมินผลการใช้บริการในแต่ละจุด และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแต่ละจุดบริการ 

 
 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริการวิชาการ     

แก่สังคม 
วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 
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เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

 
  

เอกสารหลักฐาน 
แหล่งที่มาของเอกสาร

หลักฐาน 
1. หนังสือ น าเสนอขออนุมัติโครงการ จาก ผกก.ฯ กฝว. 
2. โครงการ ให้บริการทางวิชาการ ต่อสังคม ชุมชน  สถานีจุดที่ให้บริการ
แยกโครงการในแต่ละจุด    
 2.1 โครงการ ให้ บริการทดสอบก าลังใจหอสูง 
 2. 2 โครงการ ให้บริการศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 2. 3 โครงการ ให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 2. 4 โครงการ ให้ความรู้เรื่องหญ้าแฝก 
 2.5 โครงการ ให้บริการสถานีทดสอบก าลังใจการข้ามสิ่งกีด
ขวางในเวลากลางวัน 
 2.6 โครงการ ให้บริการสถานีทดสอบก าลังใจการข้ามสิ่งกีด
ขวางในเวลากลางคืน 
 2.7 โครงการ ให้บริการเดินทางไกลศึกษาธรรมชาติการด ารงชีพ
ในปุาอุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง 
 2.8 โครงการ ให้บริการในค าปรึกษาและรักษาการพยาบาล
เบื้องต้น 
 2.9 โครงการ ให้บริการ ห้องสมุด 
        2.10 โครงการ ให้บริการ ทักษะความรู้การใช้อาวุธปืน 

กฝว. 

3. สถิติการให้บริการในแต่ละจุดบริการ  หรือบัญชีรายชื่อผู้เข้าใช้บริการ
ในแต่ละจุดบริการ 

ครูฝึก/ผู้รับผิดชอบจุด
บริการ 

4. การประเมินความพึงพอใจการใช้จุดบริการ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง  ครูฝึก 
5. หนังสือน าเรียนสรุปผลการประเมินผลโครงการในแต่ละจุดบริการๆ 
ทั้ง 10 จุด 

ครูฝึก/กฝว. 

6. รายงานการประชุมสรุปผลการประเมินโครงการ คุ้มค่าหรือไม่ จะ
ยังคงอยู่ หรือยกเลิกจุดบริการนั้นๆ  

กฝว. 

7. เอกสาร/หลักฐาน การน าผลการประชุมมาแก้ไขปัญหา กฝว. 
8. ภาพถ่ายจุดบริการ ครูฝึก 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๘ 
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์   สาอ ุ  รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.สานนท์    ณ  นคร  สว.กก.8 ฯ(ธกวส.) 
 

ร.ต.ท.ประทีป  เดชภักด ี  รอง สว.ฯ(ธกวส.) 
ด.ต.อรวรรณ   ทองช่วย   ผบ.หมู่ กก.8ฯ (ธกวส.) 

 
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการ
หนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วย
ศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืน
โดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้ 
 

ค าจ ากัดความ 
 ศิลปะ  หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐาน
ของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  

วิธีค านวณ 
 
 
 
 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน   หรือ บุคลากร 5 คน ต่อ 1  กิจกรรม 
 

ตัวอย่าง  กก.8 ฯ มีผลรวมจ านวนโครงการ การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  จ านวน  
30 กิจกรรม  บุคลากรของหน่วยมีทั้งหมด  จ านวน  135  คน  ดังนี้ 
  ค านวณ                   ผลรวมกิจกรรมฯ (30 กิจกรรม)         x  100 
             จ านวนบุคลากรของหน่วยที่มี (135 คน) 
     

 
 
  คิดเป็นร้อยละ  =  22.22   เท่ากับ    5  คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม ชุมชน หรือประเทศ 
อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการ
วิชาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

เอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาของ
เอกสารหลักฐาน 

1. บัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วย ณ 30 ก.ย. 58 ธกวส. 
2. หนังสือ น าเสนอขออนุมัติโครงการ จาก ผกก.ฯ ธกวส. 
3. โครงการ ด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ที่หน่วยด าเนินการ และ
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ สังคม ชุมชน  โดยปรากฎแผนการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม 

ธกวส. 

4  ค. แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลด้านศิลปะและวัฒนธรรม ธกวส. 
5. บัญชีแสดงกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมของหน่วย ทั้งภายในหน่วยและ
ภายนอกหน่วย 

ธกวส. 

6. เอกสารการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม ธกวส. 
7. การประเมินความพึงพอใจ ธกวส. 
8. น. น าเรียน รายงานผลการประเมินผลโครงการ เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จของ
โครงการ  

ธกวส. 

9. ภาพถ่ายในแต่ละกิจกรรม ธกวส. 
10. รายงานการประชุมความคุ้มค่า ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขในปีงบประมาณ
ต่อไป  

ธกวส. 

11. เอกสารการแก้ปัญหาในปีงบประมาณ 2559 ธกวส. 

=   25 x  100 

          125 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 31 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๙  
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการเงินและส่งก าลังบ ารุง 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์   สาอ ุ  รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.หญิง วิภา องค์สวัสดิ ์ สว.กก.8 ฯ(กง.กบ.) 
 

ร.ต.ท.หญิง สุภัคชญา น้อยด า  รอง สว.ฯ(กง.กบ.) 
ด.ต.หญิง อุทัยรัตน์ สุโขประสพชัย ผบ.หมู่ กก.8ฯ 
(กง.กบ.) 

   
วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือแสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิด
รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมี
ปัญญา โดยมีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถ เลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม อย่างมี
สุนทรีย์ที่มีรสนิยม 

 
ค าจ ากัดความ 

 
ศิลปะ  หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 

สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

วัฒนธรรม  หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิด จากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะ
สากลเปลี่ยนแปลงตาม สมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเอง ที่มีคุณค่า การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม สามารถเป็น
ผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตหน่วยศึกษาอบรมที่น่าศรัทธาเป็นที่ยอมรับ มี
บทบาทต่อการปกปูองวัฒนธรรมที่ดีงามของ ไทยและพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลางกระแส
วัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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การพัฒนาสุนทรียภาพ  หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับความ
งามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมในแนวทางที่ดีขึ้น 
โดยมีเปูาหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสิ่งที่ใหม่ต้อง
ไม่เป็น การท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิงวัฒนธรรมสามารถสร้าง
วัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงและมีนวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี 
ระบบสังคมและความยินยอม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความเจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข 

สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม  หมายถึง คุณค่าทางความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรมที่
ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่งดงาม
สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
ของศิลปะและ วัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 
หมายเหตุ   ๑.  สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก  

   ๒.  สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

   ๓.  สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
พ้ืนที่แวดล้อม ไม่สิ้นเปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี  
 ๒   สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และแตกต่างอย่างมีความ
สุนทรีย์ 
 ๓   ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๔   การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้ผู้ศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
 ๕   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เก่ียวกับประเด็น ๑–๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายของความส าเร็จ
อย่าง เป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด สุขอนามัย 
และความสวยงาม 

๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้ผู้รับ
การศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เก่ียวกับประเด็น ๑ – ๔ 
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เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. โครงการหรือกิจกรรม ที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เช่น 
โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส. ดีเด่น, โครงการพัฒนาหน่วย, โครงการพัฒนา
กองร้อย, โครงการพัฒนาปูายกองร้อย, โครงการปรับปรุงระบบภูมิทัศน์ของหน่วย    
- ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน และระบุเปูาหมายความส าเร็จที่ชัดเจน เช่น 
ก าหนดให้มีการประกวดกองร้อยดีเด่น  การประกวด 5 ส.ดีเด่น 

ธกวส. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และแตกต่างอย่างมีความสุนทรีย์ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. ค.แต่งตั้งคณะกรรมการ 
2. หลักเกณฑ์การประเมิน  
 - ด้านสภาพแวดล้อม  
 - ด้านความปลอดภัย  
 - ด้านความสะอาด  
 - ด้านสุขอนามัย  
 - ด้านความสวยงาม 
3. ขั้นตอนการประเมิน และวิธีการประเมิน 
4. แบบฟอร์มการประเมิน   
5. สรุปผลการประเมิน 
6. การมอบรางวัล 
7. ภาพถ่ายก่อนท า หลังท า/การประชุม/การตรวจสอบ 

ธกวส. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. น. รายงาน ของแต่ละส่วนงาน/กองร้อย ในการปฏิบัติตามกิจกรรมที่ก าหนด 
2. ภาพถ่ายของแต่ละส่วนงาน/กองร้อย ก่อนท า-หลังท า ในกิจกรรมที่ก าหนด 

ทุกส่วนงาน/กองร้อย 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

การจัดให้มีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ 
และส่งเสริมให้ผู้ศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. น. กก.8 ฯ ก าหนด กิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่ผู้รับการฝึกและครูฝึกมีส่วนร่วม
อย่างสม่ าเสมอ  เช่น ก าหนดพ้ืนที่การพัฒนาร่วมกัน  
2. น. จากกองร้อยฝึกอบรม รายงานผลการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน
ระหว่างครูฝึกและผู้รับการฝึก 
3. ภาพถ่ายกิจกรรมทางวัฒนธรรมร่วมกัน 

ธกวส. 
 

กองร้อยที่ 2-5 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เก่ียวกับประเด็น ๑ – ๔  
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร  ที่เกี่ยวกับประเด็นที่  1 - 4 
2. แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับการฝึกอบรม ที่เกี่ยวกับประเด็นที่  1 - 4 
3. รายงานแบบประเมินความพึงพอใจทั้งของบุคลากร/ผู้รับการฝึก  คะแนน ไม่ต่ า
กว่า 3.51   และจะต้องประเมินเกินกว่าร้อยละ 80 ของก าลังพลทั้งหมด 

ธกวส./กง.กบ. 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  10  
ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 

 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์ บุญเจริญ สว.กก.8 ฯ (กฝว.)  
3. ร.ต.ท.หญิง สุกัลยา    วรรณสถิตย์  รอง สว.กก.8ฯ(กฝว.) 
  

ด.ต.หญิง เรณู  เจตนานังค์ 
ผบ.หมู่ กก.ฯ (กฝว.) 

   
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็น
ต้น และได้มีการน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน  
  

ค าจ ากัดความ 
 ครู หมายถึง ผู้บังคับหมู่ฝุายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการ
หรือภาคปฏิบัติ 
 อาจารย์  หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ใช้ประเมิน 
 ครูฝึก  หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถท าการสอนในวิชา
ทั่วไปที่ได้รับ มอบหมายได ้
 การน าความรู้มาขยายผล หมายถึง  1) การน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ 2) มีการน า
ความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

สูตรการค านวณ 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริหารและการ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
วัดจากผลลัพธ์ ร้อยละ 5 5 

ผลรวมจ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล 

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกท้ังหมด 
 

X ๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ  ๕  คะแนน  หรือ  ครูฝึกทุกคน 

 

 

ตัวอย่าง  กก.8 ฯ มีผลรวมจ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกท่ีได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง /คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล   จ านวน  30 คน  ครูฝึกของหน่วยมีทั้งหมด  
จ านวน  30  คน  ดังนี้ 
  ค านวณ                   ผลรวมฯ  (30 คน)         x  100 
             จ านวนครูฝึกของหน่วยที่มี (30 คน) 
     

 
 
  คิดเป็นร้อยละ  =  100   เท่ากับ    5   คะแนน  
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

  - จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/ อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  
  - จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เช่น ศึกษา
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาขยายผล  
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 

เอกสารหลักฐาน แหล่งที่มาของ
เอกสารหลักฐาน 

1. โครงการ พัฒนาครูฝึกท่ีหน่วยก าหนดขึ้น และเอกสารการขับเคลื่อนโครงการจน
เสร็จสิ้น 
2. หนังสือโต้ตอบการส่งครูฝึกเข้ารับการฝึกอบรมหน่วยต่าง ๆ 
3. เอกสาร/หลักฐาน การน าความรู้จากการอบรมมาขยายผลให้ครูฝึกหรือบุคลากรใน
หน่วย 
4. ภาพถ่ายการถ่ายทอดความรู้ของครูฝึก 
5. บันทึกหลังการสอน การน าความรู้จากการอบรมมาพัฒนาการเรียนการสอน หรือ
หลักฐานอื่น ๆ  
6. บัญชีรายชื่อครูฝึกของหน่วย 
7. บัญชีรายชื่อครูฝึกของหน่วย ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ 
20 ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และแสดงการน าความรู้ขยายผลกับใคร พัฒนาการเรียนการ
สอนกับหลักสูตรใด 
8. ค าสั่งแต่งตั้งครูฝึกประจ าปี 2558  
9. เอกสารการช่วยราชการ, การปฏิบัติงานหน่วยอื่น เกิน 6 เดือน ของครูฝึก 

กฝว. 
 

ธกวส./กฝว. 
ครูฝึก 

 
ครูฝึก 
ครูฝึก 

 
กฝว. 
กฝว. 

 
 

กฝว. 
ธกวส. 

=   30 x  100 

          30 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 39 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑   
ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานธุรการ ก าลังพล วินัยและสวัสดิการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (1)  
2. พ.ต.ท.สานนท ์ ณ  นคร สว.กก.8ฯ(ธกวส.) 
 

1.ร.ต.ท.ธีระ ชุมเปีย  รอง สว.กก.8ฯ(ธกวส.) 
2.ส.ต.ต.พัฒนศักดิ์ ทองด้วง    ผบ.หมู่ฯ 

   

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้ 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๒  ผลการด าเนินการบรรลุเปูาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด 
 ๔ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ า กว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 ๒.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม  

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริหารและการ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  
 ๔.  การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม 
 ๕.  เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่  
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดท่ีปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป  
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงข้ึน
ไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร หน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง ได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๖.  เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร  
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. แผนพัฒนาบุคลากร กก.8 ฯ ประจ าปี 2558  โดยมี ผกก.ฯ เป็นผู้ลงนามให้ใช้
แผน ในรูปแบบค าสั่งให้ใช้แผนฯ 
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรฯ ของหน่วย 
3. เอกสารจากแจกจ่ายแผนพัฒนาบุคลากรให้ ส่วนงาน/กองร้อย ได้รับทราบ 
4. เอกสาร/หลักฐาน ในแต่ละหลักสูตร กิจกรรม การขับเคลื่อนที่ก าหนดใน
แผนพัฒนาบุคลากรในแต่ละกิจกรรม 
5. เอกสารการรายงานผลการพัฒนาบุคลากรในแต่ละกิจกรรมโดยท าเป็น
แบบฟอร์มรายงานผลการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 

ธกวส. 
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6. ประชุมหารือน าข้อที่ควรปรับปรุงก าหนดแนวทางในการพัฒนาในปีต่อไปโดยใช้
การประชุมประจ าเดือนในวาระอ่ืน ๆ  
7. น. น าเรียนสรุปผลการด าเนินการจากการประชุมตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย
วิเคราะห์ข้อมูล ผลส าเร็จตามแผนข้อดี ข้อเสีย และข้อที่ควรปรับปรุง  
8. เอกสาร/หลักฐาน การน าแนวทางจากที่ประชุม ก าหนดหนทางปฏิบัติในปี 
2559 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. น. น าเรียนสรุปผลการด าเนินการจากการประชุมตามแผนพัฒนาบุคลากร โดย
วิเคราะห์ข้อมูล ผลส าเร็จตามแผน ข้อดี ข้อเสีย และข้อที่ควรปรับปรุง  
 

ธกวส. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. หนังสือเชิญประชุมรับฟังงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 
2. รายงานการประชุมขับเคลื่อน 
3. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับฟังงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 
4. ภาพถ่ายการรับฟังงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 
 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4 ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี  
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. บัญชีรายชื่อบุคลากร กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ณ  30 ก.ย. 2558 
2. บัญชีรายชื่อบุคลากร ของหน่วยทั้งหมด ระบุหลักสูตร ระยะเวลา ที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ประจ าปี 2558  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา 
3. เอกสาร/หลักฐาน การเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร  
4. บันทึกรายงานผลการฝึกอบรม ของแต่ละคนที่ส่งเข้ารับการฝึกอบรม 
 

 
 

ธกวส. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 5 ด าเนินการได้   =  1 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร  
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

 
- รายงานแบบประเมินความพึงพอใจทั้งของบุคลากร  คะแนน ไม่ต่ ากว่า 3.51   
 

ธกวส. 

 
 

 

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑2 
ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 

 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานธุรการ ก าลังพล วินัยและสวัสดิการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (1)  
2. พ.ต.ท.สานนท ์ ณ  นคร สว.กก.8ฯ(ธกวส.) 
 

 - จ.ส.ต.โสภณ  วังจ านงค์ ผบ.หมู่ กก.8 ฯ 

   
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมใช้ระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประเมินผู้บริหารใน ด้าน
การบริหารจัดการ และการเป็นผู้น าเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ และมีส่วนร่วม 
 

ค าจ ากัดความ 
 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม  ระดับกองบังคับการ หมายถึง  ผู้บังคับการ และ ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง ผู้ก ากับการ 
 หัวหน้าหน่วยของหน่วยศึกษาอบรม  ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้ก ากับการทุกคน และ 
หัวหน้าหน่วยของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง สารวัตรทุกคน 
 ธรรมาภิบาล  (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น
แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน 
 ซึ่งครอบคลุมถึงฝุายวิชาการ ฝุายปฏิบัติการ ฝุายราชการ และฝุายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริม
ความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ประกอบด้วยหลัก ๙ ประการ คือ 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริหารและการ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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๑. ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้  
  ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่เก่ียวกับ
การ บริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาวะความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท า กิจกรรมหรือการตัดสินใจใด 
ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผยข้อมูล การมีความยุติธรรม 
ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และด าเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย 

๒. ความโปร่งใส 
  ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน 
การด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความม่ันใจได้ว่า
การด าเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเปูาหมายของนโยบาย 
 ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ  
  การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัวเหล่านี้ ถือเป็น
การทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเอง และองค์การในภาคเอกชน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบราชการจะเป็น
เครื่องมือใน การปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
 ๔. การสร้างการมีส่วนร่วม  

 การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี
บทบาทใน การตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วนร่วม
จะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการด าเนินงานของรัฐได้
เป็นอย่างด ี
 ๕. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง  
  ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติมีการให้
ความ เสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝุาย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษที่ชัดเจน 
และมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือปูองกันการละเมิดหรือฝุาฝืน การมีระบบ
กฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม 
 ๖. การตอบสนองท่ีทันการ  
  หมายถึง การให้การตอบสนองท่ีทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายในเวลาที่ทันการ  
 ๗. ความเห็นชอบร่วมกัน  
  สังคมประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็น
ตัวกลางใน การประสานความต้องการที่แตกต่างให้บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การเป็นหลัก 
 ๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า 
 ๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง  

หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับ
องค์การ บุคคลสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักท่ีจะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก 
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 ๑.  ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิด
เป็นร้อยละ 40  
 ๒.  ให้ บุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้ ครอบคลุม
บทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ 60 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
๒. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการก ากับดูแลรวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรม 

๓. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแลโดยมีเอกสารหรือ
หลักฐานหรือรายงานหรือบันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมได้
ก าหนดให้มี กระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยศึกษาอบรม 

๔. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงินและงบประมาณ การ
บริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยศึกษาอบรม 

๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณาด าเนินการได้  = 5 คะแนน 

1. ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ 40  
๒. ใหบุ้คลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้ครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ 60 

 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา 
แหล่งที่มาของ

เอกสาร 
๑. บันทึกน าเรียนการประเมิน ผกก.ฯ ที่ใช้ประเมินตนเอง จัดท าในรูปแบบตาราง
แสดงค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อ และการค านวณ   
2. บันทึกน าเรียน บุคลากรทั้งหมดของหน่วย ประเมิน ผกก.ฯ  จัดท าในรูปแบบ
ตารางแสดงค่าคะแนนในแต่ละหัวข้อ และการค านวณ   
3. แผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วย 
4. แผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 
5. เอกสารสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วย (เอกสารประกอบการบรรยายสรุป
ตรวจราชการประจ าปี)  ติดต่อขอรับที่ ผงป. 
6. รายงานการประชุมประจ าเดือน   
 

ธกวส. 
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ตัวอย่างการค านวณ 

 สมมติ คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม สมมติ = 4.95  จะคิด
คะแนนได้ดังนี้  40 x 4.95 /5  =  39.6 
 สมมติ คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของบุคลากร  ของหน่วยศึกษาอบรม สมมติ = 4.80  จะคิด
คะแนนได้ดังนี้  60 x 4.80 /5  =  57.6 
 คะแนนร้อยละ ของตัวบ่งชี้  = 39.6 +57.6  =  97.4 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ 5  คะแนน   
 

ร้อยละของตัวบ่งชี้   =   5 x 97.4 / 100   =  4.87 
 
 

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑3 
ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานธุรการ ก าลังพล วินัย และสวัสดิการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (1)  
2. พ.ต.ท.สานนท ์ ณ  นคร สว.กก.8ฯ(ธกวส.) 
 

 

 - จ.ส.ต.วสันต์  สุขขาว  ผบ.หมู่ กก.8 ฯ 

   
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะใน การปฏิบัติงาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ๒   มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
เช่น การ สรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 
 ๓   มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 
 ๔   มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าใน
อาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 
 ๕   มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. แผนงานด้านการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรมและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน ตลอดจน
การประเมินและปรับปรุง 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การบริหารและการ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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๒. โครงการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า สวัสดิการ และสิทธิ
ประโยชน์ ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น 

๓. ข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น ค าสั่งแต่งตั้งหรือ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักด้านการบริหาร
บุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท างานข้อมูล หรือ
หลักฐานการ จัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

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

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

ยาว 
๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
๙. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น ระดับความส าเร็จของการ

ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับหน่วยศึกษาอบรม ระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
2. หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนฯ 
3. น. น าเรียน รายงานการประชุม คณะกรรมการ เสนอต่อ ผกก.ฯ  
4. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  
5. ค าสั่งให้ใช้แผน และการแจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อน 
 

ธกวส. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การ
สรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ 
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
๑. โครงการบริหารบุคคล 
๒. ค าสั่งแต่งตั้งหรือมอบหมายหน้าที่ ตร.ในหน่วย 
๓. หลักเกณฑ์การจัดวางคนลงต าแหน่ง 
๔. มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ   
5. มาตรการการลงโทษ 
6. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการอบรมเพ่ิมเติม ศึกษาต่อ เข้าร่วมประชุม สัมมนา
ต่างๆ 
7. หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
8. หลักเกณฑ์ การพิจารณาความดี ความชอบ 

ธกวส. 

  ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศท่ีดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
๑. หลักเกณฑ์สวัสดิการต่างๆ  ที่หน่วยมีให้กับบุคลากรของหน่วย เช่น การรับ-ส่ง 
บุตรหลานข้าราชการต ารวจ , สวัสดิการทุนการศึกษา, สวัสดิการอาหารกลางวัน, 
สวัสดิการจัดรถสนับสนุนงานพิธีต่าง ๆ ของหน่วย  และสวัสดิการอื่น ๆ  
2. ข้อมูลการแต่งตั้ง หรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ ด้านสารสนเทศ  
3. ระบบฐานข้อมูลบุคคลของหน่วย 
4. หลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 
5. สถิติการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร 
6. ภาพถ่าย การเข้าร่วมสวัสดิการของก าลังพลของหน่วย 

ธกวส. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่าง
รวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. บัญชีจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง  ในเรื่อง การ
ฝึกอบรม, การศึกษา, การเข้าร่วมประชุมวิชาการ, การเลื่อนต าแหน่ง และการ
เลื่อนขั้น  
2. โครงการ ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจศึกษาต่อเพ่ือความก้าวหน้าใน
อาชีพ พร้อมภาพถ่ายผู้ศึกษาต่อ 
2. สถิติการเข้าออก ของบุคลากรทุกประเภท 

ธกวส. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ และมีการน าผลการประเมินความ พึง
พอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรของหน่วย ในด้านต่าง ๆ ตามที่
กล่าวมาแล้วในประเด็นที่ 1-4 

๒. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผล
การประเมินไปปรับปรุง  

๓. หลักฐาน การน าผลการประเมินไปปรับปรุง 
๔. รายงานผลการปฏิบัติงานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน เช่น 

ระดับความส าเร็จของการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่ได้รับ
รางวัลทั้งในระดับหน่วยศึกษาอบรม ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  เช่น    

 - การได้รับรางวัลต ารวจดีเด่นในด้านต่าง ๆ  ของระดับ กก.ฯ , บก., บช. 
และ ตร.  

 - การพิจารณาต ารวจดีเด่นของหน่วย    

ธกวส. 

 
 

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑4 
การบริหารความเสี่ยง 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 

งานแผนงานและงบประมาณ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอ ุ      รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.บุญเลิศ  ธานีรัตน์    สว.กก.8 ฯ (ผงป.) 

1. ร.ต.อ.หญิง โสพิศ รักษาวงค์  รอง สว.กก.ฯ 
2. ด.ต.หญิง สุปราณี  จันทระ  ผบ.หมู่ กก.ฯ 

 
   

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุประเมินสถานการณ์ 
จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้าน
ชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและสังคมให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ 

 ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซ่ึงอาจเกิดข้ึนในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินการไม่ ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม 
 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบท่ี
กฎหมายก าหนด จ านวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม 
และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒   มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตาม บริบท
ของหน่วยศึกษาอบรม 
  ตัวอย่างเช่น 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้

พ้ืนฐาน 
ด้านการบริหารและ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที)่ 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร หลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ จรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ๓   มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในประเด็นที่  ๒ 
 ๔   มีการจัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ด าเนินการตาม แผน มีการ
ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
 ๕   มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒.  มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน
การด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๓.  เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดย
ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดข้ึนและ ส่งผลกระทบต่อ
หน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สิน
ของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่อง
ที่เก่ียวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
 ๔.  เอกสารหลักฐานในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ ได้
จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 
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 ๖.  มีแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 ๗.  มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  
 ๘.  มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง  พร้อม
เอกสารหลักฐานการแจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้อง 
 

ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน  
ตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. บันทึกน าเรียน การประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   พร้อมการ

ลงชื่อเข้าร่วมประชุม และภาพถ่ายการประชุม  
2. เอกสารการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 

ผงป. 

  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 56 
 

ประเด็นการพิจารณาที่  3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง  
ที่ได้จากการ วิเคราะห์ในประเด็นที่  ๒ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. เอกสารหลักฐาน ประกอบการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง

และจัดล าดับความเสี่ยงที่ก าหนดตามความเสี่ยงที่ก าหนดในประเด็นที่ 2 
 

ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่  4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการจัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด  
ด าเนินการตาม แผน มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา และผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. แผนบริหารความเสี่ยง 
2. การด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  
3. การติดตามแผนบริหารความเสี่ยง  
4. การประเมินผลการ ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยง 
6. รายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่  5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1.  เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา   ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 

ผงป. 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑5 
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอ ุ      รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์   บุญเจริญ  สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 
 

 

- ร.ต.ท.วิรัตน์  แนมใส    รอง สว.กก.ฯ 
 

 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียน การ
สอน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมสีภาพแวดล้อมและการ
บริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมใน หน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน 
สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 
 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ  

 ๒ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 ๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน เรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบจ ากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ  
 ๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง  ๓ ไม่ต่ า
กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕ มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ บริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 

 
  

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
กลุ่มตัวบ่งชี้

พ้ืนฐาน 
ด้านการบริหารและ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 

 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้งจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย  

 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง๓  

 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. สถิติผู้เข้าใชบ้ริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 
 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต  

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1.  บันทึกน าเรียน รายงานสรุปสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
อบรม รวมทั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต   
2.  ภาพถ่าย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต   

 

กฝว. 
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ประเด็นการพิจารณาที่  3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา 
ไฟฟ้า ระบบจ ากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย  

ในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. บันทึกน าเรียน รายงานสรุประบบสาธารณูปโภค  

2. แผนปูองกันและระงับอัคคีภยั 

3. ภาพถ่ายประกอบ ระบบและอุปกรณ์ปูองกันความปลอดภัยอาคารต่าง ๆ , ระบบ
ประปา, ไฟฟูา, ระบบจ ากัดของเสีย , การจัดการขยะ  

 

กฝว./ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่  4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ  

ในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ไม่ต่ า กว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ของผู้ศึกษาอบรม ต่อคุณภาพของการบริการ 
คะแนนไม่ต่ ากว่า 3.51   

 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่  5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ 

ที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

- เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ 

- แผนพัฒนาการให้บริการ 
 

กฝว. 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑6 
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์   บุญเจริญ   สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 

ร.ต.ท.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ 
รอง สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 

 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่ มีคุณภาพ 
  นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ  หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดยีิ่งขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้ช่วยให้การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธ กิจของหน่วย
ศึกษาอบรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ๒ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 
ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๓ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 ๔ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  
  ๑)  การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๒)  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด  (๑๕ 
ม.ค.)(๐.๒๕ คะแนน) 
  ๓)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม  (๐.๒๕ 
คะแนน) 
  ๔)  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๐.๒๕ คะแนน) 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การพัฒนาและประกัน

คุณภาพภายใน 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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 ๕ มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการ ประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มีแนวทางหรือข้ันตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไรในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑  
 ๓.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๔.  มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน ระบบ
กลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม 
 ๕.  มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตาม
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖.  มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 ๗.  มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ  
 ๘.  มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด  
 ๙.  มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  
 ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยศึกษา
อบรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. มีแผนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558 
และเอกสารการแจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้อง  
2. มีแผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558 และเอกสาร

กฝว. 
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การแจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้อง 
3. เอกสาร/หลักฐาน การถ่ายทอดความรู้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปี 2557  ให้กับข้าราชการต ารวจของหน่วย พร้อมภาพถ่าย และลายมือชื่อผู้
เข้ารับฟังค าชี้แจง    

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ
กลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. นโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ตร.  
2. นโยบาย การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ กก.8 ฯ รองรับนโยบายของ 
ตร. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย การตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก  
 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ ติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

- ค าสั่ง แต่งตั้งคณะท างาน ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

กฝว. 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

- มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 ๑) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ  (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒)  การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด  (๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ 
คะแนน) 
 ๓)  การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม  (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๔)  มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  (๐.๒๕ คะแนน) 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. เอกสารรายงานการประชุมประจ าเดือน วาระ อ่ืน ๆ การติดตามงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ปี 58 
2. การรายงานและตรวจสอบ การด าเนินการบันทึกผลส าเร็จตามวงรอบ 6,9,12 
โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบตามวงรอบ ประกอบการจัดท า SAR  
3. บันทึกน าเรียน SAR เพื่อพิจารณาลงนาม และส่งให้หน่วยเกี่ยวข้อง ภายใน 15 
ม.ค. 59  
4. แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม ประจ าปี 2558  
5. เอกสารหลักฐาน ประกอบการขับเคลื่อนแผนพัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ

กฝว. 
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จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการเสนอแนะในการตรวจประเมิน ปี 2557 
6. น. น าเรียนผลส าเร็จตามแผนพัฒนา  

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพท่ีหน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 

 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1. นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2558 
2. บันทึกน าเรียน ผู้รับผิดชอบแฟูมตัวบ่งชี้ รายงานผลส าเร็จตามนวัตกรรม ใน
วงรอบ 6,9,12  

กฝว. 

 
 

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 66 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑7 

การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 
 

ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์   บุญเจริญ   สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 

ร.ต.ท.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ 
รอง สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 

   
วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมตรวจสอบความส าเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่ก าหนด มี
ระบบและกลไกท่ีชัดเจน และน าผลที่ได้จากการด าเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด และเหมาะสมกับอัต
ลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒    หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการ
พิจารณาจากผู้มีอ านาจสูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
 ๓   หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุง
พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน 
 ๔   หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินงาน 
 ๕   หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานในสังกัด มีการยก
ย่องเชิดชูหน่วยงานที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าทุกหน่วยงานของหน่วยศึกษาอบรมได้น าผลการประกันคุณภาพ
ภายในมา ทบทวนมีระบบกลไกสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ก าหนดและเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วย
ศึกษาอบรม 

๒. รายงานการประเมินตนเองของหน่วยศึกษาอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน การพัฒนาและประกัน

คุณภาพภายใน 
วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 10 5 
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๓. หลักฐานการเผยแพร่ที่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ
หน่วยศึกษาอบรม 

๔. แผนงานหรือมาตรการที่เกิดจากการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้น 

๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
การประกันคุณภาพภายใน 

๖. บันทึกรายงานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูให้แก่หน่วยงานที่ด าเนินงานไปตามเปูาหมาย เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่
แบบอย่างการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบอย่างทั่วถึง 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 
- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด 
และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท าการ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558 
2. หนังสือขอเชิญคณะท าการประชุม ทบทวนการประกันคุณภาพการศึกษาอบรม
ประจ าปี 2558    
3. แผนพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558 
4. รายงานการประชุม/ บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม/ภาพถ่ายการประชุม 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้
มีอ านาจสูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี 2558 
2. ภาพถ่ายการเผยแพร่ SAR ประจ าปี 2558  ทางเว็บไซต์ ของหน่วย 

กฝว. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา การประเมินตนเอง การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงาน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
-  ใช้กิจกรรม 5 ส. ในการด าเนินการ ระบบ PDCA  
1. ค. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินกิจกรรม  5 ส.  
2. รายงานการประชุมการด าเนินกิจกรรม 5  ส./น.เชิญประชุม เพื่อก าหนดแนว
ทางการประเมินกิจกรรม 5 ส.  และการมอบรางวัล 
3. แบบประเมินกิจกรรม 5 ส. 
4. ภาพถ่ายการพัฒนา/การประกวดกิจกรรม 5 ส./ การตรวจสอบประเมินของ
คณะกรรมการ 
5. รายงานการประชุม พิจารณาตรวจสอบประเมินกิจกรรม 5 ส.  
6. ตารางคะแนน และการมอบเงินรางวัล พร้อมภาพถ่าย 

ธกวส. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงานในสังกัด มีการยกย่องเชิดชู
หน่วยงานที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตามเปูาหมายที่วางไว้  สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- ภาพถ่าย การมอบรางวัล ยกย่อง ชมเชย ส่วนงาน/กองร้อย ที่ได้รับรางวัล 
กิจกรรม 5 ส.  ธกวส. 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 71 
 

ตัวบ่งช้ีที่  ๑8 
ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์     สาอ ุรอง ผกก.8 ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์       บุญเจริญ   สว.กก.8 ฯ (กฝว.)  
3. ร.ต.ท.หญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์     รอง สว.กก.8 ฯ (กฝว.) 

ด.ต. สมพร  คงฤทธิ์ 
ผบ.หมู่ กก.8 ฯ  

 
   

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเปูาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 

ค าจ ากัดความ 
 อัตลักษณ์  หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน/วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานต้น
สังกัด  
 หน่วยงานระดับภูมิภาค  หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าข้ึนไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 ๒   การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
 ๓   มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และ
หรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๔   มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ  
 ๕   ได้รับการยกย่องระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือภูมิภาค  หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 
 หมายเหตุ   1. ผลจากการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยศึกษาอบรม 

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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    2. หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน 
ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการ จะต้องไม่ใช่กองบัญชาการท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษา
อบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพท่ีได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของ
หน่วย ศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผลการด าเนินงานและ
ผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับ
การยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่าง ในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชเูกียรติ เป็นต้น 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 
- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. แผนพัฒนาอัตลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ 2558    
2. เอกสาร/หลักฐาน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาอัตลักษณ์ ในแต่ละกิจกรรม  
3. น. รายงาน การประชุมประเมินผลส าเร็จ ตามแผนพัฒนาลักษณ์   
4. เอกสาร/หลักฐาน การน าผลการประเมิน มาประชุมก าหนดแนวทางการพัฒนา  
ปรับปรุง ในปีต่อไป 

กฝว. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- น. รายงาน การประชุมประเมินผลส าเร็จ ตามแผนพัฒนาอัตลักษณ์   
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80   โดยนับจ านวน กิจกรรมที่ก าหนดในแผนที่ด าเนินการได้
ส าเร็จ  

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการพัฒนาหลักสูตร ตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- เอกสาร/หลักฐาน การปรับปรุงหลักสูตรต่าง ๆ  ประจ าปี 2558  
 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ  

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. น. ถึง กก.ตชด.หมายเลข เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน ตามอัตลักษณ์ของ
หน่วย    
2. น. ตอบจาก กก.ตชด.หมายเลข แจ้งผลการด าเนินการที่เกิดประโยชน์ ตามอัต
ลักษณ์ของหน่วย  พร้อมเอกสารหลักฐาน 
3. หนังสือยกย่องชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของศิษย์เก่า(หลักสูตรหรือวิชาเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) จาก บก., บช., ตร. หรือหน่วยงานเทียบเท่า แต่ต้อง
ต่าง บก., บช.  

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

ได้รับการยกย่องระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 

1.  ภาพถ่ายจากหนังสือพิมพ์, ข่าว, เว็บไซต์  การได้รับการยกย่องจาก ตร. หรือ 
ภูมิภาค (หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น) หรือประเทศ  ในเรื่องผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
ของศิษย์ ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
2.  หนังสือยกย่อง ชมเชย ระดับ ตร., ภูมิภาค, ประเทศ  ในเรื่องผลที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของศิษย์ ในเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
3.  เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยก
ย่องว่าเป็นแบบอย่าง ในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบ
ประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ 

กฝว. 
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บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
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ตัวบ่งช้ีที่  ๑9 
เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 

 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 

งานแผนงานและงบประมาณ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 
1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์     สาอ ุรอง ผกก.8 ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.บุญเลิศ       ธานีรัตน ์  สว.กก.8 ฯ ( ผงป.) 
  

ร.ต.อ.หญิง โสพิศ  รักษาวงศ์  รอง สว.ฯ 
ด.ต.หญิง สุปราณี  จันทระ     ผบ.หมู่ ฯ 
 

  

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม
พันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
 
 เอกลักษณ์  หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีการก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ พร้อมนิยามความหมายและ
เหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
 ๒ มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม  
 ๓ มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  
 ๔ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม  
 ๕ มีการประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา  
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย ศึกษาอบรม นิยาม
ความหมาย และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับความส าเร็จของเอกลักษณ์ท่ีเหมาะสม  

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/

เอกลักษณ์ 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 
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 ๓.  เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 ๔.  เอกสารหลักฐาน มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์
สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 

การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 
- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 

ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 
 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 

มีการก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ พร้อมนิยามความหมาย  
และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานก าหนดเอกลักษณ์ ของหน่วย 
2. บันทึกน าเรียน รายงานการประชุมการก าหนดเอกลักษณ์ ของหน่วย นิยาม
ความหมาย และ  เหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน  พร้อมทั้ง ตัวบ่งชี้ 
และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
3. ว. รายงานหน่วยบังคับบัญชา แจ้งเอกลักษณ์ของหน่วย พร้อมนิยามความหมาย 
และเหตุผลในการก าหนด 
4. ปูายประชาสัมพันธ์ทุกส่วนงาน/กองร้อย และเว็บไซต์ พร้อมนิยามความหมาย 
 

ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. เอกสาร/หลักฐาน การก าหนดตัวบ่งชี้เอกลักษณ์ และระดับความส าเร็จที่
ก าหนดโดยคณะกรรมการ ที่เหมาะสม 
 

ผงป. 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง  

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ของหน่วย  โดยมี สว./
ผบ.ร้อย และตัวแทนบุคลากรของทุกส่วนงาน/กองร้อย เป็นคณะท างาน 
2. บันทึกรายงานผลการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ของหน่วย 
3. แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ของหน่วย พร้อมค าสั่งให้ใช้แผนพัฒนาฯ  และการ
แจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้อง 
4. เอกสาร/หลักฐาน การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเอกลักษณ์ฯ อย่างเป็นรูปธรรม ใน
แต่ละกิจกรรม (ควรมีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องที่เก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ของหน่วย 
กับบุคลากรของหน่วยหน้าแถวเช้าอย่างต่อเนื่อง) 

ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. มีหนังสือสั่งการ สอดแทรกรายวิชาที่เก่ียวข้องกับเอกลักษณ์ของหน่วย ในการ
ฝึกอบรมของทุกหลักสูตร  
2. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างาน จัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ของหน่วย  โดยมี สว./
ผบ.ร้อย และตัวแทนบุคลากรของทุกส่วนงาน/กองร้อย เป็นคณะท างาน 
3. น. สั่งการ กิจกรรมให้ความรู้เรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ของหน่วย กับ
บุคลากรของหน่วยหน้าแถวเช้าอย่างต่อเนื่อง  
4. ภาพถ่ายการมีส่วนร่วมของผู้รับการฝึกและบุคลากร 
 

ผงป. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีการประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
1. แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของหน่วย 
2. บันทึกน าเรียน สรุปการประเมินความพึงพอใจ ด้านเอกลักษณ์ของหน่วย และ
แนวทางในการปรับปรุงในปีต่อไป 
3. เอกสาร/หลักฐาน การน าแนวทางไปปรับปรุงพัฒนาในปี 2559 
 

ผงป. 
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ตัวบ่งช้ีที่  20 
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม  

 

 
ลักษณะงานผู้รับผิดชอบ 
งานการฝึกและวิชาการ  

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี    ผู้รับผิดชอบ/ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี 

1. พ.ต.ท.โกเศรธฐ ์     สาอ ุรอง ผกก.8 ฯ (1) 
2. พ.ต.ท.ไพบูลย์       บุญเจริญ   สว.กก.8 ฯ ( กฝว.) 
3. ร.ต.ท.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์     รอง สว.กก.8ฯ (กฝว.)  

ร.ต.ต.สุเทพ  ล้วนมีแสง รอง สว.(ป.)กก.ฯ 
 

   
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า และ/หรือการแก้ปัญหาสังคมในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอื่นได้ 

ค าจ ากัดความ 
 การชี้น า ป้องกัน และหรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น าและ
หรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 

 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ  หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน 

 หมายเหตุ  หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการ เดียวกัน 
ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการท่ีเป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

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

กลุ่มตัวบ่งช้ี ด้าน ชนิดของตัวบ่งช้ี น้ าหนัก 
เป้าหมายคะแนน 

ตรวจประเมิน 
ตัวบ่งชี้มาตรการ

ส่งเสริม 
มาตรการส่งเสริม วัดจากกระบวนการ ร้อยละ 5 5 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 80 
 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดยมี
บทบาทในการชี้น าหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน 

๔. เอกสาร  หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการ ด าเนินงานของโครงการ 

๕. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดั บกองบังคับการ หรือกองบัญชาการหรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๖. เอกสาร หลักฐาน ข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
การให้คะแนน ก าหนดตามจ านวนข้อที่ด าเนินการได้  ดังนี้ 

- ด าเนินการได้ 1 ข้อ  ได้  1  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 2 ข้อ  ได้  2  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 3 ข้อ  ได้  3  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 4 ข้อ  ได้  4  คะแนน 
- ด าเนินการได้ 5 ข้อ  ได้  5  คะแนน 

 
 

เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา 
ตามประเด็นการพิจารณาและเกณฑ์การให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณาที่ 1  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
๑. โครงการ จิตรอาสาแก้ปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี 2558  
๒. ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน และความต้องการของสังคม 
๓. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานช่วยเหลือภัยแล้ง  
๔. เอกสารการขับเคลื่อนโครงการ/ภาพถ่าย/บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ  
๕. สรุปการประเมินผลโครงการ อย่างเป็นรูปธรรม  แสดงถึงความเปลี่ยนแปลง
หลังจากเข้าไปแก้ปัญหาของสังคม 
๖. เอกสาร/หลักฐาน การน าปัญหา มาปรับปรุง แก้ไข  

กฝว./ครูฝึก 
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ประเด็นการพิจารณาที่ 2  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

การด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- น. รายงานสรุปโครงการ สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม  ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  และประเมินกลุ่มเปูาหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80  
 

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 3  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
-  น. ขอบคุณ จาก อบต. ที่ หน่วยเข้าท าการช่วยเหลือ 

 
กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 4  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- หลักฐาน/เอกสาร ข้อมูล ที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องจาก  ผบก.ภ.จว.
นครศรีธรรมราช  

กฝว. 

ประเด็นการพิจารณาที่ 5  ด าเนินการได้  = 1 คะแนน 
 

ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา แหล่งที่มาของเอกสาร 
- หลักฐาน/เอกสาร ข้อมูล ที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

กฝว. 

 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 82 
 

บันทึกผลส าเร็จการด าเนินการตามคู่มือ 
 

วัน เดือน ปี การปฏิบัติ การตรวจสอบของคณะกรรมการ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  
********************* 

 
ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่านในฐานะที่เป็น ผู้บังคับบัญชา ได้ประเมินคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร........................................ 
 ๒. ค าตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน  
 ๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ..........................ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตร............................................ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ๔. ทุกค าตอบถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วย ตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน 
 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมค าในช่องว่าง 
๑.  ต าแหน่งปัจจุบัน  ............................................................................................................................. 
๒.  อายุราชการในต าแหน่งปัจจุบัน ............................................................ ป ี
๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ปี 
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา  
   ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  
๕. สายงานที่รับผิดชอบ 
   สืบสวน สอบสวน  
   ป้องกันปราบปราม จราจร  
   อ านวยการ บริหาร  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  
๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร .................................................................... 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 84 
 

  
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย       ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    ๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน 
ที่ปฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่ 
        ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

    ๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน      
    ๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ  
        ไดอ้ยา่งด ี

     

    ๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน      

๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
    ๑) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
        ของผู้บังคับบญัชา 

     

    ๓) มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        ของต ารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี 
        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  
และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

     

 
 
 
 



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 85 
 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      

    ๘) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างานเป็นทีม      

    ๙) ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 
        และจรยิธรรม 

     

    ๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
        ขยนัหม่ันเพียร 

     

    ๓) มีระเบียบวินัย      

    ๔) มีความสุภาพอ่อนน้อม      

    ๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ      
    ๖) ยึดมั่นในอุดมคติต ารวจ      

    ๗) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
        ของผู้บังคับบญัชา 

     

    ๘) เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
    ๙) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ 
        ประชาธิปไตย 

     

  ๑๐) รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ      
  ๑๑) มีจิตส านึกในการบริการและบ าบัดทุกข์ 
        บ ารงุสขุ 
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ตอนที่ ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ..................................................... ใน
ทัศนะของผู้บังคับบัญชา 
ค าชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................  
 ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้  
๑. ท่านต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู้

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ...............................................................................................................................................................  
 ๒) ...............................................................................................................................................................  
 ๓) ...............................................................................................................................................................  
๒. ท่านต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา 

ปรับปรุง หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามล าดับก่อนหลัง) 
 ๑) ...............................................................................................................................................................  
 ๒) ...............................................................................................................................................................  
 ๓) ...............................................................................................................................................................  
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

******************** 
 

ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่านในฐานะที่เป็น เพื่อนร่วมงานได้ประเมินคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................ 
 ๒. ค าตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน  
 ๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ๔. ทุกค าตอบถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วย ตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน 
 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมค าในช่องว่าง 
๑.  ต าแหน่งปัจจุบัน  ............................................................................................................................. 
๒.  อายุราชการในต าแหน่งปัจจุบัน ............................................................ ป ี
๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ปี 
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา  
   ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  
๕. สายงานที่รับผิดชอบ 
   สืบสวน สอบสวน  
   ป้องกันปราบปราม จราจร  
   อ านวยการ บริหาร  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  
๖. เพ่ือนร่วมงานของท่านเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................................................   
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ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย       ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    ๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน 
        ทีป่ฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่ 
        ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ  
        ไดอ้ยา่งด ี

     

    ๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน      

๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
    ๑) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
        ของผู้บังคับบญัชา 

     

    ๓) มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        ของต ารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี 
        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  
        และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 
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ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
    ๘) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างานเป็นทีม      
    ๙) ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 
        และจรยิธรรม 

     

    ๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
        ขยนัหม่ันเพียร 

     

    ๓) มีระเบียบวินัย      
    ๔) มีความสุภาพอ่อนน้อม      
    ๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ      
    ๖) ยึดมั่นในอุดมคติต ารวจ      

    ๗) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
        ของผู้บังคับบญัชา 

     

    ๘) เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
    ๙) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ 
        ประชาธิปไตย 

     

  ๑๐) รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ      
  ๑๑) มีจิตส านึกในการบริการและบ าบัดทุกข์ 
        บ ารงุสขุ 
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ตอนที่ ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ..................................................... ใน
ทัศนะของเพื่อนร่วมงาน 
ค าชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................  
 ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้  
๑. ท่านต้องการให้เพื่อนร่วมงานของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู้

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ...............................................................................................................................................................  
 ๒) ...............................................................................................................................................................  
 ๓) ...............................................................................................................................................................  
๒. ท่านต้องการให้เพื่อนร่วมงานของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา ปรับปรุง 

หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามล าดับก่อนหลัง) 
 ๑) ...............................................................................................................................................................  
 ๒) ...............................................................................................................................................................  
 ๓) ...............................................................................................................................................................  
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

********************   
 

ค าชี้แจง 
 ๑.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ท่านในฐานะที่เป็น ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ประเมินคุณลักษณะของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................................ 
 ๒. ค าตอบของท่านถือเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อท่านในทุกๆ ด้าน  
 ๓. ข้อมูลที่ได้จากท่านจะเป็นประโยชน์ต่อ .......................... ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและ
ปรับปรุงหลักสูตร ............................................ ให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 ๔. ทุกค าตอบถือเป็นความคิดเห็นเฉพาะตัว ไม่มีถูกหรือผิด จึงขอความกรุณาจากท่านช่วย ตอบ
แบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ตามความเป็นจริงของท่าน 
 ๕. แบบสอบถามชุดนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ตอน  
  ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม  
  ตอนที่ ๒ การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  
  ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย       ลงใน        และเติมค าในช่องว่าง 
๑.  ต าแหน่งปัจจุบัน  ............................................................................................................................. 
๒.  อายุราชการในต าแหน่งปัจจุบัน ............................................................ ป ี
๓. อายุราชการโดยรวม ............................................................................. ปี 
๔. คุณวุฒิทางการศึกษา  
   ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี  
   ปริญญาโท สูงกว่าปริญญาโท  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  
๕. สายงานที่รับผิดชอบ 
   สืบสวน สอบสวน  
   ป้องกันปราบปราม จราจร  
   อ านวยการ บริหาร  
   อื่น ๆ (โปรดระบุ) .................................................  
๖. ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ......................................................   
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ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
ค าชี้แจง กรุณาท าเครื่องหมาย       ลงในช่องตามความคิดเห็นของท่าน 
 

ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

๑. ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
    ๑) มีความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์งาน 
        ทีป่ฏิบัติ 

     

    ๒) สามารถน าความรู้มาปรับใช้กับงานในหน้าที่ 
        ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

     

    ๓) สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน      

๔) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์งานและพัฒนางาน      

    ๕) สามารถสื่อสารกับบุคคลอื่น/หน่วยงานอื่นๆ  
        ไดอ้ยา่งด ี

     

    ๖) ความรู้ในเรื่องของระเบียบและธรรมเนียมปฏิบัติ      

    ๗) ผลสัมฤทธิ์ของงานมีคุณภาพและได้มาตรฐาน      

๒. ความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
    ๑) ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและมีความรอบคอบ 

     

    ๒) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
        ของผู้บังคับบญัชา 

     

    ๓) มีความรู้พ้ืนฐานในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
        ของต ารวจ 

     

    ๔) สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมี 
        ประสิทธิภาพ 

     

    ๕) ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น  
และรับทั้งผิดและชอบจากผลการปฏิบัติของตน 

     

    ๖) มีความสามารถในการปรับตัว  
        และรับฟังความคิดเหน็ของผู้อ่ืน 
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ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

มากที่สุด 
๕ 

มาก 
๔ 

ปานกลาง 
๓ 

น้อย 
๒ 

น้อยที่สุด 
๑ 

    ๗) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ      
    ๘) การท างานร่วมกับผู้อ่ืนหรือท างานเป็นทีม      
    ๙) ความพึงพอใจต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
        ตามหลักสูตรในภาพรวม 

     

๓. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
    ๑) มีความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม 
        และจรยิธรรม 

     

    ๒) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ  
        ขยนัหม่ันเพียร 

     

    ๓) มีระเบียบวินัย      
    ๔) มีความสุภาพอ่อนน้อม      
    ๕) มีมนุษยสัมพันธ์และมีความสามัคคีในหมู่คณะ      
    ๖) ยึดมั่นในอุดมคติต ารวจ      

    ๗) เคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง 
        ของผู้บังคับบญัชา 

     

    ๘) เป็นผู้ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์      
    ๙) เป็นผู้ยึดมั่นในการปกครองในระบอบ 
        ประชาธิปไตย 

     

  ๑๐) รักและศรัทธาต่อจรรยาบรรณวิชาชีพ      
  ๑๑) มีจิตส านึกในการบริการและบ าบัดทุกข์ 
        บ ารงุสขุ 

     

 
 
  



คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2558  ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ หน้า 94 
 

ตอนที่ ๓ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร  ..................................................... ใน
ทัศนะของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ค าชี้แจง กรุณาระบุรายการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ..........................  
 ในทัศนะของท่านต่อประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาอบรม ดังนี้  
๑. ท่านต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ........................... ) มีความรู้

ความสามารถในเรื่องใดมากท่ีสุด 
 ๑) ...............................................................................................................................................................  
 ๒) ...............................................................................................................................................................  
 ๓) ...............................................................................................................................................................  
๒. ท่านต้องการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน (ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร ............................ ) พัฒนา 

ปรับปรุง หรือแก้ไขในเรื่องใดมากที่สุด (เรียงตามล าดับก่อนหลัง) 
 ๑) ...............................................................................................................................................................  
 ๒) ...............................................................................................................................................................  
 ๓) ...............................................................................................................................................................  
๓. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ .................................................................................................................... 

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................... 
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ขอขอบคุณในความร่วมมือ 

 
แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรม  
ต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

******************* 

ค าชี้แจง แบบสอบถามนี้เป็นแบบประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
มีทั้งหมด ๓ ตอน คือ 

ตอนที่๑  ข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
เพศ          (   )  ชาย          (   )  หญิง 
ต าแหน่ง     (   )  ข้าราชการ   (   )  ผู้ศึกษาอบรม 

ตอนที่๒  ความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรม 

รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
๕ ๔ ๓ ๒ ๑ 

๑.มีการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม           
๒. การมีส่วนร่วมในการก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีเช่นการส่งเสริมการแต่ง
กายให้ถูกต้องตามระเบียบ การท าความเคารพ การท าบุญตักบาตรใน
วันส าคัญ เป็นคนดี มีจิตสาธารณะความสามัคคี ฯลฯ           
๓.สถานท่ีสะอาดและถูกสุขลักษณะ           
๔.การปรับแต่งอาคาร สถานท่ี และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม           
๕.การปรับแต่ง และรักษาภูมิทัศน์ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม           
๖.ปูายบอกต าแหน่ง อาคาร สถานท่ีและจุดให้บริการต่าง  ๆ           
๗. ความประทับใจในภาพรวมของการปรับปรุงภูมิทัศน ์
การตกแต่งอย่างมีสุนทรีย ์           
๘. การรักษาความปลอดภัยของบริเวณอาคารเรียนกองร้อยบริเวณ
โดยรอบ ฯลฯ           
๙. มีพื้นท่ีจัดกิจกรรมและมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างสม่ าเสมอ           
๑๐.มีกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม 
ใหบุ้คลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ           
๑๑. มีการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาสุนทรียภาพ ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม           
๑๒.ความพึงพอใจในภาพรวมของการจัดกิจกรรมพัฒนาสุนทรียภาพ
ในด้านศิลปะและวัฒนธรรม           

 

ตอนที่ ๓    ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
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แบบประเมิน 

เรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 
 
 แบบประเมินนี้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษา อบรม เพ่ือ
เป็นการเก็บข้อมูลส าหรับตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม  ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมระดับกองบังคับการ หมายถึงผู้บังคับการ และ ผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง ผู้ก ากับการ 
 การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม  หมายถึง การปฏิบัติของ ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ ๑. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ๒. ความโปร่งใส 
๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ ๔. การสร้างการมีส่วนร่วม ๕.  การมีกฎหมายที่
เข้มแข็ง ๖.  การตอบสนองที่ทันการ ๗. ความเห็นชอบร่วมกัน ๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ๙. ความ
เสมอภาคและความเกี่ยวข้อง 
 
ตอนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 สถานภาพของท่าน  
  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม 
  บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
  

ตอนที่ ๒ การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ✓ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 

 
รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

๕ 
ดี 
๔ 

พอใช้ 
๓ 

ต้องปรับปรุง 
๒ 

ต้องปรับปรุง เร่งด่วน  
๑ 

๑.  
 

ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ 
๑.๑  มีนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี(Organizational 
Governance : OG) 

     

 ๑.๒  มีช่องทางการรับฟังความต้องการและการจัดการข้อ
ร้องเรียนของประชาชน/ผู้เกี่ยวข้อง 

     

๒. ความโปร่งใส      
 ๒.๑  มีการเปิดเผย และเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบ

การบริหารได้ เช่น แผนงานโครงการต่าง ๆ เอกสารการ
จัดซื้อ - จัดจ้าง ฯลฯ 

     

 ๒.๒  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของส่วนราชการแก่
ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้อง 
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รายการประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ 
ดีมาก 

๕ 
ดี 
๔ 

พอใช้ 
๓ 

ต้องปรับปรุง 
๒ 

ต้องปรับปรุง เร่งด่วน  
๑ 

๓. การปราบปรามทุจริต 
และการประพฤติมิชอบ 

     

 ๓.๑  มีช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตที่
หลากหลาย ง่ายต่อการเข้าถึง 

     

 
 

๓.๒  มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 
เกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ทราบและเป็นไป 
อย่างทั่วถึง เช่น กฎ ระเบียบ กฎหมาย ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน มาตรการหรือบทลงโทษผู้กระท าผิด เป็นต้น 

     

๔. การสร้างการมีส่วนร่วม      
 ๔.๑  เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ

จัดท าแผนพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
     

 ๔.๒  เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ หรือพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

     

๕. การมีกฎหมายท่ีเข้มแข็ง      
 ๕.๑  เปิดโอกาสให้ประชาชน/ผู้เกี่ยวข้องไดแ้สดงความ

คิดเห็น เกี่ยวกับข้อบังคับต่าง ๆ ที่จะมีผลบังคับใช้กับหน่วย
ศึกษาอบรม 

     

๖. การตอบสนองท่ีทันการ      
 ๖.๑  สามารถบริหารงานได้ส าเร็จตามระยะเวลาที่

ก าหนด 
     

 ๖.๒  สามารถบริหารงานได้สอดคล้องกับความคาดหวัง 
หรือความต้องการของประชาชน /ผู้เกี่ยวข้อง  

     

๗. ความเห็นชอบร่วมกัน      
 ๗.๑ น าข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชน /

ผู้เกี่ยวข้องมาใช้ใน การตัดสินใจเชิงบริหาร 
     

 ๗.๒  มีการบริหารงานโดยยึดหลักฉันทามติ      
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล      

 ๘.๑  มีการรณรงค์ให้ทุกฝุายประหยัดการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาตพิลังงาน และมี กิจกรรม  
เพื่อการ อนุรักษ์ทรัพยากร 

     

 ๘.๒  ควบคุมการใช้งบประมาณ อย่างคุ้มค่า      
 ๘.๓  มีการติดตามประเมินผล  การปฏิบัติงานอย่าง

เป็นระบบ 
     

 ๘.๔  มีการน าผลการประเมิน มาพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

     

๙. ความเสมอภาค 
และความเกี่ยวข้อง 

     

 ๙.๑  บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียมกัน 

     

 ๙.๒  บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนา
หน่วยศึกษาอบรม 
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