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สารบัญ 
 

ตัว
บ่งชี้ท่ี 

เรื่อง หน้า 

1 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 1 

2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 

3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 8 

4 จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 12 

5 
จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

15 

6 
ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

19 

7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 23 

8 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 26 

9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 28 

10 การบริหารความเสี่ยง 32 

11 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 36 

12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 39 

13 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 44 

14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 47 

15 
ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสังคม 

50 
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x 
 
 

 
 

ค าสั่ง  กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ที่  37/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 
****************** 

   ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี 
2560  ก าหนดให้ หน่วยศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยมีตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   ตัวบ่งชี ้  3  กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้    
  เพื่อให้การเตรยีมการของหน่วยในการตรวจประเมินประจ าปี 2560 
เป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย มีประสิทธภิาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อ
ควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งช้ี  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการก ากับดแูลการด าเนินงาน ประกอบด้วย 

1.1 ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน เป็น ประธานกรรมการ 

1.2 รอง ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เป็น รองประธานกรรมการ 

1.3 สารวัตร งานธุรการ ก าลังพล วินยัและสวสัดกิาร กองก ากับ
การ 8 กองบังคับการฝกึพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

1.4 สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

1.5 สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

1.6 สารวัตร งานการเงินและส่งก าลังบ ารุง กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

1.7 ผู้บังคับกองร้อยที่ 1-5 กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
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1.8 รองสารวัตร กลุม่งานฝึกเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด  กอง
ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น 
กรรมการ 

1.9 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกลัยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการ
ฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานกุาร 

2 คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน เป็น ประธานกรรมการ 

2.2 รอง ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน เป็น รองประธานกรรมการ 

 

2.3 สารวัตร งานธรุการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ กองก ากับการ 
8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

2.4 สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

2.5 สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

2.6 สารวัตร งานการเงินและส่งก าลังบ ารุง กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

2.7 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกลัยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการ
ฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานกุาร 

3.  คณะกรรมการผู้ก ากับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  : มอบหมายให้ พ.ต.ท.โก
เศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  เป็นหัวหน้า  โดยมีคณะท างานประกอบด้วย 

3.1  สารวัตร, รองสารวัตรงานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ กองก ากับการ 8 
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้ก ากับดูแล โดยมีผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

3.1.1  ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
มอบหมายให้  ร้อยต ารวจโทประทีป  เดชภักด ี และ ดาบต ารวจหญิง อรวรรณ  ทองช่วย เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตัวบ่งชี้   
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3.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม มอบหมาย
ให้ ร้อยต ารวจโทธีระ  ชุมเปีย และจ่าสิบต ารวจโสภณ  วังจ านงค์   เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  

3.2  สารวัตร , รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้ก ากับดูแล และในฐานะฝ่าย
อ านวยการ งานประกันคุณภาพการศึกษา  โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้  

3.2.1 ตัวบ่ งชี้ที่  1 ผู้ผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
มอบหมายให้     ร้อยต ารวจเอกวิรัตน์  แนมใส  และสิบต ารวจโทหญิงศิวกานต์  จันทร์มีศรี  เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.2  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรม ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  
มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์  และดาบต ารวจหญิงเรณู  เจตนานังค ์   เป็นผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.3  ตัวบ่งชี้ที ่ 4 จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  
มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์ และดาบต ารวจหญิงเรณู  เจตนานังค์  เป็นผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.4  ตัวบ่งชี้ที ่ 5 จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ มอบหมายให้ ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์   และ 
ดาบต ารวจหญิงเรณู   เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.5 ตัวบ่งชี้ที่  6  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ    มอบหมาย
ให้    ร้อยต ารวจเอกวิรัตน์   แนมใส  และร้อยต ารวจโทหญิงดวงเดือน  ขุนทอง  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.6 ตัวบ่งชี้ที่  10  ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ ์   มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์   และ ดาบต ารวจหญิงเรณู   
เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.7 ตัวบ่งชี้ที่ 11  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกวิรัตน์   แนมใส  และสิบต ารวจโทหญิงศิวกานต์  จันทร์มีศรี   เป็นผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.8  ตัวบ่งชี้ที่  12  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์   และดาบต ารวจหญิงเรณู  เจตนานังค์  เป็นผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.9  ตัวบ่งชี้ที่  13  ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัต
ลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์ และ ดาบต ารวจ
หญิงเรณู  เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.10  ตัวบ่งชี้ที่  15  ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม  มอบหมายให้  ร้อยต ารวจโทเกษม  หมาดทิ้ง  และร้อยต ารวจตรี 
สุเทพ  ล้วนมีแสง  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   
  3.3  สารวัตร และ รองสารวัตร  งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็นคณะกรรมการผู้ก ากับดูแล โดยมีผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้  



๖ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

3.3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง มอบหมายให้ ร้อยต ารวจโทสุทธิโชค  เพ็ชรทองมา และดาบต ารวจณรงค์  มุสิเกตุ เป็นผู้จัดเก็บ
ข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 10 การบริหารความเสี่ยง  มอบหมายให้ ร้อยต ารวจโท
สุทธิโชค  เพ็ชรทองมา และดาบต ารวจณรงค์  มุสิเกตุ  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม มอบหมายให้ ร้อย
ต ารวจเอกหญิงโสพิศ  รักษาวงศ์  และ ดาบต ารวจหญิง สุปราณี  จันทระ   เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

4.  คณะกรรมการผู้สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งช้ี    ประกอบด้วย  ข้าราชการต ารวจ งาน
การเงินและส่งก าลังบ ารุง, กองร้อยที่ 1-5 , กลุ่มงานฝึกเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน    

5.  อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ  
 5.1 คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงาน มีหน้าที่ในการบริหาร พัฒนา ก าหนด

นโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ในการ
ขับเคลื่อน และติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

 5.2 คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ใน
การตรวจสอบ ประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวงรอบ 
3,6,9,12 เดือน หรือการประชุมประจ าเดือน  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง จัดส่งให้
กองบัญชาการศึกษาตามก าหนด และพร้อมรับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 5.3 คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   มีหน้าที่ในการ ขับเคลื่อน
การปฏิบัติรายตัวบ่งชี้ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานได้ก าหนดไว้ 
พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนรายตัวบ่งชี้ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานในการ
ประชุมประจ าเดือนทุกเดือนในวาระอ่ืน ๆ 

 5.4  คณะกรรมการผู้สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้   มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็น
ฝ่ายปฏิบัติในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้และปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมปฏิบัติ
ตามท่ีคณะกรรมการผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ แจ้งรายละเอียดให้ปฏิบัติและร้องขอข้อมูลต่อไป 

  

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง  ณ  วันที่    13   มีนาคม    พ.ศ. 2560 
 

               (ลงชื่อ) พันต ารวจเอก ชัยณรงค์  สุตสม  
                     (ชัยณรงค์  สุตสม) 
           ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
         กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

 

 การประเมินการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ประกอบด้วย ตัว
บ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๕ ตัวบ่งชี้ 

 

๑. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 
 ๑.๑ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๑ - ๘ ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการต ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
และกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ใช้ทุกหลักสูตรที ่มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 
 ๑.๒ กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ใช้หลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน ระดับ   ผู้
บังคับหมวด และกองก ากับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนใช้
หลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 
 ๑.๓ กองก ากับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน        
ใช้หลักสูตรการฝึกโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ 
สัปดาห์ขึ้นไป 
 

๒. การแบ่งกลุ่มตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อน

ลักษณะการด าเนินงานหรือผลการด าเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพ่ือบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ 

 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดย
ก าหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถ
ชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑๒ ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 
 ๑)  ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม ๓  ตัวบ่งชี้ 

๒)  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    ๒ ตัวบ่งชี้ 
๓)  ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    ๑ ตัวบ่งชี้ 
๔)  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    ๑ ตัวบ่งชี้ 
๕)  ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม   ๔ ตัวบ่งชี้ 
๖)  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   ๑ ตัวบ่งชี้   
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรมตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุและเลือก
ด าเนินการตามจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมโดยผ่านการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาของ หน่วยศึกษา
อบรม ประกอบด้วย ๒ ตัวบ่งชี้ 

 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยศึกษา
อบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ก าหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาสังคมตามนโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปได้ 
โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึงความเป็นผู้ชี้น าสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ ง สิ่งเสพ
ติด อุบัติภัย เป็นต้น ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้ 
 
๓. ก้าหนดค่าน้้าหนัก 
 ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ าหนัก ๑๐๐ ดังนี้ 
 ๓.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน   มีค่าน้ าหนัก  ๘๕ 
 ๓.๒ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  มีค่าน้ าหนัก  ๑๐ 
 ๓.๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม  มีค่าน้ าหนัก    ๕ 
 
๔. เกณฑ์การประเมิน 
 ๔.๑ เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 
  ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผล
การด าเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่า
คะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ด าเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน ส าหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 ๔.๒ เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งช้ี 
  การค านวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วยค่า
น้ าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้
มารวมกัน หารด้วยค่าน้ าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการค านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสอง ต าแหน่งหาก
ทศนิยมต าแหน่งที่สามมีค่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง 
  ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้ พื้นฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่า
คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน 
 ๔.๓  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก  
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัว
บ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๘ ด้าน ๑๕ ตัวบ่งชี้ 

 
 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวง 

ด้าน ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 
คะแนน 

ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

ผลการจัดการศึกษา
และการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

คุณภาพผู้ศึกษาอบรม ๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ 

7 ผลลัพธ์ 

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

7 กระบวนการ + 
ผลลัพธ์ 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเน้น 
ผูศึ้กษาอบรมเป็นส าคัญ 

7 กระบวนการ 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

๔. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

7 ผลลัพธ์ 

๕. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

7 ผลลัพธ์ 

การบริการวิชาการ 
แก่สังคม 

๖. ผลของการด าเนินโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง 
ความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 
ประเทศ 

7 กระบวนการ + 
ผลลัพธ์ 

การบริหาร 
จัดการศึกษา 

การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

7. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

7 กระบวนการ + 
ผลลัพธ์ 

การบริหารและ
พัฒนาหน่วยศึกษา
อบรม 

8. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับ 
การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

7 
ผลลัพธ์ 

9. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ศึกษาอบรม 

7 
กระบวนการ + 

ผลลัพธ์ 
๑0. การบริหารความเสี่ยง 7 กระบวนการ 
๑1. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

7 กระบวนการ + 
ผลลัพธ์ 

การประกันคุณภาพ
ภายใน 

การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑2. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

8 กระบวนการ 

รวมน้้าหนัก ๘๕  

  



๑๐ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

 

กลุ่ม 
ตัวบ่งชี้ 

มาตรฐาน 
ตามกฎกระทรวง 

ด้าน ตัวบ่งชี้ 
น้้าหนัก 
คะแนน 

ชนิด 
ตัวบ่งชี้ 

อัต
ลักษณ์/
เอกลักษ

ณ์ 

ผลการจัดการศึกษา
และ 
การจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

๑3. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษา
อบรมตามอัตลักษณ์ท่ีหน่วยศึกษาอบรม
ก าหนด 

5 กระบวนการ 

๑4. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ กระบวนการ 

รวมน้้าหนัก ๑๐  
มาตรการ 
ส่งเสริม 

ผลการจัดการศึกษา
และ 
การจัดการเรียน
การสอนท่ีเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 

มาตรการส่งเสริม 15. ความส าเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมท่ีหน่วยศึกษาอบรมชี้น า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 

๕ กระบวนการ 

รวมน้้าหนัก ๕  

รวมน้้าหนักทั้ง ๑๕ ตัวบ่งช้ี ๑๐๐  

 
  



๑๑ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ 

เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ  5  คะแนน 
 

วิธีค านวณ 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และมี
กลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง วิสัยทัศน์  
พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตรแถลงหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ าแนกตามหลักสูตร 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า 
หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และมี
กลไกในการพัฒนาการบริหาร

แผนการฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณ 2560 ของ บช.ตชด. 

ธ.ค.59 ผงป. 

 

 จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
 

 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 
 

X ๑๐๐ 



๑๒ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

หลั กสู ตรให้ เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง
วิ สั ยทั ศน์  พั น ธกิ จ และความ
ต้องการของสั งคม ตลอดจน
คุณภาพและมาตรฐานในการ
จัดการเรียนการสอน  

2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
คุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวล
การสอน รายงานการประเมิน
หลักสูตรแถลงหลักสูตร  

1. แถลงหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
2559 
2. แถลงหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
3. แถลงหลักสูตร กดต.(ปป.) 53 
ปี 
4. แถลงหลักสูตร นสต.ปี 60 

ม.ค.60 กฝว. 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรในประเด็นการบริหาร
จัดการหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน 
สนับสนุนและการให้ค าแนะน า
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม  

1. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
1/2560 
2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
2/2560 
3. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 
หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน 
4. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม 
หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี 
5. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจภาพรวม
หลักสูตร นสต.ปี 60 

ก.พ.60 
 
 

มี.ค.60 
 
 

ม.ค.60 
 

ก.พ.60 
 

ม.ค.61 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 

ผงป. 

4 บัญชีรายช่ือพร้อมคะแนนการ
ทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมจ าแนกตามหลักสูตร 
   
  
 

1.  ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 
2. ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน 
3. ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร 
กดต.(ปป.) 53 ปี 
4. ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร 

ก.พ.60 
 
 

ม.ค.60 
 
 

ก.พ.60 
 
 

ก.ค.60/ 
ม.ค.61 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 



๑๓ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อ
ที ่

เกณฑ์การประเมิน รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

หลักสูตร นสต.ปี 60 
5.  น. กฝว. เรื่อง น าเรียนผล
คะแนนการประเมินผล หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร 
กดต.(ปป.) 53 ปี/หลักสูตร นสต.   
6. ตารางสรุปจ านวนผู้ศึกษาอบรม
ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2559/
หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ 
หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี/
หลักสูตร นสต.  

 
หลังจาก
เสร็จสิ้น

การ
ทดสอบ 

 
กฝว. 

 
  



๑๔ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการ
ส ารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั ้น ๆ ตั ้งแต่ ๓-๖เดือนโดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้บังคับบัญชา หมายถึงผู้มีอ านาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรมโดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ 
 กรณีที่ ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 
 กรณีที่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 กรณีที่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 กรณีที่ ๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมในทุก
หลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต่ ๓ -๖ 
เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ 
  ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือ
ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร  ไม่มีใน ตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่(๐.๕ คะแนน) 
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 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเคร
ซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดย
แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามารวมกัน
ได้(๐.๕ คะแนน) 
 ๓. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ 
 ๕. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
  หมายเหตุตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ปรากฏในภาคผนวก 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา 
 ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 
 ๓. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง 3 
ด้าน คือ 
 - ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
(0.33) 
 - ด้านความรู้ความสามารถ
พื้ นฐ านที่ ส่ งผลต่ อการท า งาน 
(0.33) 
 - ด้ า น คุณ ธ ร ร มจ ริ ย ธ ร ร ม 
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 
(0.33)   

1. แบบประเมินความพึงพอใจ  
ผู้บังคับบัญชา ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรม 
2. แบบประเมินเพ่ือนร่วมงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

- คู่มือ ตร. 

2 แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยา
มาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามา
เน่ 
 ๒ . ๑  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 
ต้องได้รับกลับคืนตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้
สู ต รของทา โร  ยามา เน่  (๐ .๕ 
คะแนน) 
 ๒ . ๒  แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ข อ ง
ผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่
และ  มอร์แกนหรือของทาโร ยามา
เน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีใน
ตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่   
โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง 
ไ ด้ แ ก่  เ พื่ อ น ร่ ว ม ง า น 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ 

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560 
2. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560 
3. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
4. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด. 
กดต.(ปป.) 53 ปี 
5. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ปี 60 
6. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการส ารวจความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ของต้นสังกัดผู้รับการ
ฝึก  
7. น. กก.8 บก.กฝ.ฯ ถึง ต้น
สังกัดของทุกหลักสูตร เรื่อง 
ส ารวจความพึงพอใจ หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/

ก.พ.60 
 
 

มี.ค.60 
 
 

พ.ย.59 
 
 

ธ.ค.59 
 
 

ม.ค.60 
 

ก.ค.60 
 
 
 
 

ก.ค.60 
 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 
 
 
 

ผงป. 
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ข้อ
ที ่

ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

สามารถน ามารวมกันได้   (๐.๕ 
คะแนน)  

หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ 
หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี/
หลักสูตร นสต.    
8. น. รับจากต้นสังกัด ของทุก
หลักสูตร เรื่อง รับ
แบบสอบถามความพึงพอใจ 
9. ตารางแสดงรายละเอียดการ
ส่งและการได้รับแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 

 
 
 

ส.ค.-ต.ค.
60 

 
 
 

ผงป. 

3 มีการวิ เคราะห์ข้อมูลตามแบบ
ประเมินทกุด้าน พร้อมสรุป 
  
 

ตารางสรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูล ความพึงพอใจ 
โดยแยกเป็นความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชา และความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้องและแยก
แสดงแต่ด้าน 

ธ.ค.60 ผงป. 

4. มีการน าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บั งคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
รับทราบและสั่งการ   

น. ผงป. เรื่อง น าเรียน ผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ 

ธ.ค.60 ผงป. 

5. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
ห น่ ว ย ง า น ต้ น สั ง กั ด แ ล ะ ผู้ ที่
เกี่ ยวข้องมาใช้ ในการปรับปรุ ง
พัฒนาการเรียนการสอน 
  

1. น. รายงาน สรุปผลการ
ประชุม การน าข้อสั่งการ เข้าที่
ประชุมประจ าเดือน เพ่ือทุก
ส่วนงาน/กองร้อย พัฒนาการ
เรียนการสอน  
2. เอกสารการน าผลการ
ประชุมมาปรับปรุงพัฒนาในปี 
2560 
 

ธ.ค.60 ผงป. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้
ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษา
อบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู ้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู ้ศึกษาอบรมมีส่วน ร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่าง
เพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการ มีการจัดท าโครงการมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมีหลายรูปแบบ เช่น 
 ๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning:PBL) 
 ๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 ๓. การเรยีนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 
 ๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study) 
 ๕. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
 ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 
 ๗. การเรยีนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
 ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน) 
 ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๒   หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
  2.1 วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) 
  2.2 น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 
 ๓   หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้
ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 
 ๔   ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
 4.1 มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน) 
 4.2 น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู ้ศึกษาอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕   ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบกา รณ์จาก
ประเด็นที ่๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก 
และหรือวิทยากร 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
อบรม (๐.๕ คะแนน) 
๑.๒  มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละ
หลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ 
คะแนน) 
   

1. แถลงหลักสูตร ตชด, ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน, กดต., นสต. 
2. หนังสือ กฝว. เรื่อง เชิญประชุม
รับฟังค าชี้แจงวัตถุประสงค์หลักสูตร 
และมอบหมายครูผู้สอนหลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.
(ปป.) 53 ปี/หลักสูตร นสต.    
3.  หนังสือ เรื่อง รายงานสรุปผล
การประชุมชี้แจงท าความเข้าใจ
แถลงหลักสูตรและมอบหมาย
ครูผู้สอนหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.(ปป.) 
53 ปี/หลักสูตร นสต.    
4. ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.
(ปป.) 53 ปี/หลักสูตร นสต.    

- 
 

ก่อนเปิด
การฝึก 7 

วัน 
 
 
 

หลังจาก
ประชุม
ชี้แจง 3 

วัน 
 
 
 

ก่อนเปิด
การ

ฝึกอบรม 
7 วัน 

กฝว. 
 

กฝว. 
 
 
 
 
 

กฝว. 
 
 
 
 
 
 

กฝว. 
 

2 หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก 
และหรือวิทยากร 
๒.๑  วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษา
อบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมใน
รายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
๒.๒  น าผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตร(๐.๕ คะแนน) 
   

1. น. สั่งการ เรื่อง การวิเคราะห์
ผู้เรียนรายบุคคลและจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบผู้รับการ
ฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
2. น. กก.8 ฯ เรื่อง น าเรียนผลการ
ส ารวจข้อมูลพื้นฐาน ผู้รับการฝึก
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/
หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ 
หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี/
หลักสูตร นสต.    
3. น. กก.8 ฯ เรื่อง ขออนุมัติ
แผนการสอน หลักสูตร ตชด.

ก่อนเปิด
การฝึก 7 

วัน  
 

หลังจาก
เปิดการ
ฝึกอบรม
ภายใน 3 

วัน 
 

ก่อนท า
การสอน 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 
 
 
 
 
 

ครูผู้สอน 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.(ปป.) 
53 ปี/หลักสูตร นสต.    

อย่างน้อย
3 วัน 

 

3 หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/
ประเมินความรู้ความสามารถใน
การจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษา
อบรมเป็นส าคัญของครู/อาจารย์ 
และครูฝึก และหรือวิทยากร 
  

1. น. กก.8 ฯ เรื่อง น าเรียนผลการ
ทดสอบประเมินความรู้ หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.
(ปป.) 53 ปี/หลักสูตร นสต.    
2. น. กก.8 ฯ เรื่อง น าเรียนสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจใน
ภาพรวม และความพึงพอใจ
วิทยากร หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.(ปป.) 
53 ปี/หลักสูตร นสต.    

หลังจากสอบ
ประเมิน ผล
ภายใน 5 วัน 

 
 

หลังจากเสร็จ
สิ้นการ

ฝึกอบรม
ภายใน 30 

วัน 
 

กฝว. 
 
 
 
 

ผงป. 

4 ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือ
วิทยากร 
 4.1 มีการประเ มินผลการ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ
การศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษา
อบรม และตามพัฒนาการของผู้
ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความ
แตกต่ างร ะหว ่า งบ ุค คล (0 . 5 
คะแนน) 
 4.2 มีการน าผลการประเมิน
มาปรับเปลี ่ยนการศึกษาอบรม 
เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (0.5) 

- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1,2/หลักสูตร 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน/ หลักสูตร กดต.
(ปป.) 53 ปี/หลักสูตร นสต.    
 
 

หลังจาก
เสร็จสิ้น
การเรียน
การสอน
ภายใน 5 

วัน 

ครูผู้สอน 

5 ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือ
ว ิทยากร  สามารถบ ูรณาการ
ความรู ้และประสบการณ์จาก
ประเด็นที่  ๑ ถึ ง  ๔ มาพัฒนา
ก า ร ศึ ก ษ า อ บ ร ม ใ น รุ่ น ห รื อ
ปีงบประมาณต่อไป 
  

1. รายงานการประชุมระดมความ
คิดเห็นปัญหาข้อขัดข้อง  
2. น. กก.8ฯ  ส่งหนว่ยเหนือ เรื่อง  
สรุปปัญหาข้อขัดข้องการฝึกอบรม
ตามแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
2560 หลักสูตร ตชด.ประจ าป ีรุ่น
ที่ 1,2/หลักสูตร ตชด.ะดับพื้นฐาน/
หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี/
หลักสูตร นสต.    

ก.ย.60 ผงป. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

วัตถุประสงค์ : 
 เ พื ่อแสดงถึงศ ักยภาพของคร ู/อาจารย ์ และคร ูฝ ึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผล ิต
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี 

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรม ที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลาง ที่ใช้ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย เพื่อให้
เกิดเป็นองค์ความรู ้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู ้เดิม หากเป็น งานวิจัยในชั้นเรียน  ต้องมี
การศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล โดยนับ
กิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓) วิธีการ
ด าเนินการ ๔) การเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) การวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู้ที่ได้จากการ
ด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 
 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษา
ค้นคว้าจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์   ใช้องค์
ความรู้และประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษา
อบรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ 
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้น ความคิดของ
ผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือ
ผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรบัรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือ
ได้ 
  หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้อง
ไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด 

  การนับจ้านวนงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ให้นับผลงานนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที ่ครู/อาจารย์ และครูฝึก ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้นๆ และต้องมี
เอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการ รับรองจาก
แหล่งอ้างอิง ที่เชื่อถือได้หรือมีการน าไปใช้ 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   

                 จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
X๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครู
ฝึกทั้งหมด  
 ๒. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 4.  รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และ
ครูฝึกทั้งหมด 
  

1. น. เรื่องน าเรียน โครงการ 
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์  
2. ค. กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างาน จัดท านวัตกรรมหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 

ม.ค.-ก.พ.
60 

ครูฝึก 

2 จ านวนและบ ัญช ีร ายชื ่อค ร ู/
อาจารย์ และคร ูฝ ึกทั ้งหมด ที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงาน
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ 
และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั ้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป  

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครูฝึก 
ประจ าปี 2560 

ต.ค.59 กฝว. 

3 โครงการ/โครงงานในการจัดท า
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
  

1 .  คู ่ม ือ  น วั ต ก ร ร ม ห รื อ
สิ่งประดิษฐ์ 
2. น.กก.8ฯ ถึงหน่วยงานเพ่ือ จัด
แสดงสิ่งประดิษฐ์ 

พ.ค.60 
 

ส.ค.60 
 

กฝว. 
 

กฝว. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

3. น. ขอบคุณและรับรอง
สิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยงานที่ไป
จัดแสดง 

ธ.ค.60 กฝว. 

4 รายงานผลการด าเนินการตาม
โครง 
การ/โครงงานในการจัดท า
งานวิจัย และหรือนวัตกรรมและ
หรือสิ่งประดิษฐ์ 
  
 

1. น. คณะท างาน เรื่อง 
รายงานผลการด าเนินโครงการ 
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ 
2. บัญชีแสดงนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ของ กก.8 บก.กฝ.
ฯ ประจ าปี 2560 
 

ธ.ค.60 กฝว. 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การป้องกันหรือ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะ และหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรม ที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลาง ที่ใช้ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก  หมายถึง ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป  

 งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น้าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏ
อย่างชัดเจนถึงการน้าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้รับการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถน าไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 
 ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่ท า
ให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการ
บริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 
 ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ
เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่างๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 
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 ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์   ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น 
 ๔. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
เข ียนต ารา  แบบเรียน การใช ้ประโยชน์ในด้านการให้บร ิการ หร ือ เป ็นงานวิจ ัย เ พื ่อ ต่อยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน้างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ไป
ใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงาน หรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการน างานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่
ชัดเจน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดผลของการน้างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้
ประโยชน์ 

หมายเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้น
สังกัด 

การนับจ้านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น้าไปใช้ประโยชน์  หมายถึง 
ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก มาใช้
และเกิดผลอย่างชัดเจน ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจประเมิน ในกรณีที่งานวิจัย 
และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์น ามาใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียง
ครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่
ซ้้าซ้อนกัน ทั้งนี้ จะนับงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเม่ือได้รับการตอบรับอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน้าไปใช้ประโยชน์แล้ว 
 
วิธีค้านวณ 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
  

 

ผลรวมจ้านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
            ที่น้าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ                 X ๑๐๐ 

                จ้านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 



๒๖ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์และครู
ฝึกทั้งหมด   
 ๒. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 ๕. ชื่อหน่วยงานและปีที่น างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ทั้งนี ้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม  
และหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการ   ที่เป็น
ผลจากงานวิจัยไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 ๑.จ านวนและรายชื่องานวิจัย 
และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และ
ครูฝึกทั้งหมด  
๒.จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/
อ า จ า ร ย ์ แ ล ะ ค ร ูฝ ึก  ที่
ปฏิบัต ิงานจริงและลาศึกษา
ต ่อ ต า มปี ง บ ป ร ะม า ณ โ ด ย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 
๖  เดื อนขึ้ น ไป และนั บรวม
จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที ่ม า ช ่ว ย ร า ช ก า ร แ ล ะ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป 
๓. โครงการ/โครงงานในการ
จ ัด ท า ง า น ว ิจ ัย  แ ล ะ ห ร ือ

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครูฝึก 
ประจ าปี 2560 
2. น. รับจากผู้ใช้ เรื่อง 
รายละเอียดการน านวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์ 
3. บัญชีแสดงนวัตกรรมฯและ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
 

ต.ค.59 
 
 

ม.ค.61 

กฝว. 
 
 

กฝว. 



๒๗ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

น ว ัต ก ร ร ม  แ ล ะ ห ร ือ
สิ่งประดิษฐ์ 
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่า
มีการเผยแพร่งานวิจ ัย และ
ห ร ือ น ว ัต ก ร ร ม  แ ล ะ ห ร ือ
สิ่งประดิษฐ์ 
๕. ชื่ อหน่วยงานและปีที่ น า
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรื อสิ่ งประดิษฐ์  ไปใช้
ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานหรือองค์กรระดับ
ก อ ง บ ัง ค ับ ก า ร  ห ร ือ
กองบัญชาการ หรือส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงาน
อื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม
ทั ้ง นี ้ใ ห ้แ ส ด งข้ อ มู ล ที่ ร ะ บุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่
ชัดเจน 

 
  



๒๘ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ที ่๖ ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ 
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ+ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรม ที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลาง ที่ใช้ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 

 โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้
จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ งาน
บริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่างๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้
เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพ
ของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของ
ชุมชน ในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่างๆ  
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๒. มีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 



๒๙ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลลัพธ์ 
 วิธีค้านวณ 
 
 
 

 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนด ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้
นับเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ 
เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที ่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๒. การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรม
ย่อยแทนการนับโครงการได้ 
 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๖. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ
ตามโครงการ 
 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ผลรวมจ้านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 
   ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

                         จ้านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 



๓๐ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 มีโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 
  
 

1. น. กฝว. เรื่อง  ขออนุมัติ
โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ ให้กับ
เยาวชน ชุมชน สังคม 
2. น. กฝว. เรื่อง  ขออนุมัติ
โครงการ การศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E.) 

ก.พ.60 
 
 
 

พ.ย.59 

กฝว. 
 
 
 

ครูแดร์ 

2 มีการด าเนินการตามโครงการ
บริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ต อบสนองค วามต้ อ งก า ร
พัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็ งของชุมชน สั งคม 
ประเทศ 
  
 
 

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครู
ฝึก ประจ าปี 2560 
2. แผนการสอนและบันทึก
หลังการสอน โรงเรียนต่างๆ 
ตามโครงการ 
3. เอกสารการโต้ตอบหนังสือ 
โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ ให้กับ
เยาวชน ชุมชน สังคม  

ต.ค.59 
 
 

ม.ค.60 
 
 

ต.ค.59 – 
ก.ย.60 

กฝว. 
 
 

ครูแดร์ 
 
 

กฝว. 

3 มีการตรวจสอบและประเมินผล
โครงการบริการวิชาการหรือ
วิ ชาชี พที่ ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความ เ ข้ มแข็ ง ขอ งชุ มชน 
สังคม ประเทศ 
   
  

1. น. น าเรียน ผกก.ฯ เรื่อง 
รายงานผลการปฏิบัติ แต่ละ
กิจกรรมหรือโรงเรียนที่ให้
ความรู้ ตามโครงการ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน 
สังคม 
2. เรียงความสิ่งที่นักเรียน
ได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรม 
ตามโครงการ แดร ์

ต.ค.60 
 
 
 
 
 
 

เม.ย.60 

กฝว. 
 
 
 
 
 
 

ครูแดร์ 

4 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ ตอบสนองความ
ต้ อ ง ก า ร พ ัฒ น า  แ ล ะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ช ุมชน  ส ังคม  ประ เทศมา
พ ัฒ น า ป ร ับ ป ร ุง ก า ร
ด าเนินการตามโครงการ 

1. น. กฝว. เรื่อง สรุป
ความส าเร็จตามโครงการ 
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ ให้กับเยาวชน 
ชุมชน สังคม 
2. น. กฝว. เรื่อง รายงานสรุป
ความส าเร็จตามโครงการ
การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้

พ.ย.60 
 
 
 
 

พ.ค.60 
 

กฝว. 
 
 
 
 

กฝว. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

     ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
(D.A.R.E.) 
3. ตารางแสดงรายละเอียด ผล
ของการด าเนินโครงการบริการ
ทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ  

5 มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความ เ ข้ มแข็ ง ขอ งชุ มชน 
สั ง ค ม  ป ร ะ เ ท ศ ร า ย ง า น
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่ ง
การ 
  

1. น. กฝว. เรื ่อง ขออนุมัติ 
โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้าน
ว ิชาการหร ือว ิชาช ีพ ให ้ก ับ
เ ย า ว ช น  ช ุม ช น  ส ัง ค ม  
ประจ าปี 2560  
2. น. กฝว. อนุมัติโครงการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้
ย า เ ส พต ิด ใ น เ ด ็ก น ัก เ ร ีย น 
(D.A.R.E.)  ประจ าปี 2560  

ต.ค.60 
 
 
 
 

พ.ค.60 

กฝว. 
 
 
 
 

กฝว. 
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ตัวบ่งชี้ที่  7  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ+ผลลัพธ์ 

 

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการ
หนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วย
ศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ ต่อเนื่องมั่นคงและ
ยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได ้

 ครู หมายถึง ผู ้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี หรือ
หลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบนายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป 
 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี ่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที ่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 2. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 4. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
 5. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
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วิธีค านวณ 
 

 
 
 

 
 
 หมายเหตุ  การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้ 
  
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  และ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน 
สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ 
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทน
การนับโครงการได้ 
 ๖. จ านวนและบัญชีรายชื ่อครู/อาจารย์ และครูฝ ึก ที ่ปฏิบ ัต ิงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๗. จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนบุคลากรที่มาช่วย
ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 
 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   
                   จ านวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 
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แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 มี โครงการ/กิจกรรม การ
อ นุ รั ก ษ์ พั ฒ น า แ ล ะ ส ร้ า ง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
    

1.  โครงการ  ส่ ง เส ริ มและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม ของ กก.๘ บก.กฝ.ฯ 
ป ร ะ จ า ปี  ๒ ๕ 6 0  พ ร้ อ ม
แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ใ น แ ต่ ล ะ
กิ จกรรม  การส่ ง เส ริ มและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 

ต.ค.59 ธกวส. 

2 มีการด าเนินการตามโครงการ/
กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา
แ ล ะ ส ร้ า ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์
ศิลปวัฒนธรรม  

เอกสาร/หลักฐานการขับเคลื่อน
โครงการ/กิจกรรม 

ต . ค . 5 9  -
30 ก.ย.60 

ธกวส. 

3 มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม
การอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณ์ศิ ลปวัฒนธรรม
  

บันทึ ก ราย งานสรุ ปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ รายงาน
ต่อผู้บริหารหน่วย 
 

ต.ค.60 ธกวส. 

4 
 
 
5 

มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลป วัฒนธรรม มาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการตาม
โครงการ  
มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น
โครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิ ล ป วัฒน ธ ร รม  ร า ย ง า น
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่ ง
การ  

1. บันทึกสรุปรายงานสรุปผล
การประเมินโครงการ เพ่ือให้
ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการ 
2. บัญชีรายชื่อบุคลากรของ
หน่วย 
 
 

ต.ค.60 ธกวส. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 
 

วัตถุประสงค ์: 
 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครู
ฝึกให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น และ
ได้มีการน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน 

 ครู หมายถึง ผู ้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลาง ที่ใช้ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 
 

 การน าความรู้มาขยายผล  หมายถึง  
 ๑) การน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบและ 
 ๒) มีการน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ 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 านวนและบัญชีรายชือ่ครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณเ์ช่น ศึกษา
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๓. เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาเผยแพร่ 
 4.  แผนการสอนหรือบันทึกการสอน ที่แสดงถึงการน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

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

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 
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แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/
อาจารย์ และครูฝึก 

1. แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
2560 ของ กก.8 ฯ  
2. โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพครู
ฝึก  
3. สรุปผลการฝึกอบรมโครงการ 
เพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึก 
4. น. กฝว. เรื่อง แจกจ่ายตาราง
การฝึกอบรม และวิทยากร/ครูฝึก 
หลักสูตร ที่น าความรู้ไปขยายผล 

ต.ค.60 
 

เม.ย.60 
 

พ.ค.60 
 

เม.ย.60 

ผงป. 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 

กฝว. 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการ
ด าเนินงานในปีงบประมาณ  ได้แก่ 
  - จ านวนและบัญชีรายชื่อ
ครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็น
ระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและ
นับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ที่มาช่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ 
เดือนขึ้นไป 
  - จ านวนและบัญชีรายชื่อ
ครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ไดร้ับการ
เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เช่น 
ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ 
ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่
นับคนซ้ า 

1. ค. กก.8 ฯ  เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครูฝึก 
ประจ าปี 2559 
2. บันทึกน า เรียน ผกก.8 ฯ 
ตารางสรุปผลบัญชีรายชื่อครูฝึก
ของหน่วย ที่ ได้รับการเพ่ิมพูน
ความรู้ ประจ าปี 2560 
 

ต.ค.59 
 
 

พ.ค.60 

กฝว. 
 
 

กฝว. 

3. 
 

4. 

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง
การน าความรู้มาเผยแพร่ 
แผนการสอนหรือบันทึกการสอน ที่
แ ส ด ง ถึ ง ก า ร น า ค ว า ม รู้ ม า
พัฒนาการเรียนการสอน 
 

1. น. กก.8 ฯ เรื่อง สั่งการให้ครู
ฝึก จัดท าแผนการสอนขยายผล
ให้กับผู้รับการฝึก หลักสูตรต่าง ๆ  
2. แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน/ภาพถ่าย การน าความรู้ไป
ขยายผล   

พ.ค.60 
 
 

เม.ย.60 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

 

วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
และน าไปสู่สังคมฐานความรู้ 

 ครู หมายถึง ผู ้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลาง ที่ใช้ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู ้ที ่ได้ร ับการแต่งตั ้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 1.  แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do)(0.25 คะแนน) 
  1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน) 
  1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(0.25 คะแนน) 
 ๒  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด 
 ๔ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมา
ตามตารางขนาดของกลุ ่มตัวอย่างของเครซี ่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณี ที ่ขนาด
ประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 
 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู ้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้
ก ากับการ รองผู้ก ากับการ) ที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด
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ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีใน
ตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่  และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ใน
กรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่  และมอร์แกน หรือของทาโร ยา
มาเน่ ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง   ของทา
โร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนน
เต็ม 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 ๒.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๔.  การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม 
 ๕.  เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วยราชการ
และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้น
ไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 



๓๙ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๖.  เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 7.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

 
แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 

 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๑ แผ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร  มี ก า ร
ด า เนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
 1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 
คะแนน) 
 1.2 มีการด าเนินการตามแผน 
(Do)(0.25 คะแนน) 
 1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน
(Check)(0.25 คะแนน) 
 1.4 มีการน าผลการประเมินมา
ปรับปรุง (Act)(0.25 คะแนน) 
  

1. ค าสั่ง กก.8 ฯ  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2560   
2. รายงานการประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
3. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2560 
4. หนังสือแจกจ่าย แผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2560 
5. ภาพถ่ายการรับฟังข้อราชการ
ประจ าวันของข้าราชการต ารวจทุก
นาย  
6. การประชุมประจ าเดือน ของ
หน่วย  
7. การประชุมประจ าเดือนของ 
กองร้อยที่ 1  
8. เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ของหน่วยเหนือ 
9. การฝึกอบรม โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  
10. การฝึกอบรม โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย)  
11. แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2560 

ต.ค.59 
 
 

ต.ค.59 
 

ต.ค.59 
 

ต.ค.59 
 

ต.ค.59-
ก.ย.60 

ธกวส. 
 
 

ธกวส. 
 

ธกวส. 
 

ธกวส. 
 

ธกวส. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๒ ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๘๐ 
   
   

1. บันทึก เรื่อง  น าเรียน สรุป
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาบุคลากร   
2. ค าสั่ ง  ให้ข้าราชการต ารวจ
เดินทางไปราชการต่อเนื่อง ช่วย
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ 

ต.ค.60 ธกวส. 

๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด 

เอกสารการจัดอบรมข้าราชการ
ต า รวจ ในการ พัฒนาด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2560 

ก.พ.60 กฝว. 

๔ จ า นวนบ ุคล ากรที ่ไ ด ้ร ับ ก า ร
พัฒนานอกเหนือจากด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากร
ทั้งหมด      

บัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจ ที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ประจ าปี 2560  ณ 30 ก.ย. 60 
 

  

๕ ร ะ ด ับ ค ว า ม พ ึง พ อ ใ จ ข อ ง
บุคลากรที ่มีต่อการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ 
จากคะแนนเต็ม ๕ 
  
 

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. บันทึกน าเรียนผู้บริหารหน่วย 
เรื่อง  สรุปผลการประเมินความพึง
พอใจบุคลากร ประจ าปี 2560 

ต.ค.60 ธกวส. 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

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

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินการไม่ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม 
 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่
กฎหมายก าหนด จ านวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตาม
บริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
  ตัวอย่างเช่น 
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 
  -ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 3.   มีการด าเนินการ 
  3.1 มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)  
  3.2 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2((0.33 
คะแนน) 
  3.3 มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2(0.34 คะแนน)  
 ๔   มีการด าเนินการ 
  4.1  จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (0.2 คะแนน) 
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  4.2 มีการด าเนินการตามแผน(0.2 คะแนน) 
  4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน(0.2 คะแนน) 
  4.4  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(0.2 คะแนน) 
  4.5 น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง(0.2 คะแนน) 
 ๕   มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒.  มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง
ในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๓.  เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษา
อบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  
 ๔.  เอกสารหลักฐานในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ ได้
จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 
 ๖.  มีแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 ๗.  มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๘.  มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
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แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความเสี่ยง โดย
มีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม 
และตั วแทนที่ รั บผิ ดชอบเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน   

1. ค าสั่ง กก.8 ฯ  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

ม.ค.60 ผงป. 

2 
 
 

3. 

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของ
หน่วยศึกษาอบรม 
มีการด าเนินการ 
 3 . 1  ม ีก า ร ป ร ะ เ ม ิน
โอกาสจากกา รว ิเ ค ร าะห ์ใ น
ประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน) 
 3.2 มีการประเมินผล
กระทบของความเสี่ยงจากการ
ว ิเ ค ร า ะ ห ์ใ น ป ร ะ เ ด ็น ที ่ 2 
(0.33 คะแนน) 
 3 . 3  ม ีก า ร จ ัด ล า ด ับ
ค ว า ม เ สี ่ย ง ที ่ไ ด ้จ า ก ก า ร
วิเคราะห์ในประเด็นที่ 2(0.34 
คะแนน)  

1. น. เชิญคณะท างานร่วมกัน
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
หน่วย 
2. น ผงป.เรื่อง รายงานการประชุม
คณะท างาน การบริหารความเสี่ยง 
ตามวาระ 
 - ระบุ ความ เสี่ ย ง  ปั จจั ยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง(น าข้อเสนอ
ของคณะกรรมการสถานศึกษามา
เพ่ิมด้วย) 
 - ประเมินโอกาส ผลกระทบ 
และจัดล าดับความเสี่ยง 
 - การจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง 

ม.ค.60 
 
 

ม.ค.60 

ผงป. 
 
 

ผงป. 

4 มีการด าเนินการ 
 4.1  จัดท าแผนบริหาร
ของความเสี ่ยง ที ่มีระดับความ
เสี่ยงสูงสุด (0.2 คะแนน) 
 4.2  ม ีการด า เน ินการ
ตามแผน(0.2 คะแนน) 
 4 . 3  มี ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
(0.2 คะแนน) 
 4.4  น าผลการประเมิน
ร า ย ง า น ต่ อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง (0.2 คะแนน) 

1. แผนบริหารความเสี่ยงและการ
แจกจ่าย 
2. น.แจ้งผู้ปฏิบัติตามแผนฯ เรื่อง 
ให้รายงานผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปี 
2560 
3. บ ันท ึกเสนอผู ้บร ิหาร เรื ่อง 
รายงานผลการปฏิบ ัต ิตามแผน
บริหารความเสียง 
4 .  น . กก . 8  ฯ  เ รื ่อ ง  ขอ เ ช ิญ
คณะท างานประชุมประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง 

ม.ค.60 
 

ส.ค.60 
 
 
 

ส.ค.60 
 
 

ก.ย.60 
 
 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

 4.5 น าผลการประเมิน
รายงานต่อผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่าง
น้อยปีละ ๑ ครั้ง(0.2 คะแนน) 
  
  

5. น. ผงป. เรื ่อง รายงานการ
ประชุมประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารความเสี่ยง  
6. รายงานการติดตามประเมินผล
ตามแผนบริหารความเสี่ยง เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา  
7. เอกสารการเชิญคณะกรรมการ
สถานศึกษาประชุม (ถ้ามี) 

ก.ย.60 
 
 

ก.ย.60 
 
 

ก.ย.60 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 
 

กฝว. 
 

5 มีการน าผลการประเ มิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
   

แผนบริหารความเสี่ ยงประจ าปี 
2561 (น าผลการประเมิน และ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ใช้ในการปรับแผน) 

ม.ค.61 ผงป. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑1  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในเรื ่องการบริการสิ ่งอ านวยความสะดวกที ่เ อื ้อต่อการเรียนการ สอน เช่น สื ่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมใน
หน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
 ๒ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบจ ากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ  
 ๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕ มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ         ใน
ประเด็น ที่ ๑ ถึง ๓ ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของ
ทาโร ยามาเน่ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทา
โร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 
 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
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 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 
 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้ง 
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา การ
จัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ 
 
 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 มีบริการห้องสมุดและแหล่ง
การเรียนรู้อื่น ๆ 
  

1 .  น .  เ รื ่อ ง  ข อ อ น ุม ัติ 
โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า ห ้อ ง ส ม ุด 
อ ุป ก ร ณ ์ก า ร ศ ึก ษ า  แ ล ะ
สภาพแวดล ้อมการ เ ร ียนรู้ 
ข อ ง  ก ก . 8  ฯ  ป ร ะ จ า ปี 
2560 

ก.พ.59 กฝว. 

2 มี บ ริ ก า ร ด้ า น ก า ย ภ า พ ที่
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้ศึกษา
อ บ ร ม อ ย่ า ง น้ อ ย ใ น ด้ า น
ห้อง เ รี ยน  ห้ องปฏิบั ติ การ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
    

1. ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนา
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ของ กก.8 ฯ 
2 . ภ า พ ถ ่า ย ก า ร พั ฒ น า
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

ก.พ.59 กฝว. 

3 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รั กษาความปลอดภั ยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 
อย่ า งน้ อยใน เ รื่ อ งปร ะปา 
ไฟฟ้า ระบบจ ากัดของเสีย 

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะท างาน ผู้ ประสานงาน 
และผู้ บันทึกข้อมูล  ก าหนด
มาตรกา รปร ะหยั ด ก า ร ใ ช้
พลังงาน 

ค.ที่เริ่มต้น
ระบบ 

 
 
 

ผงป. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบ
และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
    

2.  น .  กก .8  ฯ  เ รื่ อ ง  ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์การประหยัดค่า
สาธารณูปโภค 
3. แผนระวังป้องกันที่ตั้ง  
4 .  แผนป้ อ ง กั น และร ะ งั บ
อัคคีภัย   
5. น. กก.8 ฯ เรื่อง ก าชับการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ที่ตั้งหน่วย  
6. น. กก.8 ฯ เรื่อง ขออนุมัติ
เหมา เก็บขยะมู ลฝอย ของ
หน่วย 

 
 
 
 
 
 
 

4 ระดับความพึงพอใจของผู้
ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของ
การบริการในประเด็นที ่ ๑ 
ถึง ๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕   

1. แบบประเมินความพึงพอใจ 
2. น.  กฝว .  เ รื่ อง   ผลการ
ประเมินการบริการห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้   

ต.ค.60 กฝว. 

5 มี ก า ร น า ผ ลก า ร ป ร ะ เ มิ น
คุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้
เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดการบริการด้านกายภาพที่
ส น อ งค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ขอ ง
ผู้รับบริการ 
    

1 .  น .  ก ฝ ว .  เ รื่ อ ง  เ ส น อ
แผนพัฒนาการให้บริการ โดย 
น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
พัฒนาปรับปรุง  ในปี 2561  

ต.ค.60 กฝว. 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่ มีคุณภาพ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการด าเนินการ 
  ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
  ๑.๒  มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน  (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๒. มีการด าเนินการ 
  ๒.๑  ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
(๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๒  มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๓ มีการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๓. มีการด าเนินการ 
  ๓.๑  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
  ๓.๒  มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 
 ๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  ๔.๑ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด (๑๕ 
ม.ค.)และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๓ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปท าแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน 
(๐.๒๕ คะแนน)   
  ๔.๔ มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๕. มีการด าเนินการ 
  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ 
คะแนน)  
  ๕.๒ มีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงาน (๐.๕ คะแนน) 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไร ใน
การประกันคณุภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 
ระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม 
 ๕. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. มีเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามและตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
 ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
 ๙. มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยศึกษาอบรม 
 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๑๒. มีเอกสารหลักฐานการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงาน 
 
 
 
 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๑ มีการด าเนินการ 
 ๑ . ๑  มี แ น ว ท า ง ห รื อ
ขั้นตอนการด าเนินการประกัน
คุณภาพภายในที่ เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจของหน่วย

1. คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕60 ของ ตร. 
2. แผนการปฏิบัติระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕

ธ.ค.59 
 
 

ก.พ.60 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
 ๑.๒ มีการด าเนินการตาม
แ น ว ท า ง ห รื อ ขั้ น ต อ น ก า ร
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
(๐.๕ คะแนน) 

 

60 
3. รายงานการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ.
2560 
 

 
ต.ค.-ธ.ค.

60 

 
กฝว. 

๒ มีการด าเนินการ 
 ๒.๑ ให้ความส าคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อ
ก าหนดนโยบาย หลั ก เ กณฑ์ 
แน วทา ง  วิ ธี ก า ร ต ร วจสอ บ 
ประเมินคุณภาพภายใน(๐.๓๓ 
คะแนน) 
 ๒.๒ มีการก าหนดนโยบาย
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
 ๒.๓ มีการด าเนินการตาม
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน(๐.๓๔ คะแนน) 

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 
2560 
2. นโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี 2560  ของ กก.8 
บก.กฝ.ฯ  
3. รายงานสรุปผลการด าเนินการ
ตามนโยบายด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

ก.พ.60 
 
 
 

ก.พ.60 
 
 
 

ต.ค.-ธ.ค.
60 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 

๓ มีการด าเนินการ 
 ๓.๑ จัดให้มีผู้รับผิดชอบ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๓.๒ มีการประสานงาน
กั บหน่ วย ง านภายนอก (๐ .๕ 
คะแนน) 

 

1. ค. กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารพัฒนาและ
ติดตามการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2560 
2. ค. กก.8 ฯ  เรื่อง ค. แต่งตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา  
3. น. กก.8 ฯ เรื่อง เชิญ
คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วม
ประชุม 
4. น. กฝว. เรื่อง รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประจ าปี 2560 

ก.พ.60 
 
 
 
 

ก.พ.60 
 

ก.ย.60 
 
 

ต.ค.60 

กฝว. 
 
 
 
 

กฝว. 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 

๔ มีการด้าเนินงานด้านการประกัน
คุณ ภ า พก า ร ศึ กษ า ภ า ย ใน ที่

1. เอกสารการติดตามตรวจสอบ 
การด าเนินงานและขับเคลื่อนงาน

ก.พ.-ก.ย.
60 

กฝว. 
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ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 ๔.๑ การประเมินคุณภาพ
ภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา (๐.๒๕ 
คะแนน) 
 ๔.๒ การจัดท้ารายงาน
การประ เ มิ นตน เอง เสนอต่ อ
หน่ วยงานที่ เ กี่ ยวข้ องภายใน
ก้าหนด (๑๕ ม.ค.)และเปิดเผยให้
ส า ธ า ร ณ ช น ท ร า บ  (๐ . ๒ ๕ 
คะแนน) 
 ๔.๓ ก า ร น้ า ผ ล ก า ร
ประเมินคุณภาพภายในไปท้ า
แผนการด้าเนินงานหรือมาตรการที่
ชัดเจน (๐.๒๕ คะแนน)   
 ๔.๔ มีกา รด้ า เนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

 

ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
2560 ในการประชุมประจ าเดือน 
และการแจ้งเตือนทางระบบ ไลท์ 
และการท าหนังสือติดตาม  
2. ค. กก.8 เรื่อง แต่งตั้งคณะ 
กรรมการจัดท า รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR)ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560 
3. น. กฝว. เรื่อง ตรวจสอบแฟ้ม
เพ่ือจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง 
4. น. คณะกรรมการฯ เรื่อง 
รายงานการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้ 
ของคณะกรรมการจัดท า SAR 
5. ภาพถ่ายการตรวจสอบแฟ้มตัว
บ่งชี้  
6. น. กก.8 ฯ เรื่อง  ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง ของ กก.8 ฯ 
ประจ าปี 2560 และหลักฐานทาง
ไปรษณีย์ 
7. น. น าเรียนและภาพถ่ายหน้า
เว็บไซต์ การเปิดเผยให้สาธารณชน
ทราบ 
8. ค.กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา
คุณภาพการประกันปี 2560 
9. รายงานการประชุม น าผลการ
ประเมินการประกันคุณภาพภายใน
จากคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน 
มาจัดท าแผนพัฒนาฯ  
10. แผนพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 
2560 
11. รายงานความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย 
ระบบการประกันคุณภาพ

 
 
 
 

พ.ย.60 
 
 
 

พ.ย.60 
 
 

พ.ย.60 
 
 
 
 

ม.ค.61 
 
 
 

ม.ค.61 
 
 

เม.ย.60 
 
 

เม.ย.60 
 
 
 

เม.ย.60 
 
 

ต.ค.60 

 
 
 
 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 
 
 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 



๕๒ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

การศึกษา ประจ าปี 2560  
๕ มีการด าเนินการ 

 ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ ้น 
(๐.๕ คะแนน) 
 ๕.๒ มีการด าเนินงานโดย
น าระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ
การด าเนินงาน (๐.๕ คะแนน) 

 

1. คู่มือ แนวทางการจัดเก็บ
เอกสารการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ า 2560  ของ 
กก.8 ฯ  
2. ภาพหน้าเว็บไซต์ เผยแพร่คู่มือ
แนวทางการจัดเก็บเอกสารประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2560 
3. โครงการ กิจกรรม 5 ส.  
4.  ค .  กก .8  ฯ  เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ประเมินผลโครงการ 
5. น. น าเรียน ผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น 
6. ภาพถ่ายการมอบรางวัล ต่อ
หน้าข้าราชการต ารวจเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี 

ม.ค.60 
 
 
 

ก.พ.60 
 
 
 

ต.ค.59 
พ.ย.59 

 
 

พ.ย.59 
 

ก.พ.60 

กฝว. 
 
 
 

ผงป. 
 
 
 

ธกวส. 
ธกวส. 

 
 

ธกวส. 
 

ธกวส. 

 
  



๕๓ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑3 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 การยกย่อง  หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชม จากผลของอัต
ลักษณ์ 

 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน) 
  1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน) 
  1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน) 
 ๒ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และ
หรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
 4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 5 ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
 หมายเหตุ  การยกย่อง ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษา
อบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และ



๕๔ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือ จุดเด่นของ
หน่วยศกึษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้ร ับรางวัล หรือการได้ร ับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น 
 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 มี ก า รด า เนิ น งานตามวงจ ร
คุณภาพ PDCA 
 1.1 มีการวางแผน (Plan) 
(0.25 คะแนน) 
 1.2 มีการด าเนินการตาม
แผน (Do) (0.25 คะแนน) 
 1.3 มีการตรวจสอบและ
ประเมิน (Check) (0.25 
คะแนน) 
 1.4 มีการน าผลการ
ปร ะ เ มิน มา ปรั บป รุ ง  ( Act) 
(0.25 คะแนน) 
  
 

1.  น.  กฝว .   เรื่ อง  ขอความ
เห็ น ชอบแผนหรื อ โ ค ร งก า ร
พัฒนาอัตลักษณ์ ประจ าปี 2560 
2. ค. กก.8 ฯ เรื่อง การฝึกอบรม
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึก
ตามความช านาญเฉพาะด้าน 
(การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 
3.  สรุ ปผลและประ เมินก า ร
ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน(การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย) 
4. แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
2 5 6 1  โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน  

เม.ย.60 
 
 

พ.ค.60 
 
 
 

มิ.ย.60 
 
 
 
 

ธ.ค.60 
 
 

กฝว. 
 
 

ผงป. 
 
 
 

ผงป. 
 
 
 
 

ผงป. 
 

2 การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
  

1.  น .  กก .8 ฯ รายงานสรุป
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
โครงการพัฒนาอัตลักษณ์ เกิน
กว่าร้อยละ 80 

ต.ค.60 กฝว. 

3 มี ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร ต า ม
ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินการของหน่วยศึกษา
อบรม และหรือตามจุดเน้นและ
จุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
   

1. ค. เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
ปรับปรุงหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
2560 
2. น. กฝว. เรื่อง รายงานการ
ประชุมปรับปรุงหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี 2560 

ธ.ค.59 
 
 

ธ.ค.59 

กฝว. 
 
 

กฝว. 

4 ได ้ร ับการยกย ่อ งระด ับกอง
บังคับการ หรือกองบัญชาการ 
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1. หนังสือ ขอชมเชยการปฏิบัติ
ห น้ า ที่  ด้ า น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย  ข อ ง ผู้ รั บ ก า ร

เม.ย.60 
 
 

กฝว. 



๕๕ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

   
     

ฝึกอบรม ที่ส าเร็จจาก กก.8 ฯ  
2. เอกสาร/หลักฐาน รายชื่อผู้
ผ่านการฝึกอบรม ที่สอดคล้องกับ
หนังสือชมเชย  
 

 
 

5 ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค
หรือระดับชาติหรือนานาชาติ 
  
 

1. น. สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เรื่อง ชมเชยการปฏิบัติ
ห น้ า ที่  ด้ า น ก า ร ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย  ข อ ง ผู้ รั บ ก า ร
ฝึกอบรม ที่ส าเร็จจาก กก.8 ฯ  

เม.ย.60 กฝว. 

 
  



๕๖ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑4 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม
พันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
 

 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีการด าเนินการ 
  1.1 มีการก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน) 
  1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม(0.33 คะแนน) 
  1.3 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน(0.34 คะแนน) 
 ๒ มีการด าเนินการ 
  2.1 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์(0.5 คะแนน) 
  2.2 มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม(0.5 คะแนน) 
 ๓ มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 ๔ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 5 มีการด าเนินการ 
  5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน) 
  5.2 มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม นิยาม
ความหมาย และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับความส าเร็จของเอกลักษณ์ท่ีเหมาะสม 
 ๓.  เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 ๔.  เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา 
 

 
 



๕๗ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 
 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

1 มีการด าเนินการ 
 1.1 มีการก าหนดเอกลักษณ์
หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน) 
 1 . 2  นิ ย า ม ค ว า ม ห ม า ย
เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
(0.33 คะแนน) 
 1.3 มีเหตุผลในการก าหนด
เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
อย่างชัดเจน(0.34 คะแนน)  

1. ค าสั่ง กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะท างานทบทวนเอกลักษณ์ 
ประจ าปี 2560 
2. น. ผงป. เรื่อง  สรุปผลการ
ประชุมทบทวนเอกลักษณ์ 
3. น. กก.8 ฯ ประชาสัมพันธ์
เ อกลั กษณ์  ของหน่ ว ย  ให้ กั บ
ข้าราชการต ารวจได้ทราบและ
ร่วมกันขับเคลื่อนเอกลักษณ์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
4. เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วย   

ก.พ.60 
 
 

ก.พ.60 
 

มี.ค.-ต.ค.
60 

 
 
 

ก.พ.60 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 
 
 
 

ผงป. 
2 มีการด าเนินการ 

 2.1 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ใน
การวัดเอกลักษณ์(0.5 คะแนน) 
 2.2 มีระดับความส าเร็จใน
การวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม(0.5 
คะแนน)  

1. น. ผงป. เรื่อง สรุปผลการประชุม
จัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปี 
2560 โดยก าหนดตั วบ่ งชี้ วั ด
เอกลักษณ์ และวัดความส าเร็จ 

มี.ค.60 
 

ผงป. 

3 ม ีก ร ะ บ ว น ก า ร แ ล ะ ก ล ไ ก
ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง 
  
 

1. ค. กก.8 ฯ  แต่งตั้งคณะท างาน
จัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย  
2. น. ผงป ฯ เรื่อง  สรุปผลการประชุม
จัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ประจ าปี 
2560  
3. น. กก.8 ฯ แจกจ่ายแผนพัฒนา
เอกลักษณ์ของหน่วย  
4 .  เ อ ก ส า ร ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ 
5. เอกสารสรุปผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาเอกลักษณ ์

ก.พ.60 
 

ก.พ.60 
 
 

ก.พ.60 
 

ก.พ.-ต.ค.
60 

ต.ค.60 
 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 

ผงป. 

4 เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการ
มีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และ
บุ ค ล า ก ร ใ น ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
เอกลั กษณ์สู่ ก ารปฏิบั ติ อย่ า ง
สมบูรณ์ 
   
   

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานทบทวน
เอกลักษณ์ของหน่วย 
2. ค าสั่ งแต่งตั้ งคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย 
3. สรุปผลการฝึกอบรม โครงการ เพ่ิม
ประสิทธิครูฝึกตามความช านาญเฉพาะ
ด้าน (การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) 

ก.พ.60 
 

ก.พ.60 
 

มิ.ย.60 
 

ผงป. 
 

ผงป. 
 

ผงป. 



๕๘ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

4. ภาพถ่ายกิจกรรมการมีส่วนร่วม 

5 เ อ ก ส า ร ห ล ัก ฐ า น ใ น ก า ร
ป ร ะ เ ม ิน ผ ล  ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผล และการน าผลไป
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
  

1. น. ผงป. เรื่ อง ขออนุมัติแบบ
ประเมินความคิดเห็ นขับเคลื่ อน
เอกลักษณ์ ประจ าปี 2560 
2. น. ผงป.  เรื่อง น าเรียนสรุปแบบ
ประเมินความคิดเห็นในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์ ประจ าปี 2560  
3. น. ผงป. เรื่อง น าเรียนแผนพัฒนา
ปรับปรุงเอกลักษณ์ ประจ าปี 2561 

ต.ค.60 
 
 

ต.ค.60 
 
 

ต.ค.60 

ผงป. 
 
 

ผงป. 
 
 

ผงป. 

 
  



๕๙ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี  15  ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน 
หรือแก้ปัญหาของสังคม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า ป้องกันหรือการแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 
 การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
 การยกย่อง  หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน 
 หมายเหตุ หน่วยงานยกย่อง  ระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด และต้องเป็นกอง
บังคับการ ที่ได้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง  
  
ประเด็นการพิจารณา   
 ๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน) 
  1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน) 
  1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน) 
 ๒ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติหรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น า ป้องกันหรือ
แก้ปญัหาสังคมในด้านต่างๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 



๖๐ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดยมี
บทบาทในการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่างๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการ
ประเมินความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

๕. เอกสารหล ักฐานข ้อม ูลที ่แสดงถ ึงการได ้ร ับการยกย ่องระด ับกอ งบ ังค ับการ  หร ือ
กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 

 
แนวทางการจัดเก็บเอกสาร/แผนการปฏิบัติ 

 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

๑ มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA 
 1.1 มีการวางแผน (Plan) 
(0.25 คะแนน) 
 1.2 มีการด าเนินการตาม
แผน (Do) (0.25 คะแนน) 
 1.3 มีการตรวจสอบและ
ประเมิน (Check) (0.25 
คะแนน) 
 1.4 มีการน าผลการประเมิน
ม า ป รั บ ป รุ ง  ( Act) ( 0 . 2 5 
คะแนน) 
  
 

1 .  น .  กฝว .  เ รื่ อ ง  ขออนุ มั ติ
โครงการ จิ ตอาสาแก้ปัญหาผู้
ประสบอุทกภัย ประจ าปี ๒๕60 
2. ค. กก.๘ ฯ เรื่อง  ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ประจ าปี ๒๕60 
3. น. กฝว. เรื่อง รายงานผลการ
ส ารวจผู้ประสบอุทกภัย  
4. เอกสารการรายงานผลการ
ปฏิบัติไปยังหน่วยเหนือ 
5. น. กฝว. เรื่อง รายรายงานสรุป
โครงการ จิ ตอาสาแก้ปัญหาผู้
ประสบอุทกภัย ประจ าปี 2560 
6.  หนั งสื อน า เ รี ยน ขออนุมั ติ
โครงการ จิ ตอาสาแก้ปัญหาผู้
ประสบอุกภัย ประจ าปี ๒๕61 

ต.ค.59 
 
 

ต.ค.59 
 
 

ธ.ค.59 
 

ธ.ค.59-
มี.ค.60 
ต.ค.60 

 
 

ต.ค.60 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 

กฝว. 
 

กฝว. 
 
 

กฝว. 
 

๒ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย
ตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐  
 

1. น. กฝว. เรื่อง รายรายงานสรุป
โครงการ จิ ตอาสาแก้ปัญหาผู้
ประสบอุทกภัย ประจ าปี 2560 

ต.ค.60 กฝว. 

3 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม 
 จากการการด าเนินการ
โครงการจิตอาสาแก้ปัญหาภัย
แล้ง ผลกระทบที่เกิดประโยชน์ 

1. น. กฝว. เรื่อง รายรายงานสรุป
โครงการ จิ ตอาสาแก้ปัญหาผู้
ประสบอุทกภัย ประจ าปี 2560 
 

ต.ค.60 กฝว. 



๖๑ 

 

แนวทางการจัดเก็บเอกสาร ระบบประกนัคณุภาพการศกึษาประจ าปี  ๒๕60 

ข้อที่ ประเด็นการพิจารณา รายการเอกสารหลักฐาน 
ระยะเวลา
การปฏิบัติ 

หน่วย
ปฏิบัติ 

จากรายงานสรุปโครงการ 
(เอกสารหมายเลข 1.5) 

๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับ
การ หรือกองบัญชาการ หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  

1. น. กก.๘ ฯ เรื่อง  รายงานผล
การด าเนินงาน ตามโครงการ จิต
อาสาแก้ปัญหาผู้ประสบอุทกภัย 
ประจ าปี 2560  ไปยัง ผบก.ตชด.
ภาค 4 
2. น. บก.ตชด.ภาค 4 เรื่อง  ขอ
ชมเชย การปฏิบัติหน้าที่ 

มี.ค.60 
 
 
 
 

มี.ค.60 

กฝว. 
 
 
 
 

กฝว. 

๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค 
หรือชาติหรือนานาชาติ 
  

1. น. กก.๘ฯ เรื่อง  รายงานการ
ปฏิบัติ งานด้านการช่วยเหลือผู้
ประสบผู้ประสบอุทกภัย ประจ าปี 
2560 ไปยัง สนง.ปภ.จว.นครศรีฯ 
2. น.จว.นครศรีฯ เรื่อง  ชื่นชมและ
ชมเชย การปฏิบัติหน้าที่ 

มี.ค. 
 
 
 

มี.ค. 

กฝว. 
 
 
 

กฝว. 

 


