
 ระยะเวลาในการใช้ตัวบ่งช้ี  ๓ ปี  ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 
 หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจ า 
           กองก ากับการ ๒ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ใช้หลักสูตร 
ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี และหลักสูตรที่ มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป     
ประกอบด้วย 
 1. กอป.รุ่นที่ 17 (สายครู ตชด.) 
 2. ตชด.ระดับพื้นฐาน (กอป.รุ่นที่ 17) 
 3. ตชด.ระดับพื้นฐาน (นสต.ปี 61) 
 4. นสต.รุ่น 1 ประจ าปี 2562 
 5. นสต.รุ่น 2 ประจ าปี 2562 
 6. นสต.ประจ าปี 2563 
 
ตัวบ่งช้ีที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน  มี ๒ ส่วน 
 
1. ตัวบ่งช้ีการตรวจเอกสาร  ๗๐% 
2. ตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ์  ๓๐% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงช้ีที่ 1  การเตรียมความพรอมของผเูรียน  
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
ประเด็นการพิจารณา   
 1. พิจารณาผู เรียนแรกเขา โดยมีกระบวนการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผู เรียนเขาสูมาตรฐาน            
ใกลเคียงกัน   
 - เอกสารการมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน เช่น             
การปฐมนิเทศ แถลงหลักสูตร หรือการประเมินเชิงวิชาการ (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ สมรรถนะ
ทางร่างกาย หรือวิชาชีพเฉพาะ) 
 2. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และน าศักยภาพของผู เรียนบางสวนมาใชประโยชน
(๐.๕ คะแนน)   
 - เอกสารการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น แบบกรอกประวัติผู้เรียนรายบุคคลหรือ Pre-Test 
 - เอกสารการน าผลวิเคราะห์ปปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น แผนการสอนที่ลงรายละเอียดการ
น าศักยภาพของนักเรียนมาใช้ในชั่วโมงท่ีสอน 
 3. จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหค าปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลปกในการก ากับ ติดตาม
ผลลัพธจากผูเรียน (๐.๕ คะแนน)  
 - ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ระบุหน้าที่ รับผิดชอบ  
 - สรุปรายงานผลการก ากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียนโดยการให้ค าปรึกษาในชั่วโมงผู้บังคับบัญชา การ
ให้ค าแนะน า พูดคุยกับ นสต. และก าหนดวงรอบการรายงาน 
 4. จัดระบบการประเมินกระบวนการขางตนทั้ง 3 ประเด็น น าสูการปรับปรุงและพัฒนา  
 - รายงานการประชุมแจ้งกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น กระบวนการเตรียมความพร้อม วิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการรับทราบและประเมินผลทั้ง 3 ประเด็น
เพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการสอนของครูอาจารย์ 
 5. น าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสูการปฏิบัติที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 
 - น ารายงานการประชุมเสนอผู้บังคับบัญชาสั่งการ 
ตัวบงช้ีที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน   
ชนิดของตัวบงช้ี  กระบวนการ 
ประเด็นการพิจารณา   
 1. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรที่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผู
เรียนในศตวรรษท่ี 21 โดยกิจกรรมตองเหมาะสมกับผูเรียน (๐.๕ คะแนน)     
 - จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 
เช่น โครงการจิตอาสา โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 
 2. ด าเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ก าหนดอยางครบถวน   
 - ผลการด าเนินการทุกโครงการตามแผนกิจกรรมของหน่วย 
 3. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม (๐.๕ คะแนน)  
และน าผลการประเมินปปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งตอปป (๐.๕ คะแนน)    
 - ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของทุกโครงการ และน าผลการประเมิน  ข้อเสนอแนะ 
น าเรียนผู้บังคับบัญชาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือเป็นแนวทางในปีต่อปป 



 4. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน) และน าผลการ
ประเมินปปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน)    
 - ผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมเมื่อด าเนินการครบทุกโครงการ จัดท า
แผนปรับปรุงในภาพรวมของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและสรุปน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ สั่งการต่อปป  
 5. ศิษย เกามีสวนรวมในการพัฒนาผู เรียนทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต างๆ และสราง                       
คุณประโยชนใหกับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)    
 - เอกสารหนังสือเชิญศิษย์เก่ามาเป็นวิทยากรหรือมาร่วมในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 - ใบประกาศนียบัตรที่แสดงว่าจบการศึกษาจากหน่วยของศิษย์เก่า  
 6. ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกา ปดรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสรางชื่อเสียงใหกับส านักงาน
ต ารวจแหงชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหนาที่ของต ารวจ (๐.๕ คะแนน) 
 - เอกสารแสดงว่าศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าปด้รับรางวัลระดับชาติ นานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติที่เก่ียวกับภารกิจหนาที่ของต ารวจ 
ตัวบงชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของตอการปฏิบัติงานของผูส าเร็จการศึกษา
อบรม ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ประเด็นการพิจารณา   
 ๑. แบบประเมินของผูบังคับบัญชาและผูที่เก่ียวของตองครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน คือ    
  ๑.๑ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)    
  ๑.๒ ดานความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการท างาน (๐.๓๓ คะแนน)    
  ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)   
 - ตัวอย่างแบบประเมินที่ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ของทุกหลักสูตร พร้อมบัญชีรายชื่อผู้อบรม 
 ๒. แบบประเมินตองปดรับกลับคืนมาปมนอยกวารอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยาง
ของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรปมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร           
ยามาเน  
  ๒.๑ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ตองปดรับกลับคืนมาปมนอยกวา             
รอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่
ขนาดประชากรปมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน (๐.๕ คะแนน)   
  ๒.๒ แบบประเมินของผู ที่เกี่ยวของ ตองปดรับกลับคืนมาปมนอยกวารอยละ 80 หรือ            
ตามตารางขนาดของกล ุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรปมมี
ในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน โดยแบบประเมินของผูที่เกี่ยวของ ปดแก เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา 
หรือผูรับบริการ สามารถน ามารวมกันปด (๐.๕ คะแนน)   
 - หนังสือส่งแบบประเมิน และหนังสือตอบรับแบบประเมินจากต้นสังกัดผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม          
ปม่นอ้ยกว่าร้อยละ 80 
 ๓. วิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดานทั้ง 2 กลุม โดยความพึงพอใจของแตละกลุม ตองปด
คะแนนเฉลี่ยปมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) พรอมวิเคราะหประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)  
 - ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมิน ต้องปด้คะแนนเฉลี่ยปม่น้อยกว่า 3.51 
 - วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ  
  ๔. น าผลการประเมินความพึงพอใจ ปญหาและขอเสนอแนะ เสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย          
เพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และใหขอเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)   
 - น าข้อมูลจากข้อ 3 น าเรียนผู้บังคับบัญชา เพ่ือให้สั่งการเป็นแนวปฏิบัติในปีต่อปป 



 
 ๕. น าขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย มาใชในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน การ
สอนอยางเปนรูปธรรม  
 - น าข้อเสนอแนะ สั่งการของผู้บังคับบัญชา แจ้งส่วนเกี่ยวข้องทราบ เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในครั้งต่อปป 
ตัวบงช้ีที่ 4  อาจารยประจ า   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ประเด็นการพิจารณา  
 1. อาจารยประจ าทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ ที่สอดคลองกับ รายวิชาที่
จัดการเรียนการสอน   
 - บัญชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์ประจ า ใบกรอกประวัติวิทยากร ระบุวิชาที่สอน 
 2. อาจารยประจ าทุกคนตองจัดท าสื่อการสอน หรือเอกสารต ารา หรือบทความทางวิชาการ หรือ              
e-Learning ปมนอยกวา 1 ชิ้นตอคนตอป  
 - หน้าแรกพาวเวอร์พอยท์ของอาจารย์ประจ าทุกคน ที่ระบุวิชาที่สอน 
 3. จ านวนอาจารยประจ ารอยละ 80 ของอาจารยประจ าทั้งหมด มีเทคนิคการสอน เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจ าลองสถานการณ
เปนตน   
 - แผนการสอนของอาจารย์ประจ าร้อยละ 80 ที่ระบุการใช้เทคนิคต่างๆในการสอน เช่น Case Study 
ให้ออกมาแสดงบทบาทสมมต ิ
 4. อาจารยประจ าทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน(๐.5 คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธและ           
ขอเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อน าปปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)  
 - แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนของอาจารย์ประจ าทุกวิชา ทุกครั้ง ทุกหลักสูตร  โดยใน
แผนการสอนควรระบุปัญหาและอุปสรรค    
 5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยประจ ารอยละ 80 ของอาจารยประจ าทั้งหมด ตองมีผลการ
ประเมินปมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะปปปรับปรุงและพัฒนา 
(๐.๕ คะแนน) 
 - ตัวอย่างแบบประเมินอาจารย์ประจ าทุกวิชา ทุกคน ผลการประเมินปม่น้อยกว่า 3.51 
 - สรุปรายงานการประเมินอาจารย์ประจ าทุกคน พร้อมปัญหา ข้อขัดข้อง น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 
และสั่งการ 
 - แผนปรับปรุงแก้ปขจากปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีที่ 5  อาจารยพิเศษ   
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ประเด็นการพิจารณา  
 ๑. หนวยศึกษาอบรมมีระบบและกลปกในการสรรหาอาจารยพิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน 
กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการด าเนินการใหมีคุณภาพยิ่งข้ึน (๐.๓๓ คะแนน)  
 - จัดตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์พิเศษ ระบุหลักเกณฑ์ในการสรรหา 
 - รายงานการประชุมแจ้งผลการประเมินอาจารย์พิเศษให้คณะกรรมการสรรหาทราบ เพ่ือ ใช้เป็น
เกณฑ์ในการเชิญมาสอนต่อปป  



 ๒. อาจารยพิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณตรงกับวิชาที่สอน  
 - บัญชีรายชื่ออาจารย์พิเศษทั้งหมด ใบกรอกประวัติวิทยากร ระบุวิชาที่สอน 
 ๓. สรางความเขาใจกับอาจารยพิเศษทุกคนในประเด็นตางๆ เชน วัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชา
ที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน วัฒนธรรมองคกร และการควบคุม คุณภาพ
การศึกษา เปนตน  
 - หนังสือเชิญมาสอนพร้อมระบุขอบเขตการสอน 
 - เชิญรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อพูดคุยกับอาจารย์พิเศษในประเด็นต่างๆ 
 - รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการฝึก 
 4. อาจารยพิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช ในการประเมิน(๐.5 คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธและ               
ขอเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อน าปปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)  
 - แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนทุกวิชา รายครั้ง ทุกหลักสูตร ทุกคนของอาจารย์พิเศษ โดยใน
แผนการสอนควรระบุปัญหาและอุปสรรค      
 5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษรายบุคคลรอยละ 80 ของอาจารยพิเศษทั้งหมด ตองมี
ผลการประเมินปมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะปปปรับปรุงและ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 - ตัวอย่างแบบประเมินอาจารย์พิเศษทุกวิชา ทุกคน ผลการประเมินปม่น้อยกว่า 3.51 
 - สรุปรายงานการประเมินอาจารย์พิเศษทุกคน พร้อมปัญหา ข้อขัดข้อง น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 
และสั่งการ 
 - แผนปรับปรุงแก้ปขจากปัญหา ข้อเสนอแนะ 
ตัวบงช้ีที่ 6  การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยศึกษาอบรม   
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ 
ไม่มีการประเมิน 
ตัวบงช้ีที่ 7  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่สวนกลางก าหนด  
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ  
ประเด็นการพิจารณา         
 1. หนวยศึกษาอบรมมีส วนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน                 
(๐.๕ คะแนน) เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพสนองความตองการของส านักงานต ารวจแหงชาติ 
 - วิทยุแจ้งให้หน่วยร่วมประชุมหรือสัมมนา 
 - หนังสือส่งตัวข้าราชการต ารวจเข้าร่วมพัฒนาหลักสูตร           
 2. หนวยศึกษาอบรมเชิญอาจารย และผู เกี่ยวของมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให เปนปป             
ตามหลักสูตร  
 - หนังสือเชิญประชุม 
 - รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมโดยเชิญครู/อาจารย์ ทาวางแผนการจัดการเรียนการสอน         
 3. การจัดการเรียนการสอนเปนปปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่ก าหนดปว  
 - แจกจ่ายเอกสารแถลงหลักสูตร 
 - แจกจ่ายค าสั่งกองอ านวยการฝึกพร้อมตารางสอน 
 - แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนตามตารางสอน 



 4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแตละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และน าสูการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง (๐.๕ คะแนน)  
 - ตัวอย่างแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
 - บันทึกเสนอ/รายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน  
 5. มีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการน าผลปปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรในครั้งตอปป (๐.๕ คะแนน)  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร 
 - น าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ ปปท าแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีถัดปป 
ตัวบงช้ีที่ 8   กระบวนการจัดการเรียนการสอน   
ชนิดของตัวบงช้ี กระบวนการ  
ประเด็นการพิจารณา   
 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู
ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
 - แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนตามตารางสอนทุกหลักสูตร 
 - บันทึกน าเรียนรายงานแผนการสอนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 2. มีเทคนิคการสอนที่เนนปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู เรียนมีความเขาใจและ                      
ปดรับประโยชนสามารถปฏิบัติปดจริง   
 - แผนการสอนที่ระบุเทคนิคการสอนของครู/อาจารย์ 
 3. ภาควิชาปฏิบัติเนนการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใชอุปกรณเครื่องชวยฝกใหครบถวนตาม ผลลัพธการ
เรียนรูที่ก าหนด    
 - เอกสารหลักฐานการเบิกใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 
 4. มีการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น   
 - เอกสารการท า MOU ระหว่างสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานอื่น 
 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา จุดเด น               
จุดดอยของการจัดการเรียนการสอน น ามาปรับปรุงอยางตอเนื่อง 
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สรุปผลการจัดการเรียนการสอน 
 - บันทึกน าเรียนรายงานการประชุมเพ่ือน าข้อสรุปผลการจัดการเรียนการสอน จุดเด่น จุดด้อย ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ สั่งการ และแจ้งส่วนเกี่ยวข้องน าปปปรับปรุงพัฒนาในการจัดการเรียนการสอนต่อปป 
ตัวบงช้ีที่ ๙  การประเมินผเูรียน   
ชนิดตัวบงช้ี        กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา   
 1. ก าหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวม  
 - ประมวลการสอนของครู/อาจารย์ทุกคน 
 - ตารางสอน   
 2. ผูเรียนผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ปมนอยกวารอยละ 80 ของจ านวน ผูเรียน
ทัง้หมด 
 - ผลการเรียนของผู้เข้ารับการฝึกแต่ละหลักสูตร โดยผ่านเกณฑ์ทดสอบทางวิชาการปม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐   



 - แผนการฝึกอบรมประจ าปี ๒๕๖๒   
 - แถลงหลักสูตร        
 3. ประเมินผลการเรียนรูในการประเมินตามสภาพจริง โดยใชเครื่องมือที่มีความหลากหลาย เชน                
ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน                     
แฟมสะสมงาน เปนตน    
 -รายชื่อพร้อมคะแนนผู้ที่รับการทดสอบของผู้ศึกษาอบรมแต่ละหลักสูตร                                                                                                 
 - ตัวอย่างข้อสอบวัดผล                                                        
 - แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนที่ระบุว่าประเมินด้วยข้อสอบแบบใด 
 4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหปดมาตรฐานเดียวกัน   
 -ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบหรือเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 
 -ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบหรือเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือชี้แจงให้เป็นใน
แนวทางเดียวกัน 
 5. ก ากับใหมีการพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 
 - น.เชิญประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบหรือเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้ 
 - รายงานการประชุมหลังมีการวัดผลผู้เรียน โดยน าผลการสอบของ นสต. มาวิเคราะห์ในรายวิชาที่มี
การสอบตกจ านวนมาก พร้อมทั้งเสนอแนวทางแก้ปข 
ตัวบงช้ีที่ 10  สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ใชส าหรับพัฒนาผเูรียน   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา  
 1. หนวยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนร  ูที่สอดคลองกับการเรียนการสอนใหกับ
หลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก      
 -แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียน เครื่องช่วยฝึก 
 2. มีความพรอมส าหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอม
การเรียนรู บริเวณโดยรอบหนวยศึกษาอบรม  
 - หน่วยมีห้องสมุด 1 แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลรองรับให้กับผู้เข้ารับการฝึก ข้าราชการ
ต ารวจและครอบครัว รวมทั้งมีห้องศูนย์อาเซียน ศูนย์ภาษาเขมร และศูนย์การเรียนรู้ ปจ. 
 3. ศิษยปจจุบันหรือศิษย เกาเปนผู สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ใหกับหนวยศึกษาอบรม                 
เพ่ือเปนประโยชนกับผูเรียน   
 - ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ที่ศิษย์เก่าบริจาคให้หน่วยศึกษาอบรม 
 4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด แหลงเรียนรู ฐานขอมูลทรัพยากร วารสารวิชาการ ทั้งปทย
และตางประเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการที่จ าเปนตอหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ เปนตน 
(๐.๕ คะแนน) และน าสูการใชหรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  (๐.๕ คะแนน)  
 - กก.2 ฯ มีห้องคอมพิวเตอร์พร้อมอินเตอร์เน็ต 1 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สืบค้นข้อมูลรองรับให้กับ
ผู้เข้ารับการฝึก ข้าราชการต ารวจและครอบครัว 
 - บัญชีการลงชื่อใช้บริการห้องคอมพิวเตอร์ 
 - แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนวิชาภาษาอังกฤษระบุว่าใช้อินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล 
 5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ตองปด คะแนน            
ปมนอยกวา 3.51  (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะปปปรับปรุงและ พัฒนา (๐.๕ 
คะแนน)  



 - ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คิดค่าเฉลี่ยปด้ 4.49 
 - น าข้อเสนอแนะน าเรียนผู้บังคับบัญชา ปปท าแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อปป 
ตัวบงช้ีที่ 11  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่น าไปใชกับหนวยงาน หรือชุมชน สังคม  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา   
 1. มีระบบและกลปกในการสนับสนุนการด าเนินงานดานงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ โดยจัดฝก      
อบรม จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุน การท าวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
 - เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรด้านงานนวัตกรรม 

 2. สนับสนุนงบประมาณดานงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ จากแหลงทุนภายในหรือภายนอก   
 - เอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก ในการด าเนินงาน
นวัตกรรม  
 3. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  
  3.1 อาจารย มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ปมนอยกวารอยละ 10 ของอาจารย
ทั้งหมด      
  3.2 ครู หรือครูฝก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ จ านวนปมนอยกวา 1 ชิ้นตอป  
 -  รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมดประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 4. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่น าปปใชประโยชนกับหนวยงานหรือชุมชน สังคม    
  4.1 มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทั้งหมดของอาจารย ปปใชประโยชน
กับหนวยงานหรือชุมชน สังคม    
  4.2 มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของครู หรือครูฝกปปใชประโยชนกับหนวย
งานหรือชุมชน สังคม จ านวนปมนอยกวา 1 ชิ้นตอป  
 - รายชื่ออาจารย์ประจ าที่ผลิตผลงานนวัตกรรม (เครื่องรบกวนสัญญาณแบบพกพา ๑ ชิ้นงาน) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
 5. ติดตามประเมินการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ (๐.๕ คะแนน) และน าผลการ
ประเมิน ปปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวยศึกษาอบรมในปตอปป (๐.๕ คะแนน) 
 - หนังสือรับรองนวัตกรรมจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา 
 - เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการน านวัตกรรมปปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุปว้ 
 - หนังสือรับรองการน านวัตกรรมปปใช้ประโยชน์จากเรือนจ ากลางฉะเชิงเทรา 
 - เอกสารหรือหลักฐานการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม 
 - บันทึกน าเรียนผลการประเมินการใช้ประโยชน์ เพ่ือพิจารณาสั่งการพัฒนาในปีต่อปป 
ตัวบงช้ีที่ 12  งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณจริงในพื้นที่    
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
เกณฑการประเมิน           
มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงในพ้ืนที่ และเปนประเด็นส าคัญ มีการสืบคนที่ซับซอนมาจัดท าเปนงานวิจัย
เพ่ือใชในการเรียนในสถานศึกษาและหนวยปฏิบัติน าปปเปนกรณีตัวอยางในการแกปญหา อยางนอย 1 ชิ้น            
ตอหนวยงาน (ท้ังนี้ตองเปนงานวิจัย 5 บท และผานการประเมินรับรองโดยผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอก 3 คน) 
(ผลงาน 1 ชิ้น : 2 คะแนน น าปปใช : 3 คะแนน โดยแบงเปน หนวยศึกษาอบรม ใชเอง 1 คะแนน หนวยงาน
ภายนอกใช 2 คะแนน)   



 
 
ขอมูลประกอบการพิจารณา   
 ๑. ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงในพื้นที่ฉบับสมบูรณ  
 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน   
 ๓. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่น างานวิจัยปปใชประโยชน์ 
ตัวบงช้ีที่ 13  การบริการวิชาการแกชุมชน  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ ค าอธิบายตัวบงช้ี   
ประเด็นการพิจารณา      
 1. หนวยศึกษาอบรมก าหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายและตอบสนองความตองการพัฒนา                  
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม โดยการน าศาสตรพระราชามาประยุกตใช  
 - เอกสารหรือหลักฐานการก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพ่ือส ารวจความต้องการของชุมชน 
สังคม เช่น รายงานการประชุมก าหนดชุมชน 
 - เอกสารหรือหลักฐานการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

 2. จัดท าแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู เรียนและชุมชนมีส วนรวม           
(๐.๕ คะแนน) และด าเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่ก าหนด โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)  
 - แผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม โดยในแผนต้องมี
การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ น าปปสู การปรับปรุง 
และพัฒนาเพื่อสรางความเขมแข็งใหชุมชน อยางนอย 1 ชุมชน   
 - เอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  เช่น 
แบบสอบถามประเมินโครงการ 
 - เอกสารหรือหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพน าปปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น รายงานการประเมินโครงการ 
 4. ชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองปดอยางตอเนื่อง (๐.๕ คะแนน)     
 - เอกสารหรือหลักฐานที่ชุมชนสามารถพัฒนาปด้อย่างต่อเนื่อง  เช่น แบบสอบถามประเมินโครงการ
หลังด าเนินการ 
 5. สามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองคกรเปาหมาย               
(๐.๕ คะแนน)      
 - เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน  เช่น หนังสือ
ขอรับการสนับสนุนวิทยากร 
 6. น าผลการด าเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) 
พรอมใหขอเสนอแนะน าปปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)   
 - รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ  เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้
ข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 



 
 

ตัวบงช้ีที่ 14   ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา           
 1. จัดท าแผนงานและโครงการดานการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน)  
 - รายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการ 
 - จัดท าแผนงานของหน่วยโดยน าโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มาบรรจุลงในแผน
พร้อมก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ         
 2. ก ากับติดตามใหมีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการด านการท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรม           
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการดานการท านุบ ารุง
ศิลปะและ วัฒนธรรม           
 3. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม           
 - ตัวอย่างแบบประเมินทุกโครงการ 
 4. น าผลการประเมินปปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปตอปป (๐.๕ คะแนน)  
 - น าข้อเสนอแนะจากการประเมินปปท าแผนปรับปรุงแก้ปข          
 5. เผยแพรแผนงานและโครงการดานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน (๐.๕ คะแนน)  
 - น าแผนงานและโครงการฯตลอดจนผลการปฏิบัติเผยแพร่ลงเว็บปซต์ และเฟสบุ๊คแฟนเพจของหน่วย          
 6. น าผลการด าเนินแผนงานและโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 
(๐.๕ คะแนน) พรอมน าขอเสนอแนะปปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 - บันทึกสรุปผลการด าเนินทุกโครงการ พร้อมแผนปรับปรุง น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบและให้
ข้อเสนอแนะ 
ตัวบงชี้ที่ 15  การน าแผนยุทธศาสตรการศึกษา ส านักงานต ารวจแหงชาติ   (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู
การปฏิบัติ   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
 ประเด็นการพิจารณา          
 1. หนวยศึกษาอบรมมีการน าแผนยุทธศาสตรการศึกษา ส านักงานต ารวจแหงชาติ  (พ.ศ.2560 - 
2579) ตัวชี้วัดความส าเร็จตามยุทธศาสตรน าปปสูการวางแผนปฏิบัติงานประจ าปอยางเปนรูปธรรม โดยมีการ
ก าหนดกิจกรรมและงบประมาณอยางชัดเจน 
 - บันทึกเสนอการน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาฯปปวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีโดยต้องก าหนด
กิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 
 - รูปเล่มแผนปฏิบัติงานประจ าปี          
 2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเปนส าคัญ 
 - เอกสารการอนุมัติงบประมาณตามภารกิจ 
         3. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการประเมินและปรับปรุง                     
เพ่ือใหผลการด าเนินงานดีขึ้น  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน 



 - สรุปผลการติดตามและประเมินและปรับปรุง        
 4. ก ากับติดตามผลลัพธจากตัวชี้วัดที่ก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑที่
ส านักงานต ารวจแหงชาติก าหนด (ผลการประเมินบรรลุ ปมนอยกวารอยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร
การศึกษาทั้งหมด)     
 - บันทึกสรุปผลการด าเนินงานตามแผนครบตามตัวชี้วัดและผลการประเมินปม่น้อยกว่าร้อยละ 80     
 5. รายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดปวในแผนยุทธศาสตรการศึกษาของส านักงานต ารวจ
แหงชาติ  
 - มีการรายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบที่ก าหนดปว้ในแผนยุทธศาสตร์ ตร  .ตามวงรอบที่ก าหนด  
ตัวบงช้ีที่ 16  การบริหารความเสี่ยง   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา   
 1. มีค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยศึกษาอบรม  
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม       
เปนประธาน และผู รับผิดชอบภารกิจหลักเปนกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอียดการท างานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เชน นโยบายหรือแนวทางในการด าเนินงาน หนาที ่ความรับผิดชอบ ก าหนด
ระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการอยางสม่ าเสมอ เปนตน 
 2. วิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่เปนความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือกปจจัยที่กอให
เกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน และระบุโอกาส ผลกระทบ พรอมจัดล าดับความเสี่ยง 
 - เอกสารการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือสร้าง
ความเสี่ยหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม       
 3. น าผลการวิเคราะหความเสี่ยงตามขอ ๒ ปปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) โดยก าหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)  
 - เอกสารกี่ปะเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 - เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยงโดยการ 
  - เอกสารการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือควบคุมหรือลด 
ความเสี่ยง 
 4. ก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง                  
ใหขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา   
  - เอกสารการก ากับติดตามการด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 
 5. สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอยางนอย 1 กิจกรรม ตองมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
และน าผลลัพธความเสี่ยงเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และน าขอเสนอแนะมา
ปรับปรุงความเสี่ยงในปตอปป (๐.๕ คะแนน)  
 -  เอกสารการสรุปผลผลการด าเนินการความเสี่ยง โดยอย่างน้อยมี ๑ กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 
 - เอกสารการน าผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมพิจารณา และน าข้อเสนอแนะปป
ปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อปป. 
 
 



 
 
ตัวบงช้ีที่ 17  การจัดการความรู  
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา          
 1. หนวยศึกษาอบรมจะตองมีการจัดการความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อยางนอย         
1 เรื่องตอป  
  - ค าสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู โดยระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการ เชน 
แนวทางในการด าเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ       
 2. มีการวางแผนการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองคความรูของ
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   
 - รายงานการประชุมคณะกรรมการเลือกการจัดการความรู้เรื่อง การควบคุมฝูงชน โดยลิสต์รายชื่อครู
ฝึกหมวดวิชาการควบคุมฝูงชน         
 3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรู (๐.๕ คะแนน) และ น ามาจัด           
เปนหมวดหมู (๐.๕ คะแนน)        
 - คณะกรรมการจัดการความรู้ท าการสัมภาษณ์ครูฝึกควบคุมฝูงชนทุกคน แล้วน ามาวิเคราะห์                
โดยคณะกรรมการประชุมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่ปด้จากการสัมภาษณ์ และน ามาจัดหมวดหมู่ เรียบเรียงใหม่     
 4. น าความรูที่ปดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาทดลองใชงาน (๐.๕ คะแนน) และน าปปสูการปรับปรุง 
และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)         
  - น าความรู้ที่ปด้มาทดลองถ่ายทอดในโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกตามความช านาญเฉพาะด้าน 
  - น าข้อเสนอแนะจากการสอนปปท าแผนปรับปรุงและพัฒนา   
 5. น าองคความรูที่ปดจากการจัดเก็บมาจัดท าเปนเอกสารในรูปแบบตางๆอยางนอย 1 เรื่อง                  
(๐.๕ คะแนน) และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานน าปปใชประโยชน (๐.๕ คะแนน)   
 - จัดท าเป็นคู่มือการควบคุมฝูงชนของ กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. 
 - น าคู่มือเผยแพร่ทางเว็บปซต์ 
ตัวบงช้ีที่ 18   การพัฒนาบุคลากร   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ    
ประเด็นการพิจารณา           
 1. ส ารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และน าขอมูลจาก
การส ารวจปปวิเคราะหรวมกับบทบาทหนาที่และต าแหนงงานมาสรุปผลขั้นตน (0.5 คะแนน) 
  - ท าหนังสือส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย  

  - บันทึกการวิเคราะห์ความต้องการร่วมกับบทบาทหน้าที่และต าแหน่งของบุคลากรภายในหน่วย          
น าเรียนผู้บังคับบัญชา  
 ๒. น าผลสรุปความตองการในการอบรมของบุคลากรมาจัดท าเปนแผนพัฒนาบุคลากร รายบุคคล 
(Individual Development Plan : ID Plan)  
 - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล           
 ๓. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมปดรับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพนอกเหนือจากดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปมนอยกวา 20 ชม.ตอคนตอป ปมต่ ากวารอยละ 90 ของบุคลากร ทั้งหมดของ              
หนวยศึกษาอบรม     



  - จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยปด้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น อบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลด้าน
ภาษาอังกฤษ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความช านาญเฉพาะด้าน อบรมนอกหน่วยหลักสูตรต่างๆ      
 ๔. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมปดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา ปมนอยกวา           
6 ชม.ตอคนตอป ปมต่ ากวารอยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหนวยศึกษาอบรม 
 - จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยปด้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพ ปม่น้อยกว่า 
๖ ชม.ต่อปี             
 ๕. ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธจากการด าเนินการ(๐.๕ คะแนน) และพิจารณาน าขอเสนอแนะ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะหและปรับปรุงเพื่อใหผลการด าเนินงานดียิ่งขึ้น(๐.๕ คะแนน)  
 - บันทึกสรุปผลการด าเนินงานการจัดแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมปัญหา ข้อเสนอแนะ น าเรียน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อปป 
ตัวบงช้ีที่ 19   การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา         
 1. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศนในการบริหารหนวยศึกษาอบรม 
 - ผู้บริหารสูงสุดหน่วยศึกษาอบรม มีการประชุมชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษา
อบรม โดยแปลงวิสัยทัศน์ปปสู่การปฏิบัติ 
 ๒. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวน และมีผลลัพธเชิง
ประจักษ  
 - ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมปด้มีการน าหลักธรรมมาภิบาล 10 ประการ ปปบรรจุปว้ในแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี และสามารถด าเนินการบรรลุตามแผน  
 3. บุคลากรภายในองคกรปดรับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจตอการท างาน และมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น (ใชแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข)             
ปมนอยกวา 4.45 ขึ้นปป (จากคะแนนเต็ม 7)   
 - ตัวอย่างแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข   
 - ี มีการประชุมชี้แจงแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร แล้วท าการประเมินตามแบบ
ประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ผลการประเมินมีคะแนนปม่น้อยกว่า 4.45      
 4. น าผลการประเมินและขอเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผูบริหารสูงสุด            
ของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน) 
 - สรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะ น าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาสั่งการปรับปรุงในปี
ต่อปป   
 5. น าขอสั่งการของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมปปปรับปรุงและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 
 - น าข้อเสนอแนะจากการสั่งการปปจัดท าแผนปรับปรุงเพ่ือเป็นแนวทางพัฒนาในปีต่อปป 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ีที่ 20  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา   
ชนิดตัวบงช้ี กระบวนการ + ผลลัพธ  
ประเด็นการพิจารณา   
 1. จัดระบบและกลปกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ 
การศึกษาของส านักงานต ารวจแหงชาติ (0.5 คะแนน)   
 -นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 -ประชุมข้าราชการให้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 -ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบติดตามประเมินผลการด าเนินการ        
 2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือก ากับติดตามการด าเนินการดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าป (0.5 คะแนน)        
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562 
 - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
 3. ก าหนดเปาหมายในการด าเนินการในกิจกรรมตางๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตาม
เปาหมายนั้น (0.5 คะแนน) และน าผลลัพธ ปปสูการประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธดียิ่งขึ้นกวาเดิม             
(0.5 คะแนน)        
  - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  - ปฏิทินการปฏิบัติ 
  - วาระการประชุมประจ าเดือนในการติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
 4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพใหเปนปปตามเกณฑมาตรฐานที่
ส านักงานต ารวจแหงชาติก าหนด 
 - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
 - สรุปผลการตรวจติดตามการด าเนินการด้านประกันคุณภาพการศึกษา         
 5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการด าเนินงานในแตละตัวบงชี้ใหชัดเจน              
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบ (๐.๕ คะแนน)   
 - รายงานการประเมินตนเอง ปี ๒๕๖๒ (SAR) 
 - หนังสือแจกจ่าย SAR ให้ทุกหน่วย และลงเว็บปซต์ 
 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบป ที่ผ านมาอยู ในระดับดีขึ้นปป                    
(๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะปปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  
 - ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. 
 - แผนปรับปรุงแก้ปข 
 
 
 


