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ประจ ำปงีบประมำณ 
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คู่มือการปฏิบัติงาน 
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ก 

ค ำน ำ 

 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามประกาศ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติเรื่องนโยบายและหลักการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๙ โดยกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษาได้ก าหนดแนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๖ ก าหนดให้สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาในการพัฒนามาตรฐานและตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   
โดยใช้แนวทางคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60 ของหน่วยฝึกอบรม รวมทั้งเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกด้วย 

  การจัดท าคู่มือฉบับนี้ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงานและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยมีจุดมุ่งหวังเพ่ือประโยชน์ต่อข้าราชการต ารวจที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วย คร-ูอาจารย์ และบุคลากรฝ่ายสนับสนุน ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เพ่ือผลิตและ
พัฒนาข้าราชการต ารวจให้เกิดการเรียนรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพและออกปฏิบัติหน้าที่ด้านต่าง ๆ ได้
อย่างมปีระสิทธิผลและรับใช้ประชาชนตามที่สังคมต้องการ 

 

 

 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
พ.ศ.๒๕60 
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สารบัญ 

หน้า 

ค าน า ก 

สารบัญ ข 

ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ค 

โครงสร้างต ารวจภูธรภาค ๒ ง 

โครงสร้างสายบังคับบัญชา ศฝร.ภ.๒ จ 

โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.๒ ฉ 

ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.๒ ช 

แผนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.๒ ซ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ ฌ 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของ ศฝร.ภ.๒ ญ 

ค าสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ฎ 

ศฝร.ภ.๒  

แผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 1 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 1 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 1 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 2 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 2 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ 2 

 ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 3 

 ตัวบ่งชี้ที่ 8 การพัฒนาครู/อาจารย์และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ 3 

 

  

ข 
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สารบัญ 

หน้า 

 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 3 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง 4 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 4 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑2 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 4 

 ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ท่ีหน่วยศึกษาอบรมก าหนด 5 

 ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 5 

 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น าป้องกัน หรือแก้ไข 6 

                      ปัญหาของสังคม   

   

   

  



 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กระบวนการปฏิบัติงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.๒ 
๘ ขั้นตอน 

๑. การตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.๒ 

 

๕. ก าหนดเป้าหมายและแผนการประกัน
คุณภาพภายใน 

๔. การประเมินศักยภาพ 
๗.การตรวจสอบติดตาม 

ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๖. การด าเนินการและตรวจสอบ 
การปฏิบัติ 

๘. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข ๓. ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 

๒. การวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินการ 

ค 
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ง 

โครงสร้างต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

 
 

 
 

 
ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจ 

ภูธรภำค ๒ 
 

ศูนย์สืบสวนสอบสวน 
ต ำรวจภูธรภำค ๒ 

 

กองบังคับกำร 
อ ำนวยกำร  

ต ำรวจภูธรภำค ๒ 
 

ต ำรวจภูธรจังหวัด 
๘ แห่ง 

 

ต ำรวจภูธรภำค ๒ 
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จ 

ผังโครงสร้างสายการบังคบับัญชาศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ผบก.ศฝร.ภ.๒ 
 
 

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๒(บร.๒) 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
 

กลุ่มงานอาจารย์ 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
 

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๒(บร.๑) 

ฝ่ายปกครองและการฝึก 
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ฉ 

โครงสร้างการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ 

 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ 

ผู้ควบคุมก ากับดูแลตัวบ่งชี้ท่ี ๑ – 15 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 1 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 2 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 3 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 4 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 5 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 7 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 8 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 9 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี ๑0 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี ๑3 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี ๑2 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี ๑1 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี ๑4 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 15 

กรรมการผูร้ับผดิชอบ 
ตัวบ่งช้ี 6 
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ปฏิทินการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ ศฝร.ภ.๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 
กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาด าเนินการ 

ประชุมทบทวนการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจ าปี ๒๕๕9 โดยการวเิคราะห์ SWAT ของ
หน่วย 

คณะกรรมการ/คณะท างาน ต.ค. – พ.ย.๒๕๕9 

จัดประชุม/สมัมนา/อบรมใหค้วามรู้เกี่ยวกับการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ ให้กับบุคลากรของหน่วย 

คณะท างาน ธ.ค.๒๕๕9 - ม.ค.๒๕60 

คณะกรรมการผู้บริหารพิจารณา ปรับปรุงค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะท างาน/ผูร้ับผิดชอบงานประกันคณุภาพ
การศึกษา 

คณะกรรมการบรหิาร ธ.ค.๒๕๕9 - ม.ค.๒๕60 

ประชุมวางแผนก าหนดแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจ าปี ๒๕๕7 

คณะกรรมการ/คณะท างาน ม.ค.๒๕60 

จัดท าร่างคู่มือการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจ าปี ๒๕๕7 

คณะท างาน ม.ค.๒๕60 

น าเสนอร่างคูม่ือการด าเนินงานด้านการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจ าปี ๒๕๕7 ต่อผู้บริหารของหน่วย 

คณะท างาน ม.ค. - ก.พ.๒๕60 

จัดท าและส าเนาแจกจ่างคู่มือการประกันคณุภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจ าปี ๒๕๕๖แก่ผู้เกี่ยวข้อง 

คณะท างาน ม.ค. - ก.พ.๒๕60 

จัดท าแผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ ก.พ.๒๕60 
คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบแตล่ะมาตรฐาน ด าเนินการ 

- พัฒนาเครื่องมือในการจัดเก็บข้อมลู 
- จัดเก็บข้อมลู 
- จัดท าแฟ้มมาตรฐาน 
- รายงานผลการด าเนินงานและปัญหาที่พบต่อท่ีประชุม 

คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ ก.พ.- ก.ย.๒๕60 

ส่งรายงานผลการด าเนินงานในรอบ ๖,๙,๑๒ เดือน คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ เม.ย.,ก.ย.,ต.ค.๒๕60 
ส่งรายงานผลการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งช้ี คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ เม.ย.,ก.ย.,ต.ค.๒๕60 
รวบรวมข้อมลูจากคณะท างานของแต่ละตัวบ่งช้ีเพื่อจัดท า SAR 
ในภาพร่วมของหน่วย 

คณะท างาน/ผู้รับผิดชอบ ต.ค.๒๕60 

จัดท าร่าง SAR เสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.๒ ร่วมพิจารณา ปรับปรุงแก้ไข 

คณะท างาน 
ต.ค.- พ.ย.๒๕60 

จัดท าส าเนา SAR ที่สมบูรณส์่งหนว่ยผู้ตรวจ(บช.ศ./สมศ.) คณะท างาน พ.ย.2560- ม.ค.๒๕61 
รายงานผลการประเมินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในต่อ
สาธารณชนรับทราบ 

คณะท างาน ม.ค.2561 

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรอรบัการตรวจ คณะกรรมการ/ผู้เกี่ยวข้อง เมื่อไดร้ับการแจ้งจาก บช.ศ. 

ประสานหน่วยผูต้รวจเพื่อรับข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ คณะท างาน 
๒-๓ สัปดาห์หลังจากรับการ

ตรวจ 
น าผลการตรวจประเมินของคณะผู้ตรวจมาปรับปรุง พัฒนา แก้ไข
การด าเนินการและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพฯการศึกษา
ภายในของหน่วย 

คณะท างาน เมื่อไดร้ับผลการประเมิน 

 

ช 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ซ 
 
 

 
 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุร ี

 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕60 

 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา 

งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

แผนท่ี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  
หมู่ท่ี ๘ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 

 
 
 
 

สนามยิงปืน 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  ๒ 

 
๑. ข้อมูลทั่วไป 

 ๑.๑ ประวัติความเป็นมา 
  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   โดยได้รับ
ความช่วยเหลือจากองค์การยูซอม เดิมชื่อว่า “โรงเรียนต ารวจภูธร ๒” กรมต ารวจ  ในขณะนั้น  ได้สร้างศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๒ ขึ้น สืบเนื่องจากเมื่อวันที่  ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐ พลต ารวจโท  สงวน  จิตตาลาน               
ผู้บัญชาการศึกษา  ในขณะนั้นกับเจ้าหน้าที่หน่วยยูซอม ประจ ากองบัญชาการศึกษา คือ มร.แจ รัสเซลล์ และ 
มร.สวียร์  เอซ.สันต์  ได้มีด าริร่วมกันที่จะก่อสร้างโรงเรียนต ารวจภูธรประจ าเขต  ๒ ขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรี      
เพ่ือผลิตก าลังพลและสนองต่อความต้องการของกรมต ารวจในขณะนั้นให้ทันกับความจ าเป็น ส าหรับที่ดินที่ใช้เป็น
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  ๒  เป็นที่ดินราชพัสดุของกรมต ารวจ  ซึ่งประกาศเป็นที่ดินเพื่อ
ประโยชน์ของกิจการต ารวจ ตามพระราชกฤษฎีกา ก าหนดเขตหวงห้ามที่ดินในท้องที่ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี   

 ๑.๒ สภาพทั่วไปของชุมชน 
  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ตั้งอยู่บริเวณเขาน้อย ถนนสุขุมวิท  ต าบลบ้านสวน    อ าเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี พ้ืนที่เป็นที่ราบเนินเขาบริเวณกว้างเป็นที่ตั้งของอาคารกองบังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  
กองร้อยปกครอง กองร้อยฝึกอบรม จ านวน ๓ กองร้อย สนามยิงปืน อาคารยูโด เรือนพยาบาล บ้านพักข้าราชการ
ต ารวจ สนามกีฬา และอ่ืน ๆ 

 ๑.๓ ที่ตั้งและอาณาเขต 

  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ ๘ ต าบลบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุร ี
บริเวณเขาน้อย มีเนื้อที่ประมาณ ๑๔๕ ไร่  ซึ่งมีอาณาเขตทิศเหนือติดกับถนนซอยเขาน้อย  ทิศใต้ติดกับซอยแมรี่  
ทิศตะวันออกติดกับศูนย์สืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค ๒ และเขาน้อย และทิศตะวันตกติดกับซอยแมรี่       

 ๑.๔ สถานที่ส าคัญ 
  ประกอบด้วย.- 
   ๑.๖.๑ กองบังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ จ านวน ๖ ชั้น ๑ หลัง 
   ๑.๖.๒ อาคารกองร้อยงานปกครอง (กองร้อยฝึกอบรม) จ านวน ๖ กองร้อย  

         สามารถรองรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ จ านวนกองร้อยละ ๑๒๐ คน 
   ๑.๖.๓ อาคารกองร้อยงานปกครอง จ านวน ๑ หลัง 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

๑.๖.๔ เรือนพยาบาล จ านวน ๑ หลัง 
๑.๖.๕ อาคารสูทกรรม  จ านวน ๑ หลัง 

   ๑.๖.๖ บ้านพักข้าราชการต ารวจ(ห้องแถว)  
   ๑.๖.๗ สนามยิงปืนสั้น 
   ๑.๖.๘ โรงฝึกยูโด 
   ๑.๘.๙ โรงฝึกยุทธวิธ ี
   ๑.๙.๑๐ ลานกีฬาประเภทต่าง ๆ 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนท่ี ๒ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

๑. ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕7 

มาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  จุดที่ควรพัฒนา 
1. อุปกรณ์การฝึกมีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน 

การฝึก และการสาธิตหรือจ าลองสถานการณ์ 

2. บุคลากรด้านครู/อาจารย์และครูฝึก และฝุายสนับสนุนมีไม่
เพียงพอ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้ประเมินไม่ให้ความส าคัญในการตอบแบบสอบถาม

เท่าท่ีควร 
2. การส่งแบบประเมินกลับมีความล่าช้า 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 จุดที่ควรพัฒนา 

1. วัสดุอุปกรณ์ภายในห้องเรียน  
2. การจัดการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและ

ภาษาต่างประเทศ 
3. การจัดการเรียนการสอนด้านการบริหารสังคมและการ

ปูองกันอาชญากรรม   
 

ตัวบ่งชี้ที่ 4 จุดที่ควรพัฒนา 
- บุคลากรของหน่วยที่ท าหน้าที่สอนบางส่วนไม่มีมีความรู้ใน

การท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ ประกอบการ
สอน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 จุดที่ควรพัฒนา 
1. งานวิจัยของครู/อาจารย์เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับหน่วยงาน

ต ารวจเป็นส่วนใหญ่ 
2. การเผยแพร่นวัตกรรมและเอกสารประกอบการสอนอยู่ใน

วงจ ากัดภายในหน่วยฝึกอบรมเท่านั้น 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 จุดที่ควรพัฒนา  
- การให้บริ การวิ ช าการ ในเชิ งรุ กมี ข้ อจ ากัด ใน เรื่ อ ง

งบประมาณที่จ ากัด การให้บริการกระท าได้เฉพาะบริเวณ
ชุมชนใกล้เคียง ศฝร.ภ.2 เท่านั้น 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 จุดที่ควรพัฒนา  
-  ประสบปัญหาการด าเนินการจัดท าปูายถาวรของจุด

ให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพฯ ด้วยสาเหตุหลาย
ประการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 8 จุดที่ควรพัฒนา  
1. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการมีจ านวนมากเมื่อ

เปรียบเทียบกับจ านวนบุคลากร  ซึ่งมีเวลาจ ากัดในการ
ด าเนินกิจรรม/โครงการ 

2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างมีจ ากัด เนื่องจาก
บุคลากรต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านอ่ืน ๆ ประกอบกับบุคลากรมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

ตัวบ่งชี้ที่ 9 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม/โครงการมีจ ากัด 
2. ควรให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน และชุมชน

ใกล้เคียงได้มาท ากิจกรรมทางวัฒนธรรมอันดีร่วมกัน เพ่ือ
ส่งเสริมวัฒนธรรมที่ดีต่อกันระหว่างชุมชน กับหน่วยงาน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 10 จุดที่ควรพัฒนา  

1. ควรจัดงบประมาณในการอบรม/สัมมนาแก่ครู/อาจารย์ใน
สังกัด ศฝร.ต่าง ๆ ทุกนายในภาพรวมของ บช.ศ.ทั้งในด้าน
วิชาการและวิชาชีพ เพื่อการจัดการเรียนการสอน 

2. ระยะเวลาในการด าเนินการมีจ ากัดเมื่อเทียบกับระยะเวลา
การด าเนินงานของข้าราชการต ารวจในสังกัดที่มีภารกิจการ
สอนและการฝึกอบรม 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 จุดที่ควรพัฒนา  
-  ร้อยละของจ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีจ านวนมาก

เกินไป ท าให้หน่วยต้องจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา
บุคลากรจ านวนเพิ่มข้ึนประกอบกับระยะเวลาในการ
ด าเนินการไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจ 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 12 จุดที่ควรพัฒนา  

- บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
และความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน 

 ตัวบ่งชี้ที่ 13 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ระบบราชการต ารวจไทยยังมีระบบอุปถัมภ์ 
2. ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานมีน้อย ประสิทธิภาพการ

ท างานลดน้อยตามไปด้วย 

ตัวบ่งชี้ที่ 14 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ความเสี่ยงบางอย่างไม่สามารถควบคุมได้ซึ่งเกิดจากปัจจัย

ภายนอก 
2. บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยง 

ตัวบ่งชี้ที่ 15 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ขาดผู้มีความรู้ความสามารถในด้านบรรณรักษ์ห้องสมุดมา

ให้ค าแนะน า ในการบริหารจัดการห้องสมุด ให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดในการศึกษาค้นคว้า 

2. ควรจัดหาหนังสือประกอบการเรียนการสอน และหนังสือ
อ่ืน ๆ ที่สามารถเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ในการ
จัดการเรียนการสอนของครู/อาจารย์และผู้ศึกษาอบรม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 16 จุดที่ควรพัฒนา  

1. การแต่ งตั้ ง โยกย้ายบุคลากรท าให้มี อุปสรรค์ ในการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาพอสมควร 

2. บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
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 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ข้อเสนอแนะ(ต่อ) 

มาตรฐานการศึกษา ข้อเสนอแนะ 

ตัวบ่งชี้ที่ 17 จุดที่ควรพัฒนา  
1. ผู้บริหารมีการแต่งตั้ ง โยกย้ายท าให้ ไม่ เข้ าใจในการ

ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเท่าท่ีควร 
2. บุคลากรที่มีความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา

หรือปฏิบัติหน้าที่ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามี
จ านวนจ ากัด 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 18 จุดที่ควรพัฒนา  

- ควรสร้างความเข้มแข็งในวิธีการจัดการเพ่ือให้การพัฒนาผู้
ศึกษาอบรมเป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
แบบบูรณาการรวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้
หน่วยงานภายนอกทราบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 19 จุดที่ควรพัฒนา  
- การด าเนินกิจกรรม/โครงการมีงบประมาณสนับสนุน

จ านวนจ ากัด และท าให้การด าเนินอยู่ในวงแคบเฉพาะใน
พ้ืนที่ใกล้เคียงเท่านั้น 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 20 จุดที่ควรพัฒนา  

๑. เวลาพักผ่อนที่น ามาท ากิจกรรมโครงการฯ มีไม่เพียงพอ จึง
ท าให้โครงการฯ นี้ยังไม่เป็นที่พบเห็นเพ่ือสร้างความ
ประทับใจให้หน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ควรก าหนดให้มี
เวลาท ากิจกรรมโครงการฯ นี้มากขึ้น หรือให้ก าหนดวัน
ส าหรับท าโครงการฯ นี้ สัก ๑ วันต่อสัปดาห์  

๒. การด าเนินกิจกรรมจ ากัดอยู่ ในวงแคบเฉพาะในพ้ืนที่
ใกล้เคียง ศฝร.ภ.2 ซึ่งระยะและระยะเวลาเป็นอุปสรรค์ใน
การด าเนินกิจกรรม ซึ่งไม่สามารถด าเนินการในวงที่กว้าง
ขึ้น เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

 

 

 



 - ๙ - 
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนท่ี ๓ 
ความมุ่งหวังของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

๑. ปรัชญาองค์กร(Organization philosophy) 
  ๑. เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่นและศรัทธา 
  ๒. สร้างความเป็นมืออาชีพ ในวิชาชีพต ารวจ 
  ๓. พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๒. วิสัยทัศน์(Vision) 
  “ผลิตและพัฒนาข้าราชการต ารวจ สู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพ เพื่อรับใช้ประชาชน” 

๓. พันธกิจ(Mission) 
  ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๒. บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนา 
      หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 
  ๓. ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
  ๔. ส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
  ๕. บริหารและจัดการองค์กรด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
๔. ค่านิยมหลักขององค์กร(Core Value) 
  “ ความรู้ คุณธรรม สากล ” 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารเพื่อการให้บริการที่ดีแก่ประชาชนและชุมชน 
  ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการปูองกันอาชญากรรม 
  ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการสืบสวนปราบปรามอาชญากรรม 
  ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการอ านวยความยุติธรรม 
  ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคงของชาติและกิจการพิเศษ 
  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร 

๖. อัตลักษณ์ขององค์กร 
  “ วินัยเป็นเลิศ ” 
7. เอกลักษณ์ขององค์กร 

“ ปลูกฝั่งคุณธรรม น าต ารวจที่ดีสู่สังคม” 
 



 - ๑๐ - 
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ส่วนท่ี ๔ 
แผนพัฒนากิจรรม/โครงการ มาตรการและรายละเอียดการด าเนินงาน 

ที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่   

๑ 
- โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วย
ฝึกส าหรับผู้ศึกษาอบรม 
 
- โครงการสรรหาครู/อาจารย์และครู
ฝึก 

- ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ตร. 
, ภายนอกหน่วย และภาคเอกชนในพื้นที่ 
ภ.2 และใกล้เคียง 
- แต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหาครู/
อาจารย์และครูฝึกทั้งภายในและภายนอก
หน่วย ตลอดจนหน่วยงานราชการในพ้ืนที่ 
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

กบ. 
 
 

บศ. 

ตัวบ่งชี้ที่   
๒ 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์หน่วยงานใน
พ้ืนที่ ภ.2 ให้ความส าคัญในการตอบ
แบบสอบถาม และการประเมินผล
เพ่ือปรับปรุงพัฒนากิจกรรม/
โครงการให้เกิดประสิทธิผลในการ
ด าเนินการในโอกาสต่อไป 

- มีหนังสือประชาสัมพันธ์ยังผู้เกี่ยวข้องให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการประเมิน
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

บศ. 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
๓ 

- โครงการพัฒนาความรู้ในด้าน
ภาษาอังกฤษแก่บุคลากร 
- จัดหาบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการเขียน
รายงานในหน้าที่ต ารวจ 
- จัดหาบุคลการทีม่ีความรู้
ความสามารถในวิชาชีพต ารวจที่ขาด
แคลนในพ้ืนที่เข้ามาร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน ฯลฯ   

- เชิญประชุมครู/อาจารย์ที่มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอน
ในด้าน 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

บศ. 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
๔ 

- ขออนุมัติโครงการจัดท าวิจัย 
นวัตกรรมของ ครู/อาจารย์ที่ท า
หน้าที่สอน 

1. ขออนุมัติโครงการให้ความรู้ในด้านการ
วิจัย นวัตกรรม  
2. ประสานบุคลากรให้ความรู้ในพื้นที่ ภ.2 
3. ด าเนินการฝึกอบรม 
4. สรุปและรายงานผลการฝึกอบรม 
 
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

อจ. 



 - ๑๑ - 
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่  

๕ 
- กิจกรรมเผยแพร่ผลการวิจัย 
นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของครู/
อาจารย์และครูฝึกเพ่ือน าไปใช้
ประโยชน์แก่หน่วยข้างเคียง 

1. จัดส่งผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ที่ได้รับการรับรองแก่
หน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ 
2. รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องในการใช้
ประโยชน์ 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

อจ. 

ตัวบ่งชี้ที่  
6 

- ก าหนดจุดการบริการวิชาการและ
วิชาชีพ 

1. แต่งตั้งคณะท างานในการบริการ
วิชาการในแต่ละจุดบริการ 
2. จัดท าแผนของจุดให้บริการวิชาการและ
วิชาชีพในหน่วยและชุมชน 
3. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในแต่ละจุดบริการ 
4. สรุปผลการด าเนินการ 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

อจ. 

ตัวบ่งชี้ที่  
7 

- จัดโครงการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของ ศฝร.ภ.2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

- แต่งตั้งคณะท างานในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- จัดท าแผนตามโครงการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 
- มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการตาม
โควงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
- น าเรียน ผบก.ศฝร.ภ.2 เพ่ือทราบ 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

อจ. 

ตัวบ่งชี้ที่  
8 

- จัดท าโครงการพัฒนาความรู้แก่ 
บุคลากรและครูอาจารย์ในหน่วย 
- ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
หน่วย ตร.เพ่ิมข้ึน 

- ประสานบุคลากรทั้งภายในและภายนอก
หน่วยที่มีความรู้เพ่ือเป็นวิทยากรใน
โครงการ 
- มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการตาม
โครงการ 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินการ 
- ส่งบุคลากรด้านครู/อาจารย์เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามที่ บช.ศ.,ตร.ก าหนด  
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

ธร. 



 - ๑๒ - 
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ที ่ แผนงาน/โครงการ รายละเอียด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่   

9 
- จัดท าโครงการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยศึกษาอบรมให้ได้ร้อยละ 90 
ของบุคลากร 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. มอบหมายหน้าที่ในการด าเนินการใน
แต่ละกิจกรรม 
3. ด าเนินการตามกิจกรรม 
4. ประเมินโครงการหรือกิจกรรม 
5. สรุปและรายงานผลการด าเนินการตาม
โครงการ 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

ธร. 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
10 

- ควบคุมความเสี่ยงที่อาจท าให้เกิด
ลดน้อยลง 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
2. ประเมินผลความเสี่ยง 
3. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง 
4. มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
บริหารความเสี่ยงหรือควบคุม ติดตาม 
ตรวจสอบ 
5. ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

ฝอ.,ปค.,บศ. 
และ อจ. 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
11 

- โครงการจัดหาหนังสือในห้องสมุด 
ศฝร.ภ.2 
- ประชาสัมพันธ์ห้องสมุดให้เป็น
แหล่งเรียนรู้  

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
ตร.หรือภายนอกหน่วย 
3. ด าเนินการตามโครงการ 
4. ประเมินผลโครงการ 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

บศ. 

ตัวบ่งชี้ที่   
12 

- แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560  
 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดนโยบาย
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วย 
2. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมินภายใน
ของหน่วย 
4. ประชุมมอบนโยบายและการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
5. ประเมินและสรุปผลการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

บศ. 



 - ๑๓ - 
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ที ่ แผนงาน/โครงการ  รายละเอียด งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
ตัวบ่งชี้ที่   

13 
- จัดท าโครงการ/กิจกรรมที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 
- จัดโครงการ/กิจรรมของข้าราชการ
ต ารวจ และ นสต.สัมผัสชุมชนเพิ่มขึ้น 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับอัตลักษณ์ ให้ชุมชน สังคมได้
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

ธร. 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
14 

- จัดท าโครงการที่สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ และเอกลักษณ์ภายในหน่วย
เพ่ิมข้ึน 

- ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับเอกลักษณ์ ให้ชุมชน สังคมได้
มีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

ธร. 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่   
15 

1. จัดท าโครงการที่เป็นเชิงรุก 
2. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จากภาครัฐ และเอกชน  
 

1. ขออนุมัติโครงการ 
2. ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือเขา้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
3. ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ 
4. รายงานและสรุปผลการด าเนินการ 
 

งบประมาณ
ปกติของ
หน่วย 

ปค. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๑๔ - 
 

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

การติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ประจ าปี 2560 

  การประเมินผลการด าเนินการ ตามแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ตามแผนการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรมในแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือวัดความส าเร็จ
ในการด าเนินการ  โดยให้หน่วยงานหรือผู้ที่รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการในปีงบประมาณละ ๓ ครั้ง       
คือ รอบ ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน และร่วมประชุมติดตามผลการด าเนินงานในการประชุมบริหารของ
หน่วยในทุกสัปดาห์ ตลอดจนการประชุมติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน    
ของหน่วย และฝุายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นฝุายรวบรวมและรายงานผู้บังคับบัญชา
และหน่วยที่เก่ียวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
ค าสั่ง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ที่  44 /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 โดยให้หน่วยงานที่ด าเนินการด้าน
การศึกษาอบรม แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างระบบกลไก การควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน     
ที่ก าหนด นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือผู้ควบคุม ผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ         
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้.- 

๑. ผู้บังคบัการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒                เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองผู้บังคับการ(ฝ่ายอ านวยการ)ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๓. รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา)ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๔. ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๕. ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๖. ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๗. รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๘. รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๙. รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๑๐. สารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   เป็นกรรมการ/เลขานุการ                                           
มีหน้าที ่ 
๑. ด าเนินการวางแผน  ก าหนดนโยบาย แนวทาง ระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  
 
                                                                                                       /2. จัดวางกระบวนการ... 
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๒. จัดวางกระบวนการ  รูปแบบ  แนวทาง และวิธีการในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา  
โดยให้บุคลากรในหน่วยได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้  จึงให้คณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมประชุมการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหน่วยรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน 
และ ๑๒ เดือน ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บดันี้เป็นต้นไป 

                                        สั่ง     ณ     วันที่    10   กมุภาพันธ์  พ.ศ.2560 
                                                    
                                                  พลต ารวจตร ี 
                                                                 ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ) 
                                                        ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 
ค าสั่ง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ที่   45  /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยให้หน่วยงานที่ด าเนินการด้าน
การศึกษาอบรม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยให้เป็น
ระบบ มีกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด นั้น 
  เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้.- 

๑. พันต ารวจโท  สินาท โสตถิปิณฑะ  เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ 
๒. พันต ารวจโท หญิง ณัฐชาภรณ์  โพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ เป็นคณะกรรมการ 
๔. พันต ารวจโท หญิง ปณิตา ศรศรี  เป็นคณะกรรมการ 
๕. พันต ารวจโท หญิง ชนสรณ์  คงงาม  เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ประเมินและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบ และตรวจประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยในรอบ 
๑๒ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้ทราบตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง     ณ     วันที่  10  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
 
                                                        พลต ารวจตรี 
                                                                     ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ) 
                                                            ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
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ค าสั่ง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ที่   42 /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุม ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยให้หน่วยงานที่ด า เนินการด้าน
การศึกษาอบรม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ     ภูธร
ภาค ๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้งผู้
ควบคุม ผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ        ศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้ง  15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้.- 
 1. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๓  
 1.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา)ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้ควบคุม 
 1.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา      ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้ก ากับดูแล
 1.๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้ก ากับดูแล 

 1.๔ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
  1.๔.๑ พันต ารวจโท กุญชร   ใจบุญมาก ผู้รับผิดชอบ 
  1.๔.๒ ร้อยต ารวจโท หญิง สงัวรณ์  สุนทรวารี ผู้รับผิดชอบ 
  1.4.3 สิบต ารวจโท พรพัฒน์ ไชยบุตร  ผู้รับผิดชอบ 
 มีหน้าที่ รวบรวมและแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมและมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตรสรุปแบบรายงานผล
การศึกษาอบรมภาควิชาการ การปฏิบัติ และความประพฤติ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตามหลักเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด  
 
 

        /1.5 คณะกรรมการ... 

ฎ 
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 1.๕ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่ผู้เกี่ยวข้อง 

1.๕.๑ พันต ารวจโท หญิง ชนสรณ์  คงงาม  ผู้รับผิดชอบ 
1.๕.๒ ร้อยต ารวจโท กิ่งเพ็ชร  เพ่ิมพูล  ผู้รับผิดชอบ 
1.๕.๓ สิบต ารวจโท เกียรติศักดิ์    ศรีคชา  ผู้รับผิดชอบ 

  มีหน้าที่   จัดส่งแบบประเมินและสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ ของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมในทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษา
อบรม ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน ทั้งนี้การประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน     
ได้แก่ ๑) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒) ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อ
การท างาน และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยแบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมา       
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี     
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
  1.๖ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม   
เป็นส าคัญ 
    1.๖.๑ พันต ารวจโท หญิง ณฐัชาภรณ์ โพธิ์ทอง  ผู้รับผิดชอบ 
    1.๖.๒ ร้อยต ารวจโท หญิง จณิฆ์จุฑา จันทรา  ผู้รับผิดชอบ 
    1.๖.๓ สิบต ารวจโท ปิยะพงษ์  พลเรียงโพน ผู้รับผิดชอบ 
  มีหน้าที ่รวบรวมแผนกิจกรรมหรือโครงการหรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม  ผลการด าเนินการของครู/อาจารย์หรือวิทยากรได้
ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล ตลอดจนคู่มือและแนวทางการ
ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  รวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับการ
ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ เช่น แผนการสอน การจัด
กิจกรรม สัดส่วนวิชา  สื่อ เทคโนโลยี เป็นต้น  
 2. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๔ – 7   
 2.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นผู้ควบคุม 
 2.๒ อาจารย์(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล 
 2.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
 2.3.๑ พันต ารวจโท หญิง แสงรวี สาระปรุง  ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.2 พันต ารวจโท หญิง ปณิตา ศรศรี   ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.3 พันต ารวจตรี หญิง เปมิกา วิวัฒน์พงศ์พันธ์  ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.4 ร้อยต ารวจเอก ณรงค์ศักดิ์ กันหะสุต  ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.5 ร้อยต ารวจโท นาถพล  จันทรังษี  ผู้รับผิดชอบ 

/มีหน้าที่ รวบรวม... 
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 มีหน้าที ่รวบรวมผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึก ของ
หน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยศึกษาอบรมแต่ละปี 
 2.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 2.4.๑ พันต ารวจโท หญิง แสงรวี สาระปรุง  ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.2 พันต ารวจโท หญิง ปณิตา ศรศรี   ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.3 พันต ารวจตรี หญิง เปมิกา วิวัฒน์พงศ์พันธ์  ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.4 ร้อยต ารวจเอก ณรงค์ศักดิ์ กันหะสุต  ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.5 ร้อยต ารวจโท นาถพล  จันทรังษี  ผู้รับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่ แสดงศักยภาพของครู/อาจารย์และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือ
จัดการแสดงซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ วิชาชีพ
สู่สาธารณะและหรือกลุ่มเป้าหมาย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิดประโยชน์  
  2.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการด าเนินโครงการทางวิชาการและวิชาชีพ   
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
  2.5.๑ พันต ารวจโท สินาท  โสถถิปิณฑะ  ผู้รับผิดชอบ 
 2.5.๒ พันต ารวจโท เทพชัย  วิถีธรรมศักดิ์  ผู้รับผิดชอบ 
 2.5.3 พันต ารวจโท สมศักดิ์  รอดงาม   ผู้รับผิดชอบ 
 2.5.4 ร้อยต ารวจเอก สมดุล  ด าทองสุก  ผู้รับผิดชอบ 
 มีหน้าที ่ รวบรวมโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงาน
อ่ืนเพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมน แล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง 
ๆ อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน โครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน 
บริการวิชาการและวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ ยนแปลง
ไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน ตลอดจนสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ น าไปสู่ความ
สงบสุข  
  2.6 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
    
  2.6.๑ พันต ารวจโท หญิง วิไล เครือแตง ผู้รับผิดชอบ 
 2.6.๒ ร้อยต ารวจเอก หญิง ชนิษฎา อุดมพร  ผู้รับผิดชอบ 
 2.6.3 ร้อยต ารวจเอก วุทธ  สรรพ์วราภิภ ู ผู้รับผิดชอบ 

/มีหน้าที่... 
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  มีหน้าที่   แสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก       
ที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก และให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรม      
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างมีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา  และเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมถึง
งานสร้างสรรค์ท่ีส่งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม  และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการ
ยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนา
ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเจริญงอกงามของ  มวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง   
ผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์และวัฒนธรรม    
 3. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ท่ี 8 - 10  
 3.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายอ านวยการ) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒     เป็นผู้ควบคุม 
 3.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล 
 3.๓ ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ก ากับดูแล 
  3.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ์  
  3.4.1 พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ  
 3.4.2 ร้อยต ารวจโท หญิง รัชนี  เปรมเจริญ ผู้รับผิดชอบ 
 3.4.3 ดาบต ารวจ หญิง ปัญญาพร  พุทธสนั่น ผู้รับผิดชอบ 
    มีหน้าที่ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ 
และครูฝึก ในด้านวิชาชีพ วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการบริหารจัดการ  มีแผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึ ก     
โดยผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จ านวนครู/
อาจารย์ และครูฝึก และได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครูต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู/อาจารย์ และ
ครูฝึกทั้งหมด 
    3.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรหน่วยศึกษาอบรม  
   3.5..๑ พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกต ุ ผู้รับผิดชอบ 
  3.5..๒ ร้อยต ารวจโท มนัส   เปรมวังศรี ผู้รับผิดชอบ 
  3.5.๓ สิบต ารวจโท พีรวิชญ ์   สุภรัตน์  ผู้รับผิดชอบ 

มีหน้าที่  สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และ
น าไปสู่สังคมฐานความรู้  มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร  โดยรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนา  

 3.6 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง 
  3.6.1 พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกต ุ ผู้รับผิดชอบ 
  3.6.2 จ่าสิบต ารวจ หญิง พัชรี  โวลา  ผู้รับผิดชอบ 
  3.6.3 สิบต ารวจโท พิรุฬ  ปะวาสุข  ผู้รับผิดชอบ    
             มีหน้าที่ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ 
ประเมินสถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความ
เสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ 

/4. คณะกรรมการผู้ควบคุม... 
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 4. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 – 12  
 4.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นผู้ควบคุม 
  4.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล
  4.๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   เป็นผู้ก ากับดูแล 
 4.๔ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 
   4.4.1 พันต ารวจโท กุญชร  ใจบุญมาก ผู้รับผิดชอบ 
   4.4.2 ร้อยต ารวจโท หญิง สังวรณ์  สุนทรวารี ผู้รับผิดชอบ 
   4.4.3 สิบต ารวจโท ปิยพงษ์  พลเรียงโพน ผู้รับผิดชอบ  
  มีหน้าที่ หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพครบถ้วย นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ และมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้
ศึกษาอบรม สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน สถานที่ออก าลังกาย 
  4.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
   4.5.๑ พันต ารวจโท หญิง ชนสรณ์  คงงาม  ผู้รับผิดชอบ 
   4.5.๒ ร้อยต ารวจโท หญิง จณิฆ์จุฑา จันทรา  ผู้รับผิดชอบ 
   4.5.๓ สิบต ารวจโท เกียรติศักดิ์  ศรีคชา  ผู้รับผิดชอบ  

มีหน้าที ่ สะท้อนหน่วยศึกษาอบรมในการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากรใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้าง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ   
 5. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 – ๑4  
 5.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายอ านวยการ) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒    เป็นผู้ควบคุม 
  5.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล
  5.๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒      เป็นผู้ก ากับดูแล 
  5.๔ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตาม    
อัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
    5.4.๑ พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ 
   5.4.๒ ร้อยต ารวจโท เฉลิมพงษ์    วงศ์ใหญ่  ผู้รับผิดชอบ  
   มีหน้าที ่ แสดงหลักฐานที่ก าหนดปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม 
รวมทั้งก าหนดจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนา
คุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งได้ด าเนินการและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ 
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรม ตามจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนเอกสารหลักฐานที่ได้รับการ
ยอมรับว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์  
 

/5.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ... 
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   5.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑4 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 
    5.5.๑ พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ 
   5.5.๒ ร้อยต ารวจโท เฉลิมพงษ์    วงศ์ใหญ่  ผู้รับผิดชอบ 

 มีหน้าที่ แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
พร้อมนิยมความหมายและเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับ
ความส าเร็จที่เหมาะสม มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง กระบวนการมีส่วน
ร่วม และประเมินผล และน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 6. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ 20   
 6.๑ ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒      เป็นผู้ควบคุม 
 6.๒ รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นผู้ก ากับดูแล 
 6.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 20 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคม 
 6.3.๑ พันต ารวจตรี สมควร  กริ่มกราย ผู้รับผิดชอบ 
 6.3.๒ ร้อยต ารวจเอก หญิง ทัศนีย์ เลิศจินดา ผู้รับผิดชอบ 
 6.3.๓ ร้อยต ารวจเอก มงกุฎ  ปรีชา  ผู้รับผิดชอบ 
 6.3.4 ดาบต ารวจ นิติญาณ  บินรัมย์  ผู้รับผิดชอบ    
 มีหน้าที่ แสดงแผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น าและหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการ
สอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถ
รับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  โดยผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๘๐ ซึ่งเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้  จึงให้คณะกรรมการ
และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมประชุมการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
ของหน่วย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหน่วยรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 
๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
                                        สั่ง     ณ     วันที่   10   กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒560                                                    

                                                  
                                                     พลต ารวจตรี  
                                                                    ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล )                                                                                  
                                                           ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
 

 

 
 



 

คู่มือ| แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน ศฝร.ภ.๒ ปี ๒๕๕9 หน้า ๑ 

 

การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในของ ศฝร.ภ.๒ ปี ๒๕60  

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินงาน/เอกสารอ้างอิง ผู้ปฏิบัต ิ

๑  ผู้ ผ่ านการทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ  
 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนด
ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

๑. ครู/อาจารย์/ครูฝึก 
- จัดส่งผลคะแนนภาควิชาการ/ภาคปฏิบัติ/ความ

ประพฤติ ให้ฝ่ายบริการการศึกษาฯ เพื่อรวบรวม
ประมวลผล 

๒. ฝ่ายบริการการศึกษา          
- จัดเก็บแบบรายงานผลการทดสอบความรู้ทั้งภาค

วิชาการ/ภาคปฏิบัติ/ความประพฤติ  ของผู้ศึกษา
อบรมและสรุปประมวลผล 

- หาค่าเฉลี่ยจ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ของ
หลักสูตรต่อจ านวนผู้ศึกษาอบรมทั้งหมด  

- สรุปผลภาพรวมแบบรายงานผลการศึกษาอบรมที่มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ ๘๐ ขึ้นไปของแต่ละ
หลักสูตร 

บศ./อจ. 
 
 
 
 
 
 
 

๒ ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้ น สั ง กั ด แ ล ะ ผู้ ที่
เก่ียวข้อง  
 

1. ใช้คะแนนจากประเด็นการ
พิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

2. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ของหน่ วยง านต้ นสั ง กั ดและ
ผู้ เ กี่ ย ว ข้ อ ง  ค ะ แ น น เ ต็ ม  5 
คะแนน 

3. น าคะแนนจากข้อ 1 + 2 มา
รวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่
ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 

- ๑. ฝ่ายบริการการศึกษา 
- ปรับปรุง พัฒนาแบบสอบถาม  โดยเก็บข้อมูลจาก

แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และ
ผู้ เกี่ ยวข้อง  ที่ มี ต่ อผู้ ส า เร็ จการศึ กษาอบรม  ที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนัน้ๆ ไม่น้อยกว่า ๓ – ๖ เดือน           
เพื่ อส า รวจความพึ งพอใจ ในบทบาทการ เป็น
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์”  โดยครอบคลุม 

 (๑) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะ
งานที่ปฏิบัติ  

 (๒) ด้านความรู้พื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน  
 (๓) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
- แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด

กลุ่มตัวอย่างของเคาซี่  และมอร์แกน หรือทาโร      
ยามาเน่  

- จัดเจ้าหน้าที่ตรวจนับ จัดเก็บ และประเมินผลข้อมูล  
- สรุปผลการประเมินภาพรวมและในแต่ละแบบ

ส ารวจ 

บศ. 
 

๓  ผลการจัดการศึกษา
อบ ร ม ที่ เ น้ น ผู้ ศึ ก ษ า
อบรมเป็นส าคัญ  
 

ใช้คะแนนจากประเดน็การ
พิจารณา คะแนนเต็ม 5 

๑. ฝ่ายบริการการศึกษา 
- จัดอบรม/สัมมนาให้ความรู้ครู/อาจารย์/ครูฝึกและ

หรือวิทยากรเกี่ ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอบรมและการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้
ศึกษาอบรม สามารถบูรณาการความรู้ และ
ประสบการณ์ เพื่อพัฒนาในรุ่นต่อ ๆ ไป 

- สรุปรวบรวมข้อมูลการประเมินศักยภาพผู้ศึกษาอบรม
เพื่อปรับปรุงแผนการสอน 

 

บศ. 
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 ๒. ครู/อาจารย์/ครูฝึก 
- รวบรวมเอกสารหลักฐานพร้อมภาพถ่ายประกอบใน

การประเมินศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมเพื่อน าส่งฝ่าย
บริการการศึกษา  

 
๔  จ านวนงานวิจัยและ
หรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนด
ร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

๑. กลุ่มงานอาจารย์ 
- ประชุมครู/อาจารย์และครูฝึก เพื่อวางแผนการ

ด าเนินงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

- รวมรวมเอกสารหลักฐานการจัดท างานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 
 

อจ. 
 

๕  จ านวนงานวิจัยและ
หรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนด
ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

๑. กลุ่มงานอาจารย์ 
-  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
- รวบรวมหลักฐานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการ

น า ผ ล ง าน วิ จั ย  แล ะหรื อนวั ตก รรมและหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ 

 
 

อจ. 
 

๖ ผลของการด า เนิ น
โคร งกา รบริ การทา ง
วิชาการและวิ ชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ 
พัฒนา และเสริมสรา้ง
ความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 

1. ใช้คะแนนจากประเด็นการ
พิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

2.  ใช้บัญญัติ ไ ตรยางศ์ เที ยบ 
ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนน 

3. น าคะแนนจากข้อ 1 + 2 มา
รวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่
ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปค.,บศ.,ฝอ. 
- มอบหมายหน้าที่แก่บุคลากรในการด าเนินกิจกรรม/

โครงการบริการทางวิชาการฯ 
- รวบรวมรายงานกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการ 

และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน – 
สรุปและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม/โครงการ 

- ผู้รับผิดชอบรวบรวมกิจกรรมที่ครู/อาจารย์ และครูฝึก
ออกให้บริการวิชาการ วิชาชีพที่ออกไปปฏิบัติสู่ชุมชน
สังคม 

- รายงานผลการด าเนินโครงการในภาพรวม 
๒. กลุ่มงานอาจารย์ 
- จัดท าโครงการ/กิจกรรมให้บริการวิชาการและวาง

แผนการด าเนินการในส่วนการให้บริการวิชาการ
รวบรวมข้อมูลการจัดกิจกรรมที่ครู/อาจารย์/ครูฝึก
น าไปปฏิบัติสู่สังคมเพื่อน าเสนอผู้เกี่ยวข้อง 

อจ. 
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7  ก า รส่ ง เ ส ริ ม แล ะ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. ใช้คะแนนจากประเด็นการ
พิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

2.  ใช้บัญญัติ ไ ตรยางศ์ เที ยบ 
ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 
คะแนน 

3. น าคะแนนจากข้อ 1 + 2 มา
รวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่
ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
 
 
 

๑. กลุ่มงานอาจารย์ 
- เสนออนุมัติโครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 
- ประชาสัมพันธ์แผยแพร่โครงการ/กิจกรรม 
- ประเมินและสรุปผลโครงการ/กิจกรรม 
๒. ฝ่ายอ านวยการ 
- มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการด าเนินการตาม
โครงการ/กิจกรรม 
- รายงานผลการด าเนินตามโครงการ/กิจกรรม 
๓. ปค.,บศ.,ฝอ. 
- รวบรวมผลการด าเนินการให้ผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวม
รายงานต่อไป 
 
 

อจ. 

8 ครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ได้รับการเพิ่มพูน
ความรู้และประสบการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ ก าหนด
ร้อยละ ๑๐0 เท่ากับ ๕ คะแนน 

๑. กลุ่มงานอาจารย์/ฝ่ายปกครอง 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/อาจารย์/ครูฝึกได้เพิ่มพูน
ความรู้ ประสบการณ์ และน าความรู้มาขยายผล 
๒. ฝ่ายบริการการศึกษา 
- สรุปผลการประเมินการสอนของครู/อาจารย์ที่ได้รับ
การพัฒนาตามโครงการ/กิจกรรม 
3. ฝ่ายอ านวยการ 
- ขออนุมัติโครงการพัฒนาครู/อาจารย์ 
- จัดส่งครู/อาจารย์และครูฝึกเข้ารับการเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์ในกิจกรรม/โครงการที่หน่วยจัดท าขึ้น
หรือหน่วยต้นสังกัด ตร.จัดขึ้น 
 
 

ธร. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9  ผ ล ก า ร พั ฒ น า
บุ ค ล า ก ร ข อ ง ห น่ ว ย
ศึกษาอบรม 

1. ใช้คะแนนจากประเด็นการ
พิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

2. ใช้ค่าคะแนนเฉลี่ยของคะแนน
ประ เมิ น ค ว า มพึ ง พอ ใ จขอ ง
บุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม 5 

3. น าคะแนนจากข้อ 1 + 2 มา
รวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่
ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
 
 

๑. ฝ่ายอ านวยการ 
1.1 พิจารณาก าหนดแผน/โครงการเพื่อพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยทั้งในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตั้งแต่ 
6 ชม.ขึ้นไปต่อคน และนอกเหนือจากด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา ตั้งแต่ 20 ชม.ขึ้นไปต่อคน ของบุคล
การทั้งหมด 
- ขออนุมัติโครงการและด าเนินการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วย 
- สรุปและรายงานผลการด าเนินโครงการ 
 
 

ธร. 
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10 การบริหารความ
เสี่ยง 

๑ คะแนน = ด าเนินการได้ ๑ ขอ้ 

๒ คะแนน = ด าเนินการได้ ๒ ขอ้ 

๓ คะแนน = ด าเนินการได้ ๓ ขอ้ 

๔ คะแนน = ด าเนินการได้ ๔ ขอ้ 

๕ คะแนน = ด าเนินการได้ ๕ ขอ้ 

1.ฝ่ายอ านวยการธุรการ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการบริหารความเสี่ยง 
- แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมกา รสร รหาคณะกรรมกา ร
สถานศึกษา 
- ประกาศ/แต่งตั้ งคณะกรรมการสถานศึกษาของ 
ศฝร.ภ.2  
- ก าหนดนโยบายด้านการด าเนินงาน 
- ก าหนดให้มีการวิ เคราะห์ความเสี่ยง และความ
ล้มเหลวเพื่อลดความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยง 
- ติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการ 
- รวบรวมเอกสารและรายงานผลการด าเนินการ 
 

ฝอ. 

11 ห้องสมุด อุปกรณ์
ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
ส ภ า พ แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
เรียนรู ้

1. ใช้คะแนนจากประเด็นการ
พิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

2. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม
ต่ อ คุ ณ ภ า พ ข อ ง ก า ร บ ริ ก า ร
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนน
เต็ม 5 

3. น าคะแนนจากข้อ 1 + 2 มา
รวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่
ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
- รวบรวมเอกสารโครงการในการพัฒนาห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของ
ผู้ศึกษาอบรม  
- รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในการ
ด าเนินการพัฒนาห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา  และ
สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรม  
- จัดท าสถิติการใช้บริการห้องสมุด 
 
2. ฝ่ายอ านวยการ(ธุรากร) 
- จัดท าแผนผังและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค 
พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

บศ. 

12 ระบบและกลไกการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาภายใน 

๑ คะแนน = ด าเนินการได้ ๑ ขอ้ 

๒ คะแนน = ด าเนินการได้ ๒ ขอ้ 

๓ คะแนน = ด าเนินการได้ ๓ ขอ้ 

๔ คะแนน = ด าเนินการได้ ๔ ขอ้ 

๕ คะแนน = ด าเนินการได้ ๕ ขอ้ 

1. ฝ่ายบริการการศึกษา 
- แต่ งตั้ งคณะกรรมการและผู้ รั บผิดชอบในการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 
- แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายใน ศฝร.ภ.2 
เพื่อติดตามผลการด าเนินการของหน่วย 
- ประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบในการก าหนด
นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- จัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยที่
เก่ียวข้อง 
- จัดท าคู่มือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หน่วย 
- จัดท าคู่มือการตรวจประเมินคุณภาพภายในของหน่วย 
 
 

บศ. 
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2. ปค./ฝอ./กลุ่มงานอาจารย์/บศ. 
- ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
- ด าเนินการตามแผน/กิจกรรม/โครงการตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

๑3 ความส าเร็จของการ
พั ฒนาผู้ ศึ กษาอบรม
ตามอัตลักษณ์ที่หน่วย
ศึกษาอบรมก าหนด 

๑ คะแนน = ด าเนินการได้ ๑ ขอ้ 

๒ คะแนน = ด าเนินการได้ ๒ ขอ้ 

๓ คะแนน = ด าเนินการได้ ๓ ขอ้ 

๔ คะแนน = ด าเนินการได้ ๔ ขอ้ 

๕ คะแนน = ด าเนินการได้ ๕ ขอ้ 
 

1. ฝ่ายอ านวยการ 
- ประชุมคณะกรรมการและผู้ รับผิดชอบในการ
ทบทวนอัตลักษณ์ของหน่วย โดยการปรับปรุงพัฒนาใน
การเผยแพร่อัตลักษณ์  
- ก าหนดกิจกรรม/โครงการที่ผู้ศึกษาอบรมด าเนินการ
ตามอัตลักษณ์ของหน่วย 
- ศึกษาผลกระทบและจุดเด่นของการด าเนินการตามอัต
ลักษณ์ของหน่วย 
2. ปค./ฝอ./กลุ่มงานอาจารย์/บศ. 
 - ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่หน่วยก าหนด 
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาอัตลักษณ์ของหน่วย
ศึกษาอบรมแก่ นสต.และผู้เข้ารับการฝึกอบรมในทุก
หลักสูตร 
- เผยแพร่อัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมแก่ชุมชน 
สังคม 
 
 

ฝอ. 

14 เอกลั กษณ์หน่ วย
ศึกษาอบรม 

๑ คะแนน = ด าเนินการได้ ๑ ขอ้ 

๒ คะแนน = ด าเนินการได้ ๒ ขอ้ 

๓ คะแนน = ด าเนินการได้ ๓ ขอ้ 

๔ คะแนน = ด าเนินการได้ ๔ ขอ้ 

๕ คะแนน = ด าเนินการได้ ๕ ขอ้ 
 

1. ฝ่ายอ านวยการ(ธุรการ) 
- ประชุมก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยให้มีความ
เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
- ก าหนดตัวบ่งชี้และระดับความส าเร็จที่เหมาะสม 
- ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมที่ เกี่ ยวเนื่ องกับ
เอกลักษณ์ของหน่วย 
- สรุปและประเมินผลการด าเนินการ 
2. ปค./ฝอ./กลุ่มงานอาจารย์/บศ. 
 - ด าเนินการตามกิจกรรม/โครงการที่หน่วยก าหนด 
และส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาเอกลักษณ์ของ
หน่วยศึกษาอบรมแก่ นสต.และผู้เข้ารับการฝึกอบรมใน
ทุกหลักสูตร 
- เผยแพร่เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมแก่ชุมชน 
สังคม 
 
 
 

ธร. 



คู่มือ การด าเนินงานประกันคณุภาพภายใน ศฝร.ภ.๒ ปี ๒๕๕9 หน้า ๖ 

 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ เกณฑ์การประเมิน แนวทางการด าเนินงาน/เอกสารอ้างอิง ผู้ปฏิบัต ิ

15 ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมที่
หน่วยศึกษาอบรมชีน้ า 
ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม  
 

๑ คะแนน = ด าเนินการได้ ๑ ขอ้ 

๒ คะแนน = ด าเนินการได้ ๒ ขอ้ 

๓ คะแนน = ด าเนินการได้ ๓ ขอ้ 

๔ คะแนน = ด าเนินการได้ ๔ ขอ้ 

๕ คะแนน = ด าเนินการได้ ๕ ขอ้ 
 

๑. ฝ่ายปกครองและการฝึก 
- จัดท าแผน/โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม 
- ประเมินและสอบถามความคิดเห็นของประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงเก่ียวกับปัญหาที่ต้องการให้หน่วย
ศึกษาอบรมร่วมแก้ไขปัญหาและมีส่วนร่วมในชุมชน 
- รวบรวมหลักฐาน เอกสาร ข้อมูลที่แสดงถึงการเกิด
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมและได้รับการยกย่องจาก
สังคม 
- สรุปผลการด าเนินการตามโครงการและรายงานผล
การด าเนินการให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบและพัฒนา
ปรับปรุงในการด าเนินการในครั้งต่อไป 
 

ปค. 

 


