ก

คํานํา
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเจตนารมณ แ ห ง พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 หมายถึง การพัฒ นาคุณภาพของการบริหารจัดการ
และดําเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยางตอเนื่อง ซึ่งจะตองจัด
ให มี ร ะบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา โดยถือ เปน สว นหนึ ่ง ของกระบวนการบริห ารที ่ต อ ง
ดําเนิน การอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปที่เปนรายงานการประเมินคุณภาพภายในเสนอตอ
หนวยงานตนสังกัด และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณา และเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการศึกษา ซึ่งมีหนาที่ในการกําหนด
พัฒ นามาตรฐานและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อสนับสนุนภารกิจการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาให เป น ไปอย า งมี ร ะบบ กลไก ที่ เหมาะสมและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ได ดํ า เนิ น การทบทวน
องคประกอบและตัวบงชี้การประกันคุณภาพภายใน ใหมีความทันสมัย สอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
และความเคลื่อนไหวในดานคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษาอบรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
เปน ไปดวยความเรียบรอย สํานักการศึกษาและประกัน คุณ ภาพจึง ไดจัดทํ าคูมือการประกั นคุณ ภาพ
การศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปง บประมาณ พ.ศ.2562 - 2564 สําหรับหนวย
ที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา เพื่ อใชเปน แนวทางการดําเนินงานประกันคุณ ภาพ
การศึกษาหนวยศึกษาอบรม และใหผูที่รับผิดชอบงานประกันคุณ ภาพของแตละหนวย มีความเขาใจ
ในการดําเนิน งานประกัน คุณภาพการศึกษาไปในแนวทางเดียวกัน และสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
พรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา ขอขอบคุณ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร
นาวาอากาศเอกหญิง อัชรี เอกชุน นาวาเอกหญิง ชมภู พัฒนพงษ นาวาโทหญิง จะรุวรรณ พาณิชยเดช
พันตรีหญิง ศิรินภา ปลื้มจิตต รอยเอก เกียรติกูล อยูอ่ํา ผูบังคับบัญชา หนวยศึกษาอบรม และทุกทาน
ที่มีสวนเกี่ยวของในการใหขอคิดเห็นที่เปนประโยชน และรวมกันระดมความคิดเห็นในการพัฒนาตัวบงชี้
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ จะเปนประโยชนสําหรับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ
หนวยศึกษาอบรม ของสํานักงานตํารวจแหงชาติตอไป ทั้งนี้ หากมีขอคิดเห็น ขอเสนอแนะ เพื่อการพัฒนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ขอโปรดใหขอมูลกลับมายังสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพดวย
จักขอบคุณยิ่ง
สํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา

ข

สารบัญ
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บทที่ ๑ การประกันคุณภาพการศึกษาหนวยศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๑. เหตุ ผ ลและความจํ าเป น และวั ต ถุ ป ระสงค ข องการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
หนวยศึกษาอบรมของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษา
๓. การประกันคุณภาพภายใน
๔. นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕. การประเมินคุณภาพภายนอก
๖. ความสัมพันธระหวางการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพภายนอก
บทที่ ๒ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๑. แนวทางการจัดการกระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. ความหมายของการประเมินตนเอง
๓. วัตถุประสงคของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
๔. หลักการสําคัญในการประเมินตนเอง
๕. ประโยชนของการประเมินตนเองและการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
บทที่ ๓ ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษา
๑. การเตรียมการของหนวยศึกษาอบรมกอนการตรวจเยี่ยมของผูประเมิน
๒. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมระหวางการตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพ
๓. การดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมภายหลังการประเมินคุณภาพ
บทที่ ๔ นิยามศัพท
บทที่ ๕ คําอธิบายตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา
๑. หลักสูตรที่ใชในการประเมิน
๒. ตัวบงชี้ที่ใชในการประมินคุณภาพการศึกษาภายใน
๓. กําหนดคาน้ําหนัก
๔. เกณฑการประเมิน
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ตัวบงชีแ้ ละเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
สําหรับหนวยที่รับผิดชอบดานการศึกษาอบรม หลักสูตรประจํา
๑. ตัวบงชี้สําหรับการตรวจเอกสาร
องคประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
๑) ดานผูเรียน
๒) ดานครู อาจารย ครูฝก
๓) ดานหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
๔) ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
๕) ดานงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
องคประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖) ดานการบริการวิชาการ
๗) ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
องคประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
๘) ดานการบริหารจัดการในภาพรวม
๒. ตัวบงชี้เชิงประจักษ
๑) ดานหลักสูตร
๒) ดานสถานที่
๓) ดานอุปกรณเครื่องชวยฝก
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
- การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
- แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set)
- วงรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษาอบรม
- สังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ
- ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม
- ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของเพื่อนรวมงาน
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม
- ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใตบังคับบัญชา
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม
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- ตัวอยาง แบบสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ
ที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรม
- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
- แนวทางการจัดทําหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรของสวนกลาง
- รูปแบบการพัฒนาหลักสูตรของทาบา
- รูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการสอนของวิชัย วงษใหญ
- วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของเครจซี่และมอรแกน
- วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชตารางของทาโร ยามาเน
- วิธีกําหนดขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน
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