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บทที 1 

บทนํา 

 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 

 โลกในปัจจุบนัเป็นยุคแห่งการแข่งขนัและมีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างรวดเร็ว 

อนัเนืองมาจากความเจริญกา้วหน้าดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีความจาํเป็นทีแต่ละประเทศ

ตอ้งเรียนรู้ทีจะปรับตวัใหท้นักบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยูต่ลอดเวลา รวมถึงจะตอ้งเตรียมพร้อม

ทีจะเผชิญกบัความทา้ทายจากกระแสโลก ซึงมี “คุณภาพของคน” เป็นปัจจยัสาํคญัของความทา้ทาย

ดงักล่าวเพือสู่ความสาํเร็จของการพฒันาประเทศ โดยมี “การศึกษาทีมีคุณภาพ” เป็นกุญแจสาํคัญ

ของการพฒันาคนใหมี้คุณภาพ ดงันนัแต่ละประเทศจึงมีความจาํเป็นทีจะตอ้งจดัการศึกษาทีมีคุณภาพ 

เพือทาํใหศ้กัยภาพทีมีอยูใ่นตวัคนไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มประสิทธิภาพ เพือทาํใหเ้ป็นคนทีรู้จกัคิด

วิเคราะห์  รู้จกัแกปั้ญหา  มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ รู้จกัเรียนรู้ดว้ยตนเอง สามารถปรับตวัให้ทนั

กบัการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอยา่งรวดเร็ว มีคุณธรรม จริยธรรม รู้จกัพึงตนเองและสามารถดาํรงชีวิต

อยู่ในสังคมไดอ้ย่างมีความสุข (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2544 : 1)  

 ถึงแม้ว่าในระยะเวลาทีผ่านมาผูมี้ส่วนเกียวข้องต่อการจัดการศึกษาได้พยายามพฒันา

คุณภาพการศึกษาไทยมาโดยตลอด แต่พบว่าคุณภาพยงัไม่สามารถทัดเทียมกับนานาชาติได้ 

ดงัจะเห็นได้จากการทดสอบผลสัมฤทธิทางการเรียนในปี 2015 โดยการประเมินของโครงการ

ประเมินผลนักเรียนนานาชาติหรือ PISA (Program for International Student Assessment) 

ซึงพบว่า คะแนนเฉลียของวิชาต่างๆ โดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์  การอ่าน และวิทยาศาสตร์ 

นักเรียนมีคะแนนเฉลียตาํกว่าค่าเฉลีย OECD (Organization for the Economic Cooperation and 

Development) หรือองค์การเพือความร่วมมือและพฒันาทางเศรษฐกิจ โดยการประเมินผล

ด้านคณิตศาสตร์ นักเรียนไดค้ะแนนเฉลีย 415 คะแนน ซึงตาํกว่า OECD ที 490 คะแนน สาํหรับ

วิทยาศาสตร์ นักเรียนไดค้ะแนนเฉลีย 421 คะแนน แต่ OECD ที 493 คะแนน ส่วนดา้นการอ่าน 

นกัเรียนไดค้ะแนน 409 คะแนน ตาํกว่า OECD ที 493 คะแนน (สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลย,ี 2558 : 5,9,14) ซึงแสดงใหเ้ห็นถึงคุณภาพการศึกษาทีจาํเป็นจะตอ้งไดรั้บการพฒันา 

ปรับปรุงให้ดีขึน ไม่ว่าจะเป็นด้านสติปัญญา ความรู้ ความสามารถ จริยธรรม คุณธรรม รัฐบาลได้มี
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ความพยายามพฒันาคุณภาพทางการศึกษาของประเทศ โดยจดัให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษา 

เพือให้เกิดกลไกในการตรวจสอบและกระตุน้ให้หน่วยงานทางการศึกษามีการควบคุมคุณภาพ

การศึกษาและพฒันาอยู่ตลอดเวลา โดยมีการตราพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542   

ซึงก ําหนดไวใ้นหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพ  เพือให้หน่วยงานทีเกียวข้องมีการ

ดาํเนินการประกนัคุณภาพ ซึงการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการทีจะส่งเสริมให้เกิด

คุณภาพในการจดัการศึกษา และเป็นสิงทีจะยนืยนัว่าสถาบนัทีจดัการศึกษามีคุณภาพเพือการพฒันา

ผลผลิตทียงัยนื นอกจากนนัการประกนัคุณภาพการศึกษายงัมีความสาํคญั คือ 1) ทาํใหป้ระชาชนไดรั้บ

ขอ้มูลคุณภาพการศึกษาทีเชือถือได ้เกิดความเชือมนัและสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทีมีคุณภาพ

มาตรฐาน 2) ป้องกนัการจดัการศึกษาทีไม่มีคุณภาพ ซึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิด 

ความเสมอภาคในโอกาสทีจะไดรั้บการบริการทางการศึกษาทีมีคุณภาพอย่างทวัถึง 3) ทาํให้ผูรั้บผิดชอบ

ในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐานอยา่งจริงจงั ซึงมีผลให้การศึกษา

มีพลงัทีจะพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนือง (พฤทธิ ศิริบรรณพิทกัษ์ และ

สุชาติ กิจพิทกัษ์, 2545 : 3 - 4 ) นอกจากความสาํคญัหลกั 3 ประการดงักล่าว การประกนัคุณภาพ

การศึกษายงัมีผลต่อผูเ้กียวข้องดงันี 1) ผูเ้รียนจะมีความรู้ ความสามารถและมีคุณลกัษณะต่างๆ 

ครบถว้นตามความหวงัของหลกัสูตร 2) ประชาชนจะเกิดความมนัใจในการส่งบุตรหลานเขา้เรียน

ในสถานศึกษาต่างๆ ว่าแต่ละแห่งมีคุณภาพการศึกษาในมาตรฐานเดียวกัน 3) หน่วยงานต่างๆ 

สามารถรับผูส้าํเร็จการศึกษาเข้าทาํงานด้วยความมนัใจ 4) สังคมมนัใจในการจัดการศึกษาของ

สถาบนัการศึกษา และ 5) สถาบนัการศึกษามีทิศทางการจดัการศึกษาทีชดัเจนตามมาตรฐานกลาง

ทีกาํหนด  มีระบบบริหารควบคุมคุณภาพ มีการทาํงานทีเป็นมาตรฐาน ทาํงานเป็นทีม และมีการพฒันา

อยา่งต่อเนือง (สมศกัดิ สินธุระเวชญ,์ 2548 : 3)  

 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิมเติม (ฉบับที 2) พ.ศ.2545 และ

(ฉบบัที 3) พ.ศ.2553 มาตรา 21 กาํหนดใหก้ระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ อาจจดัการศึกษาเฉพาะทาง 

ตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงานนันได ้โดยให้คาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐาน

การศึกษาของชาติ ทงันีตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง สาํหรับหมวด 6 

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา (มาตรา 47 - 51) กาํหนดใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษา เพือพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย  ระบบการประกัน

คุณภาพภายใน และระบบการประกนัคุณภาพภายนอก โดยให้หน่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษา

จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน

เป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหารการศึกษาทีตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง โดยสถาบนัการศึกษา

จะตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อ
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สาธารณชน เพือนาํไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพือรองรับการประเมิน

คุณภาพภายนอก โดยให้มีสาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาทาํหน้าที

พฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทาํการประเมินผลการจัดการศึกษา เพือให้มี

การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคาํนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวการจัด

การศึกษาของแต่ละระดับและทุกแห่งในทุกๆ 5 ปี และให้สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ

จัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ทีเกียวข้องกับสถานศึกษาตามคาํร้องขอของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน)  

 สาํหรับการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทุกระดบัเป็นไปตามกฎกระทรวงว่าดว้ย

ระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ซึงกาํหนดใหส้ถานศึกษาดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพภายในอยา่งต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญั ดว้ยการสนับสนุน

จากหน่วยงานต้นสังกัดและการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยระบบการประกันคุณภาพภายใน

เพือการพฒันาคุณภาพการศึกษาและพฒันามาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ประกอบดว้ย การประเมิน

คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา และให้

สถานศึกษาจดัทาํรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานตน้สงักดั 

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทงันาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและ

ภายนอกไปประกอบการจดัทาํแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาดว้ย นอกจากนัน

ในกฎกระทรวงดงักล่าวยงัไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัของการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

ระดับการศึกษาขันพืนฐาน การอาชีวศึกษา และการอุดมศึกษา โดยให้หน่วยงานต้นสังก ัด

ของสถานศึกษาทงั 3 ระดบั จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษานันอย่างน้อยหนึงครัง

ในทุกสามปี และแจง้ผลใหส้ถานศึกษา รวมทงัเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อ

สาธารณชน 

 สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติมีภารกิจในการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภยัของ

ประชาชน และความมนัคงของราชอาณาจกัร และมีส่วนในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมขา้ราชการ

ตาํรวจ สู่ความเป็นมืออาชีพ และสากล เพือตอบสนองความตอ้งการของประชาชน การจดัการศึกษา

ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 2 ระดบั 

 1. การศึกษาระดบัอุดมศึกษา ประกอบดว้ย  

 1.1 โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ ซึงเป็นสถาบนัอุดมศึกษาเฉพาะทางของรัฐทีจดัการศึกษา

ระดบัปริญญาตามกฎหมาย ว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ และเป็นส่วนราชการในสังกดัสาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติ มีวตัถุประสงคเ์พือผลิตบุคลากรในวิชาชีพตาํรวจตามความตอ้งการของสาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติ ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการ และวิชาชีพชันสูง ทาํการสอน การวิจยั การฝึกอบรม 
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และใหบ้ริการทางวิชาการแก่สังคม โดยเน้นทกัษะความเชียวชาญดา้นการบงัคบัใชก้ฎหมายและ

วิชาชีพตาํรวจเป็นสาํคญั โดยมีการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง เพือรองรับ

การตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสาํนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

 1.2 วิทยาลัยพยาบาลตาํรวจ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สมทบกับ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ได้ดาํเนินการจดัการศึกษาหลกัสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตอบสนอง

เจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 

และ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553 มาตรฐานการอุดมศึกษา และกรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ปี ฉบบัที 2 

(พ.ศ.2551 - 2565) และดาํเนินการตามภารกิจหลกัของสถาบนัการศึกษา ทงัในดา้นการผลิตบณัฑิต 

การวิจยั  การใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และการทาํนุบาํรุงศิลปะและวฒันธรรม โดยดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนืองตามหลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัของคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) และสภาการพยาบาล 

 2. การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแต่ตาํกว่าปริญญาตรี ประกอบดว้ย กองบงัคบัการฝึกอบรม

ตาํรวจกลาง ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 และศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ เป็นหน่วยงานทีมีภารกิจหลกัในการผลิตและฝึกอบรมบุคคลภายนอกทีจบ

การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) เขา้รับการฝึกอบรมจาํนวน 1 ปี จบการฝึกอบรม 

เป็นขา้ราชการตาํรวจชนัประทวน ส่วนอีกหนา้ทีหนึงก็คือ การฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจทีปฏิบติัหนา้ที

ซึงตอ้งมีการพฒันาความรู้ความสามารถให้มีสมรรถนะตามตาํแหน่งในช่วงเวลาสันๆ ซึงการจัด

การศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมเป็นไปตามพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 21 

เป็นการศึกษาเฉพาะทางตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงาน โดยคาํนึงถึงนโยบาย

และมาตรฐานการศึกษาของชาติ ทงันี ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

สาํหรับการประกันคุณภาพการศึกษามีกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพภายใน เพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) 

 การประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ แมว้่าจะมี

การดาํเนินการมาอยา่งต่อเนืองเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยมีการพฒันาระบบประกนัคุณภาพมาโดยตลอด

อย่างไรก็ตามการดาํเนินการประกนัคุณภาพก็ยงัไม่บรรลุวตัถุประสงค์เท่าทีควร ดงัจะเห็นไดจ้าก

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 – 2558) จากสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เมือ พ.ค.2556 – ก.ค.2557 ปรากฏว่าศูนยฝึ์กอบรม
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ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึงมีจาํนวน 10 หน่วย มีศูนยฝึ์กอบรมทีได้รับการรับรองจาก

สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอยูใ่นระดบัดีมาก จาํนวน 4 หน่วย สาํหรับ

หน่วยทีเหลือ 6 หน่วย ไดรั้บการรับรองคุณภาพอยู่ในระดบัดี โดยสาํนักงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพือการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรม ดังนี  

1) ศูนยฝึ์กอบรมควรวางแผนการดาํเนินกิจกรรมการฝึกอบรมตลอดทงัปี เพือให้การบริหารจดัการมี

ความต่อเนือง 2) ผูบ้ริหารควรมีระยะเวลาในการบริหารงาน อย่างต่อเนือง และควรปรับปรุงให้

ผูบ้ริหารตระหนกั เขา้ใจ และสามารถวางแผนการดาํเนินการล่วงหนา้ รวมทงัพยายามทาํใหก้ารประกนั

คุณภาพเป็นส่วนหนึงของงานประจาํให้ได ้เพือสามารถพฒันางาน ให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม เพราะ

ผูบ้ริหารของศูนยฝึ์กอบรมมีการปรับเปลียนเกือบทุกปี 3) ควรติดตามผลการพฒันาตามขอ้เสนอแนะ

ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา และนาํมาพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการให้

มีประสิทธิภาพมากขึน 4) ด้านการบริหาร ควรพฒันาระบบการจัดเก็บเอกสารและระบบการ

ส่งมอบงาน จัดทาํแผนพฒันาบุคลากร และการดาํเนินงานควรเป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

5) ด้านการประกันคุณภาพ บุคลากรขาดความลึกซึงในระบบการประกนัคุณภาพ 6) ดา้น

โครงสร้างองค์กร ควรปรับโครงสร้างของสายการบงัคบับญัชาและการบริหารใหเ้อือต่อการปฏิบติั

พนัธกิจหลกั 7) ควรผลกัดันนโยบายการบริหารงานของศูนย์ฝึกอบรมทังหมดให้อยู ่ในสังก ัด

กองบัญชาการศึกษา ซึงจะส่งผลให้การบริหารจัดการ การกาํก ับดูแล และคุณภาพของการจดั

การศึกษาและผลผลิตเกิดประสิทธิภาพยิ งขึน 8) ควรให้การสนับสนุนทรัพยากรการศึกษากับ             

ศูนยฝึ์กอบรม 9) บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมควรทาํความเขา้ใจอยา่งถูกตอ้ง และมีส่วนร่วมอย่างจริงจงั

ในการเตรียมการประกนัคุณภาพการศึกษา จากคาํแนะนาํดงักล่าวชีใหเ้ห็นนยัสาํคญัว่าการประกัน

คุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  ยงัต ้องมีการพฒันาทังการ

บริหารทีขาดความต่อเนือง โครงสร้างการบริหาร การอาํนวยการ และการกาํก ับดูแล ซึงจะ

ส่งผลถึงการพฒันาคุณภาพ สอดคลอ้งกับจาํรัส นองมาก (2545 : 28) และรุ่ง แก้วแดง (2544 : 

107) ได ้อธิบายว่า การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน้าที และความรับผิดชอบของผูบ้ ริหาร

สถานศึกษา โดยเริมต้นจากผูบ้ริหารสถานศึกษาทีต้องมีความสามารถออกแบบกระบวนการ

การบริหาร การทาํงานอยา่งมีประสิทธิภาพ และตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และ

ภารกิจของสถานศึกษา โดยกระบวนการบริหารอนัดบัแรก คือ การวางแผนการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา เพราะการทีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาจะประสบผลสาํเร็จ และเป็นไปตาม

มาตรฐานการศึกษากาํหนดไดน้นัขึนอยูก่บัผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการวางแผน และพฒันา

ระบบประกันคุณภาพอย่างถูกตอ้งเหมาะสม  เพือการพฒันา ปรับปรุง สถานศึกษาให้มีคุณภาพ   

อยา่งต่อเนือง 
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 จากความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหาทีกล่าวมาขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงมีความตระหนักว่า 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในนันมีความสาํคญัอย่างยิง สามารถใชเ้ป็นแนวทาง

ในการดาํเนินงานและเป็นตวัจกัรทีจะกาํหนดทิศทางให้กบัผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรภายใน

ศูนยฝึ์กอบรมไดด้าํเนินงานไดอ้ย่างถูกตอ้ง ตรงตามเป้าหมายทีกาํหนด แต่ทีผ่านมาศูนยฝึ์กอบรม

ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ยงัมีรูปแบบหรือแนวทางการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ศูนยฝึ์กอบรมทีไม่ชดัเจนและครอบคลุมระบบการประกนัคุณภาพภายใน อนัไดแ้ก่ การประเมิน

คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงันัน

ผูว้ิจยัจึงสนใจทีจะพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ทีเป็นรูปแบบชดัเจน เพือให้ศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ไดน้าํไปใชเ้ป็น

แนวทางในการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนด อนัเป็นเป้าหมายทีจะนาํไปสู่การพฒันาทีต่อเนืองและยงัยืน 

ตลอดจนสามารถนาํขอ้สนเทศทีไดรั้บไปใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

แก่ศูนยฝึ์กอบรมทีมีบริบทคลา้ยคลึงกนั 

 

คาํถามของการวจิยั 

 การวิจยัครังนีมุ่งศึกษารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  มีคาํถามในการวิจยั ดงันี 

 1. สภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ เป็นอยา่งไร 

 2. การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ  

ควรมีรูปแบบอยา่งไร 

 

วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

 การวิจยัครังนี ผูว้ิจยัไดก้าํหนดวตัถุประสงคไ์วด้งันี 

 1. เพือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 2. เพือพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ  
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ขอบเขตของการวจิยั 

 การวิจยัครังนีมุ่งศึกษา เพือพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยมีขอบเขตการวิจยั ดงันี 

 1. ขอบเขตด้านเนือหา  

 การวิจยัครังนีมุ่งพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ โดยมีขอบเขต ดงันี 

 1.1 ขอบเขตดา้นการบริหาร ใชแ้นวคิดการบริหาร 4 ดา้น  

 1.1.1 การวางแผน (Planning)   

 1.1.2 การจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน (Organizing and Staffing) 

 1.1.3 การอาํนวยการและการสงัการ (Directing) 

 1.1.4 การควบคุม (Controlling) 

 1.2 ขอบเขตดา้นการประกนัคุณภาพภายในครอบคลุม 3 ขนัตอน  

 1.2.1 การประเมินคุณภาพภายใน 

 1.2.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 1.2.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2. ประชากรทีใช้ในการศึกษา 

 ประชากรทีใชใ้นการศึกษาในครังนี คือ ศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 

และศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 

 ประชากรผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรสายงานสนับสนุน    

ของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 1,296 คน แบ่งออกเป็น ผูบ้ริหาร 62 คน     

ครู/อาจารย ์243 คน และบุคลากรสายงานสนบัสนุน 991 คน 

 กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูล กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน่ (Taro 

Yamane) จาํนวน 306 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified  Random  Sampling)  

 3. ระยะเวลาในการศึกษา 

 ผูว้ิจยัเก็บรวบรวมขอ้มูลการวิจยั ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ตุลาคม 57 - 30 กนัยายน 58) 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  

 ในการวิจยัครังนีเพือใหเ้ขา้ใจความหมายทีตรงกนั ผูว้ิจยัไดก้าํหนดนิยามศพัท์เฉพาะของ

การวิจยัไว ้ดงันี 

 การประกนัคุณภาพภายในศูนย์ฝึกอบรม หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม

ทีมีเป้าหมายเพือพฒันาผูศึ้กษาอบรมให้มีคุณภาพ โดยมีระบบการดาํเนินงาน 3 ระบบทีต่อเนือง

สัมพนัธ์ก ัน คือ 1) การประเมินคุณภาพภายใน 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

และ 3) การพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยบุคลากรภายในศูนยฝึ์กอบรมและกองบญัชาการศึกษา 

 การประเมินคุณภาพภายใน หมายถึง กระบวนการรวบรวมขอ้มูลทีเกียวกบัการปฏิบัติ

ตามมาตรฐาน ตวับ่งชี ในการประกนัคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบ

ผลการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรมตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือปรับปรุงและพฒันา

อย่างต่อเนือง 

 การพฒันาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานเพือพฒันาการดาํเนินงาน

ประกันคุณภาพภายในให้ดีขึน และให้ได้ตามมาตรฐานทีกาํหนดโดยมีการกาํหนดมาตรฐาน

การศึกษา และจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 รูปแบบ  หมายถึง ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทีแสดงหรืออธิบายการดาํเนินงานให้

เกิดความเขา้ใจ  เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้

 รูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง แนวทางการดาํเนินงานและวิธี

ปฏิบัติเพือส่งเสริมสนับสนุนศูนยฝึ์กอบรม ด้านระบบประกันคุณภาพภายใน 3 ระบบ ได้แก่ 

การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

โดยในแต่ละระบบจะแสดงความสมัพนัธ์ของกระบวนการวางแผน การจดัองค์การและการจดัคน

เขา้ทาํงาน การอาํนวยการและการสงัการ และการควบคุม เพือพฒันาการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในให้บรรลุเป้าหมาย  ซึงประกอบดว้ย  4  องค์ประกอบ  ไดแ้ก่  1) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ        

2) หลกัการของรูปแบบ 3) กลไกการบริหาร และ 4) วิธีดาํเนินการ 

 การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง การศึกษาสภาพ ปัญหา 

และแนวทางการบริหารการประกันคุณภาพภายใน และสังเคราะห์ข ้อมูลเพือยกร่างรูปแบบ

การบริหารการประกันคุณภาพภายใน รวมทงัประเมินรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา และยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

โดยผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ  
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 การบริหาร หมายถึง การร่วมมือกันของกลุ่มบุคคลในการดาํเนินงาน เพือให้บรรลุ

วตัถุประสงค์ทีตังไว ้โดยอาศยักระบวนการวางแผน การจัดองค์การและจัดคนเข้าทาํงาน   

การอาํนวยการและการสงัการ และการควบคุม 

 การวางแผน หมายถึง การกาํหนดแนวทางของการดาํเนินการไวล่้วงหนา้เกียวกบันโยบาย 

วตัถุประสงค ์กิจกรรม ทรัพยากร และระยะเวลาการดาํเนินการ เพือบรรลุเป้าหมายและนโยบายทีวางไว ้ 

 การจัดองค์การและการจัดคนเข้าทํางาน  หมายถึง การจาํแนกงาน การจัดกลุ่มงาน 

การกาํหนดอาํนาจหนา้ทีความรับผดิชอบและการมอบหมายงาน 

 การอํานวยการและการสังการ  หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน แนะนํา นิ เทศ 

ประสานงาน เพืออาํนวยความสะดวกใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 การควบคุม หมายถึง การกาํกบั ติดตามตรวจสอบการทาํงาน และการดาํเนินการแกไ้ข

เพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานทีกาํหนดไว ้

 สภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน หมายถึง ระดบัสภาพความเป็นจริงเกียวกบั

การบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 4 ด้าน  

คือ 1) สภาพการวางแผน 2) สภาพการจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน 3) สภาพการอาํนวยการ

และการสงัการ และ 4) สภาพการควบคุม 

 ปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพภายใน หมายถึง ระดบัปัญหาเกียวกบัการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 4 ดา้น คือ 1) ปัญหาการวางแผน 

2) ปัญหาการจดัองค์การและการจดัคนเขา้ทาํงาน 3) ปัญหาการอาํนวยการและการสั งการ และ 

4) ปัญหาการควบคุม  

 ศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หมายถึง หน่วยงานทีทาํการฝึกอบรมนักเรียน

นายสิบตาํรวจ เพือบรรจุแต่งตงัเป็นขา้ราชการตาํรวจชนัประทวน ตาํแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ ตามความตอ้งการ

ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ประกอบด้วย กองบังคับการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ศูนยฝึ์กอบรม

ตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 และศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 ผู้บริหาร หมายถึง ผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการ และผูก้าํกบัการในศูนยฝึ์กอบรม 

 ครู/อาจารย์ หมายถึง บุคลากรประจาํของศูนยฝึ์กอบรม ผูที้ทาํหน้าทีจดัการเรียนการสอน

ในหลกัสูตรนกัเรียนนายสิบตาํรวจของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 บุคลากรสายงานสนับสนุน หมายถึง บุคลากรประจาํของศูนยฝึ์กอบรม ผูที้ทาํหน้าที

ในงานธุรการ งานสารบรรณ หรืองานอาํนวยการ ทีสนับสนุนให้การดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม

สาํเร็จลุล่วงตามภารกิจ 
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ประโยชน์ทีได้รับจากการวจิยั 

 ผลการวิจัยครังนีสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบติัและเป็นประโยชน์ในทาง

วิชาการ ดงันี 

 1. บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีแนวทางในการปรับปรุง 

และพฒันาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในใหมี้ประสิทธิผลและคุณภาพ 

 2. ศูนยฝึ์กอบรมของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สามารถนาํไปเป็นตน้แบบของการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายใน โดยนาํรูปแบบทีพฒันาขึนไปปรับและประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริบท

ของศูนยฝึ์กอบรม 

 3. หน่วยงานตน้สงักดัศูนยฝึ์กอบรมของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ใชเ้ป็นขอ้มูลในการกาํกบั 

ติดตาม การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

 4. สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ นาํไปกาํหนดนโยบายการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ใหศู้นยฝึ์กอบรม 
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บทที 2 

เอกสารและงานวจิยัทีเกียวข้อง 

 

 

 การวิจัยเ รือง   “การพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ                

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ”  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหาร

การประกันคุณภาพภายใน และเพือพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายใน

ข อ ง ศูน ย ์ฝึกอบรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ซึงเป็นการวิจัยและพัฒนา ผูว้ิจ ัยได้นําเสนอ

สาระสาํคญัเชิงวิชาการจากการศึกษาคน้ควา้ ประกอบดว้ย  7  ตอน  ดงันี 

 ตอนที 1  แนวคิดเกียวกบัรูปแบบ 

 1.1  ความหมายของรูปแบบ 

 1.2  องคป์ระกอบของรูปแบบ 

 1.3  การพฒันารูปแบบ 

 1.4  การทดสอบรูปแบบ 

 ตอนที 2 แนวคิดเกียวกบัคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.1  คุณภาพและการประกนัคุณภาพ 

 2.2  การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.3  กฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.4  ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.5  การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 ตอนที 3 แนวคิดเกียวกบัการบริหาร 

 3.1  ความหมายของการบริหาร 

 3.2  กระบวนการบริหาร 

 ตอนที 4  การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของกองทพั กระทรวงกลาโหม 

 ตอนที 5 ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 ตอนที 6 งานวิจยัทีเกียวขอ้ง 

 6.1  งานวิจยัภายในประเทศ 

 6.2  งานวิจยัต่างประเทศ 

 ตอนที 7 กรอบแนวคิดในการวิจยั 
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ตอนที 1  แนวคดิเกยีวกบัรูปแบบ 

 1.1 ความหมายของรูปแบบ 

 คาํว่า “รูปแบบ” หรือ “Model” หรือบางครังเรียกว่า “ตัวแบบ” เป็นคําทีใช้เพือสือ

ความหมายหลายลกัษณะ ซึงมีนักวิชาการไดใ้ห้นิยามความหมายไวท้งัในลกัษณะทีคลา้ยคลึงกนั

และแตกต่างกนั โดยสามารถจาํแนกความหมายของรูปแบบออกเป็น 5 ความหมาย ดงันี 

 1. “รูปแบบ”  หมายถึง  การย่อส่วนของจริงให้เล ็กลง เพือช่วยทาํความเข ้าใจใน

ข้อเท็จจริง ปรากฏการณ์ หรือพฤติกรรมต่างๆ โดยการจดัวางแบบแผนให้เข้าใจง่ายซึงเป็น

ตวัแทนปรากฏการณ์ทงัหมดทีเกิดขึน  (Smith , 2004 : 25 - 26) 

 2. “รูปแบบ” หมายถึง ชุดของทฤษฎีทีผ่านการทดสอบความเทียงตรงและความเชือมนั 

แลว้สามารถพยากรณ์ความสัมพนัธ์ระหว่างตวัแปรทางสถิติได ้(Willer , 2006 : 42 - 43) 

เช่นเดียวกบัอภิสิทธิ  กฤษเจริญ (2551 : 83) ทีกล่าวว่า “รูปแบบ” หมายถึง สิงทีสร้างหรือพฒันาขึน

จากแนวคิด ทฤษฎีทีได้ศึกษามาของผูส้ร้างเอง เพือถ่ายทอดความสัมพันธ์ขององค์ประกอบ        

โดยใช้สือทีทําให้เข้าใจได้ง่ายและกระชับถูกต้อง และสามารถตรวจสอบเปรียบเทียบกับ

ปรากฏการณ์จริงได ้ เพือช่วยใหต้นเองและคนอืนสามารถเขา้ใจไดช้ดัเจนขึน และรัตนะ  บวัสนธ ์

(2552 : 124) ใหค้วามหมายไวว้่า  “รูปแบบ”  หมายถึง แผนภาพทีแสดงถึงองค์ประกอบการทาํงาน

ของสิงใดสิงหนึง รูปแบบในความหมายนีบางทีเรียกกนัว่าภาพย่อส่วนของทฤษฎีหรือแนวคิดใน

เรืองใดเรืองหนึง เช่น รูปแบบการสอน รูปแบบการบริหาร รูปแบบการประเมิน เป็นตน้ 

 3. “รูปแบบ” หมายถึง  สิงทีแสดงถึงโครงสร้างของความสัมพนัธก์นัขององค์ประกอบ

หรือตวัแปรต่างๆ ทีช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ไดง่้ายและดีขึน (นงลกัษณ์  เรือนทอง, 2550 : 77)  

ซึงสอดคลอ้งกบัสุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ (2550 : 11) ทีกล่าวว่า “รูปแบบ” หมายถึง แผนภูมิโครงสร้าง

ทีแสดงถึงขนัตอน องค์ประกอบหลกั องค์ประกอบรอง องค์ประกอบย่อย และตวับ่งชีสาํหรับ

การรับรองผูป้ระเมินภายนอก รวมทงั Corsini and Auerbach (2007 : 117 - 118) ไดใ้ห้ความหมายของ 

“รูปแบบ” ไวว้่าเป็นชุดความสมัพนัธที์สร้างขึนระหว่างปรากฏการณ์ความจริง  และโครงสร้างของ

สิงทีกาํลงัศึกษาซึงเป็นตวัแทนของปรากฏการณ์  เช่นเดียวกบัณัฐศกัดิ  จนัทร์ผล (2552 : 125) ทีเห็นว่า 

“รูปแบบ”  คือ  โครงสร้าง โปรแกรม แบบจาํลอง หรือตวัแบบทีจาํลองสภาพความเป็นจริงทีสร้างขึน

จากการทอนเวลา โดยพิจารณาว่ามีส่วนใดบา้งทีจะต้องนาํมาศึกษาเพือใชท้ดแทนแนวคิดหรือ

ปรากฏการณ์ใดปรากฏการณ์หนึง โดยอธิบายความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ของรูปแบบนันๆ 

รวมทงัสมชยั  จรรยาไพบูลย ์(2555 : 13)  เห็นเช่นเดียวกนัว่า “รูปแบบ”  เป็นแบบอย่างในการดาํเนินการใดๆ 

ทีแสดงหรืออธิบายใหเ้ห็นถึงโครงสร้างทางความสมัพนัธข์ององค์ประกอบทีสาํคญั ของสิงทีศึกษา
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ใหส้ามารถเขา้ใจไดง่้ายขึน หรือซบัซอ้นก็ไดเ้ช่นกนั โดยมีรายละเอียดขององคป์ระกอบของรูปแบบ

ขึนอยูก่บัลกัษณะของปรากฏการณ์ วตัถุประสงคข์องผูส้ร้างและการพฒันารูปแบบเป็นสาํคญั ตลอดถึง

จิตติ  เสือสา (2557 : 11) ก็เห็นว่า “รูปแบบ”  หมายถึง  แนวทางในการดาํเนินงานทีแสดงโครงสร้าง

และความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบทีสาํคญัของรูปแบบ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้และ

อมรรัตน์  เชิงหอม (2557 : 136)  ไดก้ล่าวไวเ้ช่นเดียวกนัว่า “รูปแบบ”  หมายถึง โครงสร้างทีแสดงถึง

ความสมัพนัธร์ะหว่างองคป์ระกอบหรือตวัแปรต่างๆ เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการสิงใดสิงหนึง 

และแสดงถึงองคป์ระกอบและกระบวนการตรวจสอบความแตกต่างระหว่างความสมัพนัธใ์นเชิงทฤษฎี

กบัปรากฏการณ์จริง อาจเป็นแผนภูมิหรือรูปสามมิติซึงเป็นตวัแทนของสิงใดสิงหนึงหรือแนวคิด

หรือตวัแปรทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนั  รวมถึงรัตนะ  บวัสนธ์ (2552 : 124) ให้ความหมายไวว้่า  

“รูปแบบ”  หมายถึง  แบบแผนความสมัพนัธข์องตวัแปร หรือสมการทางคณิตศาสตร์ทีรู้จกัก ันในชือ

ทีเรียกว่า  “Mathematical Model” 

 4.  “รูปแบบ”  หมายถึง  แบบจาํลองทีเป็นสัดส่วนหรือเป็นประเภทเดียวกนักบัของจริง 

หรือสัญลกัษณ์ของการเป็นตวัแทนสิงใดสิงหนึงทีคาดว่าจะเกิดในอนาคต (Ardictionary ,2008 : 1)  

และ Thinkexist (2008 : 1) เห็นว่า “รูปแบบ”  เป็นแบบจาํลองระบบการปฏิบติังาน หรือแบบแปลน

ของการก่อสร้างทีวางไวล่้วงหน้า หรือเป็นสิงของทีแสดงความคิดของสิงทีจะเกิดขึนในอนาคต 

เช่นเดียวกบัธวชัชยั  รัตตญั ู  (2551 : 77)  ทีไดก้ล่าวว่า “รูปแบบ” เป็นแบบจาํลองอย่างง่ายหรือ

ยอ่ส่วนของจริงหรือปรากฏการณ์ต่างๆ ทีผูเ้สนอรูปแบบไดศึ้กษาจากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยั

ทีเกียวขอ้ง และพฒันาขึนมาเพือแสดงหรืออธิบายถึงปรากฏการณ์ให้เกิดความเขา้ใจไดง่้ายขึนหรือ

อาจจะใชป้ระโยชน์ในการทาํนายปรากฏการณ์ทีจะเกิดขึนและอาจใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการอย่าง

ใดอยา่งหนึงไดต่้อไป  และรัตนะ บวัสนธ ์(2552 : 124) ให้ความหมายไวว้่า “รูปแบบ”  หมายถึง 

แผนภาพหรือภาพร่างของสิงใดสิงหนึงทียงัไม่สมบูรณ์เหมือนของจริง รูปแบบในความหมาย

นีมกัจะเรียกทบัศพัทใ์นภาษไทยว่า “โมเดล” 

 5. “รูปแบบ”  หมายถึง  กรอบความคิดทางดา้นหลกัการ วิธีการดาํเนินงาน และเกณฑ์ 

ต่าง ๆ ของระบบ ทีสามารถยดึถือเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน เพือให้บรรลุตามวตัถุประสงค์ได ้ 

(วาโร  เพ็งสวสัดิ ,2553 : 3)  ซึงเป็นแนวเดียวกบัศศิธร บวัทอง (2556 : 105) กล่าวว่า “รูปแบบ” 

หมายถึง กรอบความคิดทางดา้นหลกัการ วิธีการดาํเนินงาน กระบวนการทาํงานทีมีความสมัพนัธก์นั 

เพือใช้เป็นแนวทางให้เข้าใจง่ายต่อการดําเนินงาน เพือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิด

ประสิทธิภาพ 

 จากความหมายของคําว่ ารูปแบบข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  รูปแบบ หมายถึง 

ความสัมพนัธ์ขององค์ประกอบทีแสดงหรืออธิบายการดาํเนินงานให้เกิดความเขา้ใจ  เพือให้

บรรลุวตัถุประสงค์ทีกาํหนดไว ้
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 1.2 องค์ประกอบของรูปแบบ 

 องคป์ระกอบของรูปแบบ มีนกัวิชาการและผูรู้้ไดก้ล่าวไวอ้ยา่งหลากหลาย ทงัทีมีความเห็น

เป็นไปในแนวทางเดียวกนัและแตกต่างกนั ผูว้ิจยัจึงเสนอองค์ประกอบของรูปแบบทีนักวิชาการ   

ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นไวด้งันี 

 Joyce, Weil and Showers (1992 : 102 - 103) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบทีสาํคญัของรูปแบบ

ว่าประกอบดว้ย 8 องคป์ระกอบ ดงันี คือ  

 1) มีปรัชญา ทฤษฎี หลกัการ แนวคิด หรือความเชือทีเป็นพืนฐานหรือหลกัของรูปแบบนนัๆ  

 2) มีการบรรยายและอธิบายภาพ หรือลกัษณะของการจดัการทีสอดคลอ้งกบัหลกัการทียดึถือ  

 3) มีการจดัระบบ คือ มีการจดัองคป์ระกอบและความสมัพนัธข์ององคป์ระกอบของระบบ

ใหส้ามารถนาํไปสู่เป้าหมายของระบบหรือกระบวนการนนัๆ  

 4) มีการอธิบายหรือใหข้อ้มูลอนัจะช่วยใหก้ระบวนการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 5) นาํไปสู่การทาํนาย (Prediction) สร้างเครืองมือพิสูจน์ตรวจสอบได ้ 

 6) โครงสร้างของรูปแบบประกอบดว้ยความสัมพนัธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) 

ใชอ้ธิบายปรากฏการณ์  

 7) ช่วยสร้างจินตนาการ (Imagination) ความคิดรวบยอด (Concept) และความสัมพนัธ ์

(Interrelations) ขยายขอบเขตการสืบเสาะ  

 8) สัมพนัธ์เชิงโครงสร้าง (Structural Relationship) มากกว่าเชิงเชือมโยง (Associative 

Relationships)  

 สาํหรับ Lewis and Douglas (1994 : 10-12) มีความเห็นสอดคลอ้งกบั Yorke (1997 : 97 - 100) 

เห็นว่าองคป์ระกอบทีสาํคญัของรูปแบบ ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงันี คือ 1) หลกัการของรูปแบบ  

2)  ระบบและกลไกของรูปแบบ และ 3) วิธีดาํเนินการของรูปแบบ ซึงสอดคลอ้งกับธีระ รุญเจริญ 

(2550 : 90) ทัง 3 องค์ประกอบ แต่มีองค์ประกอบเพิมอีก 3 องค์ประกอบ คือ 1) วตัถุประสงค์

ของรูปแบบ 2) แนวทางการประเมินผลรูปแบบ  และ 3) เงือนไขของรูปแบบ สาํหรับเพชร  แกว้ดวงดี 

(2553 : 28) เห็นว่าองค์ประกอบของรูปแบบจะต้องมียุทธศาสตร์ของรูปแบบ และการประเมิน

รูปแบบ  สาํหรับสมชยั  จรรยาไพบูลย ์(2555 : 161 - 162)  เห็นว่ารูปแบบประกอบดว้ยองคป์ระกอบหลกั 

5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  1) วตัถุประสงค ์ 2) หลกัการ 3)  กลไกการดาํเนินการ 4)  วิธีดาํเนินการ  และ 

5) การประเมินผล เช่นเดียวกนั นอกจากนนั ไมตรี  บุญเทศ (2554 : 150 - 151) เห็นว่า องค์ประกอบ

ของรูปแบบนอกจากประกอบดว้ย วตัถุประสงค์ของรูปแบบ กลไกการดาํเนินงานของรูปแบบ 

จะตอ้งมีเงือนไขการนาํรูปแบบไปใช ้และสรุปสาระสาํคญัของรูปแบบ  ส่วนทิศนา แขมมณี และคนอืนๆ 

(2547 : 16) ไดก้ล่าวถึง องค์ประกอบของรูปแบบไวว้่ามีองค์ประกอบทีสําคญั คือ 1) วตัถุประสงค ์

แนวคิด  2) บริบทและเงือนไข 3) ยทุธศาสตร์กระบวนการดาํเนินงาน 4) ผลทีไดรั้บจากการนาํรูปแบบไปใช้
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 นอกจากนันสมาน อศัวภูมิ (2550 : 10) ไดก้ล่าวสรุปถึงองค์ประกอบของรูปแบบทีดี

ควรประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ ดงันี คือ 

 1) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ โดยผูอ้อกแบบรูปแบบต้องรู้ว่า จะออกแบบรูปแบบ

การดาํเนินงานนีขึนมาเพือวตัถุประสงคใ์ด 

 2) ทฤษฎีพืนฐานและหลกัการของรูปแบบ ผูอ้อกแบบรูปแบบตอ้งกาํหนดว่าจะออกแบบ

รูปแบบนนัๆ บนฐานความคิดของทฤษฎีและหลกัการใดบา้ง  

 3) ระบบงานและกลไกของรูปแบบ ผูพ้ ัฒนารูปแบบตอ้งออกแบบระบบงานของ

รูปแบบ เพือเป็นกลไกในการดาํเนินงานของรูปแบบ  

 4) วิธีการดาํเนินงานของรูปแบบ โดยการกาํหนดภารกิจ กระบวนการ วิธีการ กิจกรรม

และอืนๆ ทีตอ้งการดาํเนินการเพือการบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  

 5) แนวการประเมินรูปแบบ เป็นการกาํหนดแนวทางและเครืองมือในการประเมินผล

รูปแบบตามวตัถุประสงคข์องรูปแบบ และการประเมินการดาํเนินงานตามรูปแบบว่าเป็นไปตามที

กาํหนดไวห้รือไม่เพียงใด  

 6) คาํอธิบายประกอบรูปแบบ เป็นการอธิบายคาํศพัท์เฉพาะทีนาํมาใชใ้นการออกแบบ

รูปแบบเพือสือความใหต้รงกนัในการนาํรูปแบบไปใช ้ 

 7) ระบุเงือนไขการนํารูปแบบไปใช้ ผูอ้อกแบบควรระบุเงือนไขทีจะทาํให้การนํา

รูปแบบไปใช้ประสบผลสาํเร็จ และข้อระมดัระวงัเพือป้องกันปัญหาทีอาจจะเกิดขึน  

 หลงัจากออกแบบรูปแบบเสร็จแลว้ ผูอ้อกแบบควรจดัทาํคู่มือการใชรู้ปแบบโดยนาํสาระ

ของรูปแบบทงั 7 องคป์ระกอบ มาบรรจุไวใ้นคู่มือดว้ย จึงจะทาํใหก้ารพฒันารูปแบบการดาํเนินงาน

มีความสมบูรณ์ครบถว้น 

 จากการศึกษารูปแบบจากเอกสารทีเกียวขอ้งต่างๆ พบว่า ไม่มีหลกัเกณฑ์ทีเป็นเกณฑ์

ตายตวัว่า รูปแบบนนัตอ้งมีองค์ประกอบอะไรบา้งอย่างไร ส่วนใหญ่จะขึนอยู่กบัลกัษณะเฉพาะของ

ปรากฏการณ์ทีผูส้นใจดาํเนินการศึกษา ดงันนัผูว้ิจยัจึงไดว้ิเคราะห์ความสอดคลอ้งขององค์ประกอบ

ของรูปแบบโดยใชต้ารางประกอบการวิเคราะห์เพือเป็นกรอบในการกาํหนดองคป์ระกอบของรูปแบบ

สาํหรับการวิจยัในครังนี ดงัแสดงในตารางที 2.1 
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ตารางที 2.1 สรุปการวิเคราะห์องคป์ระกอบของรูปแบบ 

 

องคป์ระกอบรูปแบบ 
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1. วตัถุประสงคข์องรูปแบบ - - -       

2. หลกัการของรูปแบบ    -    -  
3. ระบบงานและกลไก 

    ของรูปแบบ   

 

 -      
4. วิธีการดาํเนินงาน 

    ของรูปแบบ -  

 

 -   - -  

5. แนวการประเมินรูปแบบ - - - -    -  

6. คาํอธิบายประกอบรูปแบบ  - - - -  - - - 

7. ระบุเงือนไขการนาํ 

    รูปแบบไปใช ้ - - - - -  -  - 

8. บริบทและเงือนไข - - -   - - - - 

9. ยทุธศาสตร์กระบวนการ 

    ดาํเนินงาน 
 - -  - -  - - 

10. ผลทีไดรั้บจากการนาํ 

      รูปแบบไปใช ้ - - -  - - - - - 

11. โครงสร้าง  - - - - - - - - 

12. สร้างเครืองมือ  - - - - - - - - 

13. ความคิดรวบยอด  - - - - - -  - 

14. สมัพนัธเ์ชิงโครงสร้าง  - - - - - - - - 
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 จากตารางที 2.1  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ความสอดคลอ้งขององคป์ระกอบของรูปแบบจากตาราง

ประกอบการวิเคราะห์  เพือเป็นกรอบในการกาํหนดองค์ประกอบของรูปแบบสาํหรับการวิจยั

ในครังนีได ้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1)  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 2) หลกัการของรูปแบบ     

3) กลไกการการบริหาร และ 4) วิธีดาํเนินการ 

 

 1.3 การพฒันารูปแบบ 

 การศึกษาคน้ควา้ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันารูปแบบเพือเป็นฐานความคิดในการวิจยั 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ดงันี 

 Strickland (2006) ไดก้ล่าวถึงการพฒันารูปแบบไวว้่าประกอบดว้ยขนัตอน 5 ขนัตอน ไดแ้ก่ 

1) การวิเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพฒันา 4) การนาํไปทดลองใช ้และ 5) การประเมินผล 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขนัพืนฐาน (2549 : 15) กล่าวไวว้่า การพฒันารูปแบบ 

หมายถึง การดาํเนินการ 3 ส่วน คือ 1) การศึกษารูปแบบ 2) การออกแบบรูปแบบใหม่  และ 3)  การนาํ

รูปแบบใหม่ไปทดลองใชใ้นสภาพจริง  

 ธวชัชยั  รัตตญั ู (2551 : 81 - 82) ไดก้ล่าวไวว้่า การสร้างและพฒันารูปแบบ แบ่งออกเป็น  

2 ตอน คือ 1) ขนัตอนการสร้างรูปแบบ และ 2) ขนัตอนการหาความตรงของรูปแบบ (Validity) 

 วาโร  เพง็สวสัดิ (2552: 1-16) ไดก้ล่าวถึง การพฒันารูปแบบว่า แบ่งออกเป็น 2 ขนัตอน 

ไดแ้ก่ 1) การสร้างหรือพฒันารูปแบบ และ 2) การตรวจสอบความเทียงตรงของรูปแบบ ซึงแต่ละขนัตอน

มีรายละเอียด ดงันี  

 ขนัตอนที 1 การสร้างหรือพฒันารูปแบบ เป็นการสร้างหรือพฒันารูปแบบขึนมาก่อน 

เป็นรูปแบบตามสมมติฐาน (Hypothesis Model) โดยศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยัทีเกียวขอ้ง 

นอกจากนีอาจจะศึกษารายกรณีหน่วยงานทีดาํเนินการในเรืองนันๆ ไดเ้ป็นอย่างดี ซึงผลการศึกษา

นํามาใช้ก ําหนดองค์ประกอบหรือตัวแปรต่างๆ ภายในรูปแบบ รวมทังลกัษณะความสัมพนัธ์

ระหว่างองคป์ระกอบหรือตวัแปรเหล่านัน หรือลาํดบัก่อนหลงัของแต่ละองค์ประกอบในรูปแบบ 

ดังนัน การพัฒนารูปแบบในขันตอนนีจะต้องอาศัยหลักการของเหตุผลเป็นรากฐานสาํคัญ

ซึงโดยทวัไปการศึกษาในขนัตอนนีจะมีขนัตอนยอ่ยๆ ดงันี 

 1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยทีเกียวข้อง เพือนาํสารสนเทศทีไดม้าวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์เป็นร่างกรอบความคิดการวิจยั 

 2. การศึกษาจากบริบทจริง ในขนัตอนนีอาจจะดาํเนินการไดห้ลายวิธี ดงันี 

 (1) การศึกษาสภาพและปัญหาการดาํเนินการในปัจจุบนัของหน่วยงาน โดยศึกษา

ความคิดเห็นจากบุคคลทีเกียวขอ้ง (Stakeholder) ซึงวิธีการศึกษาอาจใชว้ิธีการสัมภาษณ์ การสอบถาม 

การสาํรวจ การสนทนากลุ่ม เป็นตน้ 
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 (2) การศึกษารายกรณี (Case Study) หรือพหุกรณีหน่วยงานทีประสบผลสาํเร็จ

หรือมีแนวปฏิบติัทีดีในเรืองทีศึกษา เพือนาํมาเป็นสารสนเทศสาํคญัในการพฒันารูปแบบ 

 (3) การศึกษาขอ้มูลจากผูเ้ชียวชาญหรือผูท้รงคุณวุฒิ วิธีศึกษาอาจใชว้ิธีการ

สัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เป็นตน้ 

 3. การจดัทาํรูปแบบ ในขนัตอนนี ใชส้ารสนเทศทีไดจ้าก ขอ้ 1) และ 2) มาวิเคราะห์

และสงัเคราะห์เพือกาํหนดเป้าหมายตามกรอบความคิดการวิจยั เพือนาํมาจดัทาํรูปแบบ 

 ขันตอนที 2 การทดสอบความตรงของรูปแบบ เมือพฒันารูปแบบในขันตอนที 1 

แลว้จะตอ้งนาํรูปแบบไปทดสอบความตรง เพือดูว่าเป็นรูปแบบทีมีประสิทธิภาพตามทีมุ่งหวงัหรือไม่ 

การเก็บรวบรวมขอ้มูลในสถานการณ์จริงหรือทดลองใชรู้ปแบบในสถานการณ์จริงจะช่วยให้ทราบ

อิทธิพลหรือความสาํคญัขององค์ประกอบย่อยหรือตัวแปรต่างๆ ในรูปแบบ ซึงอาจจะปรับปรุง

รูปแบบใหม่โดยการตัดองค์ประกอบหรือตัวแปรทีพบว่าไม่มีอิทธิพลหรือมีความสาํคัญน้อย

ออกจากรูปแบบ ซึงจะทาํใหไ้ดรู้ปแบบทีมีความเหมาะสมยงิขึน 

 สุนันทา  แกว้สุข (2553 : 92) ไดก้ล่าวว่า การสร้าง/พฒันารูปแบบนันไม่มีขอ้กาํหนด

ทีตายตวัแน่นอน แต่โดยทวัไปจะมีการดาํเนินการเป็น 2 ตอนใหญ่ๆ คือ  

 1. การสร้างรูปแบบ เริมจากการศึกษาองค์ความรู้ (Intensive Knowledge) เกียวกบั

เรืองทีจะสร้างรูปแบบใหช้ดัเจน จากนันจึงคน้หาสมมติฐาน และหลกัการของรูปแบบทีจะพฒันา

แลว้สร้างรูปแบบตามหลกัการทีกาํหนดขึน  

 2. การหาคุณภาพของรูปแบบ โดยนาํรูปแบบทีสร้างขึนไปตรวจสอบหาคุณภาพของ

รูปแบบต่อไป สาํหรับการวิจยัรูปแบบการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาทีผ่านการประเมิน

ในระดบัดี : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม ใชผู้ท้รงคุณวุฒิเป็นเครืองมือในการประเมิน

ความเทียงตรงของรูปแบบ โดยให้ความเชือถือว่าผูท้รงคุณวุฒินันเทียงธรรมและมีดุลพินิจทีดี

ทังนี  มาตรฐานและเกณฑ์พิจารณาต่างๆ นันจะเกิดจากประสบการณ์และความชาํนาญของ

ผูท้รงคุณวุฒิ 

 ไมตรี  บุญเทศ (2554 : 14) มีความคิดเห็นว่า การพฒันารูปแบบควรจะมีขนัตอนอยา่งนอ้ย 

3 ขนัตอน คือ  

 ขนัตอนที 1 ศึกษาและวิเคราะห์หลกัการ โดยใช้ขอ้มูลพืนฐานจาํเป็นแลว้นําไปสร้าง

รูปแบบเบืองตน้  

 ขนัตอนที 2 การตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ โดยประมวลความคิดเห็นจากการตรวจสอบ

ขอ้มูลทีศึกษาและเปรียบเทียบรูปแบบกบัองค์ประกอบและภารกิจจริงขององค์กรทีทาํวิจยัหรือ

ทดสอบตามสภาพขอ้มูลตามสภาพจริง  
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 ขนัตอนที 3 ทบทวนและปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบและพฒันาให้สมบูรณ์ขึน จนสามารถ

จะนาํไปใชใ้นการทดลองใชต่้อไป 

 สรุป การพฒันารูปแบบ มีขันตอนการพฒันา 3 ขันตอน ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบ 

2) การประเมินรูปแบบ  และ 3) การยนืยนัความเหมาะสมของรูปแบบ 

 

 1.4 การทดสอบรูปแบบ 

 ในการศึกษาคน้ควา้ทาํความเขา้ใจเกียวกบัการตรวจสอบหรือทดสอบรูปแบบ เพือเป็น

ฐานความคิดประกอบในการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ดงันี 

 กาญจนา วธันสุนทร (2550 : 3 - 8, 3 - 9) ไดเ้สนอวิธีการตรวจสอบหรือประเมินคุณภาพ

รูปแบบไว ้ดงันี ในการออกแบบวิจยัเพือพฒันารูปแบบนันเป็นการตดัสินใจในการกาํหนดวิธีการ

ตรวจสอบหรือประเมินความตรงภายในและภายนอกของรูปแบบ กิจกรรมนีต้องทาํเพือตอบ

คาํถาม ดงันี  

 1. จะทราบไดอ้ยา่งไรว่ารูปแบบทีสร้างขึนนันสามารถบรรยายระบบหรือปรากฏการณ์

ทีแทนทีดว้ยรูปแบบนันไดอ้ย่างดีซึงรูปแบบทีสร้างขึนมาตอ้งทาํหน้าทีไดด้ีครบถว้นสมบูรณ์

ตามหลกัการและทฤษฎี รูปแบบต้องสามารถแสดงถึงความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปรของระบบ

ได้อยา่งพอเพียง จากตวัชีวดัและเกณฑที์มีอยู ่ 

 2. จะทราบได้อย่างไรว่า ข้อมูลทีวดัมาได้เป็นตัวแทนของค่าทีเป็นไปไดอ้ย่างแทจ้ริง 

รูปแบบทีสร้างขึนตอ้งบรรยายถึงคุณลกัษณะภายในของระบบ (Interpolation) ไดเ้ป็นอย่างดี

และมีความตรงทงัภายในและภายนอก สาํหรับการประเมินความตรงทงัภายในและภายนอกนัน 

รูปแบบแต่ละประเภทอาจตอ้งการการประเมินทีแตกต่างกนั กล่าวคืออาจตอ้งการความตรงเพียงเฉพาะ

ประเภทใดประเภทหนึง หรือตอ้งการทงัสองประเภท ความซบัซอ้นในการประเมินก็มีความแตกต่างกนัไป 

การประเมินคุณภาพอาจใชว้ิธีการใดวิธีการหนึงหรือหลายวิธี ดงันี  

 2.1) การประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ (Connoisseur appraisal) เป็นการให้ผูเ้ชียวชาญ

ในดา้นทีศึกษาเป็นผูต้ดัสินถึงความเหมาะสมของรูปแบบทีสร้างขึน โดยใชต้วัรูปแบบ ผลการตรวจสอบ

วรรณกรรมต่างๆ นิยามศพัท ์กรอบแนวคิดทฤษฎีในการศึกษาและแบบสอบถามในความเหมาะสม 

ความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใช ้และแง่มุมต่างๆ ทีเกียวขอ้งทีทาํให้ไดข้อ้มูลตามทีกาํหนดในกรอบ

การศึกษาหรือปัญหาวิจยัทีระบุ สาํหรับการเก็บรวบรวมขอ้มูลอาจเป็นการสาํรวจความคิดเห็นจาก

ผูเ้ชียวชาญ จากผูใ้ชร้ะบบในรูปแบบหรืออาจใชเ้ทคนิคกลุ่ม เช่น เทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) 

เทคนิคการสนทนากลุ่ม (Focus group) เป็นตน้ 
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 2.2) การทดลองนาํโมเดลไปใช ้เป็นการออกแบบการวิจยัเชิงทดลอง เพือให้ได้

ความเหมาะสมในเชิงการปฏิบติัในภาคสนาม 

 2.3) การทดลองดว้ยขอ้มูลทีจาํลองขึน (Simulation) เป็นการจาํลองขอ้มูลของตวัแปร

ทีประกอบอยูใ่นรูปแบบ ใชใ้นกรณีทีไม่สามารถนาํไปใชใ้นการทดลองภาคสนาม หรือไม่สามารถ

ทีจะใชก้ารประเมินโดยผูเ้ชียวชาญ หรือเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษ ์หรือตอ้งการควบคุมตวัแปร

ทีเกียวขอ้งอืนๆ ทีไม่สามารถควบคุมไดใ้นสนาม 

 2.4) การทดสอบด้วยวิธีการทางสถิติจากแบบแผนการวิจ ัยทีได้นําเสนอไว ้

เป็นการรวบรวมขอ้มูลเชิงประจกัษเ์พือทดสอบความเหมาะสมของรูปแบบตามทฤษฎี โดยการวดั

ตวัแปรทีอยูใ่นรูปแบบแลว้นาํมาวิเคราะห์ดว้ยโปรแกรมทางสถิติ  

 สมาน อศัวภูมิ (2550 : 9) ไดเ้สนอแนวทางในการตรวจสอบรูปแบบทีเป็นขนัตอนสุดทา้ย

ของการวิจยัและพฒันารูปแบบไว ้อาจใชว้ิธีใดวิธีหนึงจาก 3 วิธี คือ  

 1) การตรวจสอบโดยผูท้รงคุณวุฒิโดยจะนาํเสนอรูปแบบทีพฒันาขึนต่อผูท้รงคุณวุฒิ 

15 - 20 คน พร้อมกบัแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องรูปแบบ ตลอดจนขอ้เสนอแนะ

เพิมเติมต่างๆ   

 2) การตรวจสอบโดยการประชุมสัมมนา โดยจัดประชุมสัมมนาบุคคลทีเกียวข้องกับ

รูปแบบและผูท้รงคุณวุฒิจ ํานวนหนึงและนําเสนอรูปแบบทีพฒันาขึนเสร็จแล้วให้ผูเ้ข้าร่วม

ประชุมสัมมนา วิพากษ์ ประเมินรูปแบบทังในด้านความเหมาะสม และความเป็นไปได ้และให้

ขอ้เสนอแนะต่อไป  

 3) การตรวจสอบโดยการทดลอง โดยดาํเนินการทดลองใชรู้ปแบบทีพฒันาขึนในสภาพจริง 

หรือเหตุการณ์จําลอง ตามแบบแผนทีออกแบบไว ้เพือสังเกต รวบรวมข้อมูล และความเห็นต่อ

ผูเ้กียวขอ้ง เพือนาํไปใชใ้นการปรับปรุงรูปแบบต่อไป หลงัจากไดข้อ้มูลจากการตรวจสอบคุณภาพ

ของรูปแบบดงักล่าวมาแลว้ควรไดป้รับปรุงรูปแบบเพิมเติม พร้อมกบัสรุปขอ้มูล ความคิดเห็น 

และขอ้เสนอแนะทีเห็นว่าสาํคญัต่อรูปแบบและการนาํรูปแบบไปใชต่้อไป 

 สุริยา  ศรีโภคา (2559 : 95)  ไดก้ล่าวไวว้่า การตรวจสอบรูปแบบทีจะทาํให้ไดข้อ้มูล

เชิงประจกัษ ์ อาจใชก้ารวิเคราะห์จากหลกัฐานเชิงคุณลกัษณะ (Qualitative) โดยใชผู้เ้ชียวชาญเป็น

ผูต้รวจสอบ สาํหรับเชิงปริมาณ (Quantitative)  จะใชเ้ทคนิคทางสถิติในการตรวจสอบ 
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 ในการวิจยัครังนี ผูว้ิจยัใชว้ิธีการประเมินคุณภาพของรูปแบบโดยผูเ้ชียวชาญทีมีความรู้

ความเขา้ใจและประสบการณ์เป็นผูว้ิพากษ ์ประเมินรูปแบบ ทงัในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้ 

และใหข้อ้เสนอแนะ โดยการสนทนากลุ่ม (Focus group) และสอบถามความคิดเห็นของผูที้เกียวขอ้ง

ทีมีต่อรูปแบบในดา้นของความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั ความเป็นประโยชน์ และ

ขอ้เสนอแนะ 

 

ตอนที 2  แนวคดิเกยีวกบัคุณภาพและการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.1 คุณภาพและการประกนัคุณภาพ 

  คุณภาพและการประกนัคุณภาพเป็นประเด็นสาํคญัในวงการทางการศึกษา ทีใชใ้น

การพฒันาทรัพยากรมนุษยแ์ละแกปั้ญหาดา้นคุณภาพการศึกษา เพือให้เกิดความเขา้ใจเกียวกบัการ

ประกนัคุณภาพ ในเบืองตน้จึงควรทาํความเขา้ใจเกียวกบัความหมายของคุณภาพและการประกนั

คุณภาพ ดงันี 

  2.1.1  ความหมายของคุณภาพ 

 คุณภาพ (Quality) เป็นคาํทีมีความหมายได้หลากหลายตามบริบททีแตกต่างกัน

ออกไป ซึงมีผูนิ้ยามความหมายของคุณภาพไวใ้นหลายลกัษณะ ดงันี 

 จูรัน (Jurun, 2005 : 5) กล่าวว่า “คุณภาพ”  เป็นการดาํเนินการทีตรงตามวตัถุประสงค์

ทีตงัไว ้และใหร้ายละเอียดเกียวกบัความหมายของคุณภาพใน 2 ลกัษณะ คือ 

 1. ลกัษณะที 1 “คุณภาพ” หมายถึง ลกัษณะของผลผลิตทีตรงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ ซึงทาํใหลู้กคา้เกิดความพึงพอใจ โดยเนน้ไปทีผลลพัธที์เกิดขึน เป้าหมายสาํคญัเพือทาํให้เกิด

ความพึงพอใจสนองตอบต่อความคาดหวงัของลูกคา้ให้มากขึน และมีผลทาํให้รายได้หรือผลลพัธ์

เพิมขึน 

 2. ลกัษณะที 2 “คุณภาพ” หมายถึง ความปลอดภยัจากขอ้ผิดพลาดหรือความลม้เหลว 

ทีเกิดขึนในการทาํงานและความไม่พึงพอใจของลูกคา้ต่อผลผลิตทีเกิดขึน ซึงหมายถึง “คุณภาพสูง 

ค่าใชจ่้ายนอ้ย” 

 Sallis (2002, 22 - 24) กล่าวว่า  “คุณภาพ” หมายถึง ความสมบูรณ์แบบ ซึงแสดงถึง

ความมีมาตรฐานสูงสุด 

 เรืองวิทย ์  เกษสุวรรณ (2549 : 41) ไดก้ล่าวว่า  “คุณภาพ”  คือ การทาํตามทีลูกค้า

ต้องการ โดยองค์การจะต้องคาํนึงถึงความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอด ต้องระวงัไม่ให้ห่วงโซ่

คุณภาพ (Quality Chain) หลุดจากกนั 
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 นนัทา  หงวนตดั (2555 : 16) ไดก้ล่าวไวว้่า “คุณภาพ” หมายถึง ลกัษณะทีดีหรือเป็นเลิศ

ของผูใ้หบ้ริการจะตอ้งดาํเนินการให้เกิดขึนเพือตอบสนองความตอ้งการของผูรั้บบริการ สามารถ

สร้างความเชือมนัและความพึงพอใจใหก้บัผูรั้บบริการและสงัคม 

 จากความหมายของคาํว่าคุณภาพขา้งตน้ สรุปไดว้่า “คุณภาพ” หมายถึง ความเป็นเลิศ 

การมีมาตรฐานตามวตัถุประสงคที์ตงัไว ้ซึงทาํใหผู้ใ้ชบ้ริการเกิดความพึงพอใจ 

 2.1.2 ความหมายของการประกนัคุณภาพ 

 การประกนัคุณภาพ เป็นสิงทีการศึกษาใหค้วามสาํคญัเพือยนืยนัถึงความเป็นเลิศหรือ

มาตรฐานของผลผลิต ซึงมีผูใ้หค้วามหมายของคาํว่า “การประกนัคุณภาพ” ไวใ้นลกัษณะต่าง ๆ อาทิ 

 Griffith (2000 : 16) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพ หมายถึง การวางแผนและการวาง

ระเบียบแบบแผนของเหตุการณ์ เพือเป็นการประกนัความเอาใจใส่ในคุณภาพของผลิตภณัฑ์หรือ

บริการ 

 อุทุมพร (ทองอุไทย)  จามรมาน (2544 : 1) กล่าวว่า  การประกนัในภาษาไทยมี 2 ความหมาย 

ความหมายแรก คือ Insurance ซึงได้แก่ การประกันชีวิต อุบัติภัยรถยนต์ ซึงเป็นเรืองของการ  

จ่ายเงินก่อน เมือเกิดเหตุแลว้จึงเรียกร้องค่าชดเชย ส่วนอีกความหมายหนึง คือ Assurance ซึงไดแ้ก่ 

การให้ความมั นใจแก่ประชาชนว่า ผลผลิตของหน่วยงานน่าจะมีคุณภาพโดยการให้ข้อมูล

สารสนเทศ หลกัฐานว่าทุกคนในหน่วยงานปฏิบตัิงานอย่างไรไดป้ระสิทธิภาพตรงตามขันตอน

มาตรฐานการปฏิบติังาน และคาดว่าผูใ้ชบ้ริการน่าจะไดรั้บความพอใจ 

 Mizikaci (2006 : 12) ไดก้ล่าวไวว้่า “การประกนัคุณภาพ” เป็นส่วนหนึงของการบริหาร

จดัการคุณภาพ เป็นการวางแผน การออกแบบการปฏิบตัิงาน เพือประกนัความเชือมนัให้ลูกคา้

ว่าไดส่้งมอบผลิตภณัฑแ์ละบริการทีไดม้าตรฐานตามความตอ้งการและความคาดหวงั 

 สมมาตร  สนุทมิโน  (2551 : 35)  ไดก้ล่าวว่า  “การประกนัคุณภาพ” คือ การกระทาํ

หรือปฏิบติัการทีมีการวางแผนไวอ้ย่างเป็นระบบ เพือทาํให้ลูกคา้เกิดความเชือมนัอย่างเพียงพอ

ว่าผลผลิตหรือบริการตอ้งตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้  โดยเฉพาะผลผลิตหรือบริการตอ้งมี

คุณภาพเป็นเลิศ 

 ประสิทธิ  เขียวศรี (2553 : 9)  ไดก้ล่าวไวว้่า  “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง กิจกรรมต่าง  ๆ

ซึงไดรั้บการวางแผนและจดัระบบแลว้ในกระบวนการบริหารคุณภาพทีช่วยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บสินคา้

และบริการทีมีคุณภาพตามระดบัทีกาํหนด โดยผนวกเรืองการตรวจสอบคุณภาพ การป้องกนั

และการตรวจสอบไวใ้นการประกนัคุณภาพดว้ย เพือช่วยใหผู้ที้เกียวขอ้งมนัใจในวิธีควบคุมคุณภาพ

และมาตรฐานของผลผลิตอีกทงัเป็นการรับประกนัว่าสินคา้และบริการจะไดม้าตรฐานตามทีกาํหนด 
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 นันทนา  หงวนต ัด (2555 : 17) ให้ความหมายไวว้่า  “การประก ันคุณภาพ” 

หมายถึง การดาํเนินกิจกรรมต่างๆ ตามมาตรการหรือระบบทีมีการวางแผนในการผลิตและบริการ

การสร้างความมนัใจ ความพึงพอใจต่อผูที้เกียวข้อง และสังคมว่าสามารถดาํเนินการผลิตและ

ให้บริการอย่างมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานทีกาํหนดไวแ้ละตรงตามความตอ้งการซึงเป็นไปตาม

ความคาดหวงัของผูเ้กียวขอ้ง 

 ศศิธร  บวัทอง  (2556 : 12) กล่าวไวว้่า “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง การวางแผน

เพือปฏิบัติการใดๆ ทีจะให้ได้มาซึงผลงาน หรือผลผลิตทีมีคุณภาพตามความต้องการหรือ

คุณลกัษณะทีพึงประสงคข์องผูใ้ชห้รือเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทีกาํหนด 

 สุภทัรา  เอือวงศ ์(2557 : 8) ไดก้ล่าวไวว้่า “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง การวางแผน

และการปฏิบตัิของหน่วยผลิตทีมุ่งจะผลิตสิงทีมีคุณภาพตรงกบัความตอ้งการของผูใ้ชผ้ลผลิต 

ซึงการดาํเนินการทีต่อเนือง เน้นการป้องกนัและการตรวจสอบ หลกัการสาํคญัในการนาํไปสู่

การประกนัคุณภาพเกียวขอ้งกบัการปรับปรุงคุณภาพเป็นหลกั โดยเฉพาะการเน้นการปรับปรุง

กระบวนการเพือจะนาํไปสู่ความพึงพอใจของผูรั้บบริการ 

 จากความหมายของการประกนัคุณภาพทีนักวิชาการไดก้ล่าวไวข้้างตน้ สามารถ 

สรุปไดว้่า “การประกนัคุณภาพ” หมายถึง การวางแผนและการวางระเบียบแบบแผน การควบคุม 

ตรวจสอบ และตดัสินตามเกณฑที์กาํหนด เพือทาํใหผ้ลผลิตมีคุณภาพและตรงกบัความตอ้งการของ

ผูใ้ชผ้ลผลิต 

 

 2.2 การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.2.1 ความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 ในการศึกษาค้นควา้ทาํความเข้าใจเกียวกับความหมายของการประกันคุณภาพ

การศึกษา เพือเป็นฐานการคิดประกอบในการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษา ดงันี 

 Frazier (1997 : 116 - 117) ไดก้ล่าวว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ

ทีมีเป้าหมายในการป้องกนัขอ้ผดิพลาด โดยใชก้ารวิเคราะห์กระบวนการอย่างเป็นระบบ และมีการ

ออกแบบกระบวนการเพือทีจะสามารถรวบรวมขอ้มูลทีจะใชใ้นการประเมินและควบคุมปัญหาเพือ

การตดัสินใจ และสามารถใหข้อ้มูลแก่ผูที้เกียวขอ้ง 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553 : 18) ไดใ้ห้ความหมาย

ของ “การประกนัคุณภาพการศึกษา” (Educational Quality Assurance) หมายถึง การสร้างมาตรฐาน

คุณภาพของการบริหารจดัการและดาํเนินกิจกรรมตามภารกิจของสถานศึกษา เพือพฒันาคุณภาพ
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ของผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง สร้างความมนัใจใหผู้รั้บบริการทางการศึกษา ทงัผูรั้บบริการโดยตรง ไดแ้ก่ 

ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูรั้บบริการทางออ้ม 

 วุฒิพงษ์  ทองกอ้น (2554 : 82) ไดก้ล่าวไวว้่า  “การประกนัคุณภาพการศึกษา” 

เป็นกระบวนการบริหารและการจดัการศึกษาทีมีประสิทธิภาพทีสร้างความมนัใจไดว้่า ผลผลิต

ของการศึกษาทีเกิดขึนจากการบริหารและการจดัการศึกษาดงักล่าว จะมีคุณภาพตามคุณลกัษณะ

ทีพึงประสงค ์บรรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยประกอบดว้ย กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพอยา่งเป็นระบบ 

 วีระยทุธ  ชาตะกาญจน์ (2555 : 149) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การประกนัคุณภาพการศึกษา” 

เป็นกลไกสาํคัญในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา ซึงถือว่าเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคน

ทงัในและนอกสถานศึกษา โดยการดาํเนินการตอ้งยึดหลกัการมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ

ให้ทุกฝ่ายได้เขา้มากาํหนดนโยบาย วางแผน กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน ไดร่้วมกัน

พฒันาและปรับปรุงใหส้ถานศึกษามีคุณภาพตามเป้าหมายและมาตรฐานทีกาํหนดไว ้ซึงกระบวนการพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาตอ้งเป็นไปอยา่งต่อเนืองตามวงจรการบริหาร PDCA จนกลายเป็น

วฒันธรรมและวิถีชีวิตการทาํงานของบุคลากรทุกฝ่ายในสถานศึกษา ทังนีเพือให้ผูเ้รียนได้รับ

การศึกษาทีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ 

 นนัทา หงวนตดั (2555 : 23) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า “การประกนัคุณภาพการศึกษา” 

หมายถึง กระบวนการหรือกลไกในการดาํเนินการเพือใหก้ารจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีคุณภาพและได้

มาตรฐาน โดยมีระบบการควบคุมคุณภาพทีเหมาะสมและมีการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือง ทาํให้

สามารถสร้างความมันใจให้แก่สังคม ผูป้กครอง และผูจ้บการศึกษามีกระบวนการควบคุม

คุณภาพการดาํเนินงาน เพือใหไ้ดผ้ลผลิตทีมีคุณภาพเป็นไปตามาตรฐานการศึกษาทีสงัคมตอ้งการ 

 อาํนาจ  จนัทรขาํ (2555 : 18)  ไดก้ล่าวไวว้่า “การประกนัคุณภาพการศึกษา” หมายถึง 

กระบวนการ หรือกลไกในการดําเนินกิจกรรมใดๆ ในการบริหารงานตามภารกิจปกติของ

สถานศึกษา มีระบบการควบคุมคุณภาพทีเหมาะสม และการพฒันาคุณภาพอย่างต่อเนือง ทาํให้

ผูเ้รียนมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะทีพึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา ตามทีประชาชนคาดหวงั 

เกิดความมนัใจในคุณภาพ และมาตรฐานของสถานศึกษา 

 ธวชัชยั  ศุภดิษฐ์ (2557 : 5) ไดก้ล่าวว่า “การประกนัคุณภาพการศึกษา” หมายถึง 

การจดักระบวนการต่างๆ ไดแ้ก่ การควบคุม การตรวจสอบ การประเมิน การรักษาและการพฒันา

คุณภาพของระบบ สถาบนั หรือหลกัสูตร เพือให้ผูร้ับบริการโดยตรง ไดแ้ก่ ผูเ้รียน ผูป้กครอง 

และผูรั้บบริการทางออ้ม มีความมนัใจว่าผูส้าํเร็จการศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ และ

มีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามหลกัสูตรกาํหนดและสังคมคาดหวงั สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคม  
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ไดอ้ยา่งมีความสุข รวมทงัสร้างประโยชน์ใหแ้ก่ครอบครัวหรือชุมชนตามความเหมาะสม โดยการประกนั

คุณภาพการศึกษาจะต้องมีการบูรณาการรวมกันระหว่างบุคลากรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย

ในสถาบนัการศึกษา 

 สุภ ัทรา  เอือวงศ ์ (2557 : 16) ได ้ให้ความหมายไวว้่า  “การประก ันคุณภาพ

การศึกษา” เป็นการทาํกิจกรรมหรือการปฏิบติัภารกิจหลกัอย่างมีระบบตามแบบแผนทีกาํหนดไว ้    

โดยมีการควบคุม การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ตลอดจนการรับรองคุณภาพ  

จนทาํให้เกิดความมนัใจในคุณภาพและมาตรฐานของระบบและกระบวนการผลิต ผลผลิตและ

ผลลพัธ์ของการจดัการศึกษาทีมีคุณภาพ 

 จากความหมายของการประกนัคุณภาพการศึกษาทีนกัการศึกษากล่าวไวข้า้งตน้  สามารถ

สรุปไดว้่า   "การประกนัคุณภาพการศึกษา"  หมายถึง กระบวนการบริหารจดัการทีมีการพฒันาปรับปรุง

อยา่งต่อเนือง  เพือพฒันาผูเ้รียนให้มีคุณภาพ โดยใชก้ระบวนการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 2.2.2 ความสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 กรมวิชาการ (2544 : 3) อธิบายว่า การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการหนึง

ทีจะทาํใหเ้กิดความเชือมนัไดว้่า สถานศึกษาทีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน สามารถจดัการศึกษาได้

อยา่งมีคุณภาพ ผูจ้บการศึกษามีคุณภาพตามทีกาํหนดไว ้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการ

ทียกมาตรฐานของโรงเรียนต่าง ๆ ทียงัไม่เขา้มาตรฐานผลกัดนัให้ไดม้าตรฐานต่อไป โดยมุ่งเน้น

การใชข้อ้มูลคุณภาพ มาตรฐานของโรงเรียนกลบัมา เพือรายงานหน่วยงานทีเกียวขอ้งทุกฝ่าย

ให้ร่วมกันสนับสนุนและพัฒนาโรงเรียนให้ได้มาตรฐานทีกาํหนดไว ้ทงันีโดยมีความเชือว่า 

ถ้ากระบวนการประกนัคุณภาพมีการดาํเนินงานทีเป็นระบบอยา่งถูกตอ้งแลว้คุณภาพดีก็จะตามมา 

 พฤทธิ  ศิริบรรณพิทกัษ ์และสุชาติ กิจพิทกัษ์ (2545 : 3 - 4) ไดก้ล่าวถึง ความสาํคญั

ของการประกนัคุณภาพการศึกษาว่ามีความสาํคญั 3 ประการ คือ 

 1. ทาํให้ประชาชนไดร้ับขอ้มูลคุณภาพการศึกษาทีเชือถือได ้เกิดความเชือมัน

และสามารถตดัสินใจเลือกใชบ้ริการทีมีคุณภาพมาตรฐาน 

 2. ป้องกนัการจดัการศึกษาทีไม่มีคุณภาพ ซึงจะเป็นการคุม้ครองผูบ้ริโภคและเกิด

ความเสมอภาคในโอกาสทีจะไดรั้บการบริการการศึกษาทีมีคุณภาพอยา่งทวัถึง 

 3. ทาํใหผู้รั้บผดิชอบในการจดัการศึกษามุ่งบริหารจดัการศึกษาสู่คุณภาพและมาตรฐาน

อยา่งจริงจงั ซึงมีผลใหก้ารศึกษามีพลงัทีจะพฒันาประชากรใหมี้คุณภาพอยา่งเป็นรูปธรรมและต่อเนือง 
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 2.2.3 ประโยชน์ของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 1. นกัเรียนและผูป้กครองมีหลกัประกนัและความมนัใจว่าสถานศึกษาจะจดัการศึกษา

ทีมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 2. ครูไดท้าํงานอยา่งมืออาชีพ มีการทาํงานทีเป็นระบบ โปร่งใส มีความรับผิดชอบ

ทีตรวจสอบได ้มีประสิทธิภาพ และเนน้คุณภาพ ไดพ้ฒันาตนเองและผูเ้รียนอยา่งต่อเนือง ทาํให้เป็น

ทียอมรับของผูป้กครองและชุมชน 

 3. ผูบ้ริหารไดใ้ชภ้าวะผูน้าํและความรู้ ความสามารถในการบริหารงานอยา่งเป็นระบบ

และมีความโปร่งใส เพือพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เป็นทียอมรับและนิยมชมชอบของ

ผูป้กครองและชุมชน ตลอดจนหน่วยงานทีเกียวขอ้งก่อใหเ้กิดความภาคภูมิใจและเป็นประโยชนต่์อสงัคม 

 4. กรรมการสถานศึกษาได้ทาํงานตามบทบาทหน้าทีอย่างเหมาะสม เป็นผูที้ทาํ

ประโยชน์และมีส่วนพฒันาสถานศึกษาและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่เยาวชนและชุมชน ร่วมกบั

ผูบ้ริหารและครู สมควรทีไดรั้บความไวว้างใจใหม้าเป็นกรรมการสถานศึกษา 

 5. หน่วยงานทีกาํกับดูแลได้สถานศึกษาทีมีคุณภาพและศกัยภาพในการพฒันา

ตนเอง ซึงจะช่วยแบ่งเบาภาระในการกาํกบัดูแลสถานศึกษา และก่อให้เกิดความมนัใจในคุณภาพ

ทางการศึกษาและคุณภาพของสถานศึกษา 

 6. ชุมชนและสงัคมประเทศชาติ ไดเ้ยาวชนและคนทีดีมีคุณภาพและศกัยภาพทีจะช่วย

พฒันาองคก์ร ชุมชน และสงัคมประเทศชาติต่อไป 

 7. ผูรั้บบริการไดรั้บความพึงพอใจจากการใหบ้ริการของหน่วยงาน 

 2.2.4 แนวคิดและหลกัการของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2549 : 2 - 3) กล่าวว่า การประกนัคุณภาพ

การศึกษา (Quality Assurance) เป็นกลไกสําคัญประการหนึงทีจะขับเคลือนการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหด้าํเนินไปอย่างต่อเนือง และสร้างความมนัใจ (Assure) ไดว้่า สถานศึกษาสามารถจดั

การศึกษาให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานทีกาํหนด ผูส้าํเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ

และมีคุณลกัษณะทีพึงประสงคต์ามทีหลกัสูตรกาํหนดและทีสงัคมตอ้งการ หลกัการในการดาํเนินการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา มี 3 ประการ คือ  

 1) การกระจายอาํนาจ (Decentralization) โดยใหส้ถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตวั

ในการบริหาร รวมถึงการตดัสินใจดาํเนินงาน ทงัดา้นการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร

และทรัพยากร การจัดสิงอาํนวยความสะดวกและให้อิสระแก่ผูส้อนในการจัดกิจกรรมเพือพฒันา    

การเรียนรู้ของผูเ้รียนให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร ตลอดจนให้สถานศึกษาสามารถ

ปรับปรุงตนเอง รับผดิชอบ และจดัการศึกษาไดส้อดคลอ้งกบัสภาพพืนที ความตอ้งการของชุมชน

และสงัคมใหม้ากทีสุด 
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 2) การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทาํงาน (Participation) เพือประโยชน์ต่อ

การจดัการศึกษา โดยใหห้น่วยงาน ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ผูป้ระกอบการ 

ปูชนียบุคคล ภูมิปัญญาทอ้งถินหรือปราชญช์าวบา้น เขา้มามีส่วนในการเป็นคณะกรรมการ/คณะทาํงาน

ของสถานศึกษา ร่วมกนัคิด ตดัสินใจ สนับสนุน ส่งเสริม และติดตามตรวจสอบการดาํเนินงาน

ของสถานศึกษา ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสาํเร็จของสถานศึกษา 

 3) การแสดงภาระรับผิดชอบทีตรวจสอบได ้(Accountability) โดยสถานศึกษา

และคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย (Goals) และจุดเนน้ทีตอ้งการพฒันา (Focus 

Areas) จากเป้าหมายและจุดเน้นการพฒันาดังกล่าว มีการร่วมกันจัดทาํแผนพฒันาสถานศึกษา 

(School Improvement Plan) เลือกยุทธศาสตร์การพฒันาให้เหมาะสมและสามารถทาํให้เกิดผล

อย่างเป็นรูปธรรม สถานศึกษาจะตอ้งประชาสมัพนัธเ์ป้าหมายและจุดเนน้ทีตอ้งการพฒันาตลอดจน

แผนพฒันาสถานศึกษาใหทุ้กฝ่ายไดรั้บรู้ ทงัเพือเป็นสญัญาประชาคมและเพือให้ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง

มีทิศทางการทาํงานทีชดัเจนสู่เป้าหมายเดียวกนั 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (2546 : 55) 

ให้กรอบแนวคิดของการประกนัคุณภาพการศึกษาว่าเป็นการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไป

ตามจุดมุ่งหมาย หลกัการและแนวทางการจดัการศึกษาตามทีกาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ โดยเนน้การเรียนรู้เพือพฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณลกัษณะทีพึงประสงค ์คือ เป็นคนดี มีความสามารถ 

(คนเก่ง) และมีความสุข มีการจดัการเรียนการสอนทีเน้นผูเ้รียนเป็นสาํคญัและมีการบริหารจดัการ

รวมทังทาํงานทีเน้นคุณภาพ เป็นการทาํงานทีโปร่งใส ตรวจสอบได้และเป็นระบบการบริหาร

ทีครบวงจร (PDCA) โดยสถานศึกษาจะตอ้งมีการประกนัคุณภาพภายในให้เป็นส่วนหนึงของการบริหาร

และการจดัการเรียนการสอนอย่างต่อเนืองตลอดเวลา เพือพฒันาคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

แลว้รายงานผลใหผู้ที้มีส่วนเกียวขอ้งทราบทุกปีและไดรั้บการประเมินคุณภาพภายนอก เพือชีจุดเด่น 

จุดทีควรพฒันาใหส้ถานศึกษาไดพ้ฒันาคุณภาพ 

 กรมวิชาการ (2546 : 3) ไดเ้สนอหลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษาไว้

ดงันี 

 1) การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นเรืองของคุณภาพ ซึงจะเนน้การสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัผูบ้ริโภคทงัภายในและภายนอก 

 2) การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นยทุธศาสตร์เชิงรุกทีเนน้การวางแผนและเตรียมการ

ป้องกนัล่วงหน้าก่อนทีปัญหาจะเกิดขึน ไม่ใช่การแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเพือตอบสนองต่อ

ปัญหาทีเกิดขึน  
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 3) การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการวิเคราะห์และการประมวลผล 

ทีเป็นวิทยาศาสตร์และความสมเหตุสมผล ซึงเป็นการสร้างความมนัใจทีตังอยู่บนรากฐานของ

หลกัวิชาการและหลกัฐานขอ้เท็จจริงทีสามารถตรวจสอบได ้

 4) การตรวจสอบและการวดัประเมินผลในบริบทของการประกนัคุณภาพการศึกษา 

มีจุดประสงค์สําคัญเพือให้ได้มาซึงข้อมูลยอ้นกลบัสาํหรับใช้ในการวางแผน เพือการปรับปรุง

คุณภาพอยา่งต่อเนือง 

 5) คุณภาพของการออกแบบ (มาตรฐานวิชาการกรอบหลกัสูตร) และกระบวนการทาํงาน 

(การเรียนการสอน การบริหารหลกัสูตร ครู และบุคลากรทางการศึกษา) เป็นองค์ประกอบทีสาํคญั

นาํไปสู่การพฒันาคุณภาพผูเ้รียน 

 6) การประกนัคุณภาพการศึกษาเน้นความสาํคญัของการสร้างองค์ความรู้ ทกัษะ

และความมนัใจแก่บุคลากรทีเกียวขอ้งทงัภายในและภายนอก 

 7) การประกนัคุณภาพการศึกษาให้ความสาํคญัต่อการร่วมมือของหน่วยงานและ

องคก์รต่างๆ ในเขตพืนทีการศึกษาและภูมิภาค และการประชาสัมพนัธ์ภายในระหว่างหน่วยงาน

การศึกษาทุกระดบั 

 8) ปัจจยัสําคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา คือ ภาวะความเป็นผูน้าํและ

ความเอาจริงเอาจงัของผูบ้ริหารสถานศึกษาและการมอบอาํนาจความรับผดิชอบทีเหมาะสม  

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2546 : 10) ไดใ้หห้ลกัการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา ไวด้งันี 

 1) ระบบประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเครืองมือทีตอ้งใชค้วบคู่กบัการกระจาย

อาํนาจบริหารการศึกษา 

 2) มาตรฐานการศึกษาตอ้งสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ ทียดึผูเ้รียนเป็นสาํคญั  และเนน้กระบวนการเรียนรู้ใหมี้ความหลากหลาย 

 3) การประกนัคุณภาพการศึกษามีภารกิจหลกั 4 ส่วน ซึงจะตอ้งแยกบทบาทหน้าที

ใหช้ดัเจน ดงันี 

 3.1) การกาํหนดมาตรฐานหรือหลกัเกณฑ์ของระบบประกนัคุณภาพการศึกษา

เป็นหนา้ทีของส่วนกลาง  

 3.2) การประเมินคุณภาพภายใน เป็นหน้าทีของสถานศึกษาในการพฒันาระบบ

การประเมินภายใน โดยดึงชุมชนและผูมี้ส่วนเกียวขอ้งเขา้มามีส่วนร่วม 

 3.3) การประเมินภายนอกเป็นหนา้ทีขององคก์รอิสระ ในรูปองคก์รมหาชน  ทงันี

เพราะตอ้งการใหอิ้สระจากฝ่ายราชการและตอ้งทาํหนา้ทีประเมินสถานศึกษาของรัฐและเอกชน 
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 3.4) ฝ่ายบริหารการศึกษา มีหนา้ทีในการนาํผลการประเมินไปใชเ้พือการปรับปรุง 

 สาํนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา (2550 : 7) กล่าวว่า หลกัการของการประกัน

คุณภาพ คือ  

 1. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานเกียวข้องกับการประกันคุณภาพในการทีจะ

ดาํเนินการใดๆ เพือให้เกิดการยกระดบัคุณภาพให้สูงขึน ตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายและจดั

กิจกรรม/โครงการพฒันาคุณภาพทีชดัเจน สอดรับกนั 

 2. การจัดการศึกษาจึงต้องเป็นไปเพือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ทีสมบูรณ์

ทงัร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบั

ผูอื้นไดอ้ยา่งมีความสุข โดยจดักระบวนการเรียนรู้ทีมุ่งปลูกฝังจิตสาํนึกทีถูกตอ้งมีความภาคภูมิใจ

ในความเป็นไทย รู้จกัรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ รวมทังส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ 

วฒันธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาทอ้งถิน ภูมิปัญญาไทย และความรู้อนัเป็นสากล 

ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จกั

พึงตนเอง มีความริเริมสร้างสรรค ์ใฝ่รู้และเรียนรู้ดว้ยตนเองอยา่งต่อเนือง 

 2.2.5 แนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 อศัวฤทธิ  อุทัยรัตน์ อนุศกัดิ  เกตุสิริ และจิณณวตัร ปะโคทัง (2550 : 9 - 14) 

ได้กาํหนดแนวทางดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาไว ้6 ขนัตอน ดงันี  

 1. ควบคุมคุณภาพการศึกษา ดาํเนินการดงันี 

 1.1 ตงัคณะทาํงานและพฒันาระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 1.2 ใหก้ารศึกษาแก่ครู และบุคลากรทีเกียวขอ้ง  

 1.3 ตงัคณะกรรมการดาํเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 2. วางแผนการประกนัคุณภาพการศึกษา ดาํเนินการดงันี 

 2.1 กาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทีเป็นการกาํหนดจากมาตรฐานการศึกษา

ขนัพืนฐาน และมาตรฐานการศึกษาของหน่วยงานตน้สงักดั 

 2.2 จัดทาํมาตรฐานการปฏิบัติงานต่างๆ เพือควบคุมคุณภาพทีเกียวข้องกับ

มาตรฐาน และตวัชีวดั อยา่งมีคุณภาพสมาํเสมอ 

 2.3 สร้างเครืองมือประเมินคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

เพือเก็บรวบรวมขอ้มูลคุณภาพการศึกษามาจดัทาํเป็นขอ้มูลพืนฐานทีจะใชใ้นการหาจุดทีจะพฒันา

การศึกษาต่อไป 

 2.4 ประเมินสภาพปัจจุบนัโดยใชเ้ครืองมือในขอ้ 2.3 

 2.5 จดัทาํสารสนเทศหรือขอ้มูลพืนฐานสภาพปัจจุบนั 
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 2.6 จดัทาํแผนกลยทุธข์องสถานศึกษาหรือแผนพฒันาสถานศึกษา 

 2.7 จดัทาํแผนปฏิบติัราชการตามแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษา โดยการนาํกลยุทธ์

และกิจกรรมในแต่ละปีการศึกษา ทีกาํหนดไวใ้นกลยทุธส์ถานศึกษา ไปวางแผนการปฏิบติัราชการ

ประจาํปี  

 3. ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา มีขนัตอน ดงันี 

 3.1 ทบทวนงานต่าง ๆ ทีไดท้าํการวางแผนไวใ้หทุ้กคนเขา้ใจและนาํไปปฏิบติั 

 3.2 ปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังานและแผนปฏิบติัราชการ 

 3.3 นิเทศ กาํกับ ติดตามผลการดาํเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา

ช่วยกนัแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึนใหส้าํเร็จลุล่วงไป 

 4. ตรวจสอบ ทบทวน และปรับปรุงคุณภาพ ดาํเนินการดงันี 

 4.1 แต่งตงัคณะกรรมการ เพือตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 4.2  กาํหนดระยะเวลา และแนวทางการตรวจสอบ หรือวางแผนการตรวจสอบ 

ควรตรวจสอบทงัการปฏิบติังานตามมาตรฐานการปฏิบติังาน และคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน 

 4.3 ดาํเนินการตรวจสอบตามแผนทีวางไว ้ทงันีเพือตรวจสอบความกา้วหน้า

ของตัวชีวดั และมาตรฐานคุณภาพการศึกษาทีบกพร่องทีพบจากการประเมินครังที 1 และเพือ

ตรวจสอบและแกไ้ขสิงทียงัไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 5. พฒันาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วม

ในการดาํเนินงาน ดงันี 

 5.1 ปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานทีไม่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 5.2 ติดตามตรวจสอบแกไ้ขปรับปรุงการปฏิบติังานทีไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

การปฏิบติังานและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ตามระยะเวลาทีเหมาะสม 

 5.3 สรุปผลการตรวจสอบ และรายงานผลการตรวจสอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา โดยการจดัทาํรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  

 5.4 สาํหรับงานทีมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานทีกาํหนดไว ้ ให้พ ัฒนา 

การปฏิบัติงานใหมี้ประสิทธิภาพยงิๆ ขึนต่อไป 

 6. ประเมินและรับรองคุณภาพ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีส่วนร่วม

เตรียมการประเมินจากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ดงันี 

 6.1 ผูเ้กียวขอ้งจดัเตรียมหลกัฐานการปฏิบติังานและขอ้มูลต่างๆ ตามมาตรฐาน

คุณภาพการศึกษาขนัพืนฐาน และรายงานการประเมินตนเอง เพือรับการประเมินจากผูแ้ทนสาํนักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
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 6.2 รับการประเมินจากองค์กรภายนอก จะทําการประเมินคุณภาพของ

สถานศึกษาตามมาตรฐานเพือการประเมินคุณภาพภายนอก 

 6.3 ถา้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา พิจารณาเห็นว่า

สถานศึกษามีคุณภาพผ่านเกณฑ์ก็จะรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาซึงจะมี

อาย ุ5 ปี จะตอ้งถูกประเมินคุณภาพใหม่ 

 6.4 ถา้สถานศึกษาไม่ผา่นเกณฑ์การประเมิน สถานศึกษาตอ้งปรับปรุงคุณภาพ

ของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐานตามระยะเวลาทีกาํหนดแล้วขอรับการประเมินใหม่ แต่ถ ้า

ถึงระยะเวลาทีกาํหนดแลว้สถานศึกษายงัมีการพฒันายงัไม่ถึงเกณฑ์ สาํนักงานรับรองมาตรฐาน

และประเมินคุณภาพการศึกษา ต้องรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐานหรือ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพือให้ดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข ตามมาตรา 51 ของหมวด 6 ของ

พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 

 

 2.3 กฎหมายทีเกยีวข้องกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 รัฐบาลใหค้วามสาํคญักบัการพฒันาคุณภาพของคน อนัจะนาํไปสู่การพฒันาประเทศ 

จึงไดมี้การออกกฎหมายทีเกียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา ไวด้งัต่อไปนี 

 2.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550 ได้กาํหนดแนวนโยบาย

ด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวฒันธรรม โดยให้ความสาํคญักบัเรืองคุณภาพ

และมาตรฐานการศึกษา ซึงเป็นหนา้ทีของรัฐทีจะตอ้งจดัดาํเนินการใหก้บัประชาชน ไวใ้นมาตรา 80 

กาํหนดว่า รัฐตอ้งดาํเนินการตามนโยบายดา้นสงัคม สาธารณสุข การศึกษาและวฒันธรรม และใน (3) 

และ (4) ของมาตราดงักล่าว กาํหนดไวว้่า รัฐตอ้งพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการจดัการศึกษา

ในทุกระดับและทุกรูปแบบ โดยจะให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพือพฒันาการศึกษา 

ของชาติ รวมทงัจดัใหมี้การพฒันาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนตอ้งส่งเสริมและ

สนบัสนุนใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน ชุมชน องคก์รทางศาสนา และเอกชน จดัและมีส่วนร่วม

ในการจดัการศึกษา 

 2.3.2 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545

และ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 

และ (ฉบบัที 3) 2553 บญัญติัให้สถานศึกษามีมาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา  ซึงได้
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กาํหนดสาระสาํคญัไวใ้นหมวดที 6 ว่าดว้ย “มาตรฐานและการประกนัคุณภาพการศึกษา” จาํนวน 

5 มาตรา คือมาตรา 47 - 51 ดงัต่อไปนี 

 มาตรา 47 กล่าวไวเ้กียวกบัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาทีจะนาํมาใชเ้พือพฒันา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบั ซึงมีสองระบบ คือ การประกนัคุณภาพภายในและการประกนั

คุณภาพภายนอก ซึงรายละเอียดในเรืองของระบบ หลกัเกณฑ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา

ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในกฎกระทรวง 

 มาตรา 48 กล่าวไวเ้กียวกบัการดาํเนินงานของสถานศึกษาและหน่วยงานตน้สังกดั

ทีตอ้งจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และใหถื้อว่าการประกนัคุณภาพภายใน

เป็นส่วนหนึงของการบริหารงานปกติ และตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั 

หน่วยงานทีเกียวขอ้งและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพือนําไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษาและเพือเตรียมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 

 มาตรา 49 กล่าวไวเ้กียวกบัการประกนัคุณภาพภายนอก ซึงอยู่ในอาํนาจหน้าทีของ

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ในการพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมิน

คุณภาพภายนอก และทําการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อย 1 ครัง 

ทุก 5 ปี นับตงัแต่การประเมินครังสุดทา้ยและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและ

สาธารณชน 

 มาตรา 50 กล่าวไวเ้กียวกบับทบาทของสถานศึกษาในการให้การสนับสนุนและให้

ความร่วมมือในการจดัเตรียมเอกสารขอ้มูลต่าง  ๆทีเกียวขอ้งกบัสถานศึกษา รวมทงับุคลากรในสถานศึกษา 

กรรมการสถานศึกษา ผูเ้รียน ผูป้กครอง และผูที้เกียวขอ้งกบัสถานศึกษา เพือให้ขอ้มูลเพิมเติม

ในส่วนทีเกียวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษาตามคาํร้องขอของสํานักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกทีสาํนักงานดงักล่าว

รับรองทีทาํการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา 

 มาตรา 51 กล่าวถึงบทบงัคบัให้ปรับปรุงแกไ้ขในส่วนของผลการประเมินภายนอก

ของสถานศึกษาทีไม่ได้มาตรฐานทีกําหนด สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษาจดัทาํขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงให้สถานศึกษานันปรับแกต้ามระยะเวลาทีกาํหนด 

หากสถานศึกษาไม่ดาํเนินการดงักล่าว สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

ตอ้งรายงานต่อคณะกรรมการการศึกษานนั 
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 2.4 ระบบประกนัคุณภาพการศึกษา 

 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และ

(ฉบับที 3) พ.ศ.2553 กาํหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพือพฒันาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบประกันคุณภาพภายในและระบบการประกัน

คุณภาพภายนอก 

 2.4.1 ระบบการประกนัคุณภาพภายใน 

 กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กาํหนดใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายในทุกระดบั ประกอบดว้ย 

 1. การประเมินคุณภาพภายใน ซึงหมายถึง การประเมินคุณภาพการจดัการศึกษา

การติดตาม และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา โดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานตน้สงักดั 

 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา และจดัทาํรายงานพร้อมทัง

เสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพ

ทีสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา การจดัระบบและ

โครงสร้าง การวางแผน และการดาํเนินงานตามแผน รวมทงัการสร้างจิตสาํนึกและความรับผิดชอบ

ร่วมกนัของทุกคนในการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 โดยใหส้ถานศึกษาดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี 

โดยเน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ด้วยการสนับสนุนจากหน่วยงานต้นสังกัด และให้สถานศึกษาจัดทาํ

รายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงาน

ตน้สงักดั และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 
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แผนภาพที 2.1 องคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 

 สาํนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 11) ไดก้ล่าวว่า จุดมุ่งหมาย

และหลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา มี 3 ประการ คือ  

 1) จุดมุ่งหมายของการประกนัคุณภาพภายใน คือ การพฒันาคุณภาพให้เกิดขึนกบัผูเ้รียน

โดยสถานศึกษาร่วมกนัพฒันาปรับปรุงคุณภาพใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

 2) ตอ้งทาํให้การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึงของกระบวนการบริหาร

จดัการและการทาํงานของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เป็นกระบวนการทีดาํเนินงานตามปกติ

ของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะตอ้งวางแผนพฒันาและแผนปฏิบตัิการทีมีเป้าหมายชดัเจน 

ทาํตามแผนตรวจสอบประเมินผลและพฒันาปรับปรุงอย่างต่อเนือง เป็นระบบทีมีความโปร่งใส

และมีจิตสาํนึกในการพฒันาคุณภาพการทาํงาน 

 3) การประกนัคุณภาพเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา เพือให้ผูเ้รียน

ไดรั้บการศึกษาทีดีมีคุณภาพ เป็นไปตามความตอ้งการของผูป้กครอง สังคม และประเทศชาติ

โดยในการดาํเนินงานจะต้องให้ผูเ้กียวข้อง เข้ามามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน 

ติดตามประเมินผล พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ 
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 2.4.2 ระบบการประกนัคุณภาพภายนอก 

 กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

กาํหนดใหร้ะบบการประกนัคุณภาพภายนอก เป็นการดาํเนินการเพือรับรองมาตรฐานและมุ่งพฒันา

คุณภาพการศึกษาทุกระดบั ซึงประกอบดว้ย  

 1) การประเมินคุณภาพภายนอก เป็นการประเมินผลคุณภาพการจัดการศึกษา  

การติดตามและการตรวจสอบคุณภาพ  และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือผูป้ระเมินภายนอกที

สาํนกังานดงักล่าวรับรอง 

 2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกา้วหน้าของการปฏิบติัตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา และจดัทาํรายงานการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทงัเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 โดยให้มีการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแห่งอย่างน้อยหนึงครัง

ในทุกหา้ปีนบัตงัแต่การประเมินครังสุดทา้ย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานทีเกียวขอ้งและ

สาธารณชน 

 สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) ( 2553 : 1) 

ไดก้ล่าวถึงจุดมุ่งหมายและหลกัการประกนัคุณภาพภายนอกไว ้ดงันี 

 1) เพือใหมี้การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2) ยดึหลกัความเทียงตรง เป็นธรรมและโปร่งใส หลกัฐานมีขอ้มูลตามสภาพความเป็นจริง

และมีความรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้

 3) สร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากบัจุดมุ่งหมายและหลกัการศึกษาชาติ 

โดยให้มีเอกภาพเชิงนโยบาย ซึงสถานศึกษาสามารถกาํหนดเป้าหมายเฉพาะและพฒันาคุณภาพ

การศึกษาใหเ้ต็มตามศกัยภาพของสถานศึกษาและผูเ้รียน 

 4) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมมือกับสถานศึกษาในการพัฒนาระบบประกัน

คุณภาพภายในของสถานศึกษา 

 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและพฒันาการจดัการศึกษาของรัฐ 

เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน บุคคล ครอบครัว องค์การชุมชน องค์การเอกชน องค์การ

วิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสงัคมอืน 

 6) ค ํานึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชากร เอกลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน 

วิสยัทศัน์ พนัธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา 
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 ทงันี กฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  

พ.ศ.2553 กาํหนดใหส้าํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาํการประเมินคุณภาพ

ภายนอกสถานศึกษาแต่ละแห่งตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและครอบคลุมหลกัเกณฑ ์ดงันี  

 1) มาตรฐานทีว่าดว้ยผลการจดัการศึกษาในแต่ละระดบัและประเภทการศึกษา 

 2) มาตรฐานทีว่าดว้ยการบริหารจดัการศึกษา 

 3) มาตรฐานทีว่าดว้ยการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

 4) มาตรฐานทีว่าดว้ยการประกนัคุณภาพภายใน 

 2.4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการประกันคุณภาพภายในกับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก 

 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 

และ (ฉบบัที 3) พ.ศ. 2553 มาตรา 48 ระบุว่า “ใหห้น่วยงานตน้สังกดัและสถานศึกษาจดัให้มีระบบ

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกนัคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึงของ

กระบวนการบริหารการศึกษาทีต้องดาํเนินการอย่างต่อเนือง” ในขณะทีมาตรา 49 ระบุถึง

การประเมินคุณภาพภายนอกไวว้่า “ใหมี้สาํนกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

มีฐานะเป็นองคก์ารมหาชน ทาํหน้าทีพฒันาเกณฑ์ วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก และทาํการประเมิน  

ผลการจดัการศึกษาเพือใหมี้การตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา”  

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงถึงความเชือมโยงระหว่างการประกัน

คุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก ตามแผนภาพที 2.2 ดงันี 
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       การประเมินคุณภาพภายนอก 

            การประกันคุณภาพภายใน   

 

 

 

แผนภาพที 2.2 ความสมัพนัธร์ะหว่างการประกนัคุณภาพภายในกบัการประเมินคุณภาพภายนอก 

 

 จากแผนภาพที 2.2 แสดงใหเ้ห็นว่าเมือสถานศึกษามีการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายในแลว้ ตอ้งจดัทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน หรือเรียกว่ารายงาน

การประเมินตนเอง (SAR) เพือนาํเสนอหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน เอกสารดงักล่าวจะเป็นเอกสารเชือมโยงระหว่างการประกนัคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

การติดตาม ตรวจสอบโดยหน่วยงานตน้สังกัด และการประเมินคุณภาพภายนอกโดยสํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

 

 2.5 การดําเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 กระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประกนัคุณภาพ มีกิจกรรม

ในการดาํเนินการ 3 ประการ คือ (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2543 : 7) 

 1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพ และการพฒันาสถานศึกษา

ใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน 

 2. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานใหเ้ป็นไป

ตามมาตรฐานทีกาํหนด 

 3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพของสถานศึกษา โดยหน่วยงาน

ทีกาํกบัดูแลในเขตพืนที และหน่วยงานตน้สงักดั 

 

ขอ้มูลป้อนกลบั 

การดาํเนินงานปกติ

ตามภารกจิของ

สถานศึกษา หรือ

หน่วยฝึกอบรม 

การประเมิน

ตนเองของ

สถานศึกษา 

(ทุกปี) 

รายงานประจาํปี

ตามปกติ หรือ 

SAR 

รายงาน

ผล

ประเมิน 

รับรอง 

รายงานผล

ประเมิน 

การ

ตรวจ

เยียม 
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 กรมวิชาการ (2544 : 30 - 46) ไดก้าํหนดวิธีการดาํเนินการจดัระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ประกอบดว้ย การดาํเนินงาน 10 ขนัตอน คือ  

 1. สร้างบุคลากรทังสถานศึกษาให้เป็นผูรู้้ผูเ้ข้าใจและสามารถปฏิบัติงานตามระบบ

คุณภาพได ้เพราะคุณภาพการศึกษาเป็นเรืองของทุกคนทีอยู่ในกระบวนการจดัการจะตอ้งปฏิบัติ 

จึงจาํเป็นตอ้งอบรมใหค้วามรู้ในการดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา ตลอดจนสร้างจิตสาํนึก

เพือสร้างวฒันธรรมการทาํงานให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ทีตอ้งการ 

 2. ปรับแต่งวิสยัทศัน์ของสถานศึกษาหรือกาํหนดใหม่ เพือเป็นแรงบนัดาลใจในการสร้าง

สิงทีคาดหวงัไวใ้หส้าํเร็จ และทาํใหส้ถานศึกษามีความเป็นเอกภาพ 

 3. การจดัทาํขอ้มูลสารสนเทศคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ทีสามารถใชต้ดัสินใจ 

วางแผนพฒันาคุณภาพสถานศึกษา ซึงแสดงคุณภาพโดยรวมของสถานศึกษา 

 4. พฒันามาตรฐานการศึกษา ระดบัสถานศึกษา เพือสร้างความมนัใจให้กบัสังคมว่า 

สถานศึกษามีศกัยภาพในการพฒันาผูเ้รียนใหบ้รรลุผลสาํเร็จตามมาตรฐาน 

 5. จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ทงัระยะยาว และแผนพฒันาประจาํปีทีสอดคลอ้ง

กบัวิสัยทัศน์ ภารกิจของสถานศึกษา โดยใชข้อ้มูลสารสนเทศปัจจุบนัมาวิเคราะห์จุดเด่น จุดทีตอ้ง

ปรับปรุง รวมทังศกัยภาพของสถานศึกษาและความต้องการของผูเ้รียน ผูป้กครองและชุมชน 

กาํหนดเป็นเป้าหมายการพฒันาทีชดัเจนและระบุวิธีการดาํเนินงานพฒันาทีมีประสิทธิผลทีมนัใจว่า

บรรลุเป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 6. การจดัระบบบริหารการจดัคุณภาพสถานศึกษา โดยเน้นการร่วมตดัสินใจของทุกฝ่าย 

ทงัครู ผูบ้ริหารและชุมชน โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและอาจมีการแต่งตังคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา คณะบุคคลทีทาํหน้าทีในการตรวจสอบ ทบทวนและรายงาน

คุณภาพการศึกษา การบริหารสถานศึกษาต้องมุ่งให้บุคลากรทุกคนตระหนักและรับผิดชอบตาม

บทบาทหน้าที และภารกิจของตนทีตอ้งดาํเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามแผนทีกาํหนดไวโ้ดยมี

การติดตามช่วยเหลือ การปฏิบติังานอยา่งต่อเนือง 

 7. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย 1) การตรวจสอบและ

ทบทวนคุณภาพการศึกษาภายในอย่างเป็นระบบ โดยมีการกาํหนดแผน กรอบการตรวจสอบและ

ทบทวน และคณะบุคคลเพือรับผิดชอบ 2) การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 

โดยเขตพืนทีการศึกษา และผูมี้ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดาํเนินการโดยคณะกรรมการจากภายนอก 

ซึงประกอบดว้ย ผูเ้ชียวชาญจากหน่วยงานต่างๆ 

 8. การประเมินคุณภาพการศึกษาระดบัชาติ เป็นการประเมินผลสัมฤทธิของผูเ้รียนในปี

สุดทา้ยของแต่ละช่วงชนั ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ทีสาํคญั 
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 9. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจาํปีต่อ บิดา มารดา ผูป้กครอง ชุมชน หน่วยงาน

ตน้สงักดั และหน่วยงานทีเกียวขอ้ง โดยรายงานผลการปฏิบติังานทุกสินปีการศึกษา ซึงเป็นการแสดงผล

ของความพยายามในการพฒันาคุณภาพการศึกษาในรอบปีอยา่งรอบดา้น 

 10. การกาํกบั ติดตาม ประเมิน และผดุงระบบการประกนัคุณภาพเพือส่งเสริมการพฒันา 

และประเมินประสิทธิภาพในการดาํเนินงานของระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา 

เพือใหง้านการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพฒันาทีต่อเนือง 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 7) ไดก้ล่าวถึง กระบวนการประกนั

คุณภาพภายใน ตามแนวคิดของการประกนัคุณภาพ มี 3 ขนัตอน ซึงมีความสมัพนัธ์กบัแนวคิดของ

หลกัการบริหารทีเป็นกระบวนการครบวงจร (PDCA) คือ  

 1. การควบคุมคุณภาพ เป็นการกาํหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

เพือพฒันาสถานศึกษาใหเ้ขา้สู่มาตรฐาน  

 2. การตรวจสอบคุณภาพ เป็นการตรวจสอบและติดตามผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา

ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานทีกาํหนด  

 3. การประเมินคุณภาพ เป็นการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษา

และหน่วยงานตน้สงักดัในระดบัเขตพืนทีการศึกษา และระดบักระทรวง ส่วนกระบวนการประกนั

คุณภาพภายในตามแนวคิดของหลักการบริหารทีเป็นก ระบ วนก ารค รบว งจร  ( PDCA) 

ประกอบดว้ย 4 ขันตอน คือ 1) การร่วมกนัวางแผน (Planning) 2) การร่วมกนัปฏิบติัตามแผน 

(Doing) 3) การร่วมกนัตรวจสอบ (Checking) และ 4) การร่วมกนัปรับปรุง (Action) เมือพิจารณา

กระบวนการประกนัคุณภาพภายในตามแนวคิดของการประเมินคุณภาพและแนวคิดของการบริหาร

แบบครบวงจร จะเห็นว่ามีความสอดคลอ้งกนัดงัแผนภาพที 2.3 
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แผนภาพที 2.3 ความสมัพนัธข์องแนวคิดของการประกนัคุณภาพและการบริหาร PDCA 

 ทีมา : สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543 : 10) 

 

 นวพรรดิ นามพุทธา (2555 : 93 - 95)  สรุปไวว้่า การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

มีกระบวนการดาํเนินการทีสมัพนัธต่์อเนืองกนั 3 ขนัตอน คือ  

 1. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตาม 

และการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทาํโดยบุคลากรของ

สถานศึกษา หรือโดยสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา หรือโดยหน่วยงานตน้สงักดัทีมีหน้าทีกาํกบัดูแล

สถานศึกษา ทงันีเพือนาํผลจากการประเมินไปใชใ้นการวางแผนพฒันา กิจกรรม/โครงการพฒันาที

จดัทาํขึน  จึงตงัอยูบ่นฐานความเป็นจริง มีความเป็นไปไดแ้ละสาํเร็จผลในเวลาอนัเหมาะสม  

 2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบ

ความกา้วหนา้ของการปฏิบติัตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และจดัทาํรายงาน

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา พร้อมทงัเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา เมือจะตรวจสอบความกา้วหน้า สถานศึกษาจะตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศทีแสดงแนวโน้ม

ผลการพฒันาคุณภาพผูเ้รียนและคุณภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา จึงจาํเป็นตอ้งมีการวางระบบ

การเก็บรวบรวมขอ้มูลและสารสนเทศเกียวกบัผูเ้รียนและการปฏิบติังานเป็นประจาํทุกปี 

 

 

การควบคุมคุณภาพ 

ร่วมกนัวางแผน 

ร่วมกนัปฏิบัต ิร่วมกนัปรับปรุง 

ร่วมกนัตรวจสอบ 

การตรวจสอบ 

และประเมนิคุณภาพ 
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 3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการพฒันาการศึกษาเขา้สู่คุณภาพทีสอดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษา การจัดระบบและโครงสร้าง 

การวางแผน และการดาํเนินงานตามแผน รวมทัง “สร้างจิตสาํนึก” ใหเ้ห็นว่าการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาจะตอ้งดาํเนินการอยา่งต่อเนือง และเป็น “ความรับผดิชอบร่วมกนั” ของทุกคน 

 

ตอนที 3 แนวคดิเกยีวกบัการบริหาร 

 3.1 ความหมายของการบริหาร 

 คาํว่า “การบริหาร”  ตรงกบัภาษาองักฤษว่า “Administration”  ซึงมีนักวิชาการและผูรู้้ไดใ้ห้

ความหมายไวอ้ยา่งหลากหลาย ซึงสามารถจาํแนกความหมายของการบริหารออกเป็น 3 ลกัษณะใหญ่ ๆ 

ดงันี 

 1. ลกัษณะที 1  “การบริหาร”  เป็นกระบวนการทาํงานของคน เพือใหบ้รรลุเป้าหมายของ

องค์การอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  ซึงมีผูเ้ห็นสอดคลอ้งกบัความหมายดงักล่าว คือ 

Robbins & Coulter (2002 : 6) ซึงเห็นว่าการบริหารเป็นกระบวนการของคนในการประสาน

กิจกรรมต่าง ๆ ให้สาํเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  รวมทงัสุนทร  โคตรบรรเทา 

(2551 : 3) ทีกล่าวว่า  “การบริหาร”  หมายถึง กระบวนการทาํงานกบัคนโดยคน เพือให้บรรลุ

เป้าหมายสูงสุดขององคก์าร  และBateman & Snell (2009) ให้ความหมายของ “การบริหาร” ว่าเป็น

กระบวนการทาํงานของคนและทรัพยากรให้สาํเร็จตามวตัถุประสงค์ขององค์กร  ตลอดจนวิโรจน์  

สารรัตนะ (2555 : 1) ไดใ้หค้วามหมายของ “การบริหาร” ว่า หมายถึง กระบวนการดาํเนินงานเพือให้

บรรลุจุดหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient) และประสิทธิผล (effective) โดยอาศยั

หนา้ทีทางการบริหาร (administrative functions) เช่นเดียวกนั 

 2. ลกัษณะที 2  “การบริหาร”  เป็นการดาํเนินการของกลุ่มบุคคลให้บรรลุวตัถุประสงค ์ 

โดยใชปั้จจัยทางการบริหารมาใช ้เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ร่วมกนั โดยมีผูเ้ห็นสอดคลอ้งกับ

ความหมายดงักล่าว ไดแ้ก่  ภารดี  อนนัตน์าวี (2553 : 1) ไดส้รุปว่า  “การบริหาร” เป็นกิจกรรมของคน

ตงัแต่ 2 คนขึนไป มีการร่วมมือกนัทาํกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึง โดยใชเ้ทคนิคและวิธีการต่างๆ 

เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์ จอมพงศ ์ มงคลวนิช (2555 : 22) ไดส้รุปว่า “การบริหาร” หมายถึง 

การดาํเนินงานของกลุ่มบุคคลเพือใหบ้รรลุวตัถุประสงค์ทีวางไว ้ นวพรรดิ  นามพุทธา (2555 : 34) 

ไดใ้หค้วามหมายของ “การบริหาร” ว่า หมายถึง การดาํเนินการขององคก์รทีตอ้งมีคนตงัแต่ 2 คนขึนไป 

ร่วมกันปฏิบัติงานให้บรรลุวตัถุประสงค์ทีตังไว ้โดยนําปัจจัยทางการบริหารมาใช้อย่างเป็น

กระบวนการ เพือให้การทาํงานบรรลุเป้าหมายร่วมกนัอย่างมีประสิทธิภาพ  และวิเชียร  วิทยอุดม 

(2550 : 1) ไดส้รุปความหมายของคาํว่า  “การบริหาร” คือ การดาํเนินการในกิจกรรมต่าง  ๆในองคก์าร
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อนัเป็นเรืองของกลุ่มบุคคลทีร่วมมือร่วมใจ การดําเนินการอย่างใดอย่างหนึง เพือให้บรรลุตาม

วตัถุประสงคที์องคก์ารไดต้งัเป้าหมายไว ้

 3. ลกัษณะที 3  “การบริหาร”  เป็นการร่วมกนัวางแผนในการกาํหนดวิสัยทศัน์ นโยบาย 

เป้าหมายการปฏิบัติงาน โดยใช้ปัจจัยการบริหารเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์การอย่างมี

ประสิทธิภาพ โดยมีผูเ้ห็นสอดคลอ้งกบัความหมายดงักล่าว ไดแ้ก่  ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์(2550 : 1 - 6) 

ซึงให้ความหมายของ “การบริหาร” ว่าเป็นการกาํหนดแนวทางและนโยบายในการดาํเนินงาน

องคก์ร โดยผูมี้อาํนาจดว้ยการกาํหนดปรัชญา วิสยัทศัน์ และพนัธกิจ เพือนาํไปใชใ้นการจดัองค์กร

โดยบุคลากรทีผูบ้ริหารมอบหมายร่วมกนั  Schermerhorn, JR. (2008 : 17) ให้ความหมาย “การบริหาร” 

ว่าเป็นการวางแผน การจดัองค์การ การนาํ และการควบคุม การใชท้รัพยากรทงัหลายให้สาํเร็จผล

ตามเป้าหมาย  และทรงพล  เจริญคาํ (2555 : 2) ไดส้รุปว่า “การบริหาร” หมายถึง ผูบ้ริหาร บุคลากร

และพนักงานร่วมกนั กาํหนดวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย ในการปฏิบตัิงาน โดยการใชศ้าสตร์

และศิลป์ ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การบริหารจดัการ และเทคโนโลยีร่วมกนั 

เพือใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์รอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 จากความหมายของการบริหารข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า “การบริหาร” หมายถึง 

การร่วมมือกนัของกลุ่มบุคคลในการดาํเนินงาน โดยใชว้ิธีการต่างๆ เพือให้บรรลุวตัถุประสงค์/

เป้าเหมายขององคก์ารทีวางไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

 3.2 กระบวนการบริหาร 

 กระบวนการบริหาร เป็นแนวทางหรือเทคนิคทีผูบ้ริหารใชใ้นการปฏิบติังานให้ประสบ

ความสาํเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายขององคก์าร โดยมีผูใ้หแ้นวคิดเกียวกบักระบวนการบริหาร

ไวห้ลายท่าน ดงันี 

 Gulick & Urwik, 1937 (อา้งถึงใน วิเชียร, 2549 : 32 - 34) ไดก้าํหนดกระบวนการบริหารไว ้

ซึงประกอบดว้ยขนัตอนทีสาํคญั 7 ประการ หรือเรียกย่อๆ ว่า “POSDCoRB Model”  ซึงอธิบาย

ตามความหมายได ้ดงันี 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาํหนดวิธีการทีจะปฏิบตัิงานไวล้่วงหน้า 

โดยการกําหนดวัตถุประสงค์ (Objectives) แนวทางหรือกลยุทธ์ (Strategies) จัดทําแผนงาน 

(Programs) ใหค้รอบคลุมทุกแง่มุม ซึงจะทาํใหเ้กิดผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีไดว้างไว ้

 2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง การกาํหนดจดัเตรียมและจดัความสัมพนัธ์ของ

กิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงาน เพือใหส้ามารถบรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงค์ของหน่วยงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 3. การจดัคนเข้าทาํงาน (Staffing) หมายถึง การบริหารตัวบุคคล เริมด้วยการเสาะหา 

คดัเลือกตวับุคคลเขา้มาทาํงานในองคก์าร และวางตวับุคคลใหมี้คุณสมบติัเหมาะสมกบัลกัษณะของ

งานต่างๆ เพือความมีประสิทธิภาพในการปฏิบติังาน 

 4. การอาํนวยการหรือการสงัการ (Directing) หมายถึง การกาํกบัสั งงานและรู้จกัหลกัวิธี

ในการชีแนะ ควบคุมบงัคบับญัชาใหก้ารทาํงานเป็นไปตามวตัถุประสงคที์ไดว้างไว ้

 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การดาํเนินการให้หน่วยงานมีสัมพนัธภาพ

ในการปฏิบติังานเป็นไปอยา่งสอดคลอ้ง เชือมโยงระหว่างกนั โดยมีการปฏิบติังานอยา่งสมานฉันท ์

เพือให้งานบรรลุถึงว ัตถุประสงค์เดียวกัน มีผลงานและการปฏิบัติงานทีมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ 

 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบติังาน ประมวลสถิติของงาน

หรือสอดส่องดูแลสภาพของเหตุการณ์ทีเกิดขึนภายในหน่วยงาน 

 7. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง แผนทางการเงินทีจดัทาํขึนเพือแสดงรายรับ

และรายจ่ายทีกาํหนดจะจดัทาํตามโครงการต่างๆ ในปีต่อไป โดยแสดงวงเงินค่าใชจ่้ายแต่ละโครงการ 

และวธีิการใชจ่้ายตามโครงการนนัๆ  

 Henri  Fayol  (1949 อา้งถึงใน ดวงเดือน ภูตยานันท์, 2553 : 33-34) นักบริหารทีได้

นาํประสบการณ์มารวบรวมเขียนขึนเป็นหลกัการและไดร้ับการยอมรับให้เป็นทฤษฎีของการ

บริหาร ว่ากระบวนการบริหารงานประกอบดว้ยหน้าที (Functions) ทางการบริหาร 5 ประการ 

(POCCC) ดงันี 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าทีของผูบ้ริหารทีจะตอ้งทาํการคาดการณ์

ล่วงหนา้ถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ทีจะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และกาํหนดขึนเป็นแผนการปฏิบติังานหรือ

วิถีทางทีจะปฏิบติัเอาไว ้ 

 2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าทีทีผูบ้ริหารทีจาํตอ้งจดัให้มีโครงสร้าง

ของงานต่าง ๆ และอาํนาจหนา้ที ในอนัทีจะช่วยใหง้านขององคก์ารบรรลุผลสาํเร็จได ้

 3. การบงัคบับญัชา (Commanding) หมายถึง หน้าทีในการสั งการงานต่าง ๆ ของผูอ้ยู่ใต้

บงัคบับญัชา ซึงจะกระทาํใหส้าํเร็จผลดว้ยดีก็โดยทีผูบ้ริหารจะตอ้งกระทาํตนเป็นตวัอยา่งทีดี จะตอ้ง

เขา้ใจคนงานของตน จะตอ้งเขา้ใจถึงขอ้ตกลงในการทาํงานของคนงานและองค์การทีมีอยู่ และ

รวมถึงจะตอ้งมีการติดต่อสือสารกบัผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาอยา่งใกลชิ้ด 

 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าทีทีจะตอ้งเชือมโยงงานของทุก

คนใหเ้ขา้กนัได ้และกาํกบัใหไ้ปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 



44 

 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าทีในการทีจะต้องกาํกับให้สามารถ

ประกนัไดว้่ากิจกรรมต่าง ๆ ทีทาํไปนนัสามารถเขา้กนัไดก้บัแผนทีไดว้างไวแ้ลว้ 

 Knezevich (1962 : 41 - 48 อา้งถึงใน มานะ ทองรักษ,์ 2549 : 70) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการ

บริหาร 6 ขนัตอน คือ 

 1. การวางแผน 

 2. การจดัองคก์ร 

 3. การอาํนวยการ 

 4. การประสานงาน 

 5. การควบคุมกาํกบั 

 6. การประเมินผล 

 สาํหรับ Schermerhorn (1997 : 2) ไดก้ล่าวไวว้่า กิจกรรมของการบริหาร ประกอบดว้ย 1)

การวางแผน (Planning) 2) การจดัองค์กร (Organizing)  3) การสั งการหรือการอาํนวยการ (Directing) 

และ  4) การควบคุม (Controlling)  ซึงตรงกบั Sears (2004 : 4) ไดส้รุปแนวคิดเกียวกบัองคป์ระกอบ

ทางการบริหารไว ้แต่ควรมีการประสานงาน (Coordinating) ร่วมดว้ย 

 ชัยยงค์ พรหมวงศ์ (2550 : 2-16-2-24) ได้ก ําหนดองค์ประกอบของการจัดการทีมี

ประสิทธิภาพไว ้8 องคป์ระกอบ คือ POSDCARE ดงันี 

 1. P = Planning (การวางแผน) เป็นการกาํหนดปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าหมาย 

นโยบาย กลยทุธ ์แนวทางปฏิบติั รายละเอียดและกิจกรรมทีตอ้งดาํเนินการ เพือบรรลุเป้าหมายและ

นโยบายทีวางไว ้และกาํหนดแนวทางการประเมินความสาํเร็จของการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี

ทีกาํหนดไว ้

 2. O = Organizing (การจดัองคก์าร) เป็นการแบ่งองค์กรออกเป็นหน่วยงานย่อยเพือรองรับ

การแบ่งงานใหเ้หมาะสมกบัลกัษณะและวตัถุประสงค ์

 3. S = Staffing (การจดับุคลากร) เป็นการดาํเนินการเพือให้ไดม้าซึงบุคลากรทีมีความรู้

ความสามารถมาทาํงานในตาํแหน่งหนา้ทีต่างๆ อยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 4. D = Directing (การกาํกับดูแลหรืออาํนวยการ) เป็นการกาํก ับควบคุมดูแลให้

การดาํเนินงานของหน่วยงานและบุคลากรต่างๆ เป็นไปตามแผนงานทีวางไว ้

 5. C = (Communicating, Collaborating, Coordinating) 

 Communicating เป็นการติดต่อสือสาร การประชาสัมพนัธ์ ผ่านสือต่างๆ สาํหรับการสร้าง

ความเขา้ใจ การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารสาํหรับบุคลากรภายในและภายนอกองคก์ร 
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 Collaborating การสร้างขอ้ตกลงและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก

องคก์ร เพือการดาํเนินงานใหบ้รรลุเป้าหมายรวมกนั 

 Coordinating เป็นการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทงัภายในและภายนอก 

 6. A = Allocating Resources (การจดัสรรทรัพยากร) เป็นการนาํทรัพยากรทีมีอยู่เพือจดัทาํ

งบประมาณ กาํกบัดูแลการใชจ่้ายการจดัสรรทรัพยากรประเภทวสัดุ อุปกรณ์ สิงอาํนวยความสะดวก 

และโครงสร้างพืนฐาน เพือใหก้ารดาํเนินงานบรรลุผล 

 7. R = Reporting (การรายงาน) เป็นการรายงานความกา้วหน้าหรือความสาํเร็จของ

การดาํเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ณ เวลาหรือช่วงเวลาทีกาํหนด 

 8. E = Evaluating (การประเมิน) เป็นการประเมินประสิทธิภาพกิจกรรมหรือโครงการทีกาํลงั

ดาํเนินการอยูต่ามวตัถุประสงค ์เกณฑที์กาํหนด เพือนาํผลไปใชใ้นการปรับปรุงงานใหดี้ขึน 

 ทิพวรรณ  หล่อสุวรรณรัตน์ (2551 : 27 - 28) ไดก้ล่าวไวว้่าเครืองมือการจดัการตามหน้าที

ของการบริหาร ไดแ้ก่    

 1. การวางแผน (Planning) 

 2. การจดัองคก์าร (Oraganizing) 

 3. การนาํ (Leading) 

 4. การควบคุม (Controlling)  

 Williams (2009 : 8 - 13) ไดเ้ขียนหนังสือ “Principles of Management” กล่าวไวว้่าองค์ประกอบ

การบริหาร มี 4 ประการ คือ 1) การวางแผน (Planning)  2) การจดัองคก์าร (Organizing) 3) การนาํ 

(Leading) และ 4)  การควบคุม (Controlling) สอดคลอ้งกบั Bateman & Snell (2009 : 19 - 22)  ซึงได้

เขียนหนงัสือชือ "Management Leading & Collaborating in a Competitive World" ไดก้ล่าวถึงกิจกรรม

ในหนา้ทีการบริหารไว ้ 4 ประการเช่นเดียวกนั  

 ชยัพร  สกุลพนารักษ ์(2552: 21 - 25) ไดส้รุปกิจกรรมในหนา้ทีการบริหารเป็น 4 ดา้น ดงันี 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตดัสินใจล่วงหน้าว่าจะดาํเนินการอย่างไรให้บรรลุ

เป้าหมายหรือวตัถุประสงค์ ประกอบดว้ยกิจกรรมหลกั 1) วิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอกและ

ภายใน 2) กาํหนดวิสยัทศัน์ 3) กาํหนดพนัธกิจ 4) การกาํหนดจุดหมาย 5) การกาํหนดวตัถุประสงค ์

6) การกาํหนดกลยทุธ ์และ 7) การกาํหนดนโยบาย 

 2. การจดัองคก์าร (Organizing) หมายถึง กระบวนการจดัทาํทรัพยากร และการจดัระบบ

การดาํเนินงานเพือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประกอบด้วย 1) การจัดทาํแผนภูมิปฏิบติังาน 

2) การจดับุคลากรรับผดิชอบงาน 3) การจดัทาํมาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบติังาน 4) การจดัระบบ
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การบงัคบับญัชาและการประสานงาน 5) การกาํหนดภารกิจองคก์าร และ 6) การจดัระบบทรัพยากร

และสิงแวดลอ้มในองคก์าร 

 3. การนาํ (Leading) หมายถึง การอาํนวยการและประสานงาน เพือใหบุ้คลากรปฏิบติังาน

บรรลุเป้าหมายองคก์าร ประกอบดว้ย การจูงใจ การตดัสินใจสั งการ การสือสารและการแกปั้ญหา

ความขดัแยง้ของบุคลากร การอาํนวยการและการประสานงาน เพือใหบุ้คลากรปฏิบติังาน 

 4. การบริหารกิจการนักเรียน คือ งานส่งเสริมพฒันา ควบคุมและแกไ้ขความประพฤติ

ของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกนัเพือสนับสนุน

กิจกรรมการเรียนการสอนใหบ้รรลุเป้าหมายของหลกัสูตร 

 นริสานนัท ์ เดชสุระ (2552 : 26) ไดส้รุปกระบวนการบริหารการศึกษาไว ้5 ขนัตอน ดงันี 

 1. การวางแผน (Planning) 

 2. การจดัองคก์าร (Organizing) 

 3. การจดัคนเขา้ทาํงาน (Staffing) 

 4. การประสานงาน (Coordinating) 

 5. การควบคุม (Controlling) 
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ตารางท ี2.2  การวิเคราะห์กระบวนการบริหาร 
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การวางแผน (Planning)            

การจดัองคก์าร (Organizing)            

การจดัคนเขา้ทาํงาน 

(Staffing) 
 - - - -  - - - -  

การอาํนวยการและการสังการ

(Directing) 
      - - - - - 

การควบคุม (Controlling) -     -    -  

การชีนาํ (Leading) - - - - - -     - 

การประสานงาน 

(Coordinating) 
   -   - -- - -  

การประเมินผล (Evaluating) - -  - -  - - - - - 

การบริหารกิจการ - - - - - - - - -  - 

การรายงาน (Reporting)  - - - -  - -- - - - 

การงบประมาณ (Budgeting)  - - - - - - - - - - 

การจดัสรรทรัพยากร 

(Allocating of Resources) 
- - - - -  - - - - - 

 

 จากความคิดเห็นของนักวิชาการด้านการบริหารข้างต้น ผูว้ิจ ัยสามารถสรุปได้ว่า 

กระบวนการบริหารประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ ดงันี 1) การวางแผน (Planning) 2) การจดัองคก์าร

และการจดัคนเขา้ทาํงาน (Organizing and Staffing) 3) การอาํนวยการและการสั งการ (Directing)  

และ 4) การควบคุม (Controlling) โดยมีรายละเอียด ดงันี 
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 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกาํหนดแนวทางของการดาํเนินการไวล่้วงหน้า

เกียวกบันโยบาย วตัถุประสงค ์กิจกรรม ทรัพยากร และระยะเวลาการดาํเนินการเพือบรรลุเป้าหมาย

และนโยบายทีวางไว ้ 

 2) การจัดองค์การและการจัดคนเข้าทาํงาน (Organizing and Staffing) หมายถึง 

การจาํแนกงาน การจดักลุ่มงาน การกาํหนดอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบการมอบหมายงานและ

การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ 

 3) การอาํนวยการและการสั งการ (Directing) หมายถึง การส่งเสริม สนับสนุน แนะนํา 

นิเทศ ประสานงาน เพืออาํนวยความสะดวกใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4) การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกาํกบั ติดตามตรวจสอบการทาํงาน และ

การดาํเนินการแกไ้ขเพือใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามแผนงานทีกาํหนดไว ้

 

ตอนที 4  การประกนัคุณภาพการศึกษาของกองทัพ สังกดักระทรวงกลาโหม 

 กระทรวงกลาโหม มีสถาบนัการศึกษาของกองทพั ทีรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

รวม 23 สถาบนั โดยแบ่งตามลกัษณะของการจดัการศึกษา 4 ระดบั ดงันี 

 1. สถาบนัการศึกษา ในระดบัปริญญาตรีขึนไป ประกอบดว้ย 8 สถาบนั ไดแ้ก่ 

 1.1 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก (ส่วนบณัฑิตศึกษา) 

 1.2 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกลา้ 

 1.3 โรงเรียนนายเรือ 

 1.4 โรงเรียนนายเรืออากาศ 

 1.5 วิทยาลยัแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกลา้ 

 1.6 วิทยาลยัพยาบาลกองทพับก 

 1.7 วิทยาลยัพยาบาลกองทพัเรือ ศูนยว์ิทยาการ กรมแพทยท์หารเรือ 

 1.8 วิทยาลยัทหารอากาศ กรมแพทยท์หารอากาศ 

 2. สถาบนัการศึกษาในระดบัตาํกว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) ประกอบดว้ย 10 สถาบนั 

ไดแ้ก่  

 2.1 โรงเรียนแผนที กรมแผนทีทหาร 

 2.2 โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนยว์ิทยากร กรมแพทยท์หารเรือ 

 2.3 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 2.4 โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ กองการศึกษา กรมพฒันาการช่าง กรมอู่ทหารเรือ 

 2.5 โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยทุธศึกษาทหารอากาศ 
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 2.6 โรงเรียนดุริยางคท์หารบก 

 2.7 โรงเรียนดุริยางคท์หารเรือ กองดุริยางคท์หารเรือ ฐานทพัเรือกรุงเทพ 

 2.8 โรงเรียนดุริยางคท์หารอากาศ กองดุริยางคท์หารอากาศ หน่วยบญัชาการ 

อากาศโยธิน 

 2.9 โรงเรียนนายสิบทหารบก 

 2.10 โรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยทุธศึกษาทหารเรือ 

 3. สถาบนัการศึกษาในระดบัการศึกษาขนัพืนฐาน ไดแ้ก่ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบนั

วิชาการป้องกนัประเทศ 

 4. สถาบนัการศึกษาทางทหารระดบัสูงของสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ ประกอบดว้ย 

4 สถาบนั ไดแ้ก่ 

 4.1 วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 4.2 วิทยาลยัเสนาธิการทหาร สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ  

 4.3 สถาบนัจิตวิทยาความมนัคง สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 4.4 ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร์ สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

 สถาบนัการศึกษาของกองทพัตามขอ้ 1 - 3 จาํเป็นตอ้งดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน

และเตรียมความพร้อมเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก จากสาํนกังานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สําหรับสถาบันการศึกษาทางทหารระดับสูงของ

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ มีการจัดระบบการประกนัคุณภาพภายในตามทีสถาบนัวิชาการ

ป้องกนัประเทศกาํหนด 

 การดาํเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

สถาบนัของกองทพั มีแนวทาง ดงันี 

 1. แต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (Quality Assurance 

Committee) ซึงมีบทบาทหนา้ที ดงันี 

 1.1 กาํหนดหลกัเกณฑ์ และขันตอนในการดําเนินงาน โดยออกเป็นคาํสั ง หรือ

ระเบียบปฏิบติัของสถาบนัใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางในการดาํเนินการตามทีกระทรวงกลาโหม และ

กองทพัไทย กาํหนดขึน 

 1.2 กาํหนดแผนการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั 

 1.3 กาํหนดมาตรการส่งเสริม การควบคุม การตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพ 

การจดัการศึกษา การบริหารและการจดัการ 

 1.3.1 กาํหนดคุณลกัษณะทางทหารทีพึงประสงคข์องผูส้าํเร็จการศึกษา 

 1.3.2 จดัการเรียนการสอนทีเนน้ใหผู้เ้รียนเป็นสาํคญั 
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 1.3.3 กาํหนดหนา้ทีและภาระงานของครู อาจารยใ์นสถาบนั 

 1.3.4 กาํหนดมาตรฐาน ตวับ่งชี และเกณฑ์การประเมินทีใช้ควบคุมคุณภาพ

การศึกษา 

 1.3.5 พฒันาระบบการจดัเก็บขอ้มูลสารสนเทศของสถาบนัให้มีประสิทธิภาพ 

เพือใชใ้นการควบคุม การตรวจสอบ และการประเมินผล 

 1.3.6 พฒันามาตรฐาน ตวับ่งชี และเกณฑ์การประเมินให้มีความเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบับริบททางสงัคมทีเปลียนแปลงไป 

 1.3.7 กาํหนดวิธีการส่งเสริม ควบคุม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 

การบริหารและการจดัการ 

 1.3.8 กาํหนดและพฒันาแบบบนัทึกขอ้มูล/แบบรายงาน เพือใชใ้นการควบคุม

การตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพการศึกษา 

 1.4 จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา ภายหลงัการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษา โดยคาํนึงถึงหลกัเกณฑแ์ละครอบคลุมในเรืองต่อไปนี 

 1.4.1 นาํผลการประเมินคุณภาพการศึกษาไปวิเคราะห์และดาํเนินการ ซึงแสดง

ใหเ้ห็นถึงการพฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 1.4.2 กาํหนดเป้าหมาย และตวัชีวดัความสาํเร็จของการพฒันาไวอ้ย่างชดัเจน 

และเป็นรูปธรรม 

 1.4.3 กาํหนดวิธีการดาํเนินงานทีมีหลกัฐานทางทฤษฎี หรือผลการวิจัย หรือ

ขอ้มูลเชิงประจกัษที์อา้งอิง ใหค้รอบคลุมการพฒันาดา้นการจดัประสบการณ์การเรียนรู้ การส่งเสริม

การเรียนรู้ การวดัและประเมินผล การพฒันาบุคลากร และการบริหารการจัดการ เพือนําไปสู่

เป้าหมายทีกาํหนดไว ้

 1.4.4 กาํหนดแหล่งวิทยาการภายนอกทีใหก้ารสนบัสนุนทางวิชาการ  

 1.4.5 กาํหนดบทบาทหน้าทีให้บุคลากรของสถาบนัการศึกษาทุกคน รวมทัง

ผูเ้รียน รับผดิชอบและดาํเนินงานตามทีกาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.4.6 กาํหนดการจดังบประมาณ และการใชท้รัพยากรอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 1.5 แต่งตงัเจา้หนา้ทีประกนัคุณภาพ (Quality Assurance Officer) ทาํหน้าทีรวบรวม

ขอ้มูลในแต่ละภาคการศึกษา ประมวลขอ้มูลเพือจดัทาํรายงาน และเตรียมรับการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษา ตลอดจนการเตรียมการเพือรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 

 2. จดัใหมี้หน่วยงานรับผดิชอบ ติดตาม ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนเพือให้การพฒันา

ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 3. นาํขอ้มูลเกียวกบัการประกันคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในและภายนอก ไปใช้ในการพิจารณาปรับปรุงการดาํเนินงาน การสนับสนุนดา้น

งบประมาณและทรัพยากรต่างๆ ของสถาบนั 

 4. จัดทําคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา เพือเป็นแนวทางในการตรวจสอบและ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทงัเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  

ของสถาบนัใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5. สถาบนัการศึกษาจดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษา เสนอ

ต่อตน้สงักดัตามลาํดบัชนั จนถึงผูบ้ญัชาการสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศทุกสินปีการศึกษา 

 6. จัดให้มีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร ชุมชน สังคม ทังภายในและ

ภายนอกกระทรวงกลาโหม เพือแลกเปลียนขอ้มูล ขอ้คิดเห็นเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 7. จดัทาํขอ้มูลเผยแพร่ข่าวสาร และผลงานการประกนัคุณภาพการศึกษาของสถาบนั

ในรูปแบบต่างๆ เช่น แผน่พบั เอกสาร เวบ็ไซตผ์า่นทางอินเตอร์เน็ตต่อสาธารณชน เพือให้ทราบถึง

มาตรฐานการศึกษาของสถาบนั 

 8. รับฟังขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะ จากหน่วยงานและบุคคลทงัภายในและภายนอกสถาบนั 

เพือนาํมาปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษา การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ

สถาบนั 

 9. สร้างจิตสาํนึกใหบุ้คลากรเห็นความสาํคญัของการพฒันางานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 การพฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในกองทพั 

1. ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  สถาบนัการศึกษาของกองทพัสามารถพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาทีเหมาะสม

สอดคลอ้งกบัการพฒันาของสถาบนั โดยจดัให้มีกระบวนการการทาํงานทีเริมตน้จากการวางแผน 

การดาํเนินงานตามแผน การตรวจสอบประเมิน และการปรับปรุงพฒันาครบวงจร PDCA (Plan - Do 

- Check - Act) เพือให้การดาํเนินงานตามภารกิจของสถาบนับรรลุเป้าหมายและมีการพฒันาการ

อยา่งต่อเนือง 

 2. มาตรฐาน ตวับ่งชี และเกณฑก์ารประเมินคุณภาพการศึกษา 

  สถาบนัการศึกษาของกองทพั จะตอ้งร่วมกบัสถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ (สปท.) 

ในการพฒันามาตรฐาน โดยนาํกรอบแนวคิดในการประกนัคุณภาพการศึกษาของกองทพัในระดบั

ตาํกว่าปริญญาตรี (สายวิชาชีพ) และเกณฑม์าตรฐานอืนๆ ทีมีความเกียวขอ้งกบัการจดัการศึกษาตาม

หลกัสูตรทีสถาบนัจดัการศึกษา มาเป็นกรอบในการดาํเนินงาน สาํหรับตวับ่งชีจะตอ้งครอบคลุม

พนัธกิจของอาชีวศึกษา และภารกิจการฝึกศึกษาทหาร สาํหรับเกณฑ์การประเมิน ซึงเป็นมาตรวดั
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ของแต่ละตัวบ่งชี พัฒนาจากเกณฑ์การประเมินและแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทีกําหนด                

โดยหน่วยงานทีเกียวขอ้ง  

 3. กลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  กระทรวงกลาโหม ใหค้วามสาํคญัของการประกนัคุณภาพการศึกษา ไดมี้การกาํหนด

นโยบายดา้นการศึกษา โดยมุ่งเน้นให้ดาํเนินงานตามนโยบายการพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน

การศึกษา รวมทังพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง ตลอดจนแต่งตัง

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา นอกจากนี ยงักาํหนดให้มีการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในของสถาบนัการศึกษาทุกขนัตอน เน้นการประสานงาน การมีส่วนร่วมของกาํลงัพลทุกฝ่าย 

และใหมี้การเตรียมความพร้อมเพือการประกนัคุณภาพภายนอก 

 4. ระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศ 

  สถาบนัการศึกษาของกองทพั  มีการจดัทาํระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศของงาน

ประกนัคุณภาพ ทีสามารถเชือมโยงกบัระบบฐานขอ้มูลและสารสนเทศงานประกนัของกองคุณภาพ

และมาตรฐานการฝึกศึกษาทหาร ซึงเป็นปัจจัยสําค ัญทีจะส่งผลต่อคุณภาพ ในทุกขันตอน    

การดาํเนินงาน ตงัแต่การวางแผนการปฏิบติังาน การตรวจสอบและประเมิน ตลอดจนถึงการปรับปรุง

และพฒันา 

 

ตอนที 5 ศูนย์ฝึกอบรม ของสํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ศูนยฝึ์กอบรม ของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานระดบักองบงัคบัการ สังกัด

ตาํรวจภูธรภาค 1 - 8  ศูนยป์ฏิบตัิการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบญัชาการศึกษา         

มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอยู่  2 ลักษณะ คือ ฝึกอบรมบุคคลภายนอก            

เพือเตรียมเขา้รับราชการตาํรวจ (Pre – service - Training) และจดัการศึกษาและฝึกอบรมขา้ราชการ

ตาํรวจประจาํการ ใหมี้ความรู้ความสามารถเหมาะสมกบัตาํแหน่งการงานทีจะปฏิบติั หรือจะไปปฏิบติั 

(In – service - Training) นอกจากนียงัมีภารกิจพิเศษทีไดรั้บมอบหมายจากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

เป็นการดาํเนินการเพือให้ไดข้า้ราชการตาํรวจทีมีคุณลกัษณะตรงกบัความตอ้งการของหน่วยงาน 

และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคม นอกจากนี ในฐานะทีเป็นหน่วยงานหนึงในสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ศูนยฝึ์กอบรมยงัมีภาระหน้าทีในการดาํเนินงานตามแผนหรือโครงการต่างๆ    

ทีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติกาํหนดอีกดว้ย ดงันัน ศูนยฝึ์กอบรมจึงเป็นหน่วยงานทีมี 2 สถานะ คือ 

หน่วยงานตาํรวจหน่วยงานหนึง พร้อมๆ กบัเป็นสถาบนัการศึกษาของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

ทาํการศึกษาอบรมระดบัตาํกว่าปริญญาตรีของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีหน้าทีและความรับผิดชอบ

ในการให้การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตาํรวจ เพือบรรจุและแต่งตังเป็นขา้ราชการตาํรวจ      



53 

ชันประทวน ตาํแหน่งผูบ้งัคบัหมู่ ตามความตอ้งการของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยยึดหลกั   

ให้นักเรียนนายสิบตาํรวจทุกคน เป็นผูที้มีความรู้ความเข้าใจสามารถพฒันาตนเองได้ ภายใต้

กระบวนการจัดการฝึกอบรมทีส่งเสริมการพฒันาตนเองอย่างเต็มตามศกัยภาพ เพือให้เป็นผูที้มี

ความรู้ในวิชาการและมีความสามารถในหน้าทีงานทีรับผิดชอบ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจ

มนัคง ยดึมนัในคุณธรรม จริยธรรม ความซือสตัย ์สุจริต พร้อมทีจะปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ทีของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 ศูนยฝึ์กอบรม ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ประกอบดว้ย 10 แห่ง ไดแ้ก่ 

1) กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง เลขที 189 หมู่ 5 ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล 

จงัหวดันครปฐม 

2) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 เลขที 5 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาํบลหนองยาว อาํเภอ 

เมือง จงัหวดัสระบุรี 

 3) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 2 เลขที 102 หมู่ 8 ถนนสุขุมวิท ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง 

จงัหวดัชลบุรี 

 4) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 เลขที 41 หมู่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครราชสีมา 

 5) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 เลขที 272  ถนนมิตรภาพ ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง

จงัหวดัขอนแก่น 

 6) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 5 เลขที 145 หมู่ 13  ตาํบลปงยางคก อาํเภอห้างฉัตร

จงัหวดัลาํปาง 

 7) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 6 เลขที 837 หมู่ 10 ถนนพหลโยธิน อาํเภอเมือง จงัหวดั

นครสวรรค ์

 8) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 7 เลขที 109 ถนนขา้งวงั ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง 

จงัหวดันครปฐม 

 9) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 8 เลขที 101 หมู่ 3  ตาํบลมะขามเตีย อาํเภอเมือง จงัหวดั

สุราษฎร์ธานี 

 10) ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เลขที 53 ถนนสุขยางค ์

ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง จงัหวดัยะลา 
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 อาํนาจหนา้ทีของศูนยฝึ์กอบรม มีดงัต่อไปนี 

 1. กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง  มีอาํนาจหนา้ที 

  1) ดาํเนินการเกียวกบัการผลิตและฝึกอบรมขา้ราชการตาํรวจชนัประทวนตามความตอ้งการ 

ของหน่วยงานต่างๆ ในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ยกเวน้ตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 และศูนยป์ฏิบติัการ

ตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

 2) ดาํเนินการเกียวกับงานวิจัยและพฒันาทางวิชาการตาํรวจและศาสตร์สาขาอืน

เพือเพิมประสิทธิภาพในทางวิชาการ และจดัทาํมาตรฐานการศึกษา และระบบการเรียนการสอน

ของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 3) ดาํเนินการเกียวกับงานฝึกอบรมเพิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ให้กับขา้ราชการตาํรวจในสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 4) ติดต่อและประสานความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาหรือองคก์รอืนทงัภาครัฐและ

ภาคเอกชน ส่งเสริมใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาและฝึกอบรม เพือสนบัสนุนการป้องกนั

และปราบปรามการกระทาํความผิดทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การอาํนวยความ

ยติุธรรมและการรักษาความปลอดภยัของประชาชน 

 5) เป็นศูนยก์ลางการฝึกและพฒันาทักษะทางยุทธวิธีและการยิงปืนของสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ  

 6) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืน 

 2. ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 และศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้มีอาํนาจหนา้ที 

 1) บริหารและพฒันาการศึกษาตามระเบียบแบบแผนและหลกัสูตร ตลอดจนปรับปรุง

พฒันาหลกัสูตรและระบบการเรียนการสอน 

 2) ผลิตขา้ราชการตาํรวจชนัประทวนตามความตอ้งการของตาํรวจภูธรภาค 

 3) ฝึกอบรมเพิมพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพือเพิมประสิทธิภาพของ

ขา้ราชการตาํรวจพนกังานราชการและลูกจา้งของตาํรวจภูธรภาค  

 4) ติดต่อและประสานความร่วมมือกบัสถาบนัการศึกษาหรือองค์กรอืนเพือส่งเสริม

ให้ท้องถินและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกียวกับการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทาํความผดิทางอาญา  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การอาํนวยความยุติธรรม

และการรักษาความปลอดภยัของประชาชนตามความเหมาะสมและความตอ้งการของแต่ละพืนที 

 5) ดาํเนินการเกียวกับงานสรรหาบุคคลเพือเข้าสู่ตาํแหน่ง และการสอบเพือบรรจุ

บุคคลเขา้รับราชการ 

 6) ปฏิบตัิงานร่วมกบัหรือสนับสนุนการปฏิบตัิงานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้ง

หรือทีไดรั้บมอบหมาย  
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โครงสร้างกองบังคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 

 
แผนภาพที 2.4  โครงสร้างกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 

  

สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ

กองบญัชาการศึกษา

กองบังคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง

ฝ่ายอํานวยการ

งานธุรการและ

กําลังพล

งานยุทธศาสตร์และ

แผนงานงบประมาณ

งานการเงินและ

พลาธิการ

งานรักษาการณ์

ฝ่ายบริการ

การฝึกอบรม

งานวิชาการ คดัเลือก 

และเตรียมการ

งานผลิตเอกสาร

และตํารา

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและห้องสมุด

งานประกนัคุณภาพ/

งานวัดผล

ฝ่ายปกครองและ

กิจการการฝึกอบรม

กองร้อยที 1

กองร้อยที 2

กองร้อยที 3

งานกีฬาและ

นันทนาการ

อาจารย์

ศูนย์ฝึกยทุธวิธีตํารวจ

งานการฝึก 1 

(สนามยิงปืน ตร. และ

อาคารฝึกทางยุทธวิธี)

งานการฝึก 2

(สนามฝึกต่างๆ ณ บก.

ฝรก. เช่น สนามยงิปืน 

สนามขบัรถทางยุทธวธีิ 

เมืองจําลอง

งานครูฝึกยทุธวิธี
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แผนภาพที 2.5 โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8  

 

 

  

ศฝร.

ฝ่ายอํานวยการ

งานธุรการและ

กาํลงัพล

งานส่งกาํลงับํารุง

งานการเงินและ

งบประมาณ

ฝ่ายบริการการศึกษา

งานบริการการศึกษา

และการฝึกอบรม

งานธุรการและ

งานสารบรรณ

งานผลิตเอกสารตาํรา

และสือการเรียนการสอน

งานเทคโนโลยี

สารสนเทศและห้องสมุด

งานประเมินผลการศึกษาและ

การประกันคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายปกครอง

และการฝึก

งานอาํนวยการ

และสนับสนุน

งานปกครองกองร้อย 

1

งานปกครองกองร้อย 

2

งานปกครองกองร้อย 

3

กลุ่มงานอาจารย์

งานวิชาการ

งานสอน

งานวิจัยและพัฒนา

การศึกษา

งานอาจารย์พิเศษ

โครงสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8
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โครงสร้าง 

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบตักิารตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 

 
 

แผนภาพที  2.6  โครงสร้างศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศูนย์ฝึกอบรม

ฝ่ายอํานวยการ

ธุรการกาํลงัพล

และงานสารบรรณ

งานบริหารงานบุคคล

งานยุทธศาสตร์และแผน

งานวินัย

งานสวัสดิการ

งานงบประมาณ

งานการเงิน

และพัสดุ

งานโภชนาการ

งานสือสาร

งานรักษาการณ์

ฝ่ายบริการการศึกษา

งานธุรการ

และงานสารบรรณ

งานทะเบียนและวัดผล

งานผลติเอกสาร

และสือการเรียนการสอน

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

และห้องสมุด

งานประเมนิผลการศึกษาและ

การประกนัคุณภาพการศึกษา

ฝ่ายปกครองและการฝึก

งานธุรการ

และงานสารบรรณ

กองร้อยท ี1

กองร้อยท ี2

กองร้อยท ี3

กลุ่มงานอาจารย์

งานวิชาการ

งานสอน

งานวิจัยและพัฒนา

การศึกษา

งานอาจารย์พิเศษ
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การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 การจดัการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมเป็นไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 

แกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบบัที 3) พ.ศ.2553  มาตรา 21 เป็นการศึกษาเฉพาะทาง

ตามความตอ้งการและความชาํนาญของหน่วยงาน โดยคาํนึงถึงนโยบายและมาตรฐานการศึกษา

ของชาติ ทงันี ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงือนไขทีกาํหนดในกฎกระทรวง สาํหรับการประกัน

คุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมยงัไม่มีกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาเป็นการเฉพาะเหมือนกบัการศึกษาขนัพืนฐาน การอาชีวศึกษา 

และการอุดมศึกษา ทาํให้ศูนย์ฝึกอบรมไม่มีแนวปฏิบัติทีเป็นมาตรฐาน นอกจากนันยงัไม่มี

หน่วยงานหลกัในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาเฉพาะทาง รวมถึงระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา มีเพียงสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยกองบญัชาการศึกษา เป็นหน่วยงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน ซึงการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

ดาํเนินการตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติฉบบัดงักล่าว ซึงกาํหนดใหมี้การประกนัคุณภาพใน

ทุกระดบัการศึกษาโดยมีการจดัทาํรายงานประจาํปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชน สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติจึงไดก้าํหนดนโยบายและหลกัการในการประกนั

คุณภาพการศึกษาใหก้บัศูนยฝึ์กอบรม เพือใหก้ารดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม

ในสังกดัสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติเป็นไปอย่างมีระบบ และกลไกทีเหมาะสม ดงันี 

 1. ให้ศูนยฝึ์กอบรมจดัทาํระบบประกนัคุณภาพภายในอย่างต่อเนืองเป็นประจาํทุกปี

โดยจะตอ้งดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพอยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทีส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา ตามดัชนีบ่งชีคุณภาพการศึกษา และเตรียมความพร้อมทีจะรับ

การตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก 

 2. ให้ศูนยฝึ์กอบรมแต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ของแต่ละ

หน่วยงานเพือกาํหนดนโยบาย หลกัเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และ

การดาํเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

 3. ให้ศูนยฝึ์กอบรมจัดให้มีผูร้ับผิดชอบด้านการประก ันคุณภาพการศึกษา โดย มี

หน้าทีบริหาร พฒันาและติดตามการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน

ประสานงานกบัหน่วยงานภายนอก เพือสร้างความมนัใจว่าการจดัการศึกษาภายในหน่วยงาน

จะเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 4. พฒันาระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพือใชก้าํกบั ติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใตก้รอบนโยบายและหลกัการทีกาํหนด โดยควรเน้น

การจดัให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ทีใชใ้นการผลิตและพฒันา

บุคลากร ซึงจะมีผลโดยตรงต่อคุณภาพของบุคลากร ดงันี  



59 

 (1)  หลกัสูตรการศึกษา 

 (2)  ครู อาจารย ์และครูฝึก และระบบการพฒันาครู อาจารย ์และครูฝึก 

 (3)  สือการศึกษาและเทคนิคการสอน 

 (4)  หอ้งสมุด และแหล่งการเรียนรู้อืน  

 (5)  อุปกรณ์การศึกษา 

 (6)  สภาพแวดลอ้มในการเรียนรู้และบริการการศึกษา 

 (7)  การวดัผลการศึกษาและสมัฤทธิผลทางการเรียนของผูศึ้กษาอบรม 

 (8)  องคป์ระกอบอืนตามทีหน่วยงานเห็นสมควร 

 ทงันี แต่ละศูนยฝึ์กอบรมอาจจดัให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินการ

เป็นการภายในไดต้ามทีเห็นสมควร 

 5. จดัทาํรายงานประจาํปีทีครอบคลุมการดาํเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา 

ดชันีบ่งชีคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานตน้สงักดั กองบญัชาการศึกษา หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

และเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทงัเพือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายใน

และภายนอก 

 6. นาํผลการประเมินคุณภาพทงัภายในและภายนอก ไปประกอบการจดัทาํแผนการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

 7. พฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้เกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

 สาํหรับโครงสร้างการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม เป็นเพียงงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ซึงมีหวัหนา้งานเป็นเพียงสารวตัร ประกอบดว้ยรองสารวตัร และขา้ราชการตาํรวจ

ชนัประทวน โดยขึนตรงกบัผูก้าํกบัการฝ่ายบริการการศึกษา 
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แผนภาพที 2.7 โครงสร้างองคก์รการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 
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ตอนที 6 งานวจิยัทเีกยีวข้อง 

 6.1 งานวจิยัภายในประเทศ 

 สุรัต  แสงสว่าง (2551 : 112 - 120) ศึกษาวิจยัเรือง “การพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายใน สาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาของกองทพัไทย” มีวตัถุประสงค ์เพือพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย และเพือประเมินคุณภาพของระบบประกัน

คุณภาพภายในสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษาของกองทพัไทย ผลการวิจยัพบว่า 

 1. ระบบการประกันคุณภาพภายในสําหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 

ประกอบดว้ย 3 ส่วน ส่วนประกอบแรก ได้แก่ กระบวนการดาํเนินงาน 6 ขันตอน คือ 1) การ

วางแผน 2) การนิเทศงาน 3) การดาํเนินการตามแผน 4) การประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน 

5) การนําผลจากการประเมินทังภายในและภายนอกไปปรับปรุงพฒันาใช้ประโยชน์ และ 

6) การประเมินระบบ  ส่วนประกอบที 2 ไดแ้ก่ กลไกดาํเนินงาน ประกอบดว้ย  คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในสาํหรับสถาบันอุดมศึกษาของกองทัพไทย 3 ระดับ คือ คณะกรรมการ

ตรวจสอบคุณภาพภายในของเหล่าทพั คณะกรรมการควบคุมคุณภาพภายในของสถาบนั และของ

หน่วยงานในสถาบนั และส่วนประกอบที 3 คือ มาตรฐานและเกณฑ์คุณภาพภายใน ประกอบดว้ย 

8 มาตรฐาน 5 องคป์ระกอบ 16 ตวับ่งชี ซึงมีความสอดคลอ้งกบั สมศ. จาํนวน 5 ตวับ่งชี สอดคลอ้ง

กบั สกอ. จาํนวน 6 ตวับ่งชี สอดคลอ้งกบั ก.พ.ร. จาํนวน 5 ตวับ่งชี 

 2. ผลการประเมินคุณภาพระบบ พบว่า ผูเ้ชียวชาญมีความเห็นดว้ยในการนาํระบบมาใช้

ประโยชน์ระดบัมาก ถึงมากทีสุด และเห็นว่าระบบประกนัคุณภาพภายในสาํหรับสถาบนัอุดมศึกษา

ของกองทัพไทยจะทาํให้นักเรียนทหารมีอุดมการณ์ ความรู้ ทักษะทีเกียวข้องกับทหาร และ

สมรรถนะทีเป็นทีตอ้งการของทหารอาชีพมากขึน 

 สุเทพ  ชิตยวงศ ์ (2551 : 226 - 250) ไดศึ้กษาเรือง “รูปแบบการพฒันาบุคลากรทีกาํกบั

ติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ของสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี 

เขต 1” ผลการวิจยัสรุปได ้ดงันี 

 1. ศึกษาความรู้ ความเขา้ใจพืนฐาน สภาพ และปัญหาการดาํเนินงานการพฒันาบุคลากร

ทีกาํกบั ติดตาม การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน 

 1.1 ความรู้ ความเขา้ใจพืนฐานเกียวกบัการพฒันาบุคลากรทีกาํกบั ติดตามการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 1.2 สภาพปัจจุบนั และปัญหาการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

ขนัพืนฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
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 2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาบุคลากรทีกาํกับ ติดตามการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาขนัพืนฐาน ของสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ตามทศันะของผูอ้าํนวยการ

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษา และผูอ้าํนวยการโรงเรียน ควรจะครอบคลุมถึงหลกัการพฒันาบุคลากร 

ซึงประกอบด้วย หลกัการมีส่วนร่วม การพฒันาแบบเครือข่าย หลกัการกระจายอาํนาจ หลกัการ

เสริมสร้างพลงัอาํนาจในการทาํงาน หลกัความแตกต่างระหว่างบุคคล หลกัการเสริมแรง หลกัการ

พัฒนาอย่างต่อเนือง กระบวนการพัฒนาบุคลากร ประกอบด้วย การสร้างความตระหนัก 

การประเมินความตอ้งการจาํเป็น การออกแบบ การพฒันาหรือการนาํไปใช ้การประเมินผลงาน

การตรวจสอบผลงาน การรายงาน และการใหร้างวลัหรือการเสริมแรง 

 3. รูปแบบการกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ครอบคลุม

ถึงหลกัการ ทีประกอบด้วย หลกัความเป็นเอกภาพ หลกัการกระจายอาํนาจ หลกัความเสมอภาค

และเป็นธรรม หลกัการมีส่วนร่วม หลกัประสิทธิภาพ และประสิทธิผล หลกัการการกาํกบัติดตาม

แบบเครือข่าย และการนิเทศกาํกบัติดตาม กระบวนการกาํกบัติดตาม ซึงประกอบดว้ย การสร้าง

ความตระหนัก การกาํหนดนโยบายและแผนกาํกบัติดตาม การกาํหนดประเด็นการกาํกบัติดตาม 

ตวับ่งชีและเกณฑใ์นการกาํกบัติดตาม เครืองมือการปฏิบติัการกาํกบัติดตาม การประเมินภาคสนาม 

การใหค้าํแนะนาํแกไ้ขการปฏิบติังาน การพฒันาปรับปรุงงาน การรายงาน และการให้รางวลัและ

เสริมแรง 

 4. ผลการประเมินในการนํารูปแบบการพัฒนาบุคลากรทีกาํกับติดตามการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐานของสาํนกังานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ไปใช ้

 4.1 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัรูปแบบการพฒันาบุคลากรทีกาํกบั

ติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขนัพืนฐาน ก่อนและหลงัการประชุมแตกต่างกนั

อย่างมีระดับนัยสาํคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 โดยความรู้ ความเข้าใจหลงัการประชุมสูงกว่า

ก่อนการประชุม 

 4.2 รูปแบบการพฒันาบุคลากรทีกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ของสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษาชลบุรี เขต 1 มีความเหมาะสมกบัสถานศึกษาขนาดเล็ก และ

ขนาดกลาง อยูใ่นระดบัดี และเหมาะสมกบัสถานศึกษาขนาดใหญ่ อยูใ่นระดบัดีมาก 

 เหนียว ศิลาวงศ ์(2551 : 192 - 198) ไดศึ้กษาเรือง “การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในสาํหรับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว” ผลการวิจยัปรากฏดงันี  

 1. ก่อนการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครังนี คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว ยงัไม่มีระบบประกนัคุณภาพการศึกษาภายในทีชดัเจน  



63 

 2. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

แห่งชาติลาว  ทีพฒันาขึนประกอบดว้ย 3 ดา้น คือ ดา้นปัจจยันาํเขา้ มีจาํนวน 10 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

ปรัชญา วิสยัทศัน์ วตัถุประสงค ์แผนดาํเนินงาน ผูบ้ริหาร การเงินและงบประมาณ อาจารย ์นกัศึกษา 

อาคารและสถานที และสือการเรียนการสอน และ 44 ตวับ่งชี ดา้นกระบวนการ มีจาํนวน 7 องค์ประกอบ 

ได้แก่ กระบวนการบริหารและจัดการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวัดผลและ

ประเมินผล กระบวนการพฒันานักศึกษา กระบวนการพฒันาและการบริหารทรัพยากรมนุษย ์

กระบวนการประกนัคุณภาพ และความสัมพนัธ์กบัผูใ้ชผ้ลผลิต และ 34 ตวับ่งชี และดา้นผลผลิต 

มีจาํนวน 5 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ คุณลกัษณะผูส้าํเร็จการศึกษา ผลงานการวิจยัและผลงานวิชาการ 

ผลงานบริการวิชาการแก่สังคม ผลงานการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม และชือเสียงของคณะ และ 

8 ตัวบ่งชี กลไกในการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน คือ การกาํหนดนโยบายระดับชาติ 

การกาํหนดหน่วยงานและบุคลากรรับผดิชอบซึงไดแ้ก่ ฝ่ายวิชาการมีคณะกรรมการ และการกาํหนด

กิจกรรมประกนัคุณภาพทุก 5 ปี 

 3. ผลการประเมินความเป็นไปไดใ้นการนาํไปใชป้ฏิบติัของระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายในของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัแห่งชาติลาว โดยผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 9 ท่าน 

พบว่า ทัง 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนาํเข ้า ด ้านกระบวนการ และด้านผลผลิต มีความเป็นไปได้

ในการนาํไปใชป้ฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก 

 สุนันทา แกว้สุข (2553 : 356 - 359) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “รูปแบบการดาํเนินงานประกนั

คุณภาพการศึกษาทีผ่านการประเมินในระดับดี : กรณีศึกษามหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐม” 

ผลการวิจยัพบว่า รูปแบบการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม 

ประกอบด้วย บริบท ได้แก่ สภาพแวดล้อม ปรัชญา นโยบาย ว ัตถุประสงค์ วิสัยทัศน์ แผน

ยทุธศาสตร์ ในการดาํเนินงานหลกัของมหาวิทยาลยั ปัจจยันาํเขา้ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร อาจารย ์บุคลากร 

นักศึกษา งบประมาณ หลกัสูตร และอาคารสถานที ซึงปัจจัยเหล่านีส่งผลต่อกระบวนการทีใช้

ซึงไดแ้ก่ กระบวนการบริหารจดัการ กระบวนการเรียนการสอน กระบวนการวิจยั กระบวนการ

บริการวิชาการแก่สงัคม รวมทงักระบวนการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม ซึงทาํให้เกิดผลผลิตทงัดา้น

ปริมาณและคุณภาพในทุก ๆ ดา้นของกระบวนการและอาจเกิดผลลพัธ์ ซึงไดแ้ก่ ความศรัทธาของ

ประชาชนต่อมหาวิทยาลยัและการสนองดา้นกาํลงัคนของประเทศ มหาวิทยาลยัราชฏันครปฐมได้

ดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในให้เป็นส่วนหนึงของการบริหารการศึกษาตามปกติ 

โดยมีการแต่งตงัคณะกรรมการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา และดาํเนินการโดยยึดหลกัวงจร 

PDCA ซึงประกอบด้วย 4 ขนัตอน คือ การวางแผน การปฏิบติั การตรวจสอบ และการปรับปรุง

แกไ้ขและพฒันา ซึงมหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐมไดจ้ดัทาํรายงานการประเมินตนเองทุกปี และทาํ

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกทุก 5 ปี และพบว่าปัจจยัและเงือนไขทีส่งผลต่อการดาํเนินการ
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ประกนัคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏนครปฐมทีทาํให้ผ่านการประเมินในระดับดี 

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ปัจจัยทางด้านภาวะผูน้ ําของผูบ้ริหาร ปัจจัยทางด้าน

โครงสร้างขององค์การ ปัจจยัทางดา้นบุคลากร ปัจจยัทางดา้นคุณภาพ ส่วนปัจจยัภายนอก ไดแ้ก่ 

ปัจจยัดา้นเศรษฐกิจสงัคม และปัจจยัดา้นการเมือง 

 สุปัญญา  จันทร์เพ็ญศรี (2554 : 199 - 200) ได้ศึกษาวิจัยเรือง “การพฒันารูปแบบ

ระบบงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาสาํหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทพัเรือ” 

ผลการวิจยั พบว่า ผลการพฒันาและทดสอบรูปแบบระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

สาํหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทพัเรือ ซึงประกอบดว้ยรูปแบบรายงานประกนัคุณภาพ

ภายในโดยต้นสังกัด เพือใช้ในการควบคุม ตรวจสอบรูปแบบรายงานประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาในกาํกับของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ซึงแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ตามโครงสร้างและ

ภารกิจ ดงันี 1) กาํหนดบทบาทหน้าทีของบุคลากรในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา 2) แผนการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3) ตวับ่งชีสาํหรับการประเมิน

คุณภาพภายในสถานศึกษา 4) คู่มือระบบงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และ 5) ระบบ

สารสนเทศ เพืองานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา และพบว่าในภาพรวมผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์

และบุคลากรทางการศึกษาทีเกียวข้องเห็นด้วยกับรูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สาํหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทพัเรือทีพฒันาขึนอยู่ในระดบัมากทีสุด

ทุกดา้น โดยมีดา้นระบบสารสนเทศเพืองานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษามีค่าเฉลียสูงสุด 

( x̄  = 4.74) รองลงมา ได้แก่ ตวับ่งชีสาํหรับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา และกาํหนด

บทบาทหน้าทีของบุคลากรในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลีย 4.72 

และ 4.71 ตามลาํดับ ผลการพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังก ัด 

ด้วยวิธีการสืบคน้ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศเพืองานประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สาํหรับ

หน่วยการศึกษาเฉพาะทางกองทัพเรือ ไดห้ลกัสูตร 3 หัวขอ้เรือง ดังนี 1) ดัชนีชีวดัคุณภาพและ 

เกณฑก์ารประเมิน 2) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 3) ระบบสารสนเทศเพืองานประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา โดยวิธีการฝึกอบรมใช้การบรรยายประกอบกับการคน้หาข้อมูลบน

ระบบฐานข้อมูลของสารสนเทศใชเ้วลาอบรมทงัสิน 2 วนั ประสิทธิภาพของหลกัสูตรฝึกอบรม      

ผูป้ระเมินภายในโดยต้นสังกดัด้วยวิธีสืบคน้ขอ้มูลจากระบบสารสนเทศเพืองานประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สาํหรับหน่วยการศึกษาเฉพาะทางของกองทพัเรือ พบว่า หลกัสูตรฝึกอบรมที

พฒันาขึน มีประสิทธิภาพ 88.40/87.60 สูงกว่ามาตรฐานทีกาํหนดไว ้คือ 80/80 นอกจากนี ผูว้ิจยัได้

ทดสอบผูเ้ขา้ฝึกอบรมในภาคปฏิบติั พบว่า มีประสิทธิภาพร้อยละ 83.0 ซึงสูงกว่าเกณฑ์ทีกาํหนดไว้

เช่นกนั  
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 นวพรรดิ นามพุทธา (2555 : 258 - 262) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง “รูปแบบการพฒันาระบบ

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26” 

ผลการวิจยัปรากฏ ดงันี 

 1. องค์ประกอบของรูปแบบการพฒันาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

จากการศึกษาเอกสารและการศึกษาดูงานโรงเรียนทีมีนวตักรรมการพฒันาระบบประกนัคุณภาพ

ภายในทีประสบความสําเร็จ องค์ประกอบ 8 ด้าน คือ (1) การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา (2) การจดัทาํแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษาทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาของสถานศึกษา (3) การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ (4) การดําเนินงานตาม

แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (5) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

(6)  การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา (7) การจัดทาํรายงาน

ประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน และ (8) การพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง 

จาํนวน 118 ตวับ่งชี 

 2. รูปแบบการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ประกอบดว้ย 4 ขนัตอน คือ (1) การเตรียมการเป็นการนาํเอา

ทรัพยากรทางการบริหาร คือ บุคลากร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ การจดัการและขอ้มูลสารสนเทศ 

(2) การดาํเนินการ เป็นการนาํวงจร PDCA ไปดาํเนินการพฒันาคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม

ขนัตอนทีกาํหนด ไดแ้ก่ การวางแผน (Plan) การปฏิบติัตามแผน (Do) การตรวจสอบ (Check) และ

การปรับปรุง (Act) (3) การสรุปผลการดาํเนินงาน และ (4) การรายงานผลการปฏิบติังาน มาบริหาร

ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

 3. ประเมินรูปแบบโดยการทดลองใช้รูปแบบพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน

สถานศึกษาสงักดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 พบว่า ผลการประเมินคุณภาพ 

ดา้นนกัเรียน ดา้นการจดัการเรียนการสอนทีเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั และดา้นการบริหารจดัการศึกษา 

ของการใชรู้ปแบบการพฒันาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 พบว่า ก่อนดาํเนินการมีคุณภาพอยู ่ในระดบัดี และหลงั

ดาํเนินการมีคุณภาพระดบัดีมาก ส่วนผลการประเมินตวับ่งชีความสาํเร็จการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 จาํนวน 8 ดา้น 

จาํนวน 118 ตวับ่งชี โดยรวม พบว่า มีความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก  
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 พรรณี  ไพศาลทกัษิน (2555 : 47 - 57) ศึกษาวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบประเมินระบบ

การประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลยัพยาบาล สงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก” ผลการวิจยัพบว่า  

 1. รูปแบบประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายใน ของวิทยาลยัพยาบาล สังกดัสถาบนั

พระบรมราชชนก ประกอบดว้ย 7 องคป์ระกอบ คือ 

 1.1 วตัถุประสงคก์ารประเมิน เพือปรับปรุงและพฒันาการดาํเนินงานระบบการประกนั

คุณภาพภายในของวิทยาลยัพยาบาล สังกัดสถาบนัพระบรมราชชนก และเพือให้ไดส้ารสนเทศ     

ไปใช้ในการพฒันาบุคลากรทีเกียวข้องกับการดาํเนินงานประกันคุณภาพภายในของวิทยาลัย

พยาบาลสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก 

 1.2 สิงทีมุ่งประเมิน คือ ระบบการประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลยัพยาบาลสังกดั

สถาบันพระบรมราชชนก ทีครอบคลุม 3 ระบบ ได้แก่ ระบบควบคุมคุณภาพ ระบบตรวจสอบ

คุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ โดยในแต่ละระบบจะประเมินทังปัจจัยนาํเขา้ กระบวนการ 

และผลการดาํเนินงาน 

 1.3 ตัวบ่งชีและเกณฑ์การประเมิน มีตัวบ่งชีทังหมด 39 ตัวบ่งชี โดยประเมิน

ครอบคลุม 3 ระบบ คือ 1) ระบบควบคุมคุณภาพ จาํนวนทงัหมด 26 ตวับ่งชี 2) ระบบตรวจสอบ

คุณภาพ จาํนวนทงัหมด 5 ตวับ่งชี 3) ระบบประเมินคุณภาพ จาํนวนทงัหมด 6 ตวับ่งชี  

 1.4 ผูท้าํการประเมิน ประกอบดว้ย คณะกรรมการประเมินระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน ซึงมาจากการแต่งตงัของผูอ้าํนวยการวิทยาลยั จาํนวน 3 - 5 คน (อาจเพิมไดต้ามความจาํเป็น) 

โดยผูป้ระเมินตอ้งผา่นการอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) 

หรือสถาบนัจดัฝึกอบรมใหโ้ดยเป็นไปตามมาตรฐานการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพของสาํนักงาน

คณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีผูป้ระเมินคุณภาพจากภายนอกทีผ่านการอบรมหลกัสูตร

ประเมินของสาํนกังานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) อยา่งนอ้ย 1 คน  

 1.5 วิธีการประเมิน ประเมินโดยเครืองมือทีเป็นแบบบนัทึกขอ้มูลประเมินระบบ

การประกนัคุณภาพภายใน ลกัษณะเครืองมือเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

 1.6 ระยะเวลาในการประเมิน ควรจะประเมินทุก 1 ปี หรือเมือมีการเปลียนแปลง

ระบบการประกนัคุณภาพภายใน โดยกาํหนดระยะเวลาทีใชใ้นการประเมินคือ 2 - 3 วนั ขึนอยู่กบั

ขนาดและบริบทแต่ละวิทยาลยั 

 1.7 การรายงานผลการประเมินและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั คณะกรรมการประเมิน

แจง้ผลการประเมินอยา่งไม่เป็นทางการในทีประชุม และเปิดโอกาสให้ซกัถามและโตแ้ยง้ จากนัน

คณะกรรมการประเมินจดัทาํรายงานผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายใน และเสนอแนะ

แนวทางในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของวิทยาลยั 
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 2. ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของ

วิทยาลยัพยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนกภายหลงัการทดลองใช้ พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

ทงัสองกลุ่มมีความคิดเห็นเกียวกบัรูปแบบประเมินฯ ทีพฒันาขึนว่ามีอรรถประโยชน์และมีความเป็นไป

ได้ในการนําไปใช้ประเมินอยู่ในระดบัมาก มีความเหมาะสม และความถูกต้องในการนําไปใช้

ประเมินอยูใ่นระดบัมากและมากทีสุด นอกจากนียงัพบว่ารูปแบบประเมินฯ มีความตรงเชิงจาํแนก 

สามารถจาํแนกกลุ่มไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 ผ่องศรี  แกว้ชูแสน (2555 : 126 - 134) ไดศ้ึกษาวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้การประเมินแบบเสริมพลงั สําหรับวิทยาลยัเกษตร 

และเทคโนโลย”ี ผลการวิจยั พบว่า  

 1. รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยใช้การประเมินแบบเสริมพลัง  

สาํหรับวิทยาลยัเกษตรและเทคโนโลย ี ประกอบดว้ยองคป์ระกอบการประกนัคุณภาพ 2 มิติ คือ  

 1.1 มิติการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา แบ่งเป็น 7  ขนั คือ  

 1.1.1  การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา  

 1.1.2  การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ  

 1.1.3  การดาํเนินงานตามแผนพฒันาคุณภาพ  

 1.1.4  การตรวจสอบคุณภาพ 

 1.1.5  การประเมินคุณภาพ  

 1.1.6  การรายงานผลการประเมิน  

 1.1.7  การพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเนือง  

 1.2 มิติการประเมินแบบเสริมพลงัแบ่งเป็น 4 ขนั คือ  

   1.2.1  การรวบรวมข้อมูล  

   1.2.2 การกาํหนดเป้าหมาย  

   1.2.3 การพฒันากลยุทธ์  

   1.2.4 การจัดหาหลกัฐานแสดงความก้าวหน้า  

  โดยการประเมินแบบเสริมพลงัใช้ยุทธวิธีในการดาํเนินการ คือ 1) การฝึกอบรม 

2) การให้คาํปรึกษา 3) การอาํนวยความสะดวก 4) การสร้างความกระจ่าง และ 5) การให้เสรีภาพ

ในการตดัสินใจปฏิบติั  

 2. ผลการประเมินผลการใช้รูปแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยใช้

การประเมินแบบเสริมพลงั โดยภาพรวมมีคุณภาพระดบัมาก สรุปได ้ดงันี 
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  2.1 ดา้นความเป็นประโยชน์ (Utility Standards)  พบว่า  มีความเป็นประโยชน์

ในระดบัมากถึงมากทีสุด โดยรูปแบบมีกระบวนการทีมีประโยชน์ต่อวงการศึกษา ช่วยสะทอ้น

ให้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของสภาพการจดัการศึกษาของสถานศึกษาอยา่งชดัเจน 

  2.2 ดา้นความเป็นไปได ้(feasibility  Standards)  พบว่า  มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมาก  

โดยรูปแบบมีวิธีการและขนัตอนทีเขา้ใจไดง่้าย ไม่ยุง่ยาก  กระบวนการช่วยทาํให้บุคลากรทุกฝ่ายมี

ส่วนร่วมในการดาํเนินงาน 

  2.3 ดา้นความเหมาะสม (Propriety  Standard)  พบว่า มีความเหมาะสมในระดบัมาก  

โดยสาระของรูปแบบมีความสอดคลอ้งกบั พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษา 

พ.ศ.2551 และใหค้วามสาํคญัในการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่าย 

  2.4 ดา้นความถูกตอ้ง (Accuracy  Standard) พบว่า  มีความถูกตอ้งในระดบัมาก 

โดยรูปแบบช่วยในการประเมินตนเองมีความถูกตอ้งตรงกบัการปฏิบติังานจริง 

 รัชนี  นิธากร (2555 : 372 - 385)  ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “กลยทุธก์ารพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่าง” มีวตัถุประสงค์เพือ 1)  ศึกษาสภาพ

และปัญหาของระบบการประกนัคุณภาพภายใน กบัความตอ้งการเกียวกบัการพฒันาระบบการประกนั

คุณภาพภายใน 2) พฒันากลยทุธก์ารพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน และ 3) ประเมินกลยทุธ์

การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัราชภัฏกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง  

ผลการวิจยัพบว่า 

 1. สภาพองคป์ระกอบของระบบการประกนัคุณภาพภายในทีสาํคญั ไดแ้ก่ ปัจจยันาํเขา้ 

คือ บุคลากร รองลงมา คือ การบริหารจดัการ จุดแข็งทีปรากฏเด่นชดั คือ การมีระบบและกลไก

การประกนัคุณภาพทีชดัเจน และมีผูรั้บผิดชอบองค์ประกอบทีชดัเจน จุดทีควรพฒันา คือ ระบบ

สารสนเทศเพือการประกนัคุณภาพ กบักระบวนการติดตามตรวจสอบและประเมินผลดา้นความตอ้งการ

เกียวกับการพฒันาระบบประกันคุณภาพ คือ ต้องการให้เกิดผลผลิตและผลลพัธ์ทีดีมีคุณภาพ 

รองลงมา คือ ดา้นกระบวนการ โดยมีทงัการพฒันาคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในทีตอ้ง

ดาํเนินการดว้ยกลไกทีสร้างคุณภาพให้ดีให้ได ้สาํหรับความตอ้งการดา้นปัจจยันาํเขา้ คือ ตอ้งการ

ใหบุ้คลากรและผูบ้ริหารให้ความสาํคญัหรือปฏิบติังานปกติดว้ยวิถีคุณภาพให้เกิดเป็นวฒันธรรม

คุณภาพใหไ้ด ้

 2. การพฒันากลยทุธก์ารพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยัราชภฏั

กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง มีดงันี 
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  2.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัสภาพแวดลอ้มของการประกนัคุณภาพ  โดยพบว่ามีจุดแข็ง 

13 ขอ้ จุดอ่อน 16 ขอ้ โอกาส 11 ขอ้ และอุปสรรค 8 ขอ้ โดยมีการกาํหนดวิสยัทศัน์ คือ มหาวิทยาลยั

ราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่างนาํระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นวฒันธรรมองค์กรทีพฒันา

ศกัยภาพสู่สากล ซึงประกอบด้วย 3 พนัธกิจ 3 เป้าประสงค์  3 ประเด็นกลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 33 

มาตรการ และ 90 ตวัชีวดั 

  2.2 กลยทุธที์สร้างขึนประกอบดว้ย กลยทุธที์ 1  เพิมสมรรถนะบุคลากรใหส้อดคลอ้ง

กบัมาตรฐานการอุดมศึกษาและรองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา กลยทุธ์ที 2  รณรงค์ให้ความรู้

เกียวกบัการเปลียนแปลงของการประกนัคุณภาพการศึกษา  กลยทุธที์ 3  ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเพือการประกนัคุณภาพการศึกษา  กลยทุธที์ 4  สร้างความเขม้แข็งของการบริหารจดัการ

รองรับการประกนัคุณภาพการศึกษา  กลยุทธ์ที 5  เพิมประสิทธิภาพของกระบวนการประกัน

คุณภาพภายใน  กลยุทธ์ที 6  บูรณาการระบบการประกันคุณภาพภายในกบัการปฏิบัติงานตาม

ภารกิจของบุคลากร  กลยุทธ์ที 7  เร่งดาํเนินการประเมินผลระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของมหาวิทยาลยั  กลยุทธ์ที 8  ส่งเสริมการประเมินปัจจยั  กระบวนการ ผลผลิต และยอ้นหลงั

ของการประกนัคุณภาพการศึกษา และกลยุทธ์ที 9 พฒันาทุกภารกิจของมหาวิทยาลยัให้มีคุณภาพ

อยา่งต่อเนืองจนเป็นวฒันธรรมองคก์ร 

 3. ผลการประเมินกลยุทธ์การพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในของมหาวิทยาลยั  

ราชภฏักลุ่มภาคเหนือตอนล่างในดา้นความสอดคลอ้งของวิสัยทศัน์ พนัธกิจ เป้าประสงค์ ประเด็น     

กลยุทธ์ มาตรการ และตัวชีว ัด มีความสอดคล้องกันในระดับมาก และในด้านความเหมาะสม  

ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน์ของกลยุทธ์  มาตรการและตวัชีวดัมีผลการประเมินอยู่ใน

ระดบัมาก 

 สมชยั จรรยาไพบูลย ์(2555 : 158 - 168) ไดศึ้กษา “รูปแบบการพฒันาการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29” มีวตัถุประสงค์ทวัไป 

เพือสร้างรูปแบบการพฒันาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนที

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 โดยมีวตัถุประสงค์เฉพาะเพือ 1) เพือวิเคราะห์รูปแบบการพฒันา 

การประก ันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังก ัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา  

เขต 29 2) เพือสร้างรูปแบบการพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขต

พืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 3) เพือทดลองใชรู้ปแบบการพฒันาการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษา สังกดัสาํนักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 4) เพือประเมินรูปแบบการพฒันา  

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 

ผลการวิจยัพบว่า  
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 1. ผลการวิเคราะห์สภาพการดาํเนินงานระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า 

1) ดา้นบริบท ส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัมาก ยกเวน้ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 

และการรับรู้บทบาทหน้าทีของตนเองในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา อยู่ในระดบัปานกลาง 

2) ด้านปัจจัย ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ยกเว ้น การนิเทศ กาํกับติดตาม จากหน่วยงาน

ต้นสังก ัด อยู่ในระดับมาก 3) ด ้านกระบวนการอยู่ในระดับมากทุกรายการ 4) ด ้านผลผลิต 

ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ผลสมัฤทธิทางการเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายน่าพึงพอใจ 

อยู่ในระดบัปานกลาง 5) ดา้นผลกระทบ ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้การเขา้มาศึกษาดูงาน

หรือการเป็นทียอมรับของสถานศึกษาอืนอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2. ผลการสร้างรูปแบบการพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา สงักดัสาํนักงาน

เขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 พบว่า รูปแบบประกอบดว้ยองค์ประกอบหลกั 5 

องคป์ระกอบ ไดแ้ก่  

 2.1 วตัถุประสงค ์มี 3 ขอ้ คือ เพือวางแผนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา

อย่างเป็นระบบ เพือใหส้ถานศึกษามีการพฒันาปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

และเพือให้การดาํเนินงานเป็นไปตามแผนการประกันคุณภาพในสถานศึกษาตามมาตรฐาน

การศึกษาและตวับ่งชี 

 2.2 หลกัการ มี 4 ขอ้ คือ หลกัการมีส่วนร่วม หลกัการความรับผิดชอบ หลกัการ

ทาํงานเป็นทีม และหลกัการกระจายอาํนาจ 

 2.3 กลไกการดาํเนินการ มี 4 ขอ้ จดัโครงสร้างองค์กร แต่งตงัคณะกรรมการและ

กาํหนดบทบาทหนา้ที กาํหนดความสมัพนัธแ์ละการทาํงานร่วมกนั และพฒันาระบบสารสนเทศ 

 2.4 วิธีดาํเนินการ มี 3 ขอ้ คือ การเตรียมการ การดาํเนินการ และการรายงานประเมิน

ตนเองหรือรายงานประจาํปี 

 2.5 การประเมินผล มี 3 ข้อ คือ ก่อนดําเนินการ ระหว่างดําเนินการ และหลังการ

ดาํเนินการ 

 3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการพฒันาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาสังกดั

สาํนกังานเขตพืนทีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 29 ในสภาพจริง พบว่า ผลการประเมินสภาพก่อนและหลงั

การนาํรูปแบบการพฒันาการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา มีการเปลียนแปลงเกียวกบัวิธีดาํเนินการ

ทงั 8 ดา้น คือ 1) กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 2) จดัทาํแผนการจดัการศึกษาของสถานศึกษา

ทีมุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 3) จดัระบบบริหารสารสนเทศ 4)  ดาํเนินงาน

ตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 5) จดัใหมี้การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

6) จดัใหมี้การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 7) จดัทาํรายงานประจาํปี   
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ทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน 8) จดัให้มีการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือง เมือพิจารณา

โดยรวมแลว้ พบว่า มีการเปลียนแปลงหลงัทดลองใชเ้พิมขึนจากก่อนทดลองใชทุ้กดา้นก่อนใชรู้ปแบบ

โดยรวมผลการประเมินอยู่ในระดบัคุณภาพพอใช ้ส่วนผลการประเมินหลงัใชรู้ปแบบ โดยรวม

ผลการประเมินอยูใ่นระดบัคุณภาพดีมาก 

 4. ผลการประเมินรูปแบบการพฒันาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพืนทีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 พบว่า องค์ประกอบของรูปแบบ ได้แก่ 

วตัถุประสงค์ หลกัการ กลไกการดาํเนินการ วิธีดาํเนินการ และการประเมินผล มีความเหมาะสม 

ความเป็นไปได ้และมีประโยชน์อยูใ่นระดบัมากทีสุดทุกประเด็น 

 จิตต์วิมล คลา้ยสุบรรณ (2556 : 271 - 279) ไดศึ้กษาวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการ

ประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิผลสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก จังหวัดสุพรรณบุรี”  

มีวตัถุประสงคห์ลกัเพือพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพภายในทีมีประสิทธิผลสาํหรับสถานศึกษา

ขนาดเลก็จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า  

 1. ผลการศึกษาแนวคิดและแนวทางการดาํเนินงานในการพฒันางานดา้นการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษาขนาดเลก็ทีมีประสิทธิผล ผลการวิจยั พบว่า หลกัการของการดาํเนินงาน

การประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ยความสัมพนัธ์กนั 3 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินเพือรับรองคุณภาพ ใชห้ลกัการทาํงานร่วมกนั

ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการทาํงาน ร่วมกนัรับผิดชอบทงัผูเ้รียนและสถานศึกษา โดยยึดการทาํงาน

ตามวงจรคุณภาพ PDCA มีการวางแผน ดาํเนินงาน ติดตามตรวจสอบ และทบทวนการทาํงาน

ในทุกงานทีไดรั้บมอบหมาย  

 2. ผลการพัฒนาร่างรูปแบบการประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิผลสําหรับ

สถานศึกษาขนาดเล็ก จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า รูปแบบทีพฒันาขึนมีโครงสร้างการดาํเนินงาน

ตามวงจรคุณภาพ จาํแนกองคป์ระกอบตามระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

เป็น 4 ขนัตอน คือ ขนัตอนที 1 การวางแผน ประกอบดว้ย การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา จดัทาํ

แผนพฒันาการจดัการศึกษาของสถานศึกษา และการจดัระบบบริหารและสารสนเทศ ขนัตอนที 2 

การดาํเนินงานตามแผน ประกอบด้วย การดาํเนินงานตามแผนพฒันาการจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา ขันตอนที 3 การติดตามตรวจสอบ ประกอบดว้ย การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และขนัตอนที 4 

การทบทวน ประกอบดว้ย การทาํรายงานประจาํปีทีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในและการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง   
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 3. ผลการทดลองใช้และประเมินรูปแบบการประกันคุณภาพภายในทีมีประสิทธิผล

สาํหรับสถานศึกษาขนาดเลก็จงัหวดัสุพรรณบุรี พบว่า ผูใ้ชรู้ปแบบระบุว่ารูปแบบดงักล่าวสามารถ

นาํไปใชป้ระโยชน์ไดจ้ริงในสถานศึกษา ทาํใหส้ถานศึกษามีแนวทางการดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

ภายในแต่ละองคป์ระกอบทีมีความชดัเจนมากขึน และมีรูปแบบการดาํเนินงานทีเป็นระบบมากขึน 

สาํหรับผลการประเมิน พบว่า ด้านความเหมาะสมผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ 

มีความเหมาะสมในระดบัมากทีสุดทุกประเด็น คือ มีแนวทางการดาํเนินงานและวิธีการดาํเนินงาน

สอดคลอ้งกบัแนวคิดดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษาทีกระทรวงกาํหนด คือ การดาํเนินงาน

ตามกระบวนการประกนัคุณภาพภายในทงั 8 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ การกาํหนดมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษา การจัดทาํแผนพฒันาการจัดการศึกษา การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ

การดาํเนินงานตามแผนการพฒันาการจัดการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา การรายงานประเมินคุณภาพภายใน และการพฒันา

คุณภาพการศึกษาอยา่งต่อเนือง ซึงเป็นแนวทางทีสถานศึกษาจะตอ้งดาํเนินงาน โดยใชก้ระบวนการ

วงจรคุณภาพ คือ การวางแผน การดาํเนินงาน การตรวจสอบ และการกาํกบัติดตามทีมีความสอดคลอ้ง

กับนโยบายของสถานศึกษา ด้านความเป็นไปได้ ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นว่ารูปแบบ  

มีความเป็นไปไดใ้นระดบัมากทีสุดทุกประเด็น คือ มีแนวทางการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพ

ภายในทีสามารถปฏิบติัไดจ้ริงในสถานศึกษา โดยในแต่ละขนัตอนมีคาํอธิบายรายละเอียดทีชดัเจน

เขา้ใจไดง่้ายไม่ซบัซอ้น สามารถใชเ้ป็นแนวปฏิบติัในการดาํเนินงานประกนัคุณภาพไดเ้ป็นอย่างดี 

รูปแบบสามารถนาํไปประยุกต์ใชใ้นพืนทีอืนๆ ได ้ดา้นความเป็นประโยชน์ ผูบ้ริหารและครู    

มีความคิดเห็นว่ารูปแบบมีความเป็นประโยชน์ในระดบัมากทีสุดทุกประเด็น คือ มีขนัตอนการดาํเนินงาน

ทีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ผูที้ปฏิบัติการประกัน

คุณภาพสามารถนาํไปใชไ้ดจ้ริง และทาํใหมี้แนวทางในการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพมากยงิขึน 

มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมทังของบุคลากรในสถานศึกษาเองและการมีส่วนร่วมของชุมชน และ

ดา้นความถูกตอ้ง ผูบ้ริหารและครูมีความคิดเห็นว่ารูปแบบมีแนวทางการดาํเนินงานทีมีความถูกตอ้ง

ตามหลกัการประกนัคุณภาพการศึกษา คือ การดาํเนินงานตามขนัตอนของรูปแบบยึดวงจรคุณภาพ 

PDCA 

 เปรมจิต  มอร์ซิง (2556 :145 - 152) ได้ศึกษาวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัชุมชน” มีวตัถุประสงค์เพือพฒันามาตรฐานและตวับ่งชีคุณภาพ

การจัดการศึกษาของวิทยาลยัชุมชน เพือสร้างและพฒันารูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษา

ภายในวิทยาลยัชุมชน และเพือทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัชุมชนตามมาตรฐาน

และตวับ่งชีทีพฒันาไดด้ว้ยกระบวนการวิจยัและพฒันา ผลการวิจยั พบว่า  
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 1. มาตรฐานและตวับ่งชีคุณภาพการจดัการศึกษาของวิทยาลยัชุมชน มี 6 มาตรฐาน คือ

1) แผนการจดัการศึกษาและพฒันาวิชาการ 2) การผลิตผูส้าํเร็จการศึกษาและการบริการวิชาการ

แก่สังคม 3) การพฒันานักศึกษา 4) การวิจยั 5) การทาํนุบาํรุงศาสนาและศิลปวฒันธรรม และ 

6) การบริหารจดัการ โดยมีตวับ่งชี 34 ตวับ่งชี 

 2. รูปแบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัชุมชน ปะกอบดว้ย 3 องค์ประกอบ 

สรุปได ้ดงันี 

 2.1 เป้าหมายการประกนัคุณภาพการศึกษา 

 2.2 มาตรฐานและตัวบ่งชีคุณภาพการจัดการศึกษา ประกอบด้วย 6 มาตรฐาน  

34 ตวับ่งชี 

 2.3 การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา มี 3 องคป์ระกอบ ดงันี 

  2.3.1 การควบคุมคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการดาํเนินการ คือ 1) การแต่งตงั

คณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษา 2) การพฒันาบุคลากรให้มีความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติทีดี

ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา 3) การร่วมกนัวางแผนการปฏิบติังานให้บรรลุมาตรฐานและตวับ่งชี 

และ 4) การดาํเนินการตามแผน 

  2.3.2 การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา มีกระบวนการดาํเนินการ คือ 1) การแต่งตงั

คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2) ตรวจสอบร่องรอยหลักฐานการปฏิบัติงาน 

3)  ผูบ้ริหาร/หัวหน้ากลุ่มงานตรวจสอบและให้การนิเทศ 4) รายงานการประเมินตนเอง กลุ่มงาน 

และหน่วยจดัการศึกษา 

  2.3.3 การประเมินคุณภาพการศึกษา มีองค์ประกอบ คือ 1)  การแต่งตัง

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 2) รายงานประจาํปีของวิทยาลยัชุมชน 3) วิธีการประเมิน

คุณภาพ 4) เกณฑก์ารประเมินคุณภาพ และ 5) การตดัสินผลการประเมินคุณภาพ 

 3. ผลการทดลองประเมินคุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัชุมชนตามมาตรฐานและ 

ตวับ่งชีทีพฒันาได ้พบว่า รูปแบบทีพฒันาขึน บุคลากรวิทยาลยัชุมชนสามารถนาํไปเป็นแบบอย่าง

ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัชุมชนได ้

 ธวชัชยั  ศุภดิษฐ์ (2557 : 180 - 181) ไดท้าํการวิจยัเรือง “การพฒันาแนวปฏิบติัเพือให้

เกิดผลสมัฤทธิในการประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์”  การวิจยัครังนี

มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาปัญหา อุปสรรค ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากการปฏิบติังานในดา้น

การประกนัคุณภาพการศึกษา สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ และเพือพฒันาแนวปฏิบติั   

การประกันคุณภาพการศึกษาในส่วนของตัวบ่งชีกระบวนการ ผลการวิจัย พบว่า ปัญหาและ

อุปสรรคทีพบมากในหน่วยงานต่างๆ ของสถาบนั ไดแ้ก่  
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 1. การกาํหนดปรัชญา ปณิธาน ยงัจาํกดัเฉพาะผูบ้ริหาร หรือหัวหน้ากลุ่มงานเท่านัน 

ยงัขาดความมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดบั  

 2. ไม่มีระบบการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และตัวชีวดัทีเหมาะสม ยงัขาดความชัดเจน 

คณาจารยแ์ละเจา้หนา้ทีส่วนมากยงัไม่เขา้ใจหรือไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการรับทราบแผนกลยทุธ ์ 

 3. ยงัไม่มีการวางแผนการพฒันาบุคลากรรายบุคคลอย่างเป็นระบบและชัดเจน 

โดยแผนการอบรมจากสถาบนัอาจไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากรอยา่งแทจ้ริง  

 4. การเชือมโยงระหว่างระบบงานกบัระยะเวลายงัไม่ชดัเจน  

 5. การติดตามการนาํผลการวิจยัไปใชป้ระโยชน์มกัไม่ไดรั้บการตอบกลบัจากหน่วยงาน

ภายนอก  

 6. ผูป้ฏิบติังานยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแผนการจดัการความรู้ทีสอดคลอ้ง

กบัแผนกลยทุธข์องสถาบนั โดยครอบคลุมพนัธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและการวิจยั 

 7. ตวับ่งชีในการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในบางตวัไม่เหมาะสมกบัการดาํเนินงาน

ของคณะหรือการดาํเนินงานของสถาบนั  

 8. ทศันคติของบุคลากรมองว่าการใชง้านระบบสารสนเทศทีใหข้อ้มูลสนบัสนุนการประกนั

คุณภาพการศึกษาภายในทงั 9 องคป์ระกอบนนัเป็นภาระ และไม่ใหค้วามสาํคญั  

 9. ผูป้ฏิบติังานขาดความรู้ความเขา้ใจในการจดัทาํแนวปฏิบติัทีดี หรือการวิจยัดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษาทีหน่วยงานพฒันาขึน ซึงแนวปฏิบติัทีดี อาจตอ้งใชร้ะยะเวลาในการดาํเนินงาน 

เพือให้เห็นถึงขอ้ดี/ขอ้เสีย และนาํไปปรับปรุงอย่างต่อเนือง และหน่วยงานควรสร้างทีมงาน    

ทีสามารถพฒันางานวิจัยด้านการประกนัคุณภาพ โดยให้มีอาจารยร่์วมเป็นส่วนหนึงในทีมงาน    

เพือเปิดใหบุ้คลากรปรึกษาและทาํความเขา้ใจดา้นการวิจยั  

 10. คณะทีเพิงเปิดใหม่ยงัพบปัญหาในหลาย ๆ ดา้น เช่น ยงัขาดความพร้อมทางทรัพยากร 

ทงัคณาจารย ์สถานทีในการปฏิบติังาน งบประมาณ เป็นตน้ 

 เบญจวรรณ  ถนอมชยธวชั (2558 : 66) ศึกษาการพฒันาการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

วิทยาลยัสงักดัสถาบนัพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข พบว่า การดาํเนินงานประกนัคุณภาพ

การศึกษาของวิทยาลยัทีมีการปฏิบติัทีเป็นเลิศ พบว่า มีปัจจยันาํเขา้ทีสาํคญัและกระบวนการทีมีคุณภาพ 

ส่งผลให้การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษามีความเป็นเลิศ ไดแ้ก่ 1) นโยบาย 2) ภาวะผูน้ ํา

ของผูบ้ริหารทุกระดบั 3) ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา 4) แผนงานประกนัคุณภาพ

การศึกษา 5) คณะกรรมการทีเกียวขอ้งกบัการดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษา 6) ระบบฐานขอ้มูล

สารสนเทศ บุคลากร งบประมาณ 7) บุคลากรทีปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

8) งบประมาณสนับสนุน 9) วฒันธรรมองค์กรทีมุ่งเน้นการทาํงานทีมีคุณภาพ การเรียนรู้ และ 

การทาํงานเป็นทีม ดา้นกระบวนการมีการดาํเนินงานตามระบบและกลไกการประกนัคุณภาพ 4 ขนัตอน 

คือ การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพ และการพฒันาคุณภาพ 
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 6.2 งานวจิยัต่างประเทศ 

 Owlia and Aspinwall (1996 : Abstract) ศึกษางานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัคุณภาพการศึกษา

สรุปเป็นมิติคุณภาพการศึกษา 6 มิติ คือ 1) มิติทีเน้นสิงทีสัมผสัได ้(Tangible Dimension) ซึงเป็น

คุณภาพทีเกียวขอ้งกบัวสัดุอุปกรณ์และสิงเอืออาํนวยต่อการศึกษา 2) มิติทีเน้นคุณภาพของอาจารย ์ 

(Competence Dimension) 3) มิติทีเนน้เจตคติของอาจารย ์(Attitude Dimension) 4) มิติทีเน้นเนือหา 

(Content Dimension) 5) มิติทีเนน้การถ่ายทอดความรู้ (Delivery Dimension) 6) มิติทีเนน้ความน่าเชือถือ 

(Reliability Dimension)  

 Patick and Bowden (1997 : 11 - 12) ไดท้าํการวิจยัเรืองการประกนัคุณภาพการศึกษา

ในมหาวิทยาลยั พบว่า ในการเพิมพูนลกัษณะรูปแบบการตรวจสอบมาตรฐาน โดยรูปแบบการประกนั

คุณภาพของมหาวิทยาลัยแต่ละสถาบันส่วนมากจะใช้การปฏิบัติการตรวจสอบมาตรฐาน

โดยการตรวจสอบดา้นวฒันธรรม และการตรวจสอบการทาํงานอย่างต่อเนืองและยึดให้ผูเ้รียน

เป็นศูนย์กลางในการเรียน รวมถึงการตรวจสอบพืนฐานค่านิยมของสถาบัน  ส่วนด้านการ

ประเมินผล มีการพฒันาการประเมินผล การควบคุมตรวจสอบ และนโยบายโครงการสร้างที

เปลียนไป 

 Patricia (2000 : 145) ศึกษาวิจยัการประเมินการกา้วไปสู่การประกนัคุณภาพการศึกษา 

และการควบคุมการปฏิบติัในประเทศเยอรมนั สวีเดน ฝรั งเศส นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย พบว่า  

มีการเปลียนแปลงทีเกิดขึนอย่างชดัเจนในระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา กลไกทางสังคม

ช่วยใหเ้กิดการเปลียนแปลง ในเยอรมนัมีการเปลียนแปลงมากมาย การประกนัคุณภาพการศึกษา

และควบคุมการประเมินถือว่าเป็นสิงสาํคญัของครูทีตอ้งรับผิดชอบต่ออาชีพ ตอ้งดาํเนินไปอย่างมี

เหตุผลและกระบวนการทีชัดเจน ในสวีเดนมีการเปลียนแปลงอย่างมากในการประกันคุณภาพ

การศึกษาจนถึงการประเมินครูในสถานศึกษาซึงตอ้งเกิดการพฒันาอย่างชดัเจน ในฝรั งเศส      

ให ้ความสําคัญและเชือถือกับการใช้ข้อสอบภายนอกโรงเรียน มีการควบคุมจากส่วนกลาง  

ในนิวซีแลนด์ให้ความสาํคญักบัการประเมินจากบุคคลภายนอกทีเกียวขอ้งกบัการศึกษาไดน้าํเอา

กระบวนการสอบมาตรฐานกลางมาใช ้

 Rangsun  Wiboonuptum (2002 : Abstract) ศึกษาวิจยั พบว่า ผูมี้ส่วนไดเ้สียในทอ้งถิน

เป็นผูมี้ส่วนเกียวขอ้งในการกาํหนดนโยบายและร่วมให้ความสาํคญัทีเกียวกบัคุณภาพการศึกษา 

โดยเขา้ใจว่าการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการร่วมมือกนัซึงจะก่อใหเ้กิดระบบกิจกรรม

การสอนอย่างสูงสุด  รวมไปถึงการศึกษาศีลธรรมและจริยธรรม ในด้านมาตรฐานการประกัน

คุณภาพการศึกษา ทงัผูก้าํหนดนโยบายและผูมี้ส่วนร่วมในชุมชนมีความเห็นตรงกนัว่า ผูมี้ส่วนร่วมใน
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ชุมชนควรจะสามารถปรับตามมาตรฐานบนพืนฐานของสงัคมทีแตกต่างกนัทงัพ่อแม่และครูตอ้งการ

มาตรฐานการติดต่อสือสารทีดีขึนทาํใหพ้วกเขาสาํเร็จในงานอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 Bemabe and  Rioccaboini (2007 : 302) ไดศึ้กษาเกียวกบัระบบการประกนัคุณภาพภายใน

สถานศึกษาในประเทศอิตาลี กรณีศึกษากลุ่มอาสาสมคัรทีทาํงานดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา

ในระบบการศึกษาระดับสูง เก็บรวบรวมข้อมูลจากผลการประเมินการสอน และการทาํวิจ ัย

ดา้นคุณภาพจากมหาวิทยาลยัเชียน่า ในประเทศอิตาลี ผลการศึกษาพบว่า ความสมัพนัธแ์ละความเป็นไปได้

ขององค์กรและพฤติกรรมขององค์กรส่งผลกระทบต่อการประกนัคุณภาพการศึกษาและระบบ

การวดัประสิทธิภาพ 

 

ตอนที 7  กรอบแนวคดิในการวจิยั 

 จากการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยัทีเกียวขอ้ง ผูว้ิจยัไดส้ร้างกรอบแนวคิดการวิจยั 

คือ การบริหาร ประกอบด้วย การวางแผน (Planning) การจัดองค์การและการจัดคนเข้าทาํงาน 

(Organizing and Staffing) การอาํนวยการและการสงัการ (Directing) และการควบคุม (Controlling) 

และระบบการประกันคุณภาพภายใน ประกอบด้วย การประเมินคุณภาพภายใน การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  และการพฒันาคุณภาพการศึกษา ดงัแสดงในแผนภาพที  2.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท ี2.8  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

การบริหาร 

1.  การวางแผน (P) 

2.  การจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน (O) 

3.  การอาํนวยการและการสงัการ (D) 

4.  การควบคุม (C) รูปแบบการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ
การประกนัคุณภาพภายใน 

1.  การประเมินคุณภาพภายใน 

2.  การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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บทที  3 

วธีิดําเนินการวจิยั 

 

 

 การวิจยัเรือง  “การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ”  มีวตัถุประสงค์เพือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  และเพือพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนย์ฝึกอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  การวิจัยครังนีมีขันตอนการดาํเนินการ  

5  ขนัตอน ดงันี  1)  ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

2)  ศึกษาแนวทางการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  3)  พฒันารูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  4)  ประเมินรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม  5)  ยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 

ขันตอนที  1  ศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม  

 การศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

เป็นการนาํขอ้ความรู้จากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งต่างๆ มาเป็นกรอบในการศึกษา มีรายละเอียด

ดงันี 

 1. ประชากรในการวิจยั คือ ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จาํนวน 10 แห่ง ไดแ้ก่ 

 1.1 กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

 1.2 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 ตาํบลหนองยาว อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 

 1.3 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 2 ตาํบลบา้นสวน อาํเภอเมือง จงัหวดัชลบุรี 

 1.4 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 1.5 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 1.6 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 5 ตาํบลปงยางคก อาํเภอหา้งฉตัร จงัหวดัลาํปาง 

 1.7 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 6 ตาํบลหนองยาว อาํเภอเมือง จงัหวดันครสวรรค์

 1.8 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 7 ตาํบลพระปฐมเจดีย ์อาํเภอเมือง จงัหวดันครปฐม 

 1.9 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 8 ตาํบลหนองยาว อาํเภอเมือง จงัหวดัสุราษฎร์ธานี 

 1.10 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ตาํบลสะเตง อาํเภอเมือง 

จงัหวดัยะลา 
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 2. ผูใ้หข้อ้มูลและกลุ่มตวัอยา่ง  

 2.1 ผูใ้ห้ข ้อมูล คือ ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรสายงานสนับสนุนของ

ศูนยฝึ์กอบรม 10 แห่ง จาํนวน 1,296 คน แบ่งออกเป็น ผูบ้ริหาร 62 คน ครู/อาจารย ์ 243 คน และ

บุคลากรสายงานสนบัสนุน 991 คน 

 2.2 กลุ่มตวัอย่าง กาํหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยใชสู้ตรของทาโร ยามาเน  จาํนวน 

306 คน การเลือกกลุ่มตวัอย่างใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชนั (Stratified  Random  Sampling)  (วรรณี  

แกมเกตุ, 2551 : 293) ไดแ้ก่  ผูบ้ริหาร 11 คน ครู/อาจารย ์60 คน และบุคลากรสายงานสนับสนุน 

235 คน ดงันี 

 

ตารางที 3.1 จาํนวนประชากร และกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกัน

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 

 ศูนย์ฝึกอบรม ผู้ให้ข้อมูล ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง  

ผูบ้ริหาร 8 2 

ครู/อาจารย ์ 21 5 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

48 11 

รวม 77 18 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 17 4 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

124 30 

รวม 147 35 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 2 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 13 3 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

97 24 

รวม 116 28 
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ตารางที 3.1  (ต่อ) 

ศูนย์ฝึกอบรม ผู้ให้ข้อมูล ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 12 3 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

119 29 

รวม 137 33 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 51 12 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

84 20 

รวม 141 33 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 5 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 40 10 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

111 26 

รวม 157 37 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 6 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 23 6 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

82 19 

รวม 111 26 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 7 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 19 5 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

142 33 

รวม 167 39 
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ตารางที 3.1  (ต่อ)  

ศูนย์ฝึกอบรม ผู้ให้ข้อมูล ประชากร (คน) กลุ่มตวัอย่าง (คน) 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค  8 

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 36 9 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

120 28 

รวม 162 38 

ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการ

ตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ผูบ้ริหาร 6 1 

ครู/อาจารย ์ 11 3 

บุคลากร 

สายงานสนบัสนุน 

64 15 

รวม 81 19 

รวมทังสิน 1,296 306 

 

 3. เครืองมือทีใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามเกียวกับสภาพและปัญหาการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 

 3.1 ข้อมูลทั วไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  

 3.2 แบบสอบถามเกียวกับสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ 

(Rating scale) 

 3.3 ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

 4. การสร้างเครืองมือและการหาคุณภาพ 

 4.1 ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert อา้งถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน,์ 2543 : 107)  

ผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  
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 5 หมายถึง  มีการปฏิบติัสมาํเสมอหรือทุกครัง /มีปัญหาในการปฏิบติัสมาํเสมอหรือ

ทุกครัง  อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4 หมายถึง  มีการปฏิบติับ่อยครัง /มีปัญหาในการปฏิบติับ่อยครัง อยูใ่นระดบัมาก 

 3 หมายถึง  มีการปฏิบัติบางครัง /มีปัญหาในการปฏิบัติบางครัง อยู่ในระดับ 

ปานกลาง 

 2 หมายถึง  มีการปฏิบติันอ้ยครัง /มีปัญหาในการปฏิบติันอ้ยครัง อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1 หมายถึง  มีการปฏิบติันาน ๆ ครัง หรือไม่มีการปฏิบติัเลย /มีปัญหาในการปฏิบติั

นาน ๆ ครัง หรือไม่มีปัญหาเลย  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 4.2 นาํแบบสอบถามเสนออาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความครอบคลุม

ของเนือหาและให้ข้อเสนอแนะ 

 4.3 นาํแบบสอบถามทีผา่นการแกไ้ขปรับปรุงตามคาํแนะของอาจารยที์ปรึกษาเสนอ

ให้ผูท้รงคุณวุฒิดา้นการบริหาร  และดา้นการประกนัคุณภาพพิจารณาความตรงตามเนือหา 

จาํนวน  5  คน ตรวจสอบความตรงเชิงเนือหา โดยการหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถาม

กบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม (Index of Item Objective Congruence : IOC) ดว้ยสูตร 

 

 

 

 

 เมือ  IOC  หมายถึง ดชันีความสอดคลอ้งในความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

  ∑R  หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชียวชาญ 

  N หมายถึง จาํนวนผูเ้ชียวชาญ 

 เกณฑใ์นการใหค้ะแนน มีดงันี 

 คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม 

 คะแนน 0   หมายถึง ไม่แน่ใจว่าขอ้คาํถามสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม 

 คะแนน -1  หมายถึง แน่ใจว่าขอ้คาํถามไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคห์รือนิยาม 

 4.4 นาํคะแนนทีไดแ้ต่ละขอ้ไปหาดชันีความสอดคลอ้ง ปรับปรุงขอ้คาํถามทีมีค่าดชันี

ความสอดคลอ้งทีตาํกว่า 0.5 โดยค่า IOC รายขอ้มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.67 - 1.00  

 4.5 ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชียวชาญ แลว้นาํเสนออาจารย์

ทีปรึกษาตรวจสอบอีกครังหนึง 

      IOC       =     ∑ R 

                              N 
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 4.6 ปรับปรุง แก้ไข แบบสอบถามตามข้อเสนออาจารย์ทีปรึกษา และจัดพิมพ์

แบบสอบถาม และนาํแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) กบัผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรสายงาน

สนับสนุน จ ํานวน 30 คน จากวิทยาลัยการตํารวจ เพือหาค่าความเชือมั น (Reliability) ของ

แบบสอบถามทังฉบับโดยหาค่าสัมประสิทธิแอลฟ่า (& - Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach อา้งถึงใน ประยรู อาษานาม, 2543 : 66) โดยไดค่้าความเชือมนัของแบบสอบถามทงัฉบบั 

0.9667 

 4.7 จดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์  

 5. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยส่งหนงัสือขอความอนุเคราะห์จากบณัฑิตวิทยาลยัถึงผูบ้งัคบัการ

ศูนยฝึ์กอบรม ทัง 10 หน่วย เพือขออนุญาตเก็บขอ้มูลจากผูบ้ริหาร ครู /อาจารย ์และบุคลากร

สายงานสนับสนุน เมือตอบแบบสอบถามเสร็จแลว้ ผูว้ิจ ัยได ้ประสานขอรับแบบสอบถาม 

โดยแบบสอบถามทีใชเ้ก็บขอ้มูลทงัสินจาํนวน 306 ฉบบั ปรากฏว่าไดแ้บบสอบถามคืนและสมบูรณ์ 

จาํนวน 303 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 99.02 ของกลุ่มตวัอยา่ง  

 6. การวิเคราะห์ขอ้มูล  

 การแปลผลขอ้มูลจากแบบสอบถาม เกียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามมาให้คะแนน

ตามเกณฑแ์ลว้หาค่าเฉลีย (Mean) และค่าส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยใชโ้ปรแกรม

สาํเร็จรูป โดยผูว้ิจยักาํหนดเกณฑก์ารแปลผลของขอ้มูลไว ้ดงันี (บุญชม ศรีสะอาด,  2553  : 121) 

  ค่าเฉลีย  4.51 – 5.00  หมายถึง มีการปฏิบติั/ปัญหาอยูใ่นระดบัมากทีสุด 

  ค่าเฉลีย  3.51 – 4.50  หมายถึง มีการปฏิบติั/ปัญหาอยูใ่นระดบัมาก 

  ค่าเฉลีย  2.51 – 3.50  หมายถึง มีการปฏิบติั/ปัญหาอยูใ่นระดบัปานกลาง 

  ค่าเฉลีย  1.51 – 2.50  หมายถึง มีการปฏิบติั/ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ย 

  ค่าเฉลีย  1.00 – 1.50  หมายถึง มีการปฏิบติั/ปัญหาอยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

 สาํหรับความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอืน ผูว้ิจยัใชก้ารวิเคราะห์เนือหา ตีความและสร้าง

ขอ้สรุป 

  

ขันตอนที 2 ศึกษาแนวทางการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม  

 การศึกษาแนวทางการบริหารการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม เป็นการนาํขอ้มูล

ในขันตอนที 1 มาใชใ้นการคัดเลือกศูนยฝึ์กอบรมเพือศึกษาแนวทางการบริหารการประกันคุณภาพ

ภายใน 
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 1. กลุ่มเป้าหมาย พิจารณาศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติทีมีสภาพการบริหาร

อยู่ในระดบัมากและปัญหาการบริหารอยู่ในระดบัน้อย จากการศึกษาในขันตอนที 1 และมีผล

การประเมินคุณภาพภายในอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก ไดแ้ก่ 

 1.1 กองบังคับการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ตาํบลศาลายา อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดั

นครปฐม 

 1.2 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 ตาํบลหนองยาว อาํเภอเมือง จงัหวดัสระบุรี 

 1.3 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 ตาํบลจอหอ อาํเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 

 1.4 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 ตาํบลในเมือง อาํเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น 

 2. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.1 ประชากร คือ ผูบ้ ริหาร ครู /อาจารย ์ และบุคลากรสายงานสนับสนุนของ

ศูนยฝึ์กอบรมทีมีสภาพการบริหารงานอยู่ในระดบัมากและปัญหาการบริหารอยู่ในระดบัน้อย 

จากการศึกษาในขนัตอนที 1 และมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก 

 2.2 กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกแบบเจาะจง ศูนยฝึ์กอบรมละ 5 คน ประกอบด้วย 

ผูบ้ริหาร (ผูบ้งัคบัการ, รองผูบ้งัคบัการ หรือผูก้าํกบัการ (ทีกาํกบัดูแลงานประกนัคุณภาพการศึกษา)) 

1 คน ครู/อาจารย ์2 คน และบุคลากรสายงานสนบัสนุน (ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา) 

2 คน 

 3. เครืองมือทีใช ้คือ แบบสมัภาษณ์  

 ผูว้ิจยัสร้างแบบสัมภาษณ์ จากกรอบแนวคิดการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

และนําขอ้มูลจากการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของ 

ศูนยฝึ์กอบรม ในประเด็นทีมีการปฏิบตัิมากและมีปัญหาน้อย และประเด็นทีมีการปฏิบตัิน้อย

และมีปัญหามาก มาเป็นฐานในการร่างคาํถามการสัมภาษณ์แลว้นําแนวคาํถามการสัมภาษณ์ 

ฉบบัร่างเสนอให้อาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ์  พิจารณาตรวจสอบประเด็นคาํถามว่าครอบคลุม

เนือหาหรือตวัแปรหรือไม่  

 4. วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.1 ติดต่อนดัหมายผูที้จะใหส้มัภาษณ์อยา่งไม่เป็นทางการ 

 4.2 ผูว้ิจยัเดินทางไปสมัภาษณ์ดว้ยตนเอง ตามวนั เวลา และสถานทีทีไดติ้ดต่อนดัหมาย 

 5. การวิเคราะห์ขอ้มูล ทาํการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยวิเคราะห์เนือหา (Content  Analysis)

และตีความสร้างขอ้สรุป จาํแนกและเรียบเรียงตามแบบสัมภาษณ์ เพือนาํมาเป็นองค์ประกอบของ

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  เพือยกร่างรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 
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ขันตอนที 3 พฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

 การยกร่างรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม ผูว้ิจัย

ดาํเนินการดงันี  

 1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจยัทีเกียวขอ้งกบัรูปแบบของ Joyce , Weil and Sowers 

(1992 : 102 - 103)  York (1997 : 97 - 100) ทิศนา  แขมมณี และคนอืน ๆ (2547 : 16)  ธีระ  รุญเจริญ 

(2550 : 90) สมาน  อศัวภูมิ (2550 : 10)  เพชร  แกว้ดวงดี (2553 : 28) ไมตรี  บุญเทศ (2554 : 150  – 151) 

และสมชยั  จรรยาไพบูลย ์(2555 : 161 – 162)  ซึงผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์แนวคิดทีสอดคลอ้งกนัเพือนาํไป

กาํหนดองคป์ระกอบในการยกร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

ในการวิจยัครังนีมี 4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่ 1) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  2)  หลกัการของรูปแบบ 

3) กลไกการบริหาร และ 4) วิธีดาํเนินการ  

 2. สังเคราะห์ข้อมูลเกียวกับสภาพ  ปัญหา และข้อเสนอแนะการบริหารการประกัน

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  โดยใชข้อ้มูลเกียวกับสภาพและปัญหาการบริหารการประกัน

คุณภาพภายในในประเด็นทีมีค่าเฉลียมากกว่าค่าเฉลียในภาพรวม และขอ้เสนอแนะมาเป็นฐานใน

การกาํหนดประเด็นเพือยกร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

 3. สาํหรับการสัมภาษณ์แนวทางการบริหารการประกันคุณภาพภายใน ผูว้ิจยันําข้อมูล

ประเด็นทีศูนยฝึ์กอบรมปฏิบติัแลว้ประสบผลสําเร็จ ผนวกกบัปัญหาและแนวทางทีศูนยฝึ์กอบรม

เสนอแนะ เป็นฐานเพือยกร่างรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 

ขันตอนที 4 ประเมนิรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

 การตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน โดยผูเ้ชียวชาญดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา จาํนวน 10 คน จากมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบญัชาการศึกษา กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจ

กลาง วิทยาลยัการตาํรวจ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ และกรมแพทยท์หารเรือ 

ทาํการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เพือวิพากษค์วามถูกตอ้งเหมาะสมของรูปแบบ พร้อมขอ้เสนอแนะ

ในการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม มีรายละเอียด ดงันี 

 4.1 กลุ่มเป้าหมายทีใชใ้นการตรวจสอบร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ไดแ้ก่ ผูเ้ชียวชาญ จาํนวน 10 คน เป็นผูมี้ความรู้  และ

ความเชียวชาญดา้นการประกนัคุณภาพการศึกษา ประกอบดว้ย นักวิชาการจากมหาวิทยาลยันานาชาติ

แสตมฟอร์ด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ผูเ้ชียวชาญ

ดา้นการประกนัคุณภาพจากกองบญัชาการศึกษา กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง วิทยาลยัพยาบาล

ตาํรวจ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ วิทยาลยัการตาํรวจ และกรมแพทยท์หารเรือ 
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 4.2 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แนวคาํถามเพือการอภิปรายในการทาํ Focus Group

และแบบประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได ้

 4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ิจัยดาํเนินการด้วยตนเอง 

โดยการจดัการสนทนากลุ่ม (Focus Group) และนาํขอ้มูลจากการสนทนากลุ่มมาวิเคราะห์เนือหา 

ตีความและสร้างขอ้สรุป 

 

ขันตอนที 5 ยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ 

ศูนย์ฝึกอบรม 

 การดาํเนินการวิจยัในระยะนี เป็นการดาํเนินการเพือวิเคราะห์ สงัเคราะห์ และสรุปขอ้คน้พบ

ภายหลงัจากการนาํรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมให้ผูเ้ชียวชาญ

ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความถูกตอ้งตามหลกัการแลว้ โดยให้ผูรั้บผิดชอบ

งานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมยืนยนัรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม โดยให้แสดงความคิดเห็นทีมีต่อรูปแบบเกียวกับความเหมาะสม 

ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ ตลอดจนขอ้เสนอแนะต่างๆ 

ด้วยการตอบแบบสอบถาม มีรายละเอียด ดงันี 

 5.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 

 5.1.1 ประชากรผูใ้ห้ข้อมูล คือ ผูรั้บผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยฝึ์กอบรมทีมีผลการประเมินสภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในอยู่ในระดับมาก 

และปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดับน้อย 2 แห่ง ได้แก่ ศูนยฝึ์กอบรม

ตาํรวจภูธรภาค 3  และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง  และศูนยฝึ์กอบรมทีมีผลการประเมินสภาพ

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยูใ่นระดบัมาก และปัญหาการบริหารการ

ประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรมอยู่ในระดับปานกลาง 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรม

ตาํรวจภูธรภาค 2 และศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 8 

 5.1.2 กลุ่มตัวอย่างผูใ้ห้ข้อมูล ใช้การเลือกแบบเจาะจง ศูนยฝึ์กอบรมละ 5 คน  

ซึงเป็นผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

 5.2 เครืองมือทีใชใ้นการวิจยั คือ แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่  

 5.2.1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 

(Checklist)  
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 5.2.2 แบบสอบถามเกียวกับความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ  และ

ความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม มีลกัษณะ

เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั (Rating scale) 

 5.2.3 ขอ้เสนอแนะเพิมเติมเกียวกบัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 5.3 การสร้างเครืองมือและการหาคุณภาพ 

 5.3.1 ผูว้ิจยัสร้างแบบสอบถามเกียวกบัความเหมาะสม ความเป็นไปไดใ้นการปฏิบติั

และเป็นประโยชน์ของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจ

แห่งชาติ มีลกัษณะเป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ ผูว้ิจ ัย

กาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี  

 5  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์อยู่ในระดบั

มากทีสุด 

 4  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบั

มาก 

 3  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบั

ปานกลาง 

 2  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์ อยูใ่นระดบั

นอ้ย 

 1  หมายถึง  มีความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน์ อยู่ในระดบั

นอ้ยทีสุด 

 5.3.2 ผูว้ิจ ัยสร้างแบบสอบถามด้วยตนเองและนําแบบสอบถามทีสร้างขึนมา

พิจารณาแกไ้ขร่วมกบัอาจารยที์ปรึกษาวิทยานิพนธ ์

 5.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัดาํเนินการโดยส่งแบบสอบถามและรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในทางไปรษณีย แ์ละจ่า หน้าซองพร้อมติดแสตมป์ เพือให้ผู ้ตอบ

แบบสอบถามใชใ้นการส่งแบบสอบถามกลบัมายงัผูว้ิจยัตามเวลาทีกาํหนด 

 5.5 การวิเคราะห์ขอ้มูล นาํขอ้มูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปขอ้คน้พบ จากนันนาํ

สารสนเทศทีไดรั้บจากการประเมินรูปแบบมาปรับปรุงแกไ้ขรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ใหมี้ความสมบูรณ์และเหมาะสมต่อการนาํไปใช้

ไดจ้ริงต่อไป 
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 5.5.1 การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ และความเป็น

ประโยชน์ ทีเป็นแบบสาํรวจรายการ (Checklist) แบบมาตราประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั 

ใชส้ถิติพืนฐาน ไดแ้ก่ ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลีย (Mean) ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard 

deviation) และแปลความตามเกณฑ ์ดงันี  

 ค่าเฉลีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และเป็นประโยชน์

ของรูปแบบในระดบัมากทีสุด 

 ค่าเฉลีย  3.51 – 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และเป็นประโยชน์

ของรูปแบบในระดบัมาก 

 ค่าเฉลีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และเป็นประโยชน์

ของรูปแบบในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉลีย  1.51 – 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และเป็นประโยชน์

ของรูปแบบในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉลีย  1.00 – 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และเป็นประโยชน์

ของรูปแบบในระดบันอ้ยทีสุด 

 5.5.2 ความคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะอืน ใชก้ารวิเคราะห์เนือหา ตีความและสร้าง

ขอ้สรุป 
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บทที 4 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 

 การวิจยัเรือง “การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ" มีวตัถุประสงคเ์พือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ และพฒันารูปแบบการบริหารการประกัน

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ผลการวิเคราะห์แบ่งออกเป็น 2 ตอน 

ดงันี 

 ตอนที 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 ตอนที 2 ผลการพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 

ตอนที 1 ผลการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ผลการศึกษาสภาพ และปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 306 คน ไดรั้บแบบสอบถาม

กลบัคืนมา จาํนวน 303 ฉบบั คิดเป็นอตัราการตอบกลบัร้อยละ 99.02 มี 3 ตอน ดงันี 

 

 ตอนที 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางที 4.1 จาํนวนและร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม จาํแนกตามขอ้มูลพืนฐาน 

  

รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 175 57.8 

     หญิง 128 42.2 

รวม 303 100.0 
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 

 

  

รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

อายุ (ปี)   

     23 – 29 15 5.0 

     30 – 36 63 20.8 

     37 – 43 68 22.4 

     44 – 50 77 25.4 

     51 – 57 68 22.4 

     58 – 60 12 4.0 

รวม 303 100.0 

ตาํแหน่งปัจจุบัน   

     ผูบ้ริหาร (ผูบ้งัคบัการ, รองผูบ้งัคบัการ, ผูก้าํกบัการ) 13 4.3 

     ครู/อาจารย ์ 63 20.8 

     ฝ่ายสนบัสนุน 227 74.9 

รวม 303 100.0 

ระดับการศึกษา   

     ตาํกว่าปริญญาตรี 41 13.5 

     ปริญญาตรี 185 61.1 

     ปริญญาโท 75 24.7 

     ปริญญาเอก 2 0.7 

รวม 303 100.0 

สังกดัหน่วยงาน   

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 35 11.6 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 2 28 9.2 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 33 10.9 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 33 10.9 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 5 37 12.2 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 6 26 8.6 
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ตารางที 4.1  (ต่อ) 

 

 จากตารางที 4.1 พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 57.8    

มีอายอุยูร่ะหว่าง 44 - 50 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 25.4 และน้อยทีสุด 58 ปีขึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.0 

ส่วนใหญ่เป็นผูป้ฏิบติังานฝ่ายสนบัสนุน คิดเป็นร้อยละ 74.9 สาํหรับระดบัการศึกษา พบว่า ปริญญาตรี

มีมากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 61.1 น้อยทีสุด คือ ปริญญาเอก คิดเป็นร้อยละ 0.7 และส่วนใหญ่สังกดั

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 7 คิดเป็นร้อยละ 12.9 

 

 ตอนที 2 ผลการวเิคราะห์ความคดิเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกียวกับสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหาการบริหาร

การประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ แสดงเป็นภาพรวมและ

จาํแนกเป็นรายดา้น ปรากฏดงัตารางที 4.2– 4.6  ดงัต่อไปนี 

 

  

รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 7 39 12.9 

     ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 8 38 12.5 

     ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดน 

     ภาคใต ้

16 5.3 

กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 18 5.9 

รวม 303 100.0 
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ตารางที 4.2  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรมในภาพรวม 

 

ด้านการบริหาร 

สภาพการบริหารการประกนั

คุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหารการประกนั

คุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

1. การวางแผน 3.87 .70 มาก 2.60 .89 ปานกลาง 

    1.1 การประเมินคุณภาพภายใน 3.89 .72 มาก 2.63 .93 ปานกลาง 

    1.2 การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

3.87 .77 มาก 2.56 .97 ปานกลาง 

    1.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.85 .74 มาก 2.59 .92 ปานกลาง 

2. การจัดองค์การและการจัด

คนเข้าทํางาน 

3.86 .75 มาก 

 

2.52 .90 ปานกลาง 

    2.1 การประเมินคุณภาพภายใน 3.85 .77 มาก 2.55 .94 ปานกลาง 

    2.2 การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

3.87 .79 มาก 2.49 .92 นอ้ย 

    2.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.87 .79 มาก 2.53 .95 ปานกลาง 

3. การอาํนวยการและการสังการ 3.74 .77 มาก 2.51 .87 ปานกลาง 

    3.1 การประเมินคุณภาพภายใน 3.78 .79 มาก 2.51 .92 ปานกลาง 

    3.2 การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

3.74 .82 มาก 2.49 .91 นอ้ย 

    3.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.69 .85 มาก 2.52 .90 ปานกลาง 

4. การควบคุม 3.79 .79 มาก 2.46 .87 น้อย 

    4.1 การประเมินคุณภาพภายใน 3.83 .82 มาก 2.45 .93 นอ้ย 

    4.2 การติดตามตรวจสอบ 

คุณภาพการศึกษา 

3.79 .81 มาก 2.47 .89 นอ้ย 

    4.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.74 .86 มาก 2.46 .91 นอ้ย 

รวม 3.81 .72 มาก 2.52 .85 ปานกลาง 
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 จากตารางที 4.2 พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม มีดงันี 

 สภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัมาก 

(x̄ = 3.81, S.D. = .72) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการวางแผน (x̄ = 3.87, S.D. = .70)  

ซึงการประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลียมากทีสุด (x̄ = 3.89, S.D. = .72) สาํหรับดา้นทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสุด คือ ดา้นการอาํนวยการและการสั งการ (x̄ = 3.74, S.D. = .77) โดยการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด (x̄ = 3.69, S.D. = .85 ) 

 ปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบั

ปานกลาง (x̄ = 2.52 , S.D. = .85) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการวางแผน (x̄ = 2.60, S.D. = .89)

ซึงการประเมินคุณภาพภายใน มีค่าเฉลียมากทีสุด (x̄ = 2.63, S.D. = .93) สาํหรับดา้นทีมีค่าเฉลีย

น้อยทีสุด คือ ด้านการควบคุม ( x̄ = 2.46, S.D. = .87) โดยการประเมินคุณภาพภายใน  

มีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด (x̄ = 2.45, S.D. = .93)  

 

ตารางที 4.3  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการวางแผน 

 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 3.89 .72 มาก 2.63 .93 ปานกลาง 

 1.1 มีการกาํหนดวตัถุประสงค์/

เป้าหมายของการประเมิน

คุณภาพภายใน 

3.99 .79 มาก 2.57 .97 ปานกลาง 

 1.2  มีการกําหนดระยะเวลา   

ในการประเมินคุณภาพภายใน 

4.06 .84 มาก 2.50 1.00 นอ้ย 

 1.3 มีการกําหนดทรัพยากร    

ทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

3.72 .96 มาก 2.78 1.10 ปานกลาง 
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ตารางที 4.3  (ต่อ)  

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

 1.4 มีการเตรียมความพร้อม

ของบุคลากรโดยการสร้าง

ความตระหนักถึงคุณค่า

ของการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

3.82 .89 มาก 2.68 1.11 ปานกลาง 

 1.5 มีการวางแผนการวิเคราะห์/

สรุป ผลและ รา ยงา นผ ล  

การประเมินคุณภาพภายใน 

3.85 .89 มาก 2.61 1.11 ปานกลาง 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

3.87 .77 มาก 2.56 .97 ปานกลาง 

 2.1 มี ก า ร ว า ง แ ผ น ติ ด ต า ม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.91 .88 มาก 2.54 1.09 ปานกลาง 

 2.2 มีการกาํหนดวตัถุประสงค์/

เป้าหมายของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.90 .83 มาก 2.53 1.06 ปานกลาง 

 2.3 มีการเตรียมความพร้อม

ให้ กับ บุ ค ล า ก ร โ ด ย ทํา 

ค ว า ม เ ข้ า ใ จ เ กี ย ว กั บ       

กา ร ติ ด ตา ม  ต รว จ สอ บ

คุณภาพการศึกษา 

3.77 .97 มาก 2.69 1.10 ปานกลาง 

 2.4 มี ก า ร กํ า ห น ด ก ร อ บ /

สาระสาํคญัของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.84 .89 มาก 2.55 1.05 ปานกลาง 

 2.5 มีการกาํหนดวิธีการทีใชใ้น

ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ

คุณภาพการศึกษา 

3.85 .85 มาก 2.55 1.03 ปานกลาง 
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ตารางที 4.3  (ต่อ)  

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

 2.6 มีการจดัทาํปฏิทินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.95 .88 มาก 2.52 1.07 ปานกลาง 

3 การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.85 .74 มาก 2.59 .92 ปานกลาง 

 3.1 มี การกํ าหนดมาตรฐาน

การศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

3.91 .86 มาก 2.69 .96 ปานกลาง 

 3.2 มีก า ร กํา ห น ด วิ สัย ทัศ น์ 

พนัธกิจ และเป้าประสงค ์

เพือจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

4.03 .83 มาก 2.53 1.07 ปานกลาง 

 3.3 มีก า ร จัด ทํา แ ผ น พัฒ น า

คุณภาพการศึกษาทีชดัเจน

สอดคล้องกับมาตรฐาน

การศึกษา 

3.91 .83 มาก 2.52 1.03 ปานกลาง 

 3.4 มีการศึกษาผลการประเมิน

หรือขอ้มูลสารสนเทศต่างๆ 

ของศูนยฝึ์กอบรม เพือใช้

ในการวางแผนพฒันาการ

จดัการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

3.76 .93 มาก 2.63 1.08 ปานกลาง 

 3.5 มีการกาํหนดเป้าหมายการ

พฒันาคุณภาพการศึกษาทงั

ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

3.78 .90 มาก 2.55 1.06 ปานกลาง 

 3.6 มีการนาํผลการประเมินไป

ใชส้นับสนุนการตัดสินใจ

ในการจัดทําแผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

3.74 1.00 มาก 2.64 1.09 ปานกลาง 

รวม 3.87 .70 มาก 2.60 .89 ปานกลาง 
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 จากตารางที 4.3 พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการวางแผน มีดงันี 

 สภาพการปฏิบติัในการวางแผนการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.87, S.D. = .70) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการประเมิน

คุณภาพภายใน ( x̄  = 3.89, S.D. = .72) ซึงข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการกาํหนดระยะเวลา

ในการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 4.06, S.D. = .84) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.85 , S.D = .74) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีการกาํหนดทรัพยากร

ทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 3.72, S.D. = .96)  

 ปัญหาการปฏิบติัในการวางแผนการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̄  = 2.60, S.D. = .89) โดยด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ 

ด้านการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.63, S.D. = .93) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการกาํหนด

ทรัพยากรทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.78, S.D. = 1.52) ส่วนดา้นทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.56, S.D. = .97) โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการกาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.50, S.D. = 1.00) 

 

ตารางที 4.4 ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ 

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน 

 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 3.85 .77 มาก 2.55 .94 ปานกลาง 

 1.1 มีการแต่งตงัคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา

ของศูนยฝึ์กอบรม 

4.05 .91 มาก 2.43 1.12 นอ้ย 
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ตารางที 4.4  (ต่อ) 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

 1.2  มีการกาํหนดบทบาทหน้าที

ใหบุ้คลากรของศูนยฝึ์กอบรม

รับผดิชอบ ในการประเมิน

คุณภาพภายใน 

4.05 .88 มาก 2.46 1.04 นอ้ย 

 1.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ดาํเนินงานตามทีกาํหนดไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

3.78 .91 มาก 2.59 1.09 ปานกลาง 

 1.4 มีการพฒันาความสามารถ

ของบุคลากรในการปฏิบัติ 

งานต่าง  ๆ

3.70 .99 มาก 2.58 1.11 ปานกลาง 

 1.5 มีการตงักรรมการสร้างเครืองมือ 

เก็บรวบรวมขอ้มูลพืนฐาน

ข อ ง ศู น ย์ฝึ ก อ บ ร ม ต า ม

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

3.66 1.00 มาก 2.67 1.07 ปานกลาง 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

3.87 .79 มาก 2.49 .92 น้อย 

 2.1 มีการแต่งตังคณะกรรมการ

รั บ ผิด ช อ บ ก า ร ติ ด ต า ม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ของศูนยฝึ์กอบรม 

3.96 .86 มาก 2.41 .94 นอ้ย 

 2.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าที

ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ข อ ง

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง  

ศูนยฝึ์กอบรมอยา่งชดัเจน 

3.99 .85 มาก 2.46 .98 นอ้ย 
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ตารางที 4.4   (ต่อ) 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

 2.3 มีการสร้างความตระหนัก

ความเขา้ใจเกียวกบัการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

แก่บุคลากรทีเกียวขอ้ง 

3.78 .94 มาก 2.55 1.06 ปานกลาง 

 2.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

3.76 .98 มาก 2.54 1.04 ปานกลาง 

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.87 .79 มาก 2.53 .95 ปานกลาง 

 3.1 มีการแต่งตังคณะทาํงานจัดทาํ

มาตรฐานคุณภาพการศึกษา   

ของศูนยฝึ์กอบรม 

4.00 .94 มาก 2.46 1.13 นอ้ย 

 3.2 มีการแต่งตังกรรมการจัดทํา

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา

ของศูนยฝึ์กอบรม 

3.87 .98 มาก 2.54 1.08 ปานกลาง 

 3.3 มีการกาํหนดโครงสร้างขนัตอน

การบริ หารงานที เอื อต่ อ            

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.74 .96 มาก 2.58 1.05 ปานกลาง 

 3.4 มีการแต่งตังคณะกรรมการ

รับผิดชอบดําเนิ นงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.96 .92 มาก 2.47 1.10 นอ้ย 

 3.5 มีการสร้างความร่วมมือใหทุ้กฝ่าย

ทีเกียวขอ้งร่วมกนัวางแผน 

3.80 .99 มาก 2.57 1.05 ปานกลาง 

 3.6 มีการร่วมมือตามบทบาทหน้าที

ของผูที้เกียวขอ้งต่อการดาํเนินการ 

พฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.84 .86 มาก 2.55 1.01 ปานกลาง 

รวม 3.86 .75 มาก 2.52 .90 ปานกลาง 
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 จากตารางที 4.4 พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการจดัองค์การและการจดัคนเขา้

ทาํงาน มีดงันี 

 สภาพการจดัองค์การและการจดัคนเขา้ทาํงานในการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.86, S.D. = .75) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 

คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.87,  S.D. = 

.79 และ x̄ = 3.87, S.D. = .79 ตามลาํดบั) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการแต่งตงัคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม และมีการกาํหนดบทบาทหน้าที

ให้บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมรับผิดชอบในการประเมินคุณภาพภายใน ( x̄ = 4.05, S.D. = .91 

และ x̄ = 4.05, S.D. = .88 ตามลาํดบั) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน 

(x̄ = 3.85, S.D = .77) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการตงักรรมการสร้างเครืองมือเก็บรวบรวม

ขอ้มูลพืนฐานของศูนยฝึ์กอบรมตามมาตรฐานการศึกษา (x̄ = 3.66, S.D = 1.00) 

 ปัญหาการจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงานในการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 2.52, S.D. = .94) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมาก

ทีสุด คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.55, S.D. = .94) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ  

มีการตงักรรมการสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลพืนฐานของศูนยฝึ์กอบรมตามมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา (x̄ = 2.67, S.D. = 1.07) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.49, S.D. = .92) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการแต่งตงัคณะกรรมการ

รับผดิชอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม (x̄ = 2.41, S.D. = .94) 
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ตารางที 4.5  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการอาํนวยการและการสงัการ 

 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 3.78 .79 มาก 2.51 .92 ปานกลาง 

 1.1 มีการจดัวางกรอบแนวทาง

และรูปแบบของการประเมิน

คุณภาพภายใน 

3.88 .85 มาก 2.50 1.02 นอ้ย 

 1.2 มี ก า ร ส ร้ า ง เ ค รื อ ง มื อ

ประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในตามมาตรฐาน 

3.80 .92 มาก 2.51 1.00 ปานกลาง 

 1.3 มีการจัดทําคู่มือประเมิน

คุณภาพภายในครอบคลุม

ชดัเจน และเผยแพร่ให้กับ

ผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

3.86 .88 มาก 2.44 1.03 นอ้ย 

 1.4 มีการจดักิจกรรมให้ความรู้ 

และฝึกอบรมคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

3.75 .96 มาก 2.50 1.02 นอ้ย 

 1.5  มีการจดัสิงอาํนวยความสะดวก

สนับสนุนทรัพยากร เพือ

การปฏิบัติ กาํกับ ติดตาม

การทาํงาน 

3.62 .98 มาก 2.58 1.10 ปานกลาง 

2. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

3.74 .82 มาก 2.49 .91 น้อย 

 2.1 มีการชีแจงแนวการดาํเนินงาน 

ว ั ต ถุ ประสงค์  ขอบข่ าย

สาระสําคัญของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.79 .88 มาก 2.49 1.02 นอ้ย 
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ตารางที 4.5   (ต่อ) 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

 2.2 มีการจดัทาํ/จดัหาเครืองมือ

ในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

3.69 .95 มาก 2.50 .98 นอ้ย 

 2.3 มีการกาํหนดเกณฑก์ารติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.82 .86 มาก 2.46 .99 นอ้ย 

 2.4 มีการจัดทําคู่ มือการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

3.75 .91 มาก 2.47 .98 นอ้ย 

 2.5 มี การนิ เทศการติ ดตา ม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ใหบุ้คลากรทีเกียวขอ้ง 

3.66 1.00 มาก 2.54 1.02 ปานกลาง 

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.69 .85 มาก 2.52 .90 ปานกลาง 

 3.1 มีการส่งเสริม การนิเทศ  ติดตาม 

เพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.68 .91 มาก 2.56 .98 ปานกลาง 

 3.2 มี ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร      

เพือพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.66 .91 มาก 2.51 .96 ปานกลาง 

 3.3 มี การจัดทําเครื องมื อเก็ บ

รวบรวมข้ อมู ลเกี ยวกั บ             

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.67 .93 มาก 2.53 1.00 ปานกลาง 

 3.4 มีการสร้างความตระหนักให้แก่

บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วม

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

3.73 1.00 มาก 2.51 1.01 ปานกลาง 

 3.5 มีการกาํหนดวิธีการแก้ไข

ปัญหาและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

3.72 .97 มาก 2.49 1.01 นอ้ย 

รวม 3.74 .77 มาก 2.51 .87 ปานกลาง 
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 จากตารางที 4.5 พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการอาํนวยการและการสงัการ มีดงันี 

 สภาพการอาํนวยการและการสั งการการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.74, S.D. = .77) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการประเมิน

คุณภาพภายใน (x̄ = 3.78, S.D. = .79) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการจดัวางกรอบแนวทาง

และรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 3.88, S.D. = .85) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 

คือ ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.69, S.D = .85) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการจดั

สิงอาํนวยความสะดวกสนบัสนุนทรัพยากร เพือการปฏิบติั กาํกบั ติดตามการทาํงาน (x̄ = 3.62, S.D. = .98) 

 ปัญหาการอาํนวยการและการสั งการการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 2.51, S.D. = .87) โดยด้านทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ 

การพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.52, S.D. = .90) ซึงข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการจัด

สิงอาํนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร เพือการปฏิบติั กาํกบั ติดตามการทาํงาน (x̄ = 2.58, 

S.D. = 1.10) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.49, 

S.D. = .91) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการจดัทาํคู่มือประเมินคุณภาพภายในครอบคลุมชดัเจน 

และเผยแพร่ใหก้บัผูมี้ส่วนทีเกียวขอ้ง (x̄ = 2.44 , S.D. = 1.03) 
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ตารางที 4.6  ค่าเฉลียและส่วนเบียงเบนมาตรฐานสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการควบคุม 

 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 3.83 .82 มาก 2.45 .93 น้อย 

 1.1 มีการจดัทาํรายงานประเมิน

คุณภาพภายในเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

หน่วยงานตน้สงักดั หน่วยงาน

ทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อ

สาธารณชน 

3.91 .94 มาก 2.41 1.03 นอ้ย 

 1.2 มีการนําผลการประเมิ น     

มาสรุปรวมและจัดทาํเป็น

สารสนเทศ 

3.77 .94 มาก 2.49 1.01 นอ้ย 

 1.3 มีการนําผลการประเมิน  

ไปใช้ในการกาํกับติดตาม

และควบคุมการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้

3.74 .95 มาก 2.50 1.02 นอ้ย 

 1.4 มีการนาํผลไปปรับเปลียน

แผนหรือโครงการต่างๆ 

เพือให้เกิดการปรับปรุง

แก้ไขการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนือง 

3.81 .93 มาก 2.43 1.04 นอ้ย 

 1.5 มีการสรุปผลการประเมิน

คุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา 

3.95 .87 มาก 2.39 1.02 นอ้ย 
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ตารางที 4.6   (ต่อ) 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

2. การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

3.79 .81 มาก 2.47 .89 น้อย 

 2.1 มี การดํ าเนิ นการติ ดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ครอบคลุมขอบข่ายการดาํเนินการ

ทุ กขันตอน เพื อปรั บปรุ ง

พฒันาให้เหมาะสมและเป็นไป

ตามเป้าหมาย 

3.87 .83 มาก 2.49 .92 นอ้ย 

 2.2 มีการกาํกบั ติดตามการทาํงาน

ทงัระดบัรายบุคคล รายกลุ่ม 

3.78 .86 มาก 2.48 .96 นอ้ย 

 2.3 มีการวิเคราะห์และสรุปผล

การติดตามตรวจสอบและ

นํา ผ ลที ไ ด้ไป ใช้พัฒ น า

คุณภาพการศึกษา 

3.74 .92 มาก 2.45 .98 นอ้ย 

 2.4 มีการจัดทาํรายงานการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

พร้อมทังเสนอแนะมาตรการ

เร่ งรั ดการพัฒนาคุ ณภาพ

การศึกษา 

3.81 .94 มาก 2.47 1.00 นอ้ย 

 2.5 มีการนาํผลการตรวจสอบ

คุณภาพไปปรับแผนพฒันา

การจดัการศึกษา 

3.76 .94 มาก 2.46 1.02 นอ้ย 
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ตารางที 4.6   (ต่อ) 

รายการ 

สภาพการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

ปัญหาการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน 

x̄ S.D. การแปลผล x̄ S.D. การแปลผล 

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา 3.74 .86 มาก 2.46 .91 น้อย 

 3.1 มีการกํากับการดําเนินการ     

ตามแผนเพือพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3.80 .95 มาก 2.47 1.00 นอ้ย 

 3.2 มีการเผยแพร่ผลการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาและแลกเปลียน

เรียนรู้ เพือใหเ้กิดการพฒันา 

3.67 .97 มาก 2.51 .98 ปานกลาง 

 3.3 มีการนาํผลการประเมินคุณภาพ

ภายในไปแก้ไขข้อบกพร่อง  

เพื อพัฒนาการศึ กษาอย่ าง

ต่อเนือง 

3.73 .96 มาก 2.46 .98 นอ้ย 

 3.4 มี การใช้ ผลการประเมิ น           

เป็นแนวทางในการดาํเนินงาน 

ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้

3.75 .96 มาก 2.43 .96 นอ้ย 

 3.5 มีการใช้ผลการประเมินเป็น

เครืองมือในการปรับปรุงแกไ้ข

การดาํเนินงานอยา่งต่อเนือง 

3.74 .92 มาก 2.43 1.04 นอ้ย 

รวม 3.79 .79 มาก 2.46 .87 น้อย 

 

 จากตารางที 4.6 พบว่า ความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถามเกียวกบัสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการควบคุม มีดงันี 

 สภาพการควบคุมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ค่าเฉลียรวม  

อยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.79, S.D. = .79) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการประเมินคุณภาพ

ภายใน (x̄ = 3.83, S.D. = .82) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษา (x̄ = 3.95, S.D. = .87) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ดา้นการพฒันา
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คุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.74 , S.D = .86)โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการเผยแพร่ผลการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรียนรู้เพือใหเ้กิดการพฒันา (x̄ = 3.67, S.D. = .97) 

 ปัญหาการควบคุมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ค่าเฉลียรวม 

อยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ = 2.46, S.D. = .87) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.47, S.D. = .89) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการเผยแพร่ผลการพฒันา

คุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรียนรู้เพือให้เกิดการพฒันา (x̄ = 2.51, S.D. = .98) ส่วนดา้นทีมี

ค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.45, S.D. = .93) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

คือ มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา (x̄ = 2.39, S.D. = 1.02) 

 

 ตอนที  3 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกียวกับการบริหารการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์ฝึกอบรม  

 ขอ้เสนอแนะจากคาํถามปลายเปิดเกียวกับการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ 

ศูนยฝึ์กอบรม สรุปไดด้งันี 

 1. ดา้นการวางแผน 

 1.1 ควรกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจาก 

ทีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด 

 1.2 ควรกาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมายของการประกนัคุณภาพภายในใหช้ดัเจน 

 1.3 ควรจดัทาํปฏิทินการปฏิบติังาน พร้อมทงักาํหนดรูปแบบ วิธีการ กิจกรรม และ

สนบัสนุนงบประมาณในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 2. ดา้นการจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน 

 2.1 ควรมีหน่วยงานเฉพาะในการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน ขึนตรงกับ

ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม 

 2.2 ควรแต่งตงัคณะกรรมการแยกออกจากเจา้หนา้ทีฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 2.3 ควรมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ทีเกียวขอ้ง 

 3. ดา้นการอาํนวยการและการสงัการ 

 3.1 ควรมีการนิเทศ ก ํากับ ติดตาม ทุกขันตอนของการประกันคุณภาพภายใน      

อยา่งต่อเนือง 

 3.2 ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในการดาํเนินการประกนั

คุณภาพภายใน 
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 3.3 ควรจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน เพือเป็นแนวทางในการดาํเนินการ

ทงัการติดตามตรวจสอบ การประเมินคุณภาพภายใน และการจดัทาํรายงานการประเมินตนเอง 

 3.4 ควรจดัให้มีการอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน เนืองจากผูท้าํหน้าทีขาด

ความรู้ความเขา้ใจ ส่งผลใหก้ารทาํหนา้ทีขาดประสิทธิภาพ 

 3.5 ควรสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ความตระหนัก และทักษะเกียวกับการประกัน

คุณภาพใหแ้ก่บุคลากรทุกคนในศูนยฝึ์กอบรมอยา่งต่อเนือง 

 4. ดา้นการควบคุม 

 4.1 ควรมีการควบคุมตามลาํดบัชนัใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงค ์อยา่งต่อเนือง 

 4.2 ควรมีมาตรการในการควบคุมอย่างชัดเจน ทงัให้ความดี ความชอบ ขวญัและ

กาํลงัใจ 

 4.3 ควรใชผ้ลการประเมินคุณภาพในการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผน 

วตัถุประสงค/์เป้าหมายทีกาํหนด 

 

ผลจากการสัมภาษณ์ 

 ผลจากการศึกษาแนวทางการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ โดยใชก้ระบวนการสัมภาษณ์ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และผูที้รับผิดชอบ

งานประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรมทีมีสภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมาก

และมีปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบันอ้ย รวมทงัมีผลการประเมินคุณภาพ

ภายในอยู่ในระดับดีถึงดีมาก จาํนวน 4 แห่ง ได้แก่  กองบังค ับการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 

ศูนย์ฝึกอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 และศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4  

เพือศึกษาขอ้มูลเชิงประจกัษใ์นดา้นการบริหาร 4 ดา้น คือ 1) ดา้นการวางแผน 2) ดา้นการจดัองคก์าร

และการจดัคนเขา้ทาํงาน 3) ดา้นการอาํนวยการและการสงัการ และ 4) ดา้นการควบคุม  ในการประกนั

คุณภาพภายใน เพือนาํมาใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการ และบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

ผูว้ิจ ัยจึงนําเสนอผลการสังเคราะห์การสัมภาษณ์ตามประเด็นการสัมภาษณ์ พร้อมทังนําเสนอ

ประกอบคาํใหส้มัภาษณ์ รายละเอียดดงัต่อไปนี 

 การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ เป็นการดาํเนินการ

สัมพนัธ์กันของ 2 หน่วยงาน ได้แก่ กองบญัชาการศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพภายใน  และศูนยฝึ์กอบรมหรือสถานศึกษา  โดยมีรูปแบบการบริหารการประกัน

คุณภาพภายใน ดงันี 
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 1. การวางแผน   

 1.1 การดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในเริมจากกองบญัชาการศึกษากาํหนดนโยบาย

การประกนัคุณภาพการศึกษาใหศู้นยฝึ์กอบรมนาํไปปฏิบติั โดยฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ ในส่วนนีผูใ้หส้มัภาษณ์แสดงความเห็นว่า “การกาํหนดนโยบาย

การประกันคุณภาพควรให้ศูนย์ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการกําหนดด้วย โดยจัดทําในรูปของ

คณะกรรมการ ซึงมาจากผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา และผู้บริหารของศูนย์ฝึกอบรมทุกศูนย์”  

 1.2 ศูนยฝึ์กอบรมนาํนโยบายการประกนัคุณภาพภายในทีกาํหนดโดยกองบญัชาการศึกษา

ไปสู่การปฏิบัติ โดยการกาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพภายในเป็นของศูนย ์ฝึกอบรม

ซึงฝ่ายบริการการศึกษาเป็นผูด้าํเนินการ ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า “การกําหนดนโยบายของ

ศูนย์ฝึกอบรมควรให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการกาํหนด ซึงควรแต่งตังคณะกรรมการ ประกอบด้วย 

ผู้บังคบัการ รองผู้บังคบัการ ผู้กํากับการทุกฝ่าย หัวหน้ากลุ่มงานอาจารย์ และให้งานทีรับผิดชอบ

การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นเลขานุการ ทังนีเพือให้เกิดความเข้าใจทีตรงกันและครอบคลุม

การดําเนินการประกนัคุณภาพการศึกษา”  

 1.3 กองบญัชาการศึกษาโดยฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 สาํนกัการศึกษา

และประกนัคุณภาพ กาํหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมโดยยึดมาตรฐานการศึกษาของ

สาํนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) เป็นหลกั และมีการเชือมโยง

มาตรฐานการศึกษาชาติ แลว้นาํมาตรฐานการศึกษาทีกาํหนดให้ตวัแทนของศูนยฝึ์กอบรมร่วมกนั

วิพากษ์ และส่งมาตรฐานการศึกษาดังกล่าวให้ศูนยฝึ์กอบรมนําไปดาํเนินการต่อไป ซึงผูใ้ห้

สมัภาษณ์หลายท่านตอ้งการให ้“การกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม จดัทําในรูปของ

คณะกรรมการ ซึงมาจากผู้บริหารของกองบัญชาการศึกษา และผู้บริหารของศูนย์ฝึกอบรม ประชุม

ระดมความคดิเพือทําการสังเคราะห์และพจิารณาจดัทํามาตรฐานการศึกษาร่วมกนั โดยพจิารณาจาก

มาตรฐานการศึกษาชาต ิมาตรฐานการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา และผลการประเมนิคุณภาพภายในและภายนอก รวมทังผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษามาเป็นข้อมูลประกอบด้วย” 

 1.4 สาํหรับการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมส่วนใหญ่จะใชก้ารประชุม

พิจารณามาตรฐานการศึกษาทีกองบญัชาการศึกษากาํหนด สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของผูใ้ห้สัมภาษณ์

หลายท่านทีว่า “ศูนย์ฝึกอบรมก็เอามาตรฐานการศึกษาทีกองบัญชาการศึกษากําหนดเป็นหลัก

ในการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม เพือให้สอดคล้องกับการรองรับการประเมิน

คุณภาพภายใน โดยไม่มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาเพิมเติมแต่อย่างใด แต่มีการนําเอาคู่มือ

การประกนัคุณภาพภายในซึงกองบัญชาการศึกษาจดัทําขึน  ร่วมกันพิจารณาว่ามีกีมาตรฐาน ตัวบ่งชี 
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และเกณฑ์การประเมนิเป็นอย่างไร พร้อมจดัทําคู่มือขึนเป็นของศูนย์ฝึกอบรมเอง เพือเป็นแนวทาง

ในการจดัทํา และตงัคณะทํางานรับผดิชอบในแต่ละตวับ่งชี”  และผูใ้ห้สัมภาษณ์หลายท่านกล่าวว่า  

“เหตุทีเราไม่มกีารกาํหนดมาตรฐานการศึกษา เป็นเพราะว่าบุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการสร้าง

มาตรฐาน ไม่รู้หลักหรือวิธีการจัดทํา  ดังนันกองบัญชาการศึกษาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจ

ดังกล่าวให้กบัศูนย์ฝึกอบรม” นอกจากนนัก็มีผูใ้หส้มัภาษณ์บางท่านเห็นว่า “ศูนย์ฝึกอบรมควรกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาเพิมเติมนอกเหนือจากทีกองบัญชาการศึกษากําหนด โดย จัดทําในรูป

คณะกรรมการ ซึงมาจากฝ่ายต่างๆ รวมถึงคณะกรรมการสถานศึกษา” 

 1.5 ศูนยฝึ์กอบรมมีการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาและแผนการปฏิบติังานประจาํปี 

โดยนาํเอามาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมและสภาพปัญหาของศูนยฝึ์กอบรมในปีทีผ่านมา

ใชเ้ป็นแกนกลาง แต่ผูใ้ห้สัมภาษณ์บางคนเห็นว่า “แผนการจัดการศึกษาและแผนการปฏิบัติงาน

ประจาํปียงัไม่สอดคล้องกบัการดําเนินงานด้านการประกนัคุณภาพเท่าไหร่ เนืองจากในแต่ละแผนงาน/

โครงการยงัไม่มกีารเชือมโยงไปสู่มาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชีของศูนย์ฝึกอบรม” สอดคลอ้งกบั

ผูใ้หส้มัภาษณ์ท่านหนึงทีว่า “บุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมส่วนใหญ่ขาดความรู้ความเข้าใจเกียวกับ

การจดัทําแผนการจดัการศึกษาให้สอดคล้องกบัมาตรฐาน และการจดัทําแผนดังกล่าวเป็นหน้าทขีอง

งานประกันคุณภาพการศึกษาเท่านัน ดังนันจึงควรมีการอบรมความรู้เกียวกับการจัดทําแผนการ

จัดการศึกษา และการจดัทําแผนควรร่วมกนัจดัทําในรูปของคณะกรรมการซึงประกอบด้วยบุคลากร

จากทุกๆ ฝ่าย” 

 1.6 กองบัญชาการศึกษา โดยฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 กาํหนด

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม โดยเฉพาะการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน และแจง้ใหศู้นยฝึ์กอบรมรับทราบและถือปฏิบติั ซึงผูใ้ห้สัมภาษณ์เห็นว่า 

“กองบัญชาการศึกษาต้องร่วมกับศูนย์ฝึกอบรมวางระบบ กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย       

การประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรมให้ชัดเจน โดยจัดทําในรูปของคณะกรรมการ ซึงมี

ผู้บริหารทังจากกองบัญชาการศึกษาและผู้บริหารศูนย์ฝึกอบรม และแจ้งให้ศูนย์ฝึกอบรมรับทราบ

และถือปฏิบัต ิเพือให้ได้เป้าหมายทีตรงจุดและเป็นไปในทางเดียวกนั” 

 1.7 ศูนยฝึ์กอบรมโดยงานประกนัคุณภาพนาํวตัถุประสงค์และเป้าหมายการประกนั

คุณภาพภายในทีกองบญัชาการศึกษากาํหนดมาเป็นแนวทางเพือกาํหนดเป็นวตัถุประสงค/์เป้าหมาย

การประกนัคุณภาพภายในเป็นของศูนยฝึ์กอบรมเอง สอดคลอ้งกบัผูใ้ห้สัมภาษณ์ทีเห็นว่า 

“ศูนย์ฝึกอบรมมีการกาํหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการประกันคุณภาพอย่างชัดเจน 

ทังการพฒันาคุณภาพการศึกษา การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยจัดทําปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและแจ้งให้ทุกคนรับทราบ แต่ผู้บริหาร
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ควรเปิดโอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการกําหนดด้วยการแต่งตังคณะกรรมการ

ซึงมาจากหัวหน้าฝ่ายต่างๆ” 

 1.8 กองบญัชาการศึกษาไม่มีการจดัสรรงบประมาณสนบัสนุนศูนยฝึ์กอบรมเกียวกบั

การประกนัคุณภาพแต่อยา่งใด แต่ผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า “กองบัญชาการศึกษาควรจัดสรร

ทรัพยากรและงบประมาณ สิงอาํนวยความสะดวกทีเป็นความจําเป็นพืนฐานให้แก่ศูนย์ฝึกอบรม”

 1.9 ในส่วนของศูนยฝึ์กอบรมก็ไม่มีการจดัสรรงบประมาณเกียวกบัการประกนัคุณภาพ

ไวเ้ป็นการเฉพาะ ใชง้บประมาณปกติของหน่วย จึงทาํให้งบประมาณไม่เพียงพอ ซึงผูใ้ห้สัมภาษณ์

เห็นว่า “ศูนย์ฝึกอบรมควรจดัเตรียมงบประมาณและสิงอํานวยความสะดวกในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมนิคุณภาพภายในให้ชัดเจน เช่น เบียเลียง 

ทีพกั ค่าตอบแทน เป็นต้น โดยฝ่ายอาํนวยการเป็นผู้รวบรวมความต้องการจากฝ่ายต่างๆ และจัดทํา

คาํของบประมาณไปยงักองบัญชาการศึกษาและตาํรวจภูธรภาค” 

 

 2. การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน 

 2.1 ในการบริหารการประกนัคุณภาพการศึกษา  กองบัญชาการศึกษามีโครงสร้าง 

ดงันี สาํนักการศึกษาและการประกนัคุณภาพ แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ 1) ฝ่ายมาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพ 1 มีหน้าทีและความรับผิดชอบเกียวกบัการกาํหนดและพฒันามาตรฐาน 

เกณฑ์การประเมินและระบบการประกนัคุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ 

ติดตามผล และการรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ

ทีมีการฝึกอบรมหลกัสูตรประจาํ 2) ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 มีหน้าทีและ

ความรับผดิชอบเกียวกบัการกาํหนดและพฒันามาตรฐาน เกณฑก์ารประเมินและระบบการประกนั

คุณภาพภายใน การตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผล และการรับรองมาตรฐาน

การศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติทีรับผิดชอบจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตร

ผูบ้ริหาร หลกัสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค และ 3) ฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ มีหน้าทีและ

ความรับผดิชอบเกียวกบังานพฒันาระบบประกนัคุณภาพการศึกษาของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

งานวิเคราะห์ วิจยั และประเมินผลการประกนัคุณภาพ ตลอดจนงานวิชาการประกนัคุณภาพ  

 2.2 โครงสร้างของศูนยฝึ์กอบรมเป็นหน่วยงานในสงักดัตาํรวจภูธรภาค แบ่งการบริหาร

เป็น 3 ฝ่าย และ 1 กลุ่มงาน ไดแ้ก่ 1) ฝ่ายอาํนวยการ มีหนา้ทีและความรับผดิชอบเกียวกบังานธุรการ 

งานสารบรรณ งานประชาสัมพนัธ์ งานบริหารการศึกษา งานยุทธศาสตร์และแผน งานวิจ ัย 

งานสวสัดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและพสัดุ งานโภชนาการ งานสือสาร และงานรักษาการณ์ 

2) ฝ่ายปกครองและการฝึก ประกอบดว้ย กองร้อยที 1 - 3 มีหน้าทีและความรับผิดชอบเกียวกบั
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การปกครองบังคับบัญชา ดูแลนักเรียนนายสิบตาํรวจและผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมหลกัสูตรต่างๆ 

3) ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าทีและความรับผิดชอบเกียวกบังานบริการการศึกษาและฝึกอบรม 

งานทะเบียนและวดัผล งานผลิตเอกสารตาํราและสือการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

งานห้องสมุด งานด้านการประกันคุณภาพ และงานประเมินผลการศึกษา 4) กลุ่มงานอาจารย ์

มีหนา้ทีและความรับผดิชอบเกียวกบังานวิชาการ การสอน งานวิจยัและพฒันาการศึกษา และงาน

อาจารยพิ์เศษ ในส่วนนีผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เสนอแนะว่า “การจัดโครงสร้างองค์กรในส่วนของ

ศูนย์ฝึกอบรม ควรแยกงานประกนัคุณภาพออกจากฝ่ายบริการการศึกษา โดยจดัตังเป็นฝ่ายประกัน

คุณภาพขึนตรงกับผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม เหมือนกับฝ่ายต่างๆ และมีหัวหน้าเป็นผู้กํากับการ 

เพือสะดวกแก่การประสานการปฏิบัติ ซึงฝ่ายประกันคุณภาพ ควรมีหน้าทีและความรับผิดชอบ

เกียวกับงานพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ งานวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศและ

งานจดัการความรู้” 

 2.3 กองบญัชาการศึกษา มีการแต่งตงัคณะกรรมการในการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน 2 ชุด ไดแ้ก่  

 1) คณะกรรมการพฒันาระบบ ประกอบดว้ย รองผูบ้ญัชาการศึกษา (ทีรับผิดชอบ

สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ) เป็นประธาน ผูบ้งัคบัการสาํนักการศึกษาและประกนัคุณภาพ 

รองผูบ้งัคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ผูก้าํกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกัน

คุณภาพ 1, 2 เป็นกรรมการ ผูก้าํกบัการฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ รองผูก้าํกบัการ

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1, 2 และรองผูก้าํก ับการฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ 

เป็นผูช่้วยเลขานุการ ทาํหน้าทีในการพฒันาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษา กาํหนดกรอบ 

แนวทางและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา กาํหนด พฒันามาตรฐานและเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษา กาํกบั ดูแล ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาคุณภาพภายใน  

 2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย รองผูบ้ญัชาการศึกษา 

เป็นประธาน รองผูบ้งัคบัการสาํนักการศึกษาและประกนัคุณภาพ (ทีรับผิดชอบฝ่ายมาตรฐานและ

การประกันคุณภาพ) ผูก้ ํากับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 รองผูก้ ํากับการ 

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 สารวัตรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 และ 

รองสารวตัรฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 เป็นเลขานุการ โดยกรรมการทุกคนตอ้งผ่าน

การฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาทาํหน้าทีในการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

ศูนยฝึ์กอบรม ทงั 10 หน่วย ปีละ 1 ครัง  
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 ในส่วนนีผูใ้หส้มัภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า  

 “คณะกรรมการทําหน้าทีในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ควรให้

ผู้บริหารของศูนย์ฝึกอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย สําหรับการ

ประเมนิคุณภาพภายใน ควรให้บุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมทีผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษามส่ีวนร่วมในการตรวจประเมนิด้วย โดยผลดัเปลยีนหมุนเวยีนกนัตรวจ” 

 “สําหรับการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กองบัญชาการศึกษาไม่มกีารดําเนินการ

แต่อย่างใด มเีพยีงการตรวจประเมนิคุณภาพภายในปีละ 1 ครัง ในส่วนนีอยากให้กองบัญชาการศึกษา 

ตงัคณะทํางานในการตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 ครัง

ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน เพือศูนย์ฝึกอบรมจะได้นําข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนา  

การดําเนินงานให้มปีระสิทธิภาพต่อไป เพือเป็นการกระตุ้น ตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินการ

ของศูนย์ฝึกอบรมด้วย” 

 2.4 ในส่วนของศูนยฝึ์กอบรมมีการแต่งตงัคณะกรรมการสถานศึกษา โดยผูบ้งัคบัการ

ศูนยฝึ์กอบรม ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบัการ เป็นประธาน กรรมการทีเป็นผูแ้ทนครู ผูแ้ทนชุมชน ผูแ้ทน

พระภิกษุสงฆห์รือผูแ้ทนองคก์รศาสนา และผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ นอกจากนนัยงัมีการแต่งตงั

คณะกรรมการเป็นการเฉพาะกิจและกาํหนดบทบาทหนา้ที คือ คณะกรรมการดาํเนินงานการประกนั

คุณภาพภายใน ประกอบดว้ย ผูก้าํกบัการฝ่ายอาํนวยการ ผูก้าํกบัการฝ่ายบริการการศึกษา ผูก้าํกบัการ

ฝ่ายปกครองและการฝึก และหวัหนา้กลุ่มงานอาจารย ์เป็นกรรมการ โดยมีรองผูบ้งัคบัการ (ทีรับผดิชอบ

ฝ่ายบริการการศึกษา) เป็นประธาน มีหนา้ทีรับผดิชอบในการพิจารณาวางระบบการประกนัคุณภาพ

ภายใน กาํหนดเป้าหมายของการดาํเนินการ ประสานงาน อาํนวยความสะดวก นิเทศ กาํกบัดูแล

ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทาํงานร่วมกนัเป็นทีม และคณะทาํงานรับผิดชอบการประกนั

คุณภาพภายในแต่ละตวับ่งชี ประกอบดว้ยบุคลากรจากฝ่ายต่างๆ สาํหรับการประเมินคุณภาพภายใน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา ของศูนยฝึ์กอบรม

ส่วนใหญ่เป็นหนา้ทีของฝ่ายบริการการศึกษา (งานประกนัคุณภาพ) มีเพียงศูนยฝึ์กอบรมเดียวทีมี

การแต่งตงัคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดว้ย กลุ่มงานอาจารย ์และฝ่ายบริการ

การศึกษา (ทีรับผิดชอบงานประกนัคุณภาพ) โดยมีสารวตัรงานประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ 

มีหน้าทีวางแผนการตรวจติดตามการดาํเนินงานการประกนัคุณภาพภายใน ดาํเนินการติดตาม

การดาํเนินงานตามแผนทีกาํหนดไวใ้ห้ขอ้เสนอแนะจุดเด่นจุดทีควรพฒันา สรุปและรายงานผล

การดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษาแก่ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้ง 
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 สาํหรับการแต่งตังคณะทาํงานและบทบาทหน้า ที ผูใ้ห้สัมภาษณ์เสนอแนะว่า   

“การดําเนินการประกันคุณภาพภายใน ควรมีการแต่งตังคณะกรรมการหรือคณะทํางานเป็นชุดๆ 

ซึงพจิารณาจากบทบาทหน้าทีความรับผดิชอบตามโครงสร้างการบริหาร และบุคลากรรับผิดชอบในส่วน

ทีเกียวข้องกับงานทีรับผิดชอบตามภารกิจของตน รวมทังการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายโดยจัดทําคําสัง

มอบหมายเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ชัดเจนและต้องมีการประชุมชีแจงประสานสัมพันธ์กับทุกฝ่ายทํางาน

ร่วมกนัและเชือมโยงเป็นทีม ดังนี 

 1) คณะกรรมการทําหน้าทีในการพฒันาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม 

ควรประกอบด้วย ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ และผู้กาํกับการทุกฝ่าย ทําหน้าทีกาํหนดนโยบาย 

กรอบแนวทางในการประกนัคุณภาพภายใน ทังการประเมนิคุณภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2) คณะกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย รองผู้บังคบัการ ผู้กํากับการฝ่ายต่างๆ 

งานประกนัคุณภาพการศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 3) คณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควรเป็นบุคลากรหรือ

หน่วยงานทีมหีน้าทีความรับผดิชอบโดยตรง 

 4) คณะกรรมการทําหน้าทีในการประเมินคุณภาพภายในมาจากผู้ทีผ่านการฝึกอบรม

หลกัสูตรผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษา และควรมผีู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน ร่วมด้วย” 

 นอกจากนนัผูใ้หส้มัภาษณ์บางคนเห็นว่า “ข้อมูลพืนฐานของศูนย์ฝึกอบรมกระจัดกระจาย

ไม่เป็นระบบ ขาดความเชือมโยง ผู้บริหารไม่สามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารงานได้ ดังนันควรมี

การแต่งตังคณะกรรมการเพือสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลพืนฐานของศูนย์ฝึกอบรม เพืออํานวย

ความสะดวกให้กบัผู้บริหารด้วย” 

 

 3. การอาํนวยการและการสังการ 

 3.1 กองบัญชาการศึกษามีการนิ เทศ ติดตาม การประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการใหแ้ก่ผูแ้ทนของศูนยฝึ์กอบรมปีละ 1 ครัง และจดัทาํ

คู่มือการประกนัคุณภาพภายใน รวมทงัจดัทาํเครืองมือในการประเมินคุณภาพภายในแจกจ่ายให้กบั

ศูนยฝึ์กอบรมใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 3.2 ศูนยฝึ์กอบรม มีการนิเทศ ติดตาม การประกนัคุณภาพภายในโดยการจดัประชุม

เชิงปฏิบัติการให้แก่บุคลากรทีเกียวข้องหลงัจากทีได้ประชุมจากกองบัญชาการศึกษาแลว้

พร้อมจัดทาํคู่มือการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม และนําเครืองมือในการประเมิน

คุณภาพภายในจากกองบญัชาการศึกษามาสร้างความเขา้ใจ 
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 3.3 กองบญัชาการศึกษา มีการจดัสัมมนาเพือพฒันามาตรฐานและการประกนัคุณภาพ

การศึกษา เป็นประจาํทุกปี ทังนีเพือให้บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความ

ตระหนกัเกียวกบัการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 แต่ผูใ้ห้

สมัภาษณ์บางคนเห็นว่า “กองบัญชาการศึกษาโดยฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ ต้องจัดฝึกอบรมให้

ความรู้แก่บุคลากรงานประกันคุณภาพของศูนย์ฝึกอบรมต่างๆ เพือให้บุคลากรดังกล่าวนําไป

ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรของศูนย์ฝึกบอรม ทังนีไม่ว่าจะเป็นเรืองเกียวกับระบบการประกันคุณภาพ 

การประเมนิคุณภาพภายใน การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การจดัทํามาตรฐานการศึกษา การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทังต้องจัดฝึกอบรม

หลักสูตร ผู้ประเมนิคุณภาพการศึกษา เพือขึนบัญชีเป็นผู้ตรวจของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และ

เพือให้บุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจและทักษะ สามารถทําหน้าทีประเมินคุณภาพ

ภายในได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ไม่ใช่เปิดอบรมให้แต่เพียงบุคลากรของกองบัญชาการศึกษาทีทํา

หน้าทีประเมนิคุณภาพภายในเท่านัน” 

 3.4 ศูนยฝึ์กอบรมมีการพฒันาบุคลากรเกียวกับการประก ันคุณภาพการศึกษา 

โดยการจดัประชุมเชิงปฏิบติัการหรือการสัมมนาปีละ 1 ครัง 6 ชัวโมง ทังนีเป็นไปตามตวับ่งชี

ทีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด ผูใ้หส้มัภาษณ์เห็นว่า  “การพัฒนาความรู้ดังกล่าวไม่ค่อยได้ผล 

เนืองจากหน่วยไม่ได้ให้ความสําคัญ และวิทยากรทีบรรยายก็เป็นบุคลากรของศูนย์ฝึกอบรมทีไป

ประชุมสัมมนามาจากกองบัญชาการศึกษา ซึงยงัมคีวามเข้าใจไม่ท่องแท้ประกอบกับความสามารถ

ในการถ่ายทอดทีไม่มีความชํานาญอีกด้วย ดังนันจึงควรใช้วิทยากรมืออาชีพจากภายนอกหรือ

จากกองบัญชาการศึกษา” 

 3.5 กองบญัชาการศึกษาควรจดัหาแนวทาง/คู่มือ/เครืองมือในการประเมินคุณภาพภายใน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพือให้ศูนยฝึ์กอบรม

ใชเ้ป็นแนวทางในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปในทิศทางเดียวกนั 

 

 4. การควบคุม 

 4.1 กองบญัชาการศึกษามีการควบคุมการดาํเนินการประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม ดงันี 

 1) รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โดยให้ศูนยฝึ์กอบรมส่งภายในวนัที 15 ม.ค. 

ของทุกปี 

 2) ผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยกาํหนดให้มีเกณฑ์การประเมิน  5  ระดบั  

คือ  ดีมาก  ดี  พอใช ้ ตอ้งปรับปรุง  และตอ้งปรับปรุงเร่งด่วน  ซึงคะแนนเฉลียทีไดข้องกลุ่มตวับ่งชี
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พืนฐานตอ้งมีคะแนนเฉลียตงัแต่  3.51 ขึนไป  และค่าคะแนนเฉลียรวมทงั 3 กลุ่ม  ตอ้งได ้3.51 ขึนไป

เช่นเดียวกนั  จึงจะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน  

 4.2  ศูนยฝึ์กอบรมมีการควบคุมการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน ดงันี 

 1) ควบคุมการปฏิบัติงานตามสายการบังคับบัญชา  ผูใ้ห้สัมภาษณ์เสนอว่า 

“การควบคุมการปฏิบัตขิองผู้บังคบับัญชาตามสายงานต้องทําอย่างจริงจงัและต่อเนือง” 

 2) ผูบ้ริหารหรือผูที้ไดรั้บมอบหมายควบคุมการดาํเนินงานกิจกรรมต่างๆ เป็นไป

ตามปฏิทินการปฏิบติังานทีกาํหนดไว ้โดยใชก้ารประชุมประจาํเดือน ประจาํสัปดาห์ และในกรณี

เร่งด่วน เพือรับทราบปัญหาพร้อมหาวิธีการแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

 3) ใชผ้ลการประเมินคุณภาพภายใน  เป็นส่วนประกอบในการพิจารณาความดี

ความชอบใหแ้ก่บุคลากรทีเกียวขอ้ง นอกจากนนัผูใ้หส้มัภาษณ์บางส่วนเห็นว่า “ควรใช้ผลการประเมิน

คุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปตาม

แผนและเป้าหมายทีกําหนด รวมทังเป็นเครืองมือในการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงาน และการ

จดัสรรงบประมาณด้วย” 

 

 5. ปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในและแนวทางแก้ไข 

  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่ไดก้ล่าวถึงปัญหาของการประกนัคุณภาพภายในและแนว

ทางการแกไ้ขไวด้งันี 

  5.1 ผูบ้ริหารของศูนยฝึ์กอบรมมีการเปลียนแปลงแทบทุกปี  ทาํให้การบริหารงาน

ขาดความต่อเนือง  รวมทงัการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย นอกจากผูบ้ริหารแลว้

บุคลากรในระดบัปฏิบติัก็มีการเปลียนแปลงเช่นเดียวกนั ทาํให้การดาํเนินการประกนัคุณภาพขาด

ความต่อเนือง  ซึงปัญหานีควรใหก้องบญัชาการศึกษาในฐานะตวัแทนของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ

ซึงควบคุมการดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม  วางระบบหรือรูปแบบ

การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรมใหก้บัศูนยฝึ์กอบรมนาํไปสู่การปฏิบติั 

  5.2 ขาดการมีส่วนร่วมของบุคลากรส่วนใหญ่ของศูนยฝึ์กอบรม ซึงยงัคิดว่า

การประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหนา้ทีของงานประกนัคุณภาพทีตอ้งดาํเนินการเท่านัน ในส่วนนี

ผูบ้ริหารตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจและความตระหนักให้กบับุคลากรทุกคนเห็นความสาํคญัและ

ความจาํเป็นในการประกนัคุณภาพการศึกษา 

  5.3 การพฒันาคุณภาพการศึกษาขาดความต่อเนือง เนืองจากไม่ไดน้าํผลการประเมิน

คุณภาพภายในทีกองบญัชาการศึกษาประเมินในแต่ละปี มาใช้ในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  ส่วนใหญ่เมือกองบญัชาการศึกษาตรวจประเมินแลว้ก็แลว้กนั  พอเริมปีงบประมาณใหม่
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ก็ว่ากนัใหม่  ไม่มีการแจง้ผลการตรวจประเมินคุณภาพให้บุคลากรทีเกียวขอ้งทราบ ซึงในส่วนนี

ศูนยฝึ์กอบรมตอ้งนาํผลการประเมินไปใชเ้ป็นขอ้มูลในในการจดัทาํแผนและควบคุมการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด 

  5.4 ขาดความต่อเนืองในการพฒันางาน  เนืองจากผูร้ับผิดชอบในแต่ละตวับ่งชี

มีการปรับเปลียนงานหรือยา้ยออกนอกหน่วยงานบ่อย ดงันันการมอบหมายผูรั้บผิดชอบในแต่ละ

ตวับ่งชีจึงควรมีผูรั้บผดิชอบหลายคนหรือเป็นทีมงาน 

  5.5 ขาดการสนบัสนุนจากหน่วยงานตน้สงักดั ทงังบประมาณและองคค์วามรู้ต่าง ๆ 

เพราะเหตุว่าศูนย์ฝึกอบรมสังกัดกับตํารวจภูธรภาค ซึงหน้าทีหลักของตํารวจภูธรภาค คือ            

งานป้องกันปราบปราม  ดังนันจึงควรผลกัดันให้ศูนยฝึ์กอบรมขึนตรงกบักองบญัชาการศึกษา     

หรือกองบัญชาการศึกษาตอ้งสนับสนุนงบประมาณในส่วนของการประกันคุณภาพการศึกษา 

ตลอดจนจัดฝึกอบรมเพือสร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรมทุกระดับมี  

องค์ความรู้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาเป็นประจาํทุกปี 

 

ตอนที 2  ผลการพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาต ิ

 รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

ไดม้าจากการศึกษาเอกสารทีเกียวขอ้งกบัการประกนัคุณภาพภายใน การศึกษาสภาพและปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม และการสัมภาษณ์ศูนยฝึ์กอบรมทีมีสภาพ

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบัมาก  และมีปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

อยูใ่นระดบันอ้ย  ตลอดจนมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดบัดีถึงดีมาก  มาวิเคราะห์และ

สงัเคราะห์ เพือกาํหนดเป้าหมายตามกรอบแนวคิดการวิจยั โดยการประยุกต์ใชก้ระบวนการบริหาร 

PODC คือ 1) การวางแผน  2) การจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน  3) การอาํนวยการและการสงัการ  

และ 4) การควบคุม ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในทีสมัพนัธก์นั 3 ประการ คือ การพฒันา

คุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

โดยผูว้ิจยัขอนาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเป็น 3 ส่วน ดงันี 

 ส่วนที 2.1 ผลการพฒันาร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

  ส่วนที 2.2 ผลการสนทนากลุ่มเพือพิจารณาร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

  ส่วนที 2.3 ผลการศึกษาการยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการประกัน

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  
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   ส่วนที  2.1 ผลการพัฒนาร่างรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ 

ศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

เป็นการผสมผสานขอ้มูลจากการสงัเคราะห์สภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

และการสัมภาษณ์ศูนยฝึ์กอบรมทีมีสภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัมาก

และมีปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบันอ้ย รวมทงัมีผลการประเมินคุณภาพ

ภายในอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก เกียวกบัแนวทางการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน ซึงเป็นการดาํเนินการ

ทีสมัพนัธก์นัของ 2 หน่วยงาน ไดแ้ก่ กองบญัชาการศึกษา ซึงเป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและ

ประเมินคุณภาพภายใน และศูนยฝึ์กอบรมหรือสถานศึกษา โดยร่างรูปแบบการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมประยุกต์ใช้กระบวนการบริหาร PODC คือ 1) การวางแผน  

2) การจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน 3) การอาํนวยการและการสั งการ  และ 4) การควบคุม 

ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในทีสัมพนัธ์กนั 3 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน ซึงร่างรูปแบบทีสร้างขึน

มีองคป์ระกอบ 4 องคป์ระกอบ  ไดแ้ก่  วตัถุประสงคข์องรูปแบบ  หลกัการของรูปแบบ  กลไกการบริหาร 

และวิธีดาํเนินการ โดยมีรายละเอียดดงันี 

 

1.  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

 1.1 เพือใช้เป็นแนวทางการบริหารการประก ันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 1.2 เพือใหผู้บ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม และกองบญัชาการศึกษา 

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพือพฒันาการปฏิบัติงานตามหน้าทีทีรับผิดชอบมุ่งสู่การประกัน

คุณภาพภายใน 

 1.3 เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

2.  หลกัการของรูปแบบ 

 การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ยดึหลกัการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันี 

 2.1 หลกัการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทีเกียวข้องเข ้ามามีบทบาท

ในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตาม และควบคุม การประกนัคุณภาพภายใน เพือให้บรรลุเป้าหมาย

ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม โดยการบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงาน 2 ระดบั 

คือ กองบญัชาการศึกษา กบัศูนยฝึ์กอบรม 
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 2.2 หลกัการความรับผดิชอบ เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนเขา้มาร่วมรับผิดชอบ

ต่อการดาํเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการตดัสินใจใดๆ ซึงส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และตรวจสอบได ้

 2.3 หลกัการทาํงานเป็นทีม เป็นการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล

ซึงจดัทาํในรูปของคณะกรรมการและคณะทาํงาน โดยมีการประสานงานกนั ร่วมมือกนั เพือเป้าหมาย

เดียวกนั 

 2.4 หลกัการกระจายอาํนาจ  เป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัคณะกรรมการ

และคณะทาํงาน และเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้น 

 

3.  กลไกการบริหาร 

 เพือให้การดาํเนินการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม เป็นไปตาม

หลกัการ  และบรรลุวตัถุประสงคข์องรูปแบบ  ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบงานเพือเป็นกลไกในการบริหาร

ไวด้งันี 

 3.1 จัดโครงสร้างองค์การ เป็นการกําหนดโครงสร้างขององค์กรทังในส่วนของ

หน่วยงานทีทาํหน้าทีกาํกบั ดูแล ให้การรับรอง ซึงไดแ้ก่ กองบญัชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรม

ซึงเป็นสถานศึกษาโดยจดัแบ่งออกเป็นหน่วยงานยอ่ยต่าง ๆ  พร้อมกาํหนดอาํนาจหนา้ทีความรับผดิชอบ

ของแต่ละหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทงัความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานยอ่ย ดงันี 

  3.1.1 กองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย  

 1)  สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ 

 2)  ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

 3)  ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 2 

 4)  ฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

 3.1.2 ศูนยฝึ์กอบรม  ประกอบดว้ย  

    1)  ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

    2)  ฝ่ายบริการการศึกษา 

    3)  ฝ่ายอาํนวยการ 

    4)  ฝ่ายปกครองและการฝึก 

    5)  กลุ่มงานอาจารย ์
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 3.2 แต่งตังคณะกรรมการและกาํหนดบทบาทหน้าที เป็นการตังคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทังในส่วนกองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม      

ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง  และผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก ดงันี 

  3.2.1 กองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย 

 1)  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1) 

 2)  คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) 

 3)  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1) 

 4)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (1)  

 3.2.2 ศูนยฝึ์กอบรม ประกอบดว้ย 

 1)  คณะกรรมการสถานศึกษา  

 2)  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

 3)  คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2)  

 4)  คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี 

 5)  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (2) 

 6)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (2)  
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 แผนภาพที 4.1 (ร่าง) รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

การบริหาร 

การประกัน

คุณภาพ

ภายใน 

การพฒันาคุณภาพการศึกษา

การตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การประเมนิคุณภาพ

ภายใน 

P 

บช.ศ., ศฝร. 

- กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

-กาํหนดแนวทาง/วธีิการ 

-กาํหนดเครืองมือและวางแผนการเกบ็ขอ้มูล 

-กาํหนดระยะเวลา 

-กาํหนดรูปแบบการรายงาน 

-กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

- คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (1) 

ศฝร. 

- คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (2) 

D 

บช.ศ. 

-สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบั 

การประเมินคุณภาพภายใน 

-จดัฝึกอบรมผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

-นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

ศฝร. 

-สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบั 

การประเมินคุณภาพภายใน 

-ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร

ผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

-ส่งเสริม สนบัสนุนการทาํงาน 

-นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

C 

บช.ศ. 

-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ศฝร. 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

-การประชุมบริหาร 

-ตามสายการบงัคบับญัชา 

D 

บช.ศ. 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ

เกยีวกบัการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

-นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประสานงาน 

ศฝร.  

-สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

-นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

-ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงาน 

P 

บช.ศ. 

- กาํหนดนโยบาย 

- กาํหนดมาตรฐานการศึกษา 

- จดัทาํคูมื่อประกนัคุณภาพ 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

ศฝร. 

-นาํนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

-กาํหนดมาตรฐานการศึกษา(เพมิ) 

-จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ 

-จดัทาํคูมื่อประกนัคุณภาพ 

-กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

- คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1) 

- คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) 

ศฝร. 

-คณะกรรมการสถานศึกษา 

-คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

-คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2) 

-คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี 

 

D 

บช.ศ.,  

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

-จดัฝึกอบรมคูมื่อการประกนัคุณภาพ 

-นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

ศฝร. 

-สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

-จดัฝึกอบรม, -นิเทศ กาํกบั ติดตาม 

-ส่งเสริมสนบัสนุนการทาํงาน 

C 

บช.ศ. 

- ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ศฝร. 

- รายงานผลการดาํเนินการตามพฒันาคุณภาพการศึกษา 

-การประชุมบริหาร 

-ตามสายการบงัคบับญัชา 

 

C 

บช.ศ. 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

ศฝร. 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

-การประชุมบริหาร 

-ตามสายการบงัคบับญัชา 

P 

บช.ศ., ศฝร. 

- กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

- กาํหนดแนวทาง/วิธีการ 

- กาํหนดระยะเวลา 

- กาํหนดเครืองมือและวางแผนการเกบ็ขอ้มูล 

- กาํหนดรูปแบบการรายงานและการเผยแพร่ 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

- คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษา (1) 

ศฝร. 

- คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษา(2) 
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แผนภาพที 4.2  (ร่าง) โครงสร้างองคก์รการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        

ตร. 

บช.ศ. 

สศป. 

ฝ่าย 

มาตรฐานฯ 1-2 

ฝ่าย 

วิชาการฯ 

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การประเมิน

คุณภาพภายใน 

 ภ.1 – 8, 

ศชต., บช.ศ. 

ศฝร.ภ.1 – 8, 

ศฝร.ศชต., บก.ฝรก. 

ฝ่ายบริการ 

การศึกษา 

ฝ่าย

อาํนวยการ 

ฝ่ายปกครอง

และการฝึก 

กลุ่มงาน

อาจารย ์

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา(2) 

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

คณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพ
ภายใน(2) 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน\(2) 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน(1) 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

คณะอนุกรรมการ

พฒันาคุณภาพ
การศึกษา(1) 

คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน(1) 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา(1)  

หน่วยงานอืน 

คณะอนุกรรมการ
ติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา(2)  

คณะกรรมการ 

รับผิดชอบตวับ่งชี 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 
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4.  วธิีดําเนินการ 

 การดาํเนินการตามร่างรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  เป็นการดาํเนินการในการประกนัคุณภาพภายในทีมีองค์ประกอบการ

ดาํเนินการทีสมัพนัธต่์อเนืองกนั 3 ขนัตอน คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน  ซึงในแต่ละองคป์ระกอบดาํเนินการตามหลกัการ

บริหาร PODC ไดแ้ก่  P (Planning) = การวางแผน O (Organizing and Staffing) = การจดัองค์การ

และการจดัคนเขา้ทาํงาน D (Directing)  = การอาํนวยการและการสั งการ และ C (Controlling)  

= การควบคุม โดยมีวิธีดาํเนินการ ดงันี 

 

 1.  การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 1.1 กองบัญชาการศึกษา 

 1.1.1 การวางแผน (P) 

 1) กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพือเป็นแนวปฏิบติั

ในการประกนัคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายใน (1) 

 2) กาํหนดมาตรฐานการศึกษาเพือใช้เป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา 

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ทงันีตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้นและ

นโยบายของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) 

 3) จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพือให้มีแนวทางปฏิบติั

ในการกาํกบัและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมทีชดัเจนสอดคลอ้งกบัมาตรฐาน

ทีสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด โดยคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) 

 4) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

ภายใน (1) จดัทาํคาํของบประมาณและทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเบียเลียง  

เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เสนอกองบญัชาการศึกษา 

 1.1.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบและกาํหนดบทบาทหนา้ที ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทังในส่วนกองบัญชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม 

ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ดงันี 

    1) ผูบ้ัญชาการศึกษา แต่งตังคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (1) 

ประกอบดว้ย รองผูบ้ญัชาการศึกษา (ทีรับผดิชอบสาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ) เป็นประธาน
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กรรมการ ผูบ้งัคบัการสาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ  ผูบ้งัคบัการ  หรือรองผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม

ตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการ

ฝึกอบรมตาํรวจกลาง รองผูบ้งัคบัการสาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ  ผูก้าํกบัการฝ่ายมาตรฐาน

และการประกนัคุณภาพ 1, 2 เป็นกรรมการ ผูก้าํกบัการฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ 

รองผูก้าํกบัการฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1, 2 และรองผูก้าํกบัการฝ่ายวิชาการประกนั

คุณภาพ เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

    มีหนา้ที 1) กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา  2) พฒันาระบบ

การประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 3) แต่งตงัคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) 

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1) และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน (1) 4) นิเทศ กาํกบัติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) 

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1) และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ 

ภายใน (1) 5) ใหค้วามเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 6) ให้การ

รับรองมาตรฐานศูนยฝึ์กอบรม 

   2) คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1) แต่งตงัคณะอนุกรรมการพฒันา

คุณภาพการศึกษา (1) ประกอบดว้ย รองผูบ้งัคบัการสาํนักการศึกษาและประกนัคุณภาพ (ทีรับผิดชอบ

ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 - 2) เป็นประธานกรรมการ  บุคลากรจากฝ่ายมาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพ 1, 2 ฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ และฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม 

เป็นกรรมการ สารวตัรฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 เป็นเลขานุการ 

     มีหน้าทีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประจาํปี มาวิเคราะห์

หาจุดทีควรพฒันา เพือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการจดัทาํมาตรฐาน

การศึกษา และจดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา  

 1.1.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

 1) สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่

ฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (1) ของ

กองบญัชาการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

  2) จัดฝึกอบรมเพือถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจเกียวกับคู่มือการประกัน

คุณภาพ เกียวกบัมาตรฐาน ตวับ่งชี และเกณฑที์ใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหก้บัตวัแทนจาก

ฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการทุกชุดของกองบญัชาการศึกษา

โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 
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  3) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (1)  นิเทศ ก ํากับ ติดตามการ

ดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด 

 1.1.4 การควบคุม (C) 

 คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1)ใชผ้ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา ควบคุมใหเ้ป็นไปตาม

เกณฑที์กาํหนด 

 1.2 ศูนย์ฝึกอบรม 

 1.2.1 การวางแผน (P) 

  1) กาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาโดยคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายใน (2) ของศูนยฝึ์กอบรม นาํนโยบายของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติมาเป็นกรอบ

ในการกาํหนดนโยบายของศูนยฝึ์กอบรม กาํหนดแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยฝึ์กอบรม 

  2) กาํหนดมาตรฐานการศึกษาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (2) นาํนโยบายของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และของศูนยฝึ์กอบรม เป็นหลกัในการกาํหนด

มาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติและมาตรฐาน

การศึกษาของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และเพิมมาตรฐานการศึกษาทีเป็นจุดเด่น จุดเน้น อตัลกัษณ์

และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรม และเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) ของ

ศูนยฝึ์กอบรมใหค้วามเห็นชอบ คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) ของศูนยฝึ์กอบรมนาํเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพืออนุมติั พร้อมกบัประกาศใชแ้ละนาํไปสู่การปฏิบติั 

  3) จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมทีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางทีศูนยฝึ์กอบรมกาํหนดไว้

โดยการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี โดยคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2)  

  4) จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายในเพือใหบุ้คลากรของศูนยฝึ์กอบรม

มีแนวทางปฏิบตัิในการกาํกบัและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาทีชดัเจนสอดคลอ้งกบั

มาตรฐานทีสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติกาํหนด และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายใน

อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลโดยคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา (2) 

  5) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร คณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายใน (2)  จดัทาํคาํของบประมาณและทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าเบียเลียง 

เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เสนอผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม 
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 1.2.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกําหนดผูรั้บผิดชอบ และบทบาทหน้าที เน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรจากทุกฝ่ายของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก ดงันี 

  1) ผู ้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม แต่งตังคณะกรรมการสถานศึกษ า 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการทีเป็นผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์หรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาในพืนที และ

ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ผูบ้ ังค ับการศูนย ์ฝึกอบรมหรือรองผูบ้ ังค ับการศูนย ์ฝึกอบรม 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที 1) กาํกบัการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรมให้สอดคลอ้งกับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั ง และนโยบายของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 2) ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการดาํเนินการดา้นต่าง ๆ ของศูนยฝึ์กอบรม  3)  ใหค้วามเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา  

 2) ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมแต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

ประกอบด้วย ผูบ้ังคับการ เป็นประธานกรรมการ รองผูบ้ังคับการ เป็นรองประธานกรรมการ 

ผูก้าํกบัการฝ่ายอาํนวยการ  ผูก้าํกบัการฝ่ายบริการการศึกษา ผูก้าํกบัการฝ่ายปกครองและการฝึก 

และหวัหนา้กลุ่มงานอาจารย ์ เป็นกรรมการ  ผูก้าํกบัการฝ่ายประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ  

    มีหน้าที 1) กาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

2) พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 3) แต่งตงัคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา (2) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (2) และคณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน (2) 4) ก ํากับติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา (2) คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (2) และคณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน (2) 5) ประสานงานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจดัทาํแผนพฒันา

การจดัการศึกษา 6) ประสานงาน อาํนวยความสะดวก นิเทศ  ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่าย

ทํางานร่วมกันเป็นทีม และควบคุมกํากับการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผน  

7) เห็นชอบมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในศูนย์ฝึกอบรมและนําเสนอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 8) จดัทาํรายงานการประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปีตามรูปแบบทีกองบญัชาการ

ศึกษากาํหนดเสนอผูบ้งัคับการให้ความเห็นชอบ 9) เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและ

แลกเปลียนเรียนรู้เพือใหเ้กิดการพฒันา 

    3) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (2) แต่งตงัคณะอนุกรรมการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา (2) ประกอบดว้ย รองผูบ้งัคบัการ (ทีรับผิดชอบฝ่ายประกนัคุณภาพ)  
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เป็นประธานกรรมการ  บุคลากรจากฝ่ายประกนัคุณภาพ ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นกรรมการ    

ผูก้าํกบัการฝ่ายประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ  

 มีหน้าทีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประจาํปี มาวิเคราะห์

หาจุดทีควรพฒันา เพือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการจดัทาํมาตรฐาน 

ตวับ่งชีการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน และ

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

    4) คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน (2) แต่งตงัคณะอนุกรรมการ

รับผิดชอบตวับ่งชี ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบัการ รองผูบ้งัคบัการ ผูก้าํกบัการทุกฝ่าย รวมถึงบุคลากร

ทีเกียวขอ้ง โดยพิจารณาตามภาระหนา้ทีความรับผิดชอบ ซึงแบ่งอนุกรรมการออกเป็น 2 ส่วน คือ 

ส่วนแรกเป็นอนุกรรมการทีปรึกษา มีหน้าทีให้คาํปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม สนับสนุน กาํกบัและ

ติดตาม วางแผนการดาํเนินงานตามตัวบ่งชี และตรวจสอบผลการดาํเนินงานตามมาตรฐาน

และต ัวบ่งชี ส่วนที 2 คณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี ประกอบดว้ย ผูก้าํกบัติดตามตัวบ่งชี 

ผูรั้บผิดชอบหลกัตัวบ่งชี ผูรั้บผิดชอบรองตัวบ่งชี และผูรั้บผิดชอบร่วมตัวบ่งชี มีหน้าทีจัดทํา

แผนการดาํเนินงานตามตวับ่งชีทีรับผิดชอบ รวบรวมและให้ขอ้มูลผลการดาํเนินงานตามเกณฑ์

การประเมินพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามตวับ่งชีทีรับผดิชอบ และรายงานผลการดาํเนินงาน

ตามตวับ่งชี ตลอดจนรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชี  

 1.2.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหแ้ก่

ครู อาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้ง โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

 2) จัดฝึกอบรมเพือถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจคู่มือการประกันคุณภาพ 

เกียวกบัมาตรฐาน ตวับ่งชี และเกณฑ ์ทีใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหก้บับุคลากรทีเกียวขอ้ง

ของศูนยฝึ์กอบรม โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  3) นิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา (2) ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

 4) คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) ส่งเสริม สนับสนุนให้ผูรั้บผิดชอบ

ทาํงานอยา่งมีความสุข โดยการจดัสิงอาํนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร พร้อมให้คาํปรึกษา 

ช่วยเหลือ ติดต่อสือสาร ใหก้าํลงัใจ ให้คาํแนะนาํการปฏิบติัให้เป็นไปตามแผนทีวางไว ้และบรรลุ

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย 
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 1.2.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

  2) การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน เพือควบคุมการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบติังาน บรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย และแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

  3) ควบคุมตามสายการบงัคบับญัชาโครงสร้างบริหาร (ตามโครงสร้างการจดั

องคก์าร) 

 

 2.  การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 2.1 กองบัญชาการศึกษา 

 2.1.1 การวางแผน (P) 

 คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1) ดาํเนินการ ดงันี 

    1) กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย จากมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    2) กาํหนดแนวทาง/วิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    3) กาํหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการจดัทาํ

ปฏิทินการดาํเนินงาน และประสานกบักลุ่มงานประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาทีกาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

    4) กาํหนดเครืองมือและวางแผนการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบติดตาม แบบ

บนัทึก เป็นตน้ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  5) กาํหนดรูปแบบการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

เพือสะท้อนผลให้ศูนย์ฝึกอบรมนําไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เสนอ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1) และศูนยฝึ์กอบรมทราบ 

  6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการดาํเนินงานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

 2.1.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบและกาํหนดบทบาทหนา้ที โดยคณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายใน (1) แต่งตงัคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1) ประกอบดว้ย  

ผูก้าํกบัการฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 เป็นประธาน  2)  รองผูก้าํกบัการ ฝ่ายมาตรฐาน

และการประกันคุ ณภาพ 1 เป็นรองประธาน สารวัตรฝ่ ายมาตรฐานและการประกันคุ ณภาพ 1  

เป็นกรรมการและเลขานุการ  รองสารวตัรฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 เป็นผูช่้วยเลขานุการ  
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  มีหน้าทีในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมตาม

ระยะเวลาทีกาํหนดไว ้จดัทาํคู่มือและเครืองมือทีใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและ

จัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพือสะท้อนผลให้ศูนย์ฝึกอบรมนําไป

ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1) 

และศูนยฝึ์กอบรมทราบ 

 2.1.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา (1) โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

  2) นิเทศ ก ํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (1) ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด 

 2.1.4 การควบคุม (C) 

  รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกาํหนดเวลา 

 2.2 ศูนย์ฝึกอบรม 

 2.2.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพ (2) ดาํเนินการดงันี 

  1) กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย จากมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

เพือวางแผนติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม 

  2) กาํหนดแนวทาง วิธีการทีใช้ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (องคป์ระกอบ ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ตวับ่งชี 

ร่องรอย/หลกัฐาน วิธีการตรวจสอบ)   

  3) กาํหนดระยะเวลาทีจะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยจัดทํา

ปฏิทินการดาํเนินงาน ซึงกาํหนดใหมี้การติดตามตรวจสอบรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  

  4) กาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ 

แบบสัมภาษณ์ แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบติดตาม แบบบนัทึก เป็นตน้ และวางแผนการเก็บ

รวบรวมขอ้มูล รวมถึงการเผยแพร่ 

  5) กาํหนดรูปแบบของการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา (วตัถุประสงคก์ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กรอบ/สาระสาํคญัของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาคุณภาพการศึกษา) และเผยแพร่ผลการติดตาม

ตรวจสอบใหก้บัผูที้เกียวขอ้ง  



128 

    6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา  ไดแ้ก่ เบียเลียง เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ โดยจดัทาํคาํขอเสนอ

ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม  

 2.2.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผิดชอบ และกาํหนดบทบาทหน้าที เน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรจากทุกฝ่ายของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายใน (2) แต่งตังคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (2) ประกอบด้วย            

รองผูบ้ังคับการ (ทีรับผิดชอบฝ่ายประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม) เป็นประธานกรรมการ 

บุคลากรจากฝ่ายต่างๆ  จาํนวน 3 คน  (ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน) เป็นกรรมการ 

บุคลากรจากฝ่ายประกนัคุณภาพ  เป็นเลขานุการ  

  ซึงคณะอนุกรรมการควรผ่านการฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา ซึงมีหนา้ที 1) ใหค้าํแนะนาํ ปรึกษาและนิเทศแก่บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม 2) จดัทาํคู่มือ 

และเครืองมือในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม 3) ดาํเนินการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 4) รวบรวมขอ้มูล ร่องรอย หลกัฐานการดาํเนินงานทงัหมดในภาพรวม

ของแผนพฒันาการจดัการศึกษา 5) รายงานผลพร้อมขอ้เสนอแนะ และเสนอคณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายใน (2) และบุคลากรทีเกียวขอ้งเพือดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

 2.2.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนัก ความเข้าใจเกียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาใหแ้ก่ครู อาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้ง โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  2) นิเทศ กาํกบั ติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา (2) ใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

  3) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทาํงานอย่างมีความสุข โดยจดัสิงอาํนวย

ความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพือการปฏิบติั โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

 2.2.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกาํหนดเวลา เสนอ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

 2) การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน เพือควบคุมการ

ดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบติังาน บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และแกไ้ข

ปัญหาทีเกิดขึน 

 3) ควบคุมตามสายการบงัคบับญัชาโครงสร้างบริหาร (ตามโครงสร้างการจดั

องคก์าร)  
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 3.  การประเมนิคุณภาพภายใน   

 3.1 กองบัญชาการศึกษา 

 3.1.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (1) ดาํเนินการ ดงันี 

  1) กาํหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมาย จากมาตรฐานการศึกษาของสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ เป็นแนวทางการดาํเนินงาน 

  2) กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน วิธีการประเมินตามตวับ่งชีความสาํเร็จ 

และเกณฑก์ารประเมิน 

  3) กาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการประเมินและวางแผนการเก็บขอ้มูล 

  4) กาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม โดยจดัทาํ

ปฏิทินการดาํเนินงาน และประสานกบัฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรมและประเมินคุณภาพ

ภายในตามระยะเวลาทีกาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

  5) กาํหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) และการรายงานผลใหก้องบญัชาการศึกษาและศูนยฝึ์กอบรม 

  6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการดาํเนินงานประเมินผล โดยจดัทาํ

คาํของบประมาณและทรัพยากรในการประเมินคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ ค่าตอบแทนผูต้รวจประเมิน

คุณภาพภายใน เบียเลียง เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

 3.1.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ หนา้ที และการมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการประกนั

คุณภาพภายใน (1) แต่งตงัคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (1) ซึงยึดหลกัการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทงัในส่วนกองบญัชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม

ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง โดยคดัเลือก

มาจากผูที้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา และขึนทะเบียนเป็นผูต้รวจของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และตอ้งสมคัรใจ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ซึงมียศพนัตาํรวจเอก

ขึนไป และตอ้งมีประสบการณ์ในการเป็นผูต้รวจประเมินมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง กรรมการ 3 คน 

โดยกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน มาจากศูนยฝึ์กอบรมซึงไม่ใช่ศูนยฝึ์กอบรมทีเป็นหน่วยรับการตรวจ 

และเลขานุการ 1 คน  

 มีหน้าทีในการประเมินคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมตามระยะเวลา

ทีกาํหนดไว ้และจดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รายงานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายใน (1) และศูนยฝึ์กอบรม  
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 3.1.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกียวกบัการประเมินคุณภาพภายในให้แก่

ฝ่ายประกันคุณภาพของศูนย ์ฝึกอบรมและคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (1) 

โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ  

  2) จดัฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากรของ

กองบัญชาการศึกษา และตัวแทนจากศูนยฝึ์กอบรมต่างๆ เพือขึนทะเบียนเป็นผูต้รวจประเมิน

คุณภาพภายในของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

  3) นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (1)  

 3.1.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนยฝึ์กอบรมส่งกองบญัชาการศึกษา

ภายในกาํหนด 

  2) ผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ตอ้งมีผลการประเมิน

เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด ไดแ้ก่ เกณฑก์ารประเมินในภาพรวมตอ้งมีคะแนนเฉลียตงัแต่ 3.51 ขึนไป 

และกลุ่มตวับ่งชีพืนฐานตอ้งมีคะแนนเฉลียตงัแต่ 3.51 ขึนไป จึงจะไดรั้บการรับรองมาตรฐาน 

 3.2 ศูนย์ฝึกอบรม 

 3.2.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (2) ดาํเนินการ ดงันี 

  1) กาํหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมาย ของการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้

กรอบมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมเป็นแนวทางการดาํเนินงาน 

  2) กาํหนดแนวทาง วิธีการการประเมิน ตวับ่งชีความสาํเร็จ รวมทงักรอบและ

ประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละตวับ่งชี 

  3) กาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายใน ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ 

แบบสงัเกต แบบทดสอบ แบบบนัทึก เป็นตน้ และวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงการเผยแพร่ 

  4) กาํหนดระยะเวลาทีจะประเมินคุณภาพภายใน โดยจัดทําปฏิทินการ

ดาํเนินงาน ซึงกาํหนดใหมี้การประเมินคุณภาพภายในปีละ 1 ครัง 

  5) กาํหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (วตัถุประสงค์

การประเมินคุณภาพภายใน กรอบ/สาระสําคัญของการประเมินคุณภาพภายใน วิธีการประเมิน

คุณภาพภายใน ผลการประเมินคุณภาพภายใน และขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาคุณภาพการศึกษา) 
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    6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการประเมินคุณภาพภายใน ไดแ้ก่ 

ค่าตอบแทนผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน เบียเลียง เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์

ต่าง ๆ โดยจดัทาํคาํขอเสนอผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม  

 3.2.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ และกาํหนดบทบาทหนา้ที ซึงเนน้การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรจากทุกฝ่ายของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายใน (2) แต่งตงัคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (2) ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ  

1 คน  กรรมการ 3 คน (ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอยา่งนอ้ย 1 คน) เลขานุการ 1 คน  

  โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (2) ต้องผ่านการฝึกอบรม

หลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึงมีหน้าที 1) จดัทาํคู่มือการประเมินคุณภาพภายใน 

2) จดัทาํแผนการประเมิน และกาํหนดเวลาการประเมิน 3) จดัทาํเครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลพืนฐาน

ของศูนยฝึ์กอบรมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา และ 4) จดัทาํรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 

ของศูนยฝึ์กอบรมเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) และบุคลากรทีเกียวขอ้งทราบ 

 3.2.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกียวกบัการประเมินคุณภาพภายในให้แก่

ครู อาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้ง โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  2) ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  3) นิเทศ กาํกบั ติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายใน (2) ใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

  4) ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรทาํงานอย่างมีความสุข โดยจดัสิงอาํนวย

ความสะดวก สนบัสนุนทรัพยากรเพือการปฏิบติั โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน (2) 

 3.2.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามกาํหนดเวลา เสนอคณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายใน (2) 

  2) การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน เพือควบคุมการดาํเนินงาน

ให้เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบัติงาน บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และแก้ไขปัญหา

ทีเกิดขึน 

  3) ควบคุมตามสายการบงัคบับญัชาโครงสร้างบริหาร  (ตามโครงสร้างการจดั

องคก์าร) 
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 ส่วนที 2.2 ผลการสนทนากลุ่มเพือพิจารณาร่างรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) พิจารณาร่างรูปแบบการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จดัขึนเมือวนัพฤหัสบดีที 30 มีนาคม 2560 

เวลา 17.00 – 19.00 น. ณ หอ้งประชุม 2 ชนั 3 อาคารกองบญัชาการศึกษา โดยเริมจากผูว้ิจยันาํเสนอ

ร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ 

โดยมีผูเ้ชียวชาญด้านการประกันคุณภาพภายใน เป็นผูเ้ข้าร่วมสนทนากลุ่ม จ ํานวน 10 คน 

ประกอบด้วย นักวิชาการจากมหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ผูเ้ชียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษาจาก

กองบัญชาการศึกษา กองบังคับการฝึกอบรมตาํรวจกลาง วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ โรงเรียน     

นายร้อยตาํรวจ วิทยาลยัการตาํรวจ และกรมแพทยท์หารเรือ ซึงมี พลตาํรวจตรี ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห 

เป็นผูด้ ําเนินรายการ ผู ้ว ิจ ัย แ ล ะ ผู ้ช่ ว ย น ัก ว ิจ ัย อีก  2  ท่ า น  ไ ด ้แ ก่  ร้อ ย ตํา ร ว จ เ อ ก ห ญิง      

ก ม ลทิพ ย ์  จ ัน ท ะ นัน  แ ละ ร้อ ย ตาํ ร ว จ เ อ ก  น ค ริ น ท ร์  ห ง ษ์ท อ ง  เ ป็ น ผู ้จ ด บัน ทึก ก า ร

สนทนากลุ่ม  ผ ลทีได้จากกา รสนทนากลุ่ม  พบว่า  ผู ้เ ชีย วชาญเห็น ด้วย กับร่าง รูปแบ บ

ก า ร บริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมี

ขอ้เสนอแนะใหป้รับปรุงในแต่ละดา้นเพือใหร่้างรูปแบบมีความสมบูรณ์ยงิขึน โดยปรากฏผลดงันี 

 

ตารางที 4.7  สรุปผลการปรับปรุงรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ จากการสนทนากลุ่ม 

 

รายการ รูปแบบการบริหารฯ (ร่าง) รูปแบบการบริหารฯ (ใหม่) 

1. วตัถุประสงค์ของรูปแบบ - - 

2. หลกัการของรูปแบบ - - 

3. กลไกการบริหาร 

   3.1 โครงสร้างองคก์ร - - 
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ตารางที  4.7  (ต่อ) 

รายการ รูปแบบการบริหารฯ (ร่าง) รูปแบบการบริหารฯ (ใหม่) 

   3.2 แต่งตงัคณะกรรมการ - การแต่งตังคณะกรรมการ   

และคณะอนุกรรมการแต่ละชุด

ใชต้วัเลข (1) แทนกองบญัชาการ

ศึกษา และ (2) แทนศูนยฝึ์กอบรม 

- การแต่งตงัคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการแต่ละชุดใช้

ก อ ง บัญ ช า ก า ร ศึ ก ษ า แ ท น

ตวัเลข (1) และใชศู้นยฝึ์กอบรม

แทนตวัเลข (2)  

 - - แต่งตัง “กรรมการประเมิน  

อภิมาน” โดยคณะกรรมการ

บริหารการประกันคุณภาพ

ภายในกองบัญชาการศึกษา  

แต่งตังผูท้รงคุณวุฒิภายนอกที

มีประ สบก ารณ์ในกา รเ ป็ น      

ผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา

มาแลว้ไม่น้อยกว่า 5 ครัง และ

ผ ่านการฝึกอบรมผูป้ระเมิน

อภิมาน และเป็นทียอมรับจาก

สํา น ัก ง า น ตํา ร ว จ แ ห่ง ช า ติ  

เพือทาํหนา้ทีพิจารณา กลนักรอง 

และ ให้ก าร รับร อง ราย งา น   

การประเมินคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม 

   3.3 องคป์ระกอบของ

คณะกรรมการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

- กาํหนดใหส้ารวตัรฝ่ายมาตรฐาน

และการประกนัคุณภาพ 1 เป็น

เลขานุการคณะอนุกรรมการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา (1)  

- เปลียนใหส้ารวตัรฝ่ายวิชาการ

ประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ

ของคณะอนุกรรมการพฒันา

คุณภาพการศึกษากองบญัชาการ

ศึกษา 
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ตารางที  4.7  (ต่อ) 

รายการ รูปแบบการบริหารฯ (ร่าง) รูปแบบการบริหารฯ (ใหม่) 

   3.4 องคป์ระกอบของ

คณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- ก ําหนดให้ผูก้ ํากับการ ฝ่าย

มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

เป็นประธานคณะอนุกรรมการ

ติ ด ต า ม ต ร ว จ สอ บ คุ ณ ภ า พ

การศึกษา (1) 

- ปรับใหร้องผูบ้งัคบัการสาํนัก

การศึกษาและประกันคุณภาพ 

(ทีรับผดิชอบฝ่ายมาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพ 1) เป็นประธาน

กรรมการคณะอนุกรรมการ

ติ ด ต า ม ต ร ว จ สอ บ คุ ณ ภ า พ

การศึกษากองบญัชาการศึกษา 

   3.5 องคป์ระกอบของ

คณะอนุกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

- - เพิ มบุคลากรภายนอกหรือ 

ผูท้รงคุณวุฒิทีเป็นทียอมรับ

ทางการศึกษา มีส่วนร่วมใน

การประเมินคุณภาพภายใน 

โ ด ย ร่ ว ม เ ป็ น ก ร ร ม ก า ร

คณะอ นุกร รมกา ร ปร ะเมิ น

คุณภาพภายในกองบัญชาการ

ศึกษา 

 - - เพิมกรรมการของคณะอนุกรรมการ

ประเมิ นคุ ณภาพภายในศู นย์

ฝึกอบรม เป็น 3 คน (โดยตอ้งมี

ผู ้ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ ภ า ย น อ ก ที มี

ประสบการณ์ในการตรวจประเมิน

คุณภาพอยา่งนอ้ย 1 คน ) 
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ตารางที  4.7  (ต่อ) 

รายการ รูปแบบการบริหารฯ (ร่าง) รูปแบบการบริหารฯ (ใหม่) 

   3.6 บทบาทหนา้ทีของ

คณะอนุกรรมการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

- - เ พิ ม บ ท บ า ท ห น้ า ที ข อ ง

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร พัฒ น า

การศึกษากองบญัชาการศึกษา 

ให้จัดทาํแนวปฏิบติัทีดีในการ

ประกนัคุณภาพการศึกษา 

   3.7 บทบาทหนา้ทีของ

คณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- - เ พิ ม บ ท บ า ท ห น้ า ที ข อ ง

ค ณ ะ อ นุ ก ร ร ม ก า ร ติ ด ต า ม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

กองบญัชาการศึกษา ใหติ้ดตาม

ผลการพฒันาคุณภาพ (Improvement 

Plan) ภายหลงัการประเมินใน

วงรอบต่อๆ ไปเป็นระยะๆ และ

ติดตาม นิเทศ ใหค้วามช่วยเหลือ

และคาํแนะนาํแก่ศูนยฝึ์กอบรม  

4. วธิีดําเนินการ 

   4.1 กาํหนดระยะเวลา - กาํหนดระยะเวลาการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 3 

รอบ ได้แก่  6 เดือน 9 เดือน 

และ 12 เดือน  

- กาํหนดระยะเวลาการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 2 รอบ 

ไดแ้ก่ 6 เดือน และ 12 เดือน 

5. อืน ๆ 

- - - เพิมโครงสร้างการดาํเนินการ

ของรูปแบบการบริหารการ

ประกันคุณภาพภายในของ 

ศูนยฝึ์กอบรม 
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ตารางที  4.7  (ต่อ) 

รายการ รูปแบบการบริหารฯ (ร่าง) รูปแบบการบริหารฯ (ใหม่) 

- - - เพิมคาํอธิบายสัญลกัษณ์ และ

คําย่อของโครงสร้างองค์กร 

การบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

 

 ผูว้ิจยัไดน้าํขอ้เสนอแนะจากการสนทนากลุ่มของผูเ้ชียวชาญดงักล่าวขา้งตน้ มาปรับปรุง

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ดงันี 

 

1.  วตัถุประสงค์ของรูปแบบ 

 1.1 เพือใช้เป็นแนวทางการบริหารการประก ันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

 1.2 เพือใหผู้บ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม และกองบญัชาการศึกษา 

ใช้เป็นแนวทางในการบริหารเพือพฒันาการปฏิบัติงานตามหน้าทีทีรับผิดชอบมุ่งสู่การประกัน

คุณภาพภายใน 

 1.3 เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

 

2.  หลกัการของรูปแบบ 

 การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ยดึหลกัการของการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา ดงันี 

 2.1 หลกัการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทีเกียวข้องเข ้ามามีบทบาท

ในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตาม และควบคุม การประกนัคุณภาพภายใน เพือให้บรรลุเป้าหมาย

ของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม โดยการบูรณาการร่วมกนัของหน่วยงาน 2 ระดบั 

คือ กองบญัชาการศึกษา กบัศูนยฝึ์กอบรม 

 2.2 หลกัการความรับผดิชอบ เป็นการเปิดโอกาสใหบุ้คลากรทุกคนเขา้มาร่วมรับผิดชอบ

ต่อการดาํเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการตดัสินใจใดๆ ซึงส่งผลกระทบต่อส่วนรวม และตรวจสอบได ้

 2.3 หลกัการทาํงานเป็นทีม เป็นการทาํงานร่วมกันเป็นกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคล

ซึงจัดทาํในรูปของคณะกรรมการและคณะทาํงาน โดยมีการประสานงานกัน ร่วมมือกัน 

เพือเป้าหมายเดียวกนั 
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 2.4 หลกัการกระจายอาํนาจ เป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงัคณะกรรมการ

และคณะทาํงาน และเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้น 

 

3.  กลไกการบริหาร 

 เพือให้การดาํเนินการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ  เป็นไปตามหลกัการ และบรรลุตามวตัถุประสงค์ของรูปแบบ ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบ

งานเพือเป็นกลไกในการบริหารไว ้ดงันี  

 3.1 จดัโครงสร้างองคก์ร เป็นการกาํหนดโครงสร้างขององคก์รทงัในส่วนของหน่วยงาน

ทีทาํหน้าทีในการรับรอง ซึงได้แก่ กองบัญชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรมซึงเป็นสถานศึกษา      

โดยจัดแบ่งออกเป็นหน่วยงานย่อยต่างๆ พร้อมกาํหนดอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบของแต่ละ

หน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทงัความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานยอ่ย ดงันี 

  3.1.1 กองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย 

   1)  สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ 

   2)  ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

   3)  ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 2 

   4)  ฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

  3.1.2 ศูนยฝึ์กอบรม  ประกอบดว้ย 

   1)  ฝ่ายประกนัคุณภาพ 

   2)  ฝ่ายบริการการศึกษา 

   3)  ฝ่ายอาํนวยการ 

   4)  ฝ่ายปกครองและการฝึก 

   5)  กลุ่มงานอาจารย ์

 3.2 แต่งตงัคณะกรรมการและกาํหนดบทบาทหน้าที ซึงเป็นการตงัคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน โดยยดึหลกัการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทงัในส่วนกองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการ

ตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ดงันี 
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  3.2.1 กองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย 

   1)  คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

   2)  คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา 

   3)  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา 

   4)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

   5)  กรรมการประเมินอภิมาน 

  3.2.2 ศูนยฝึ์กอบรม ประกอบดว้ย 

   1)  คณะกรรมการสถานศึกษา  

   2)  คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 

   3)  คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม 

   4)  คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี 

   5)  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม 

   6)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 
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แผนภาพที 4.3 โครงสร้างการบริหารรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

  ของศูนยฝึ์กอบรม   
 

  

การบริหาร 

การประกนั

คุณภาพภายใน 

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาคุณภาพ

การประเมนิ

คุณภาพภายใน 

P O 

D C 

P O 

D C 

P O 

D C 
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แผนภาพที 4.4  รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหาร 

การประกัน

คุณภาพภายใน 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน 

P 

บช.ศ. 

- กาํหนดนโยบาย 

- กาํหนดมาตรฐานการศึกษา 

- จดัทาํคูมื่อประกนัคุณภาพ 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

ศฝร. 

- นาํนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

-กาํหนดมาตรฐานการศึกษา(เพมิ) 

-จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ 

-จดัทาํคูมื่อประกนัคุณภาพ 

-กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

- คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในบช.ศ. 

-คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาบช.ศ. 

ศฝร. 

-คณะกรรมการสถานศึกษา 

-คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศฝร. 

-คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาศฝร. 

-คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี 

 

 

D 

บช.ศ.,  

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

-จดัฝึกอบรมคูมื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

-นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

ศฝร. 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

- จดัฝึกอบรมคูมื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

- นิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน 

- ส่งเสริม สนบัสนุนให้ทาํงานอยา่งมีความสุข 

C 

บช.ศ. 

- ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ศฝร. 

- รายงานผลการดาํเนินการตามพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

- การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน 

- ตามสายการบงัคบับญัชา 

 

P 

บช.ศ., ศฝร. 

- กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

- กาํหนดแนวทาง/วิธีการ 

- กาํหนดระยะเวลา 

- กาํหนดเครืองมือและการเกบ็ขอ้มูล 

- กาํหนดรูปแบบการรายงาน 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

-คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บช.ศ. 

-กรรมการประเมินอภิมาน 

ศฝร. 

- คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศฝร. 

D 

บช.ศ. 

- จดัฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบั 

การประเมินคุณภาพภายใน 

- นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

ศฝร. 

- ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร

ผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบั 

การประเมินคุณภาพภายใน 

- นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

- ส่งเสริม สนบัสนุนการทาํงานให้มีความสุข 

 

C 

บช.ศ. 

-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ศฝร. 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

- การประชุมบริหาร 

- ตามสายการบงัคบับญัชา 

D 

บช.ศ. 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบัการ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประสานงาน 

ศฝร.  

-สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

- นิเทศ กาํกบั ติดตาม การทาํงาน 

-ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทาํงานอยา่งมีความสุข 

C 

บช.ศ. 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

ศฝร. 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

- การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน 

- ตามสายการบงัคบับญัชา 

P 

บช.ศ., ศฝร. 

- กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

- กาํหนดแนวทาง/วิธีการ 

- กาํหนดระยะเวลา 

- กาํหนดเครืองมือและการเกบ็ขอ้มูล 

- กาํหนดรูปแบบการรายงานและการเผยแพร่ 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

-คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

บช.ศ. 

ศฝร. 

- คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ศฝร. 
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แผนภาพที 4.5  โครงสร้างองคก์รการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

        

ตร. 

บช.ศ. 

สศป. 

ฝ่าย 

มาตรฐานฯ 1-2 

ฝ่าย 

วิชาการฯ 

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพ

ภายใน 

 ภ.1 – 8, 

ศชต., บช.ศ. 

ศฝร.ภ.1 – 8, 

ศฝร.ศชต., บก.ฝรก. 

ฝ่ายบริการ 

การศึกษา 

ฝ่าย

อาํนวยการ 

ฝ่ายปกครอง

และการฝึก 

กลุ่มงาน

อาจารย ์

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา ศฝร. 

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน ศฝร. 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน\ศฝร. 

คณะกรรมการบริหารประกนัคุณภาพภายในบช.ศ. 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

คณะอนุกรรมการ
พฒันาคุณภาพ

การศึกษา บช.ศ. 

คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน บช.ศ. 

คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา บช.ศ. 

หน่วยงานอืน 

คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ศฝร. 

คณะอนุกรรมการ 

รับผิดชอบตวับ่งชี 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

กรรมการ
ประเมินอภิมาน 
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คาํอธบิายสัญลกัษณ์ และคาํย่อ 

_______________________ หมายถึง  สายการบงัคบับญัชา 

------------------------ หมายถึง   การประสานงาน 

ตร.   ยอ่มาจาก สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

บช.ศ.   ยอ่มาจาก กองบญัชาการศึกษา 

สศป.   ยอ่มาจาก สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ 

ฝ่ายมาตรฐานฯ 1 ยอ่มาจาก ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

ฝ่ายมาตรฐานฯ 2 ยอ่มาจาก ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 2 

ฝ่ายวิชาการฯ  ยอ่มาจาก ฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

ภ. 1 - 8   ยอ่มาจาก ตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 

ศชต.   ยอ่มาจาก ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ศฝร.   ยอ่มาจาก ศูนยฝึ์กอบรม 

ศฝร.ภ.1 - 8  ยอ่มาจาก ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 

ศฝร.ศชต.  ยอ่มาจาก ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดน 

     ภาคใต ้

บก.ฝรก.  ยอ่มาจาก กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 
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4.  วธิีดําเนินการ   

 การดาํเนินการตามรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  เป็นการดาํเนินการในการประกนัคุณภาพภายในทีมีองค์ประกอบการ

ดาํเนินการทีสมัพนัธต่์อเนืองกนั 3 ขนัตอน คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน ซึงในแต่ละองคป์ระกอบดาํเนินการตามหลกัการ

บริหาร PODC ไดแ้ก่  P (Planning) = การวางแผน O (Organizing and Staffing) = การจดัองค์การ

และการจดัคนเขา้ทาํงาน D (Directing)  = การอาํนวยการและการสั งการ และ C (Controlling)  

= การควบคุม โดยมีวิธีดาํเนินการ ดงันี 

 1. การพฒันาคุณภาพการศึกษา  

 1.1 กองบัญชาการศึกษา 

 1.1.1 การวางแผน (P) 

  1) กาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพือเป็นแนว

ปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยคณะกรรมการ

บริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

  2) กาํหนดมาตรฐานการศึกษา  เพือใชเ้ป็นแนวทางในการพฒันาการศึกษา

ศูนยฝึ์กอบรม สํานักงานตาํรวจแห่งชาติ ทงันีต้องสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ จุดเน้น

และนโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กองบญัชาการศึกษา 

  3) จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน เพือใหมี้แนวทางปฏิบติั

ในการกํากับและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมทีชัดเจน สอดคล้องกับ

มาตรฐานทีสํานักงานตํารวจแห่งชาติก ําหนด โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กองบญัชาการศึกษา 

  4) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร โดยคณะกรรมการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา จดัทาํคาํของบประมาณและทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา เช่น ค่าเบียเลียง เบียประชุม ทีพ ัก คู่ มือ เครืองมือ ว ัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น 

เสนอกองบญัชาการศึกษา 

 1.1.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

 การกาํหนดผูรั้บผดิชอบและกาํหนดบทบาทหน้าที ยึดหลกัการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรทังในส่วนกองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม 

ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ดงันี 
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    1) ผูบ้ัญชาการศึกษา แต่งตังคณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพ

ภายในกองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย รองผูบ้ญัชาการศึกษา (ทีรับผิดชอบสาํนักการศึกษาและ

ประกนัคุณภาพ) เป็นประธานกรรมการ ผูบ้งัคบัการสาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ ผูบ้งัคบัการ

หรือรองผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง รองผูบ้งัคบัการสาํนกัการศึกษาและประกนั

คุณภาพ ผูก้ ํากับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1, 2 เป็นกรรมการ ผูก้ ํากับการ 

ฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ  เป็นเลขานุการ  รองผูก้าํกบัการฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1, 2  

และรองผูก้าํกบัการฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

    มีหนา้ที  1) กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา  2) พฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม  3) แต่งตงัคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา

กองบัญชาการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองบัญชาการศึกษา และกรรมการประเมินอภิมาน   

4) นิเทศ กาํกบั ติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา 

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา และคณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา  5) ให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษา สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ  และ  6) ใหก้ารรับรองคุณภาพศูนยฝึ์กอบรม 

   2) คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

แต่งตงัคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย รองผูบ้งัคบัการ 

สาํนักการศึกษาและประกนัคุณภาพ (ทีรับผิดชอบฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1, 2)  

เป็นประธานกรรมการ บุคลากรจากฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1, 2 ฝ่ายวิชาการประกนั

คุณภาพ และฝ่ายประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม เป็นกรรมการ สารวตัรฝ่ายวิชาการประกัน

คุณภาพ เป็นเลขานุการ 

     มีหน้าทีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประจาํปี มาวิเคราะห์หา

จุดทีควรพฒันา เพือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการจดัทาํมาตรฐาน

การศึกษา และจดัทาํคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา และจดัทาํแนวปฏิบัติทีดีในการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

 1.1.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนัก ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

กองบญัชาการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 
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  2) จดัฝึกอบรมเพือถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจเกียวกับคู่มือการประกัน

คุณภาพ มาตรฐาน ตัวบ่งชี และเกณฑ์ทีใช้ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ก ับตัวแทนจาก

ฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการทุกชุดของกองบญัชาการศึกษา 

โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

  3) คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

กาํกบั ติดตามการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา

ให้เป็นไปตามแผนทีกาํหนด 

 1.1.4 การควบคุม (C) 

  คณะกรรมการบริหารการประกันคุณภาพภายในกองบัญชาการศึกษา   

ใชผ้ลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน และผลการพฒันา

คุณภาพการศึกษา  ควบคุมใหเ้ป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด 

 

 1.2 ศูนย์ฝึกอบรม 

 1.2.1 การวางแผน (P) 

 1) กาํหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม

โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม นาํนโยบายของคณะกรรมการบริหาร

การประกันคุณภาพภายในกองบัญชาการศึกษา และสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ มาเป็นกรอบ

ในการกาํหนดนโยบายของศูนยฝึ์กอบรม กาํหนดแนวปฏิบติัในการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยฝึ์กอบรม 

  2) กาํหนดมาตรฐานการศึกษา  โดยคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาศูนยฝึ์กอบรม นาํนโยบายของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และของศูนยฝึ์กอบรม เป็นหลกั

ในการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษาชาติ

และมาตรฐานการศึกษาของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ และเพิมมาตรฐานการศึกษาทีเป็นจุดเด่น 

จุดเน้น อตัลกัษณ์และเอกลกัษณ์ของศูนยฝึ์กอบรม และเสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในศูนยฝึ์กอบรมใหค้วามเห็นชอบ คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรมนาํเสนอ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพืออนุมติั พร้อมกบัประกาศใชแ้ละนาํไปสู่การปฏิบติั 

 3) จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมทีมุ่งคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม ซึงตอ้งสอดคลอ้งกบัแนวทางทีศูนยฝึ์กอบรมกาํหนดไว้

โดยการจดัทาํแผนปฏิบติังานประจาํปี แผนระยะสนัและแผนระยะยาว โดยคณะอนุกรรมการพฒันา

คุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม 
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  4) จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน เพือใหบุ้คลากรของศูนยฝึ์กอบรม

มีแนวทางปฏิบติัในการกาํกบัและพฒันาคุณภาพการจดัการศึกษาทีชดัเจน สอดคลอ้งกบัมาตรฐานที

สํานักงานตํารวจแห่งชาติก ําหนด และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายในอย่างมี

ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม 

  5) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

ศูนยฝึ์กอบรม จดัทาํคาํของบประมาณและทรัพยากรในการพฒันาคุณภาพการศึกษา เช่น ค่าเบียเลียง 

เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ เสนอผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม 

 1.2.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกําหนดผูรั้บผิดชอบ และบทบาทหน้าที เน้นการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรจากทุกฝ่ายของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก ดงันี 

  1) ผู ้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม แต่งตังคณะกรรมการสถานศึกษ า 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการทีเป็นผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์หรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาในพืนที และ

ผูท้รงคุณวุฒิ เป็นกรรมการ ผู ้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมหรือรองผู ้บังคับการศูนย์ฝึกอบรม 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

  มีหน้าที  1) กาํกบัการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรมให้สอดคลอ้งกับ

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คาํสั ง และนโยบายของสาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ  2) ส่งเสริมและ

สนบัสนุนการดาํเนินการดา้นต่างๆ ของศูนยฝึ์กอบรม  3) ใหค้วามเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของ

ศูนยฝึ์กอบรม  

  2) ผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรมแต่งตงัคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน

ศูนยฝึ์กอบรม  ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบัการ เป็นประธานกรรมการ รองผูบ้งัคบัการ  เป็นรองประธาน

กรรมการ ผูก้าํกบัการฝ่ายอาํนวยการ ผูก้าํกบัการฝ่ายบริการการศึกษา ผูก้าํกบัการฝ่ายปกครองและ

การฝึก หวัหนา้กลุ่มงานอาจารย ์เป็นกรรมการ ผูก้าํกบัการฝ่ายประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ  

    มีหน้าที  1) กาํหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน  

2) พฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม  3) แต่งตงัคณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพ

การศึกษาศูนยฝึ์กอบรม คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม และ

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนย์ฝึกอบรม  4)  ก ํากับติดตามการทํางานของ

คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาศูนย์ฝึกอบรม คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม  

5) ประสานงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดทาํแผนพัฒนาการจัดการศึกษา   
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6) ประสานงาน อาํนวยความสะดวก นิเทศ  ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุนให้ทุกฝ่ายทาํงานร่วมกัน

เป็นทีม และควบคุมกาํกบัการประกนัคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามแผน  7) เห็นชอบมาตรฐาน

การประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรมและนาํเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา  8) จดัทาํรายงาน

การประเมินตนเองหรือรายงานประจาํปีตามรูปแบบทีกองบญัชาการศึกษากาํหนด เสนอผูบ้งัคบัการ

ให้ความเห็นชอบ  9) เผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรียนรู้เพือให้เกิด

การพฒันา 

     3) คณะ กร รม กา รป ระ กัน คุณ ภา พภ าย ใน ศูน ย์ฝึ กอ บร ม แต่ งตัง

คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม ประกอบด้วย รองผูบ้ังคับการ (ที

รับผิดชอบฝ่ายประกันคุณภาพ)  เป็นประธานกรรมการ บุคลากรจากฝ่ายประกันคุณภาพ 

ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอก เป็นกรรมการ  ผูก้าํกบัการฝ่ายประกนัคุณภาพ เป็นเลขานุการ  

    มีหน้าทีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการนําผลการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการประเมินคุณภาพภายใน และรายงานประจาํปี มาวิเคราะห์หา

จุดทีควรพฒันา เพือนาํมาใชเ้ป็นขอ้มูลในการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยการจดัทาํมาตรฐาน 

ตวับ่งชีการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม จัดทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน และ

จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา  

    4) คณะ กร รม กา รป ระ กัน คุณ ภา พภ าย ใน ศูน ย์ฝึ กอ บร ม แต่ งตัง

คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี ประกอบดว้ย ผูบ้งัคบัการ  รองผูบ้งัคบัการ ผูก้าํกบัการทุกฝ่าย 

รวมถึงบุคลากรทีเกียวข้อง โดยพิจารณาตามภาระหน้าทีความรับผิดชอบ ซึงแบ่งอนุกรรมการ

ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นอนุกรรมการทีปรึกษา มีหน้าทีให้คาํปรึกษา แนะนํา ส่งเสริม 

สนบัสนุน กาํกบัและติดตาม วางแผนการดาํเนินงานตามตวับ่งชี และตรวจสอบผลการดาํเนินงาน

ตามมาตรฐานและตวับ่งชี ส่วนที 2 คณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี ประกอบด้วย ผูก้าํกับ

ติดตามตัวบ่งชี ผูรั้บผิดชอบหลกัตัวบ่งชี ผูรั้บผิดชอบรองตัวบ่งชี และผูรั้บผิดชอบร่วมตัวบ่งชี

มีหนา้ทีจดัทาํแผนการดาํเนินงานตามตวับ่งชีทีรับผดิชอบ รวบรวมและให้ขอ้มูลผลการดาํเนินงาน

ตามเกณฑ์การประเมินพร้อมเอกสารหลกัฐานประกอบตามตวับ่งชีทีรับผิดชอบ และรายงานผล

การดาํเนินงานตามตวับ่งชี ตลอดจนรวบรวมเอกสารต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบัตวับ่งชี  

 1.2.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

 1) สร้างความตระหนัก ความเขา้ใจเกียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ใหแ้ก่ครู อาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้ง โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  2) จดัฝึกอบรมเพือถ่ายทอดความรู้ ความเขา้ใจคู่มือการประกนัคุณภาพ 

เกียวกบัมาตรฐาน ตวับ่งชี และเกณฑ ์ทีใชใ้นการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหก้บับุคลากรทีเกียวขอ้ง

ของศูนยฝึ์กอบรม โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 
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  3) นิเทศ ก ํากับ ติดตาม การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพฒันา

คุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม  ให้เป็นไปตามแผนทีกาํหนด  โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในศูนยฝึ์กอบรม 

  4) คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม ส่งเสริม สนบัสนุน 

ให้ผูรั้บผิดชอบทาํงานอย่างมีความสุข โดยการจดัสิงอาํนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากร 

พร้อมใหค้าํปรึกษา ช่วยเหลือ ติดต่อสือสาร ใหก้าํลงัใจ ให้คาํแนะนาํการปฏิบติัให้เป็นไปตามแผน

ทีวางไว ้และบรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

 1.2.4 การควบคุม (C) 

 1) รายงานผลการดาํเนินงานตามแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

 2) การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน เพือควบคุมการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบติังาน บรรลุวตัถุประสงค/์เป้าหมาย และแกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

 3) ควบคุมตามสายการบงัคบับญัชาโครงสร้างบริหาร  (ตามโครงสร้าง

การจดัองคก์าร) 

 

 2. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

 2.1 กองบัญชาการศึกษา 

 2.1.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา 

ดาํเนินการ ดงันี 

    1) กาํหนดว ัตถุประสงค์/ เ ป้าหมาย จากมาตรฐานการศึกษาของ

ศูนย์ฝึกอบรม ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    2) กาํหนดแนวทาง/วิธีการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

    3) กาํหนดระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยการจดัทาํ

ปฏิทินการดาํเนินงาน และประสานกบัฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาตามระยะเวลาทีกาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 

    4) กาํหนดเครืองมือและวางแผนการเก็บข ้อมูล  เช่น แบบติดตาม 

แบบบนัทึก เป็นตน้ ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  

  5) กาํหนดรูปแบบการรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

เพือสะท้อนผลให้ศูนยฝึ์กอบรมนําไปปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เสนอ

คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรมทราบ 
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  6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการดาํเนินงานติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

 2.1.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน  (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผิดชอบและกาํหนดบทบาทหน้าที โดยคณะกรรมการ

บริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา แต่งตงัคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย รองผูบ้งัคบัการสาํนักการศึกษาและประกนั

คุณภาพ (ทีรับผิดชอบฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1) เป็นประธาน ผูก้าํก ับการ

ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 รองผูก้าํกับการฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1     

เป็นกรรมการ  สารวตัรฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 1 เป็นกรรมการและเลขานุการ       

รองสารวตัรฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 เป็นผูช่้วยเลขานุการ  

  มีหน้าทีในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม

ตามระยะเวลาทีกาํหนดไว ้จดัทาํคู่มือและเครืองมือทีใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

และจดัทาํรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เพือสะทอ้นผลให้ศูนยฝึ์กอบรมนาํไป

ปรับปรุงพฒันาการดาํเนินงานให้มีประสิทธิภาพเสนอคณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในกองบัญชาการศึกษา และศูนย์ฝึกอบรมทราบ  รวมทังติดตามผลการพัฒนาคุณภาพ

(Improvement Plan) ภายหลงัการประเมินในวงรอบต่อๆ ไปเป็นระยะๆ  และติดตามนิเทศ 

ให้ความช่วยเหลือและคาํแนะนาํแก่ศูนยฝึ์กอบรม 

 2.1.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกียวกบัการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม และคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาของกองบญัชาการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 

  2) นิเทศ ก ํากับ ติดตามการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด 

 2.1.4 การควบคุม (C) 

  รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกาํหนดเวลา 

 2.2 ศูนย์ฝึกอบรม 

 2.2.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพศูนยฝึ์กอบรม ดาํเนินการ ดงันี 

  1) กาํหนดว ัตถุประสงค์/ เ ป้าหมาย จากมาตรฐานการศึกษาของ

ศูนย์ฝึกอบรม เพือวางแผนติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม 
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 2) กาํหนดแนวทาง วิธีการทีใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

กรอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (องคป์ระกอบ ประเด็นการติดตามตรวจสอบ ตวับ่งชี 

ร่องรอย/หลกัฐาน วิธีการตรวจสอบ)   

 3) กาํหนดระยะเวลาทีจะติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยจดัทาํ

ปฏิทินการดาํเนินงาน ซึงกาํหนดใหมี้การติดตามตรวจสอบรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน  

 4) กาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เช่น 

แบบสังเกต แบบทดสอบ แบบติดตาม แบบบันทึก เป็นต้น และวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รวมถึงการเผยแพร่ 

 5) กาํหนดรูปแบบของการจัดทาํรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา (วตัถุประสงคก์ารติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา กรอบ/สาระสาํคญัของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา วิธีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ผลการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาคุณภาพการศึกษา) และเผยแพร่ผลการติดตาม

ตรวจสอบใหก้บัผูที้เกียวขอ้ง  

    6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา  เช่น เบียเลียง เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ โดยจดัทาํคาํขอ

เสนอผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม  

 2.2.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ และกาํหนดบทบาทหนา้ที เนน้การมีส่วนร่วมของ

บุคลากรจากทุกฝ่ายของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในศูนยฝึ์กอบรม แต่งตงัคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม 

ประกอบดว้ย รองผูบ้งัคบัการ (ทีรับผิดชอบฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม) เป็นประธาน

กรรมการ บุคลากรจากฝ่ายต่างๆ  จาํนวน 3  คน  (ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน) 

เป็นกรรมการ บุคลากรจากฝ่ายประกนัคุณภาพ  เป็นเลขานุการ  

  ซึงคณะอนุกรรมการควรผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผูต้รวจประเมิน

คุณภาพการศึกษา มีหน้าที  1) ให้คาํแนะนาํ ปรึกษาและนิเทศแก่บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม 

2) จดัทาํคู่มือ และเครืองมือในการติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของศูนยฝึ์กอบรม  3) ดาํเนินการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา  4) รวบรวมขอ้มูล ร่องรอย หลกัฐานการดาํเนินงานทงัหมด

ในภาพรวมของแผนพัฒนาการจัดการศึกษา  5) รายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะ และเสนอ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในและบุคลากรทีเกียวขอ้งเพือดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา

ต่อไป 
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 2.2.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกียวกบัการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาใหแ้ก่ครู อาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้ง โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  2) นิเทศ กาํกบั ติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม ให้เป็นไปตามแผนทีวางไว้ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพ

ภายในศูนยฝึ์กอบรม 

  3) ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมีความสุข โดยจดัสิงอาํนวย

ความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพือการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ศูนยฝึ์กอบรม 

 2.2.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามกาํหนดเวลา 

เสนอคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 

  2) การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน เ พือควบคุม

การดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบติังาน บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และ

แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

  3) ควบคุมตามสายการบงัคบับญัชาโครงสร้างบริหาร  (ตามโครงสร้าง

การจดัองคก์าร) 

 

 3. การประเมนิคุณภาพภายใน   

 3.1 กองบัญชาการศึกษา 

 3.1.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา ดาํเนินการ ดงันี 

 1) กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย จากมาตรฐานการศึกษาของสาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ เป็นแนวทางการดาํเนินงาน 

 2) กาํหนดแนวทางการดาํเนินงาน วิธีการประเมินตามตวับ่งชีความสาํเร็จ 

และเกณฑก์ารประเมิน 

 3) กาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการประเมินและวางแผนการเก็บขอ้มูล 

 4) กาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 

โดยจดัทาํปฏิทินการดาํเนินงาน และประสานกบักลุ่มงานประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรมและ

ประเมินคุณภาพภายในตามระยะเวลาทีกาํหนดอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครัง 
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 5) กาํหนดรูปแบบการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน การรายงาน

ประเมินตนเอง (SAR)  และการรายงานผลใหก้องบญัชาการศึกษาและศูนยฝึ์กอบรม 

 6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการดาํเนินงานประเมินผล 

โดยจดัทาํคาํของบประมาณและทรัพยากรในการประเมินคุณภาพการศึกษา เช่น ค่าตอบแทนผูต้รวจ

ประเมินคุณภาพภายใน เบียเลียง เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ และวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ เป็นตน้ 

เสนอผูบ้งัคบับญัชา 

 3.1.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ หนา้ที และการมีส่วนร่วม ดงันี 

  1) คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

แต่งตงัคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา ซึงยดึหลกัการมีส่วนร่วมของ

บุคลากรทังในส่วนกองบัญชาการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนย์ฝึกอบรม 

ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง โดยคดัเลือก

มาจากผูที้ผา่นการฝึกอบรมหลกัสูตรผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษา และขึนทะเบียนเป็นผูต้รวจของ

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ และตอ้งสมคัรใจ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการ ซึงมียศพนัตาํรวจเอก

ขึนไป และตอ้งมีประสบการณ์ในการเป็นผูต้รวจประเมินมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 3 ครัง กรรมการ 3 คน 

โดยกรรมการอยา่งนอ้ย 1 คน มาจากศูนยฝึ์กอบรมซึงไม่ใช่จากศูนยฝึ์กอบรมทีเป็นหน่วยรับการตรวจ 

และเลขานุการ 1 คน  

 มีหนา้ทีในการประเมินคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมตามระยะเวลา

ทีกาํหนดไว ้และจดัทาํรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน รายงานคณะกรรมการประกนัคุณภาพ

ภายในกองบญัชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรม 

 2) คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา 

แต่งตงักรรมการประเมินอภิมาน ซึงเป็นผูท้รงคุณวุฒิภายนอกทีมีประสบการณ์ในการเป็นผูป้ระเมิน

คุณภาพการศึกษามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 5 ครัง และผา่นการฝึกอบรมผูป้ระเมินอภิมาน และเป็นทียอมรับ

จากสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  เพือทาํหนา้ทีพิจารณา กลนักรองและใหก้ารรับรองรายงานการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 3.1.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนัก ความเขา้ใจเกียวกบัการประเมินคุณภาพภายใน

ให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพของศูนย์ฝึกอบรมและคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

กองบญัชาการศึกษา โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ  

  2) จดัฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาให้แก่บุคลากร

ของกองบญัชาการศึกษา และตวัแทนจากศูนยฝึ์กอบรมต่างๆ เพือขึนทะเบียนเป็นผูต้รวจประเมิน

คุณภาพภายในของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยฝ่ายวิชาการประกนัคุณภาพ 
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  3) นิเทศ กาํกับ ติดตามการดาํเนินงานของคณะอนุกรรมการประเมิน

คุณภาพภายในใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนด โดยคณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

กองบญัชาการศึกษา 

 3.1.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนยฝึ์กอบรม ส่งกองบญัชาการ

ศึกษาภายในกาํหนด 

  2) ผลการประเมินคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ตอ้งมีผลการประเมิน

เป็นไปตามเกณฑที์กาํหนด  
 

 3.2 ศูนย์ฝึกอบรม 

 3.2.1 การวางแผน (P) 

  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม ดาํเนินการ ดงันี 

  1) กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย ของการประเมินคุณภาพภายใน โดยใช้

กรอบมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรมเป็นแนวทางการดาํเนินงาน 

  2) กาํหนดแนวทาง วิธีการการประเมินตวับ่งชีความสาํเร็จ รวมทงักรอบ

และประเด็นการประเมินตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละตวับ่งชี 

  3) กาํหนดเครืองมือทีใชใ้นการประเมินคุณภาพภายใน เช่น แบบสัมภาษณ์ 

แบบสงัเกต แบบทดสอบ แบบบนัทึก เป็นตน้ และวางแผนการเก็บรวบรวมขอ้มูล รวมถึงการเผยแพร่ 

  4) กาํหนดระยะเวลาทีจะประเมินคุณภาพภายใน โดยจัดทาํปฏิทิน

การดาํเนินงาน ซึงกาํหนดใหมี้การประเมินคุณภาพภายในปีละ 1 ครัง 

  5) ก ํา ห น ด รู ป แ บ บ ก า ร ร า ย ง า น ผลก า ร ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใน 

(วตัถุประสงคก์ารประเมินคุณภาพภายใน  กรอบ/สาระสาํคญัของการประเมินคุณภาพภายใน วิธีการ

ประเมินคุณภาพภายใน  ผลการประเมินคุณภาพภายใน และขอ้เสนอแนะเพือการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา) 

     6) กาํหนดงบประมาณและทรัพยากรในการประเมินคุณภาพภายใน เช่น

ค่าตอบแทนผูต้รวจประเมินคุณภาพภายใน เบียเลียง เบียประชุม ทีพกั คู่มือ เครืองมือ วสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 

เป็นตน้ โดยจดัทาํคาํขอเสนอผูบ้งัคบัการศูนยฝึ์กอบรม  

 3.2.2 การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน (O) 

  การกาํหนดผูรั้บผดิชอบ และกาํหนดบทบาทหน้าที ซึงเน้นการมีส่วนร่วม

ของบุคลากรจากทุกฝ่ายของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพ
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ภายในศูนยฝึ์กอบรม แต่งตงัคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม ประกอบดว้ย

ประธานกรรมการ 1 คน กรรมการ 3 คน (ผูท้รงคุณวุฒิจากภายนอกทีมีประสบการณ์ในการตรวจ

ประเมินคุณภาพอยา่งนอ้ย 1 คน) และเลขานุการ 1 คน  

  โดยคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม ตอ้งผ่าน

การฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา ซึงมีหน้าที 1) จดัทาํคู่มือการประเมิน

คุณภาพภายใน  2) จดัทาํแผนการประเมิน และกาํหนดเวลาการประเมิน  3) จดัทาํเครืองมือเก็บ

รวบรวมขอ้มูลพืนฐานของศูนยฝึ์กอบรมตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา  และ   4) จดัทาํรายงาน

การประเมินคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม เสนอต่อคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรทีเกียวขอ้งทราบ 

 3.2.3 การอาํนวยการและการสังการ (D) 

  1) สร้างความตระหนัก ความเขา้ใจเกียวกบัการประเมินคุณภาพภายใน

ใหแ้ก่ครู อาจารย ์และบุคลากรทีเกียวขอ้ง โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  2) ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา โดยฝ่ายประกนัคุณภาพ 

  3) นิเทศ กาํกบั ติดตามการทาํงานของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ใหเ้ป็นไปตามแผนทีวางไว ้โดยคณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 

  4) ส่งเสริม สนบัสนุนใหบุ้คลากรทาํงานอยา่งมีความสุข โดยจดัสิงอาํนวย

ความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพือการปฏิบัติ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน

ศูนยฝึ์กอบรม 

 3.2.4 การควบคุม (C) 

  1) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามกําหนดเวลา เสนอ

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม 

  2) การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน เ พือควบคุม

การดาํเนินงานให้เป็นไปตามแผนหรือปฏิทินการปฏิบติังาน บรรลุวตัถุประสงค์/เป้าหมาย และ

แกไ้ขปัญหาทีเกิดขึน 

  3) ควบคุมตามสายการบงัคบับญัชาโครงสร้างบริหาร  (ตามโครงสร้าง

การจดัองคก์าร) 
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  ส่วนที 2.3  ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 ผลการยนืยนัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ ตามความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบงานประกันคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรมในดา้น

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์จาํนวน 20 คน มีรายละเอียด ดงันี 

 

ตารางที 4.8  จาํนวนและร้อยละของผูย้ืนยนัรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม 

รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

เพศ   

     ชาย 5 25.0 

     หญิง 15 75.0 

รวม 20 100.0 

อาย ุ(ปี)   

     นอ้ยกว่า 25 ปี 1 5.0 

     25 – 30 ปี - - 

     31 – 35 ปี 2 10.0 

     36 – 40 ปี 3 15.0 

     41 – 45 ปี 3 15.0 

     46 – 50 ปี 6 30.0 

     มากกว่า 50 ปี 5 25.0 

รวม 20 100.0 

ระดับการศึกษาสูงสุด   

     ปริญญาตรี 10 50.0 

     ปริญญาโท 10 50.0 

รวม 20 100.0 

 

  

 



156 

ตารางที 4.8  (ต่อ) 

รายการ จาํนวน (คน) ร้อยละ 

ประสบการณ์ในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษา   

     นอ้ยกว่า 1 ปี 1 5.0 

     1 - 2 ปี 1 5.0 

     3 - 4 ปี 6 30.0 

     5 - 6 ปี 3 15.0 

     7 - 8 ปี 3 15.0 

     9 - 10 ปี - - 

     มากกว่า 10 ปี 6 30.0 

รวม 20 100.0 

 

 จากตารางที 4.8 พบว่า ผูย้ืนยนัส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 75.0 มีอาย ุ

อยูร่ะหว่าง 40 - 50 ปี มากทีสุด คิดเป็นร้อยละ 30.0 และน้อยทีสุดน้อยกว่า 25 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.0 

สาํหรับการศึกษามีทังปริญญาตรีและปริญญาโท คิดเป็นร้อยละ 100.0 สาํหรับประสบการณ์

ในการทาํงานประกนัคุณภาพการศึกษา อยูร่ะหว่าง 3 - 4 ปี และมากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 60.0 
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ตารางที 4.9  ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

ด้านความเหมาะสม  ดา้นความเป็นไปได ้และดา้นความเป็นประโยชน์  

 

รายการประเมนิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄ S.D. แปลผล   x̄ S.D. แปลผล    x̄ S.D. แปลผล 

1. วตัถุประสงค์ของ

กา ร พัฒ นา รู ป แ บ บ 

การบริหารการประกัน

คุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม  

4.10 .55 มาก 3.85 .36 มาก 4.05 .39 มาก 

2.  หลักการทีใช้ใน

กา ร พัฒ นา รู ป แ บ บ

การบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม  

4.15 .48 มาก 3.90 .31 มาก 4.15 .37 มาก 

3. กลไกการดาํเนินการ

ที ใ ช้ ใน ก า ร พัฒ น า

รูปแบบการบริหาร 

การประกนัคุณภาพภายใน

ข อ ง ศู น ย์ฝึ ก อ บ ร ม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

4.00 .56 มาก 3.90 .45 มาก 4.00 .46 มาก 

4. ภาพรวมของโครงสร้าง

อง ค์กร ก าร บ ริห า ร  

การประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม 

4.10 .55 มาก  4.00 .46 มาก 4.20 .52 มาก 

5. วิธีดาํเนินการตาม

แนวทางการบริหาร 

(PODC)  ที ใช้ ในการ

พัฒนารู ป แ บ บ ก า ร

บริหารการประกัน

คุ ณ ภ า พ ภายในของ      

ศูนยฝึ์กอบรม 

4.30 .66 มาก 4.00 .46 มาก 4.30 .47 มาก 
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ตารางที 4.9  (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

x̄ S.D. แปลผล x̄ S.D. แปลผล x̄ S.D. แปลผล 

6. ภาพรวมของการ

วางแผนการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา 

4.20 .41 มาก 4.00 .46 มาก 4.10 .31 มาก 

7. ภาพรวมของการจัด

องคก์ารและการจดัคนเขา้

ทาํงานการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

4.05 .60 มาก 3.90 .64 มาก 4.10 .55 มาก 

8. ภาพรวมของการ

อาํนวยการและการสั ง

การการพฒันาคุณภาพ

การศึกษา  

4.15 .59 มาก 4.00 .46 มาก 4.05 .51 มาก 

9. ภาพรวมของการ

ค ว บ คุ ม ก า ร พัฒ น า

คุณภาพการศึกษา 

4.05 .60 มาก 3.90 .55 มาก 4.05 .51 มาก 

10. ภาพรวมของการ

วางแผนการติดตาม

ต ร ว จ สอ บ คุ ณ ภ า พ

การศึกษา 

3.95 .51 มาก 3.80 .52 มาก 3.95 .39 มาก 

11. ภาพรวมของการ

จัดองค์การและการจัด

คนเ ข้ า ทํ า ง า น ก า ร

ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ

คุณภาพการศึกษา 

4.00 .46 มาก 3.95 .39 มาก 3.95 .39 มาก 

12. ภาพรวมของการ

อาํนวยการและการสั งการ

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

3.85 .37 มาก 3.95 .39 มาก 3.95 .39 มาก 
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ตารางที 4.9  (ต่อ) 

รายการประเมนิ 
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 

  x̄ S.D. แปลผล   x̄ S.D. แปลผล x̄     S.D. แปลผล 

13. ภาพรวมของการ

ควบคุมการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

4.20 .52 มาก 3.85 .37 มาก 4.05 .39 มาก 

14. ภาพรวมของการ

วางแผนการประเมิน

คุณภาพภายใน 

3.95 .60 มาก 3.90 .55 มาก 3.95 .51 มาก 

15. ภาพรวมของการ

จัดองค์การและการจัด

คนเ ข้ า ทํ าง า น ก า ร

ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ

ภายใน 

4.25 .63 มาก 4.05 .39 มาก 4.15 .49 มาก 

16. ภาพรวมของการ

อาํนวยการและการ

สั งการการประเมิน

คุณภาพภายใน 

4.20 .41 มาก 4.05 .51 มาก 4.15 .37 มาก 

17. ภาพรวมของการ

ควบคุมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

4.15 .37 มาก 4.00 .46 มาก 4.15 .37 มาก 

รวม 4.10 .35 มาก 3.94 .28 มาก 4.15 .37 มาก 

 

 จากตารางที 4.9 พบว่า ผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพยืนยนัรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ดงันี 

 1. ด้านความเหมาะสม ผูร้ับผิดชอบงานประกันคุณภาพยืนยนัรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.10, S.D. = .35) โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ วิธีดาํเนินการตามแนวทางการบริหาร (PODC) ทีใชใ้นการพฒันารูปแบบ

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม (x̄ = 4.30, S.D. = .66) สําหรับขอ้ทีมี
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ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ภาพรวมของการอาํนวยการและการสั งการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา (x̄ = 3.85, S.D. = .37) 

 2. ด้านความเป็นไปได้ ผูรั้บผิดชอบงานประกันคุณภาพ ยืนยนัรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยู่ในระดบัมาก  (x̄= 3.94, S.D. = .28) โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ภาพรวมของการจัดองค์การและการจดัคนเข้าทาํงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน และภาพรวมของการอาํนวยการและการสั งการการประเมินคณุภาพภายใน (x̄ = 4.05, 

S.D. = .39 และ x̄ = 4.05, S.D. = .51 ตามลาํดบั) สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ภาพรวม

ของการวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.80, S.D. = .52) 

 3. ดา้นความเป็นประโยชน์ ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพ ยืนยนัรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยู่ในระดบัมาก  (x̄ = 4.08, S.D. = .29) โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ วิธีดาํเนินการตามแนวทางการบริหาร (PODC) ทีใชใ้นการพฒันารูปแบบ

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม (x̄ = 4.30, S.D. = .47) สําหรับขอ้ทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ภาพรวมของการวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภาพรวม

ของการจดัองค์การและการจดัคนเขา้ทาํงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ภาพรวม

ของการอาํนวยการและการสั งการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และภาพรวมของ

การวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน  (x̄ = 3.95, S.D. = .39, x̄ = 3.95, S.D. = .39,x̄ = 3.95, 

S.D. = .39 และ x̄ = 3.95, S.D. = .51 ตามลาํดบั) 

 4. ผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพ ให้ขอ้เสนอแนะว่าโครงสร้างรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในทีผูว้ิจยัสร้างขึนเป็นโครงสร้างทีดีมาก โดยเฉพาะการเพิมฝ่ายประกนั

คุณภาพของศูนย์ฝึกอบรม เพราะปัจจุบันงานประกันไม่มีผูรั้บผิดชอบโดยตรง และต้องให้

ความสาํคญักบัการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาให้มาก เพราะถา้เป้าหมายตรงจุดก็จะเกิดประโยชน์

อยา่งเต็มที 
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บทที 5 

สรุปผล การอภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 

 การวิจ ัยครังนี เป็นการพฒันารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ผูว้ิจยัจะไดน้าํเสนอผลการวิจยัเชิงบรรยายเนือหาของ

การวิจยั ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี 

1.  สรุปผลการวจิยั  

 1.1 วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

  1.1.1 เพือศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

  1.1.2 เพือพฒันารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 1.2 วิธีดาํเนินการวิจยั 

  ขันตอนที 1  ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ กลุ่มตวัอย่างผูใ้ห้ขอ้มูล คือ ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และ

บุคลากรสายงานสนับสนุน ของศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการ

ตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง จาํนวน 306 คน เครืองมือ

ทีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ขอ้มูลใช ้ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย (x̄) และ

ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ขนัตอนที 2  ศึกษาแนวทางการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

กลุ่มตวัอยา่งผูใ้หข้อ้มูล คือ ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรสายงานสนับสนุนของศูนยฝึ์กอบรม

ทีมีสภาพการบริหารอยูใ่นระดบัมาก มีปัญหาการบริหารอยูใ่นระดบันอ้ย จากการศึกษาในขนัตอนที 1 

และมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีถึงดีมาก  ซึงได้แก่ กองบังคับการฝึกอบรม 

ตาํรวจกลาง  ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1  ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค  3 และศูนยฝึ์กอบรม

ตาํรวจภูธรภาค  4  จาํนวน 20  คน เครืองมือทีใช้  ได้แก่  แบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข ้อมูล

โดยการวิเคราะห์เนือหาและตีความสร้างขอ้สรุป  
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 ขนัตอนที 3  พฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

โดยร่างรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  จากการสังเคราะห์

ขอ้มูลทีไดจ้ากขนัตอนที  1  และ  2 

 ขนัตอนที 4  ประเมินรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

โดยนาํร่างรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมจากขันตอนที 3 

ให ้ผูเ้ชียวชาญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา จ ํานวน 10 คน จากมหาวิทยาลัยนานาชาติ 

แสตมฟอร์ด มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กองบญัชาการ

ศึกษา กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง วิทยาลยัการตาํรวจ วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ โรงเรียน 

นายร้อยตาํรวจ และกรมแพทยท์หารเรือ  พิจารณาตรวจสอบพร้อมขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 

โดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  

 ขนัตอนที 5  ยืนยนัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม  โดยนาํรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในทีปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะ

ของผูเ้ชียวชาญไปสอบถามความคิดเห็นของผูรั้บผิดชอบงานประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม

ทีมีสภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยูใ่นระดบัมาก  และปัญหาการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในอยู่ในระดับน้อย 2 หน่วย ได้แก่ กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง  และ 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 รวมทงัศูนยฝึ์กอบรมทีมีสภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

อยูใ่นระดบัมากและมีปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัปานกลาง 2 หน่วย ไดแ้ก่ 

ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 2 และศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 8 จาํนวน 20 คน พิจารณาความเหมาะสม 

ความเป็นไปไดใ้นการนําไปปฏิบติั  และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยใชแ้บบสอบถาม 

ปลายปิดชนิดมาตรวดัประมาณค่า 5 ระดบั (Rating Scale) แลว้ดาํเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยการวิเคราะห์

หาค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 1.3 ผลการวิจยั 

 ผลการศึกษาการพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ สรุปตามวตัถุประสงคก์ารวิจยัได ้ดงันี 

 1. สภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ 

 ผลการวิเคราะห์ระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรสายงาน

สนบัสนุน ของศูนยฝึ์กอบรมเกียวกบัสภาพและปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ พบว่า  
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  1.1 สภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม โดยภาพรวมมี

การปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.81, S.D. = .72) ดงันี 

  1.1.1 สภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม 

ด้านการวางแผน ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 3.87, S.D. = .70) โดยดา้นทีมีค่าเฉลีย 

มากทีสุด คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 3.89, S.D. = .72) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ 

มีการกาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 4.06, S.D. = .84)  ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลีย

นอ้ยทีสุด คือ ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.85, S.D. = .74)  โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

คือ มีการกาํหนดทรัพยากรทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 3.72, S.D. = .96) 

   1.1.2 สภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม 

ดา้นการจดัองค์การและการจดัคนเขา้ทาํงาน  ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.86, S.D. = .75)  

โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และดา้นการพฒันา

คุณภาพการศึกษา ( x̄ = 3.87, S.D. = .79 , x̄ = 3.87, S.D. = .79 ตามลาํดบั) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลีย 

มากทีสุด คือ มีการแต่งตังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ 

ศูนยฝึ์กอบรม และมีการกาํหนดบทบาทหนา้ทีใหบุ้คลากรของศูนยฝึ์กอบรมรับผดิชอบในการประเมิน

คุณภาพภายใน (x̄ = 4.05, S.D. = .91 , x̄ = 4.05, S.D. = .88 ตามลาํดบั) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 

คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 3.85, S.D. = .77) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีการตงักรรมการ

สร้างเครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลพืนฐานของศูนยฝึ์กอบรมตามมาตรฐานการศึกษา (x̄ = 3.66, S.D. = 1.00)  

   1.1.3 สภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม  

ดา้นการอาํนวยการและการสั งการ ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัมาก (x̄ = 3.74, S.D. = .77) โดยดา้นทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน ( x̄ = 3.78, S.D. = .79) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลีย 

มากทีสุด คือ มีการจดัวางกรอบแนวทางและรูปแบบของการประเมินคุณภาพภายใน ( x̄ = 3.88,  

S.D. = .85)  ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.69, S.D. = .85)  

โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีการจดัสิงอาํนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร เพือการปฏิบติั 

กาํกบั ติดตามการทาํงาน (x̄ = 3.62, S.D. = .98)   

   1.1.4 สภาพการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม 

ด้านการควบคุม ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบัมาก (x̄ = 3.79, S.D. = .79)  โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 

คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน ( x̄ = 3.91, S.D. = .82) ซึงข้อทีมีค่า เฉลียมากทีสุด คือ  

มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ตามมาตรฐานการศึกษา ( x̄ = 3.95, S.D. = .87)   

ส่วนด้านทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ด ้านการพฒันาคุณภาพการศึกษา ( x̄ = 3.74, S.D. = .86)  
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โดยข้อทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ มีการเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรียนรู้

เพือใหเ้กิดการพฒันา (x̄ = 3.67, S.D. = .97)   

  1.2 ปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ภาพรวมมี

ปัญหาการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง  (x̄ = 2.52, S.D. = .85) สาํหรับดา้นการควบคุม มีปัญหา

การปฏิบติัอยู่ในระดบัน้อย (x̄ = 2.46, S.D. = .87)  ดงันี 

   1.2.1 ปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ดา้นการวางแผน 

ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (x̄ = 2.60, S.D. = .89) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการประเมิน

คุณภาพภายใน (x̄ = 2.63, S.D. = .93) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการกาํหนดทรัพยากรทีตอ้ง

ใชใ้นการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.78, S.D. = 1.10) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด 

คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.56, S.D. = .97) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด 

คือ มีการกาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.50, S.D. = 1.00) 

   1.2.2 ปัญหาการบริหารการประก ันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม 

ดา้นการจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง (x̄ = 2.52, S.D. = .90) 

โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการประเมินคุณภาพภายใน ( x̄ = 2.55, S.D. = .94) ซึงขอ้ที

มีค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการตงักรรมการสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลพืนฐานของศูนยฝึ์กอบรม

ตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.67, S.D. = 1.07)  ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ดา้น

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (x̄  = 2.49, S.D. = .92) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ 

มีการแต่งตงัคณะกรรมการรับผิดชอบการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

(x̄ = 2.41, S.D. = .94) 

   1.2.3 ปัญหาการบริหารการประก ันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม 

ด้านการอาํนวยการและการสั งการ ค่าเฉลียรวมอยู่ในระดบัปานกลาง ( x̄ = 2.51, S.D. = .87)   

โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ ดา้นการพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 2.52, S.D. = .90) ซึงขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ มีการจดัสิงอาํนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพือการปฏิบตัิ กาํกบั 

ติดตาม การทาํงาน ( x̄ = 2.58, S.D. = 1.10) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ดา้นการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( x̄ = 2.49, S.D. = .91) โดยขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ มีการจดัทาํ

คู่มือประเมินคุณภาพภายในครอบคลุมชดัเจน และเผยแพร่ใหก้บัผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง (x̄ = 2.44 , S.D. = 1.03) 

   1.2.4 ปัญหาการบริหารการประก ันคุณภาพภายในของศูนย ์ฝึกอบรม 

ด้านการควบคุม ค่าเฉลียรวมอยูใ่นระดบันอ้ย (x̄ = 2.46, S.D. = .87) โดยดา้นทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 

คือ ดา้นการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ( x̄ = 2.47, S.D. = .89) ซึงขอ้ทีมีค่าเฉลียมากทีสุด 

คือ มีการเผยแพร่ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษาและแลกเปลียนเรียนรู้เพือใหเ้กิดการพฒันา (x̄ = 2.51, 
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S.D. = .98) ส่วนดา้นทีมีค่าเฉลียนอ้ยทีสุด คือ การประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 2.45, S.D. = .93) 

โดยข้อทีมีค่า เฉลียน้อยทีสุด คือ มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา (x̄ = 2.39, S.D. = 1.02) 

 

  2.  ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

  การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังาน

ตาํรวจแห่งชาติ เป็นการขบัเคลือนโดยประยุกต์ใชก้ระบวนการบริหาร PODC ในการดาํเนินการ

ประกันคุณภาพภายในทีสัมพันธ์กัน 3 ประการ คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน สรุปไดด้งันี  
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แผนภาพที  5.1  รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

P 

บช.ศ. 

- กาํหนดนโยบาย 

- กาํหนดมาตรฐานการศึกษา 

- จดัทาํคูมื่อประกนัคุณภาพ 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

ศฝร. 

- นาํนโยบายสู่การปฏิบตัิ 

-กาํหนดมาตรฐานการศึกษา(เพมิ) 

-จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ 

-จดัทาํคูมื่อประกนัคุณภาพ 

-กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

O 

บช.ศ. 

- คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในบช.ศ. 

-คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาบช.ศ. 

ศฝร. 

-คณะกรรมการสถานศึกษา 

-คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายในศฝร. 

-คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาศฝร. 

-คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี 

 

 

O 

บช.ศ. 

-คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน บช.ศ. 

-กรรมการประเมินอภิมาน 

ศฝร. 

- คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ศฝร. 

P 

บช.ศ., ศฝร. 

- กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

- กาํหนดแนวทาง/วิธีการ 

- กาํหนดระยะเวลา 

- กาํหนดเครืองมือและการเกบ็ขอ้มูล 

- กาํหนดรูปแบบการรายงาน 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 
C 

บช.ศ. 

-รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

- ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

ศฝร. 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน 

- การประชุมบริหาร 

- ตามสายการบงัคบับญัชา 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

D 

บช.ศ. 

- จดัฝึกอบรมหลกัสูตรผูต้รวจประเมินคุณภาพ

การศึกษา 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบั 

การประเมินคุณภาพภายใน 

- นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

ศฝร. 

- ส่งบุคลากรเขา้รับการฝึกอบรมหลกัสูตร

ผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบั 

การประเมินคุณภาพภายใน 

- นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

- ส่งเสริม สนบัสนุนการทาํงานให้มีความสุข 

 

C 

บช.ศ. 

- ผลการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

ศฝร. 

- รายงานผลการดาํเนินการตามพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

- การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน 

- ตามสายการบงัคบับญัชา 

 

D 

บช.ศ.,  

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

-จดัฝึกอบรมคูมื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

-นิเทศ กาํกบั ติดตามการดาํเนินงาน 

ศฝร. 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

- จดัฝึกอบรมคูมื่อการประกนัคุณภาพภายใน 

- นิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน 

- ส่งเสริม สนบัสนุนให้ทาํงานอยา่งมีความสุข 

การบริหาร 

การประกัน

คุณภาพภายใน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพภายใน 

C 

บช.ศ. 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

ศฝร. 

- รายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

- การประชุมบริหารรายเดือนหรือในกรณีเร่งด่วน 

- ตามสายการบงัคบับญัชา 

P 

บช.ศ., ศฝร. 

- กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

- กาํหนดแนวทาง/วิธีการ 

- กาํหนดระยะเวลา 

- กาํหนดเครืองมือและการเกบ็ขอ้มูล 

- กาํหนดรูปแบบการรายงานและการเผยแพร่ 

- กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร 

D 

บช.ศ. 

- สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจเกยีวกบัการ

ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

- นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประสานงาน 

ศฝร.  

-สร้างความตระหนกั ความเขา้ใจ 

- นิเทศ กาํกบั ติดตาม การดาํเนินงาน 

-ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทาํงานอยา่งมีความสุข 

O 

บช.ศ. 

-คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

บช.ศ. 

ศฝร. 

- คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ศฝร. 
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แผนภาพที  5.2  โครงสร้างองคก์รการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

        

ตร. 

บช.ศ. 

สศป. 

ฝ่าย 

มาตรฐานฯ 1-2 

ฝ่าย 

วิชาการฯ 

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

การประเมินคุณภาพ

ภายใน 

 ภ.1 – 8, 

ศชต., บช.ศ. 

ศฝร.ภ.1 – 8, 

ศฝร.ศชต., บก.ฝรก. 

ฝ่ายบริการ 

การศึกษา 

ฝ่าย

อาํนวยการ 

ฝ่ายปกครอง

และการฝึก 

กลุ่มงาน

อาจารย ์

การพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการ
พฒันาคุณภาพ
การศึกษา ศฝร. 

การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

ประเมินคุณภาพ

ภายใน 

คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน ศฝร. 

คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน\ศฝร. 

คณะกรรมการบริหารประกนัคุณภาพภายใน บช.ศ. 

ฝ่ายประกนั

คุณภาพ 

คณะอนุกรรมการ
พฒันาคุณภาพ

การศึกษา บช.ศ. 

คณะอนุกรรมการ
ประเมินคุณภาพ

ภายใน บช.ศ. 

คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา บช.ศ. 

หน่วยงานอืน 

คณะอนุกรรมการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา ศฝร. 

คณะอนุกรรมการ 

รับผิดชอบตวับ่งชี 

คณะกรรมการ 

สถานศึกษา 

กรรมการ
ประเมินอภิมาน 
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  2.1 รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ  ประกอบดว้ย  4 องค์ประกอบ ไดแ้ก่  1) วตัถุประสงค์ของรูปแบบ  2) หลกัการของ

รูปแบบ  3) กลไกการบริหาร  และ 4) วิธีดาํเนินการ  ดงันี 

 2.1.1 วตัถุประสงคข์องรูปแบบ ประกอบดว้ย  

  1) เพือใช ้เป็นแนวทางการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม ตามกฎกระทรวงว่าดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 

  2) เพือให้ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์และบุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม และ

กองบญัชาการศึกษา ใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารเพือพฒันาการปฏิบติังานตามหน้าทีทีรับผิดชอบ

มุ่งสู่การประกนัคุณภาพภายใน 

  3) เพือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา การติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

  2.1.2 หลกัการของรูปแบบ ประกอบดว้ย  

  1) หลกัการมีส่วนร่วม เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทีเกียวขอ้งเขา้มา

มีบทบาทในการร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมติดตาม และควบคุม การประกนัคุณภาพภายใน เพือให้บรรลุ

เป้าหมายของการพฒันาคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม โดยการบูรณาการร่วมกันของ

หน่วยงาน 2 ระดบั คือ กองบญัชาการศึกษา กบัศูนยฝึ์กอบรม 

  2) หลกัการความรับผิดชอบ เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคน 

เข้ามาร่วมรับผิดชอบต่อการดาํเนินกิจกรรม/โครงการ หรือการตัดสินใจใดๆ ซึงส่งผลกระทบต่อ

ส่วนรวม  และตรวจสอบได ้

  3) หลกัการทาํงานเป็นทีม เป็นการทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่มบุคคลหรือ

คณะบุคคล  ซึงจดัทาํในรูปของคณะกรรมการและคณะทาํงาน โดยมีการประสานงานกนั ร่วมมือกนั 

เพือเป้าหมายเดียวกนั 

  4) หลกัการกระจายอาํนาจ  เป็นการกระจายอาํนาจการตดัสินใจไปยงั

คณะกรรมการและคณะทาํงาน และเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายเขา้มามีส่วนร่วมในทุกๆ ดา้น 

   2.1.3 กลไกการการบริหาร ประกอบดว้ย  

    1) จัดโครงสร้างองค์การ  เป็นการกาํหนดโครงสร้างขององค์การ

ทังในส่วนของหน่วยงานทีทาํหนา้ทีในการรับรอง ซึงไดแ้ก่ กองบญัชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรม

ซึงเป็นสถานศึกษา โดยจดัแบ่งออกเป็นหน่วยงานยอ่ยต่างๆ พร้อมกาํหนดอาํนาจหน้าทีความรับผิดชอบ

ของแต่ละหน่วยงานไวอ้ยา่งชดัเจน รวมทงัความสมัพนัธร์ะหว่างหน่วยงานยอ่ย ดงันี (1) กองบญัชาการ

ศึกษา ประกอบดว้ย สาํนักการศึกษาและประกนัคุณภาพ ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 
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ฝ่ายมาตรฐานและการประกันคุณภาพ 2 และฝ่ายวิชาการประกันคุณภาพ (2)  ศูนย์ฝึกอบรม 

ประกอบดว้ย ฝ่ายประกนัคุณภาพ ฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายอาํนวยการ ฝ่ายปกครองและการฝึก 

และกลุ่มงานอาจารย ์

   2) แต่งตังคณะกรรมการและกําหนดบทบาทหน้าที ซึงเป็นการตัง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยยึด

หลกัการมีส่วนร่วมของบุคลากรทังในส่วนกองบญัชาการศึกษา และศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธร

ภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรม

ตาํรวจกลาง ดงันี  (1) กองบญัชาการศึกษา ประกอบดว้ย คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในกองบัญชาการศึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษากองบัญชาการศึกษา  

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษากองบัญชาการศึกษา คณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในกองบัญชาการศึกษา และกรรมการประเมินอภิมาน  (2)  ศูนยฝึ์กอบรม 

ประกอบด้วย  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม

คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม คณะอนุกรรมการรับผิดชอบตัวบ่งชี 

คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาศูนย ์ฝึกอบรม และคณะอนุกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายในศูนย์ฝึกอบรม  

  2.1.4 วิธีการดาํเนินการ ประกอบดว้ย  

  1) การวางแผน ได้แก่ การกําหนดนโยบาย การกําหนดมาตรฐาน

การศึกษา การจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 

กาํหนดงบประมาณและทรัพยากร กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย กาํหนดแนวทาง/วิธีการ กาํหนด

ระยะเวลา กาํหนดเครืองมือและวางแผนการเก็บขอ้มูล และกาํหนดรูปแบบการรายงานผล 

  2) การจัดองค์การและการจัดคนเข้าทํางาน ได้แก่  การกําหนด

ผูรั้บผิดชอบและกาํหนดบทบาทหน้าที โดยการแต่งตงัคณะกรรมการต่างๆ ดงันี คณะกรรมการ

บริหารการประกนัคุณภาพภายใน คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการประกนัคุณภาพภายใน 

คณะอนุกรรมการพฒันาคุณภาพการศึกษา คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายใน และกรรมการประเมินอภิมาน 

  3) การอาํนวยการและการสั งการ ไดแ้ก่ สร้างความตระหนัก ความรู้

ความเขา้ใจ จดัฝึกอบรม นิเทศ กาํกบั ติดตาม และประสานงาน  

  4) การควบคุม ไดแ้ก่  รายงานผลการดาํเนินงาน การประชุมบริหารรายเดือน

หรือในกรณีเร่งด่วน ควบคุมโดยผูบ้ังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา  คณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ  
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  2.2 ผลการยนืยนัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

   ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพยืนยนัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เมือแยกพิจารณา

เป็นรายดา้น สรุปได ้ดงันี 

 1. ดา้นความเหมาะสม ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ ยนืยนัรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 4.10, S.D. = .35) โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ วิธีดาํเนินการตามแนวทางการบริหาร (PODC) ทีใชใ้นการพฒันารูปแบบ

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ( x̄ = 4.30, S.D. = .66) สาํหรับขอ้ทีมี

ค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ภาพรวมของการอาํนวยการและการสั งการการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา (x̄ = 3.85, S.D. = .37) 

 2. ดา้นความเป็นไปได ้ผูรั้บผดิชอบงานประกนัคุณภาพ ยนืยนัรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยู่ในระดบัมาก ( x̄ = 3.94, S.D. = .28)  โดยขอ้ทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ ภาพรวมของการจัดองค์การและการจัดคนเขา้ทาํงานการประเมินคุณภาพ

ภายใน และภ าพ รว มขอ งก าร อําน วย กา รและก าร สั งก าร กา รปร ะเ ม ิน คุณภ าพ ภา ยใน  

(x̄ = 4.05, S.D. = .39 และ x̄ = 4.05, S.D. = .51 ตามลาํดบั)  สาํหรับขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ 

ภาพรวมของการวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.80, S.D. = .52) 

 3. ดา้นความเป็นประโยชน์ ผูรั้บผิดชอบงานประกันคุณภาพ ยืนยนัรูปแบบ

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม อยู่ในระดบัมาก (x̄ = 4.08, S.D. = .29) 

โดยข้อทีมีค่าเฉลียมากทีสุด คือ วิธีดาํเนินการตามแนวทางการบริหาร (PODC) ทีใชใ้นการพฒันา

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ( x̄ = 4.30, S.D. = .47) สาํหรับ

ขอ้ทีมีค่าเฉลียน้อยทีสุด คือ ภาพรวมของการวางแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภาพรวมของการจดัองค์การและการจดัคนเขา้ทาํงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

ภาพรวมของการอาํนวยการและการสั งการการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และภาพรวม

ของการวางแผนการประเมินคุณภาพภายใน (x̄ = 3.95, S.D. = .39, x̄ = 3.95, S.D. = .39, x̄ = 3.95, 

S.D. = .390 และ x̄ = 3.95, S.D. = .51 ตามลาํดบั)  
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ตารางที 5.1 เปรียบเทียบรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  

 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(เก่า) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(ใหม่) 

1.  การวางแผน 

   1.1  กองบญัชาการศึกษา    1.1  กองบญัชาการศึกษา 

- การวางแผนการบริหารการประกัน

คุณภาพภายใน ดาํเนินการโดยฝ่ายมาตรฐานและ

การประกนัคุณภาพ 1 ซึงมีการกาํหนดนโยบาย

การประกนัคุณภาพการศึกษา กาํหนดมาตรฐาน

การศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน 

- การวางแผนการบริหารการประกัน

คุณภาพภายใน ดาํเนินการโดยคณะกรรมการ

และคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึงประกอบดว้ย 

บุคลากรจากกองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรม

ตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบัติการ

ตาํรวจจังหวดัชายแดนภาคใต้ กองบังคับการ

ฝึกอบรมตํารวจกลาง  และผู ้ทรงคุณวุฒิจาก

ภายนอก ก ําหนดนโยบาย ก ําหนดมาตรฐาน

การศึกษา จัดทํา คู่ มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย 

แนวทาง/วิธีการ ระยะเวลา เครืองมือ รูปแบบ

การรายงาน งบประมาณและทรัพยากรในการพฒันา

คุณภาพการศึกษา ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา  และการประเมินคุณภาพภายใน  

   1.2  ศูนยฝึ์กอบรม    1.2  ศูนยฝึ์กอบรม 

- การวางแผนการประกนัคุณภาพภายใน 

ดาํเนินการโดยงานประกนัคุณภาพ ซึงประกอบดว้ย 

การนํา นโยบ าย สู่กา รปฏิบั ติ  และ กําหน ด

ระยะเวลาในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

- การวางแผนการประกันคุณภา พ

ภ า ย ใน ดําเนิ นการโดยคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ซึงประกอบด้วย 

บุคลากรจากฝ่ายบริการการศึกษา ฝ่ายอาํนวยการ 

ฝ่ายปกครองและการฝึก ก ลุ่มงานอาจารย ์      

ฝ่ายประกนัคุณภาพ และบุคลากรจากภายนอก  

โดยการกําหนดนโย บาย ( ซึงนํานโยบา ย

กองบัญชาการศึกษาไปสู่การปฏิบัติ ก ําหนด

มาตรฐานการศึกษา (เพิมเติม) จดัทาํแผนพฒันาคุณภาพ 
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ตารางที 5.1  (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(เก่า) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(ใหม่) 

           การศึกษา จดัทาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายใน 

กาํหนดวตัถุประสงค/์เป้าหมาย กาํหนดแนวทาง 

วิธีการ ระยะเวลา เครืองมือ รูปแบบการรายงาน 

งบประมาณและท ร ัพ ย า ก ร ใน ก า ร พ ฒั น า

คุณภาพการศ ึกษา  การติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพการศึกษา 

2.  การจดัองค์การและการจดัคนเข้าทํางาน 

   2.1  กองบญัชาการศึกษา    2.2  กองบญัชาการศึกษา 

- โครงสร้างการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในเป็นการแต่งตงัคณะกรรมการ 2 ชุด คือ 

คณะกรรมการพฒันาระบบ และคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน ซึงคณะกรรมการ         

ทีกองบัญชาการศึกษาแต่งตังขึน คือ ข้าราชการ

ตาํรวจในสังกัดกองบัญชาการศึกษาทีมีหน้าที

โดยตรง  

- โครงสร้างการบริหารการประกัน

คุณภาพภายในเป็นการแต่งตงัคณะกรรมการ 1 ชุด 

คือ คณะกรรมการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

กองบญัชาการศึกษา  และคณะอนุกรรมการ 3 ชุด 

คือ  

1)  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษากองบญัชาการศึกษา  

2)  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษากองบญัชาการศึกษา  

3)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในกองบญัชาการศึกษา  

             รว ม ทัง ก รร ม กา ร ปร ะ เมิ น อภิ ม า น        

ซึงคณะกรรมการทีกาํหนดขึนใหม่ ยึดหลกัการ

มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง บุ ค ลา ก ร ทั ง ใน ส่ ว น ข อ ง

กองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 

1-8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดั

ชายแดนภาคใต้ และกองบังคับการฝึกอบรม

ตาํรวจกลาง รวมทงัผูท้รงคุณวุฒิภายนอก 
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ตารางที 5.1  (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(เก่า) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(ใหม่) 

   2.2  ศูนยฝึ์กอบรม    2.2  ศูนยฝึ์กอบรม 

- โครงสร้างการประกนัคุณภาพภายใน    

มีเพียงงานประกนัคุณภาพซึงมีสารวตัรเป็นหวัหนา้ 

และมีการแต่งตังคณะกรรมการ 3  ชุด คือ 

คณะกรรมการสถานศึกษา และคณะกรรมการ

ดาํเนินงานการประกันคุณภาพภายใน รวมทัง

คณะทาํงานรับผดิชอบการประกนัคุณภาพภายใน

แต่ละตวับ่งชี 

- โครงสร้างการประกนัคุณภาพภายใน   

มีการจัดตังฝ่ายประกันคุณภาพขึนตรงกับ             

ผูบ้ งัค บัการ และมีผูก้ ํากบัการเป็นห ัวหน ้า  

เพือทําหน ้าที รับผิดชอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาโดยตรง ทาํใหส้ะดวกแก่การประสาน

การปฏิบติักบัฝ่ายต่างๆ  

- การกาํหนดผูรั้บผิดชอบและบทบาท

หนา้ทีเนน้การมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกฝ่าย

ของศูนยฝึ์กอบรม และบุคลากรภายนอก ประกอบดว้ย

คณะกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ 1) คณะกรรมการ

ประกนัคุณภาพภายใน และ 2) คณะกรรมการ

สถานศึกษา รวมทงัคณะอนุกรรมการ 5 ชุด คือ  

1)  คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาศูนยฝึ์กอบรม  

2)  คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาศูนยฝึ์กอบรม  

3)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในศูนยฝึ์กอบรม  

4)  คณะอนุกรรมการรับผดิชอบตวับ่งชี  

5)  คณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพ

ภายในศูนยฝึ์กอบรม          
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ตารางที 5.1 (ต่อ) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(เก่า) 

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

(ใหม่) 

3.  การอาํนวยการและการสังการ  

   3.1  กองบญัชาการศึกษา    3.1  กองบญัชาการศึกษา 

- ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

เป็นหน่วยงานสร้างความตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจ

เกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่        

ศูนยฝึ์กอบรม  

- ฝ่ ายวิ ชาการประกันคุ ณภาพเป็ น

ศูนยก์ลางในการสร้างความตระหนกั ความรู้ความ

เข้าใจเกียวกับการประกันคุณภาพการศึกษา  

ตลอดจนผลิตและขึนทะเบียนผูป้ระเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของสาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

- การนิเทศ กาํกับ ติดตาม ดาํเนินงาน     

โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด 

   3.2  ศูนยฝึ์กอบรม    3.2  ศูนยฝึ์กอบรม 

- งานประกนัคุณภาพ เป็นหน่วยงานสร้าง

ความตระหนกั ความรู้ความเขา้ใจเกียวกบั การประกนั

คุณภาพการศึกษาแก่ศูนยฝึ์กอบรม 

- ฝ่ายประกันคุณภาพเป็นหน่วยงาน    

ในการสร้างความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจ

เกียวกบั การประกนัคุณภาพการศึกษา 

- การนิเทศ กาํกับ ติดตาม ดาํเนินงาน

โดยคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด 

4.  การควบคุม 

   4.1  กองบญัชาการศึกษา 

- ควบคุมโดยฝ่ายมาตรฐานและการประกนั

คุณภาพ 1 

   4.1 กองบญัชาการศึกษา 

- ค ว บ คุ ม โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

   4.2 ศูนยฝึ์กอบรม 

- ควบคุมโดยผูบ้งัคบับญัชาตามโครงสร้าง

การบริหาร 

   4.2 ศูนยฝึ์กอบรม 

- ค ว บ คุ ม โ ด ย ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 

คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และผูบ้งัคบับญัชาตาม

โครงสร้างการบริหาร 
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2.  อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยเรือง การพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ 

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ มีขอ้คน้พบทีน่าสนใจ ควรนาํมาอภิปรายผล ดงันี 

 1. สภาพการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม  สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  

ภาพรวมมีการปฏิบติัอยูใ่นระดบัมาก  (x̄ = 3.81, S.D. = .72)  โดยเฉพาะการวางแผนการประเมิน

คุณภาพภายในมีค่าเฉลียมากทีสุด (x̄ = 3.89, S.D. = .72)  ทงันีเนืองจากการประเมินคุณภาพภายใน 

เป็นหวัใจสาํคญัของระบบประกนัคุณภาพภายใน  และเป็นขนัตอนของการประกนัคุณภาพภายใน

ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลกัเกณฑ์ และวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ทีทุก

สถานศึกษาตอ้งดาํเนินการ เพือประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา

ของสถานศึกษาทีกระทาํโดยบุคลากรภายในหรือผูที้เกียวขอ้งอย่างต่อเนือง  และเป็นกระบวนการ

ตรวจสอบการทาํงานหรือการประเมินตนเองของสถานศึกษา เพือรองรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก  ซึงการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษามีกระบวนการทีต้องดาํเนินการ ได้แก่       

การสร้างความตระหนัก  แต่งตงัผูรั้บผิดชอบในการประเมิน กาํหนดกรอบการประเมินคุณภาพตาม

มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จดัทาํเครืองมือการประเมิน และนาํผลการประเมินไปปรับปรุง

และพฒันา  โดยการดาํเนินการดงักล่าวเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษาไม่ว่าจะเป็น

ผูบ้ริหาร   ครู  อาจารย ์ บุคลากรอืน ๆ ในสถานศึกษา และหน่วยงานทีเกียวขอ้งตอ้งเขา้มามีส่วน

ร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผลการดาํเนินงานของสถานศึกษา พฒันา

ปรับปรุง ร่วมกนัคิด ร่วมกนัทาํ และร่วมกนัผลกัดนัให้สถานศึกษามีคุณภาพ เพือพฒันาผูเ้รียนให้

ไดรั้บการศึกษาทีดีมีคุณภาพ  ซึงสอดคลอ้งกบัสาํนักงานทดสอบทางการศึกษา (2554 : 14)   

กล่าวไวว้่า ขันตอนการดาํเนินการประเมินคุณภาพภายใน  เป็นกระบวนการบริหารงานอย่างมี

คุณภาพ โดยเริมจากการวางแผนการปฏิบติั ซึงจะตอ้งมีการกาํหนดวตัถุประสงค์ เป้าหมายของการ

ประเมินใหช้ดัเจน รวมทงัผูรั้บผดิชอบการดาํเนินงาน ระยะเวลาและทรัพยากรทีตอ้งใช ้ 

  สาํหรับดา้นการอาํนวยการและการสั งการ มีค่าเฉลียของการปฏิบติัน้อยทีสุด (x̄ = 3.74, 

S.D. = .72)  โดยเฉพาะการพฒันาคุณภาพการศึกษา (x̄ = 3.69, S.D. = .85)  เพราะในเรืองการพฒันา

คุณภาพการศึกษาส่วนใหญ่กองบญัชาการศึกษาจะดาํเนินการทงัการกาํหนดนโยบาย ให้ศูนยฝึ์กอบรม

นาํไปสู่การปฏิบตัิ  รวมถึงกาํหนดมาตรฐานการศึกษาเพือเป็นแนวทางในการพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษา  โดยศูนยฝึ์กอบรมเพียงแต่นาํคู่มือการประกนัคุณภาพภายในทีกองบญัชาการศึกษา

จดัทาํขึนไปศึกษาว่ามีกีมาตรฐาน  กีตวับ่งชี  เกณฑก์ารประเมินเป็นอยา่งไร  และดาํเนินการตามแนวทาง

ทีกองบญัชาการศึกษากาํหนด  โดยไม่มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาหรือตวับ่งชีเพิมเติมแต่อย่างใด  

ซึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และทีแกไ้ขเพิมเติม (ฉบบัที 2) พ.ศ.2545 



176 

กาํหนดใหส้ถานศึกษาและหน่วยงานตน้สงักดัจดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  

เพือนาํไปสู่การพฒันาทีไดม้าตรฐานเดียวกนั  และให้มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาทีเป็นสาระ

เกียวกบัอุดมการณ์ เป้าหมาย และยทุธศาสตร์การจดัการศึกษาทีพึงประสงค ์

 2. ปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

พบว่า ภาพรวมมีปัญหาการปฏิบติัอยู่ในระดบัปานกลาง  ( x̄ = 2.52, S.D. = .85) สาํหรับดา้นทีมี

ค่าเฉลียมากทีสุด คือ การวางแผนการกาํหนดทรัพยากรทีตอ้งใชใ้นการดาํเนินการประเมินคุณภาพ

ภายใน ( x̄ = 2.78, S.D. = 1.01)  ทงันีเนืองจากศูนยฝึ์กอบรม  สังกดัตาํรวจภูธรภาค ซึงมีหน้าทีหลกั  คือ         

การป้องกนัปราบปรามอาชญากรรม   ทาํใหง้บประมาณส่วนใหญ่ใชไ้ปกบัการสนบัสนุนภารกิจหลกั 

สาํหรับในดา้นการศึกษาไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณน้อย ซึงทรัพยากรและงบประมาณถือว่า

เป็นสิงสาํคญัทีสุดในการดาํเนินการ  ถา้ไม่ไดรั้บการสนับสนุนอย่างเพียงพอก็จะทาํให้งานบรรลุ

เป้าหมายได้ยาก สอดคล้องกับ  นวพรรดิ  นามพุทธา (2555 : 258 - 262) ทีกล่าวว่าการเตรียมการเป็น          

การนาํเอาทรัพยากรทางการบริหาร งบประมาณ วสัดุอุปกรณ์ มาบริหารระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษา  และเบญจวรรณ  ถนอมชยธวชั.  (2558  :  66)  ศึกษาการดาํเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของวิทยาลยัทีมีการปฏิบติัเป็นเลิศ พบว่า ปัจจยันาํเขา้ทีสาํคญัและกระบวนการทีมี

คุณภาพซึงส่งผลใหก้ารดาํเนินงานประกนัคุณภาพการศึกษามีความเป็นเลิศ  คือ งบประมาณทีสนบัสนุน   

  สาํหรับปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมทีมีค่าเฉลียของ

ปัญหาน้อยทีสุด  (x̄ = 2.39, S.D. = 1.02) คือ การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน

การศึกษา  ทังนี เพราะศูนย ฝึ์กอบรมไม่มีการประเมินคุณภาพภายใน แต่อย่างใด มีเฉพาะ

กองบัญชาการศึกษาทาํหน้าทีในการประเมินคุณภาพภายในศูนย์ฝึกอบรมเป็นประจาํทุกปี 

เ มือกองบัญชาการศึกษาประเมินศูนย ฝึ์กอบรมเสร็จสิ นในแต่ละครังแลว้ จะต ้องจ ัดทํา

รายงานผลการตรวจประเมินแจ ้งให้ศูนยฝึ์กอบรมทราบ เพือนําผลการประเมินไปจ ัดทาํ

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป ทงันีเพราะการประเมินเป็นกิจกรรมสาํคญัของการประกนัคุณภาพ  

ในวงจรการประกันคุณภาพเมือได้มีการประเมินแลว้ก็จะต ้องนาํผลไปใช้ในการปรับปรุง

พฒันางานให้มีคุณภาพดียิงขึนต่อไป ซึงสอดคลอ้งกับสาํนักทดสอบการศึกษา (2554 : 17)  

ได้กาํหนดแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน  ซึงลาํดบัสุดทา้ยทีตอ้งดาํเนินการ คือ การรายงานผล

การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาต้องสรุปผล

การประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตาม มาตรฐานการศึกษาของ

สถานศึกษา  เพือนาํไปวางแผนการพฒันาคุณภาพการศึกษาต่อไป  รวมทงัพรรณี  ไพศาล (2553 : 47 - 57) 

ศึกษารูปแบบประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของวิทยาลยัพยาบาล สังก ัดสถาบัน

พระบรมราชชนก พบว่า  คณะกรรมการประเมินตอ้งรายงานผลการประเมินและใหข้อ้มูลยอ้นกลบั
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อย่างไม่เป็นทางการในทีประชุม  และเปิดโอกาสให้ซักถามและโต้แยง้  จากนันคณะกรรมการ

ประเมินตอ้งจดัทาํรายงานผลการประเมินระบบการประกนัคุณภาพภายใน และเสนอแนะแนวทาง

ในการพฒันาระบบการประกนัคุณภาพภายใน  

 3. ผลการพัฒนารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  พบว่า  รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม

ประยกุตใ์ชห้ลกัการบริหารตามกระบวนการ PODC กับการดาํเนินการประกันคุณภาพภายใน 

3 ระบบ คือ การพฒันาคุณภาพการศึกษา การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมิน

คุณภาพภายใน  โดยการพฒันารูปแบบการบริหารดงักล่าว ใชห้ลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ  

หลกัการทาํงานเป็นทีม  และหลกัการกระจายอาํนาจ ดงันี 

  3.1 การวางแผน  ดาํเนินการโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ  

จากกองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจ

จงัหวดัชายแดนภาคใต ้กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง และผูท้รงคุณวุฒิภายนอก เพือกาํหนด

นโยบาย กาํหนดมาตรฐานการศึกษา จัดทาํคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กาํหนด

วตัถุประสงค/์เป้าหมาย แนวทาง/วิธีการ ระยะเวลา เครืองมือ รูปแบบการรายงาน งบประมาณและ

ทรัพยากร ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน ทงันีเนืองจาก

การวางแผนเป็นขันตอนแรกและสําคัญยิงสําหรับการพฒันาระบบประกันคุณภาพการศึกษา       

ของสถานศึกษา ซึงการประกนัคุณภาพการศึกษาเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคนในสถานศึกษา

ตอ้งร่วมมือกนั ทงัชุมชนและหน่วยงานตน้สังกดั ภายใตก้ารกาํกบั ดูแล และสนับสนุนส่งเสริม

ของหน่วยงานต้นสังกัด เข้ามามีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตาม ประเมินผล 

พฒันาปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ เพือสร้างความมนัใจ

ว่าผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการศึกษาทีมีคุณภาพจากสถานศึกษา เพือพฒันาความรู้ความสามารถและ

คุณลกัษณะทีพึงประสงค์ ตามมาตรฐานการศึกษาและตวับ่งชี เพือการประเมินคุณภาพภายนอก     

ซึงสอดคลอ้งกบัจาํรัส นองมาก (2545 : 28) และรุ่ง  แกว้แดง (2544 : 107) ไดอ้ธิบายว่าการประกนั

คุณภาพการศึกษาเป็นหนา้ทีและความรับผดิชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา  โดยเริมตน้จากผูบ้ริหาร

สถานศึกษาทีตอ้งมีความสามารถออกแบบกระบวนการการบริหารการทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

และตอ้งสอดคลอ้งกบัปรัชญา เป้าหมาย วิสัยทศัน์ และภารกิจของสถานศึกษา โดยกระบวนการ

บริหารอนัดบัแรก คือ การวางแผนการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา เพราะการทีระบบประกนั

คุณภาพการศึกษาจะประสบผลสาํเร็จ และเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษากาํหนดไดน้ันขึนอยู่กบั

ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งดาํเนินการวางแผน และพฒันาระบบประกนัคุณภาพอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 

เพือการพฒันา ปรับปรุง สถานศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนือง  และสาํนักงานคณะกรรมการ
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การศึกษาแห่งชาติ (2543 : 11)  ได้กล่าวว่า การประกันคุณภาพเป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคน

ในสถานศึกษา  รวมทงัผูเ้กียวขอ้งตอ้งร่วมกนักาํหนดเป้าหมาย วางแผน ติดตามประเมินผล พฒันา 

ปรับปรุง ช่วยกนัคิด ช่วยกนัทาํ ช่วยกนัผลกัดนัใหส้ถานศึกษามีคุณภาพ ตลอดจนวีระยุทธ ชาตะกาญจน์ 

(2555 : 149) กล่าวว่า กลไกสาํคญัในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษา เป็นหน้าทีของบุคลากรทุกคน 

ทงัในและนอกสถานศึกษา โดยการดาํเนินการตอ้งยึดหลกัการมีส่วนร่วม และการกระจายอาํนาจ

ให้ทุกฝ่ายเขา้มากาํหนดนโยบาย วางแผน กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงาน 

  3.2 การจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน ดาํเนินการดงันี 

   1) ปรับโครงสร้างโดยเพิมฝ่ายประกนัคุณภาพของศูนยฝึ์กอบรม ซึงมีผูก้าํกบัการ 

เป็นหวัหนา้เหมือนกบัฝ่ายต่าง ๆ ของศูนยฝึ์กอบรม เพือง่ายต่อการประสานกบัฝ่ายต่าง ๆ เนืองจาก

หวัหนา้ฝ่ายเป็นระดบัเดียวกนั  ซึงแต่เดิมเป็นเพียงงานประกนัคุณภาพมีหัวหน้าเป็นสารวตัร ทาํให้

ยากกบัการประสานงานกบัฝ่ายต่าง ๆ ทีหวัหนา้ฝ่ายเป็นผูก้าํกบัการ ซึงการประกนัคุณภาพการศึกษา

จาํเป็นตอ้งมีหน่วยงานรับผดิชอบโดยตรงในการประสานงาน ระหว่างฝ่ายประกนัคุณภาพกบัฝ่าย / 

แผนก/งานอืนๆ ทีเกียวขอ้ง และผูป้ระเมินคุณภาพภายในและภายนอก หรือจากสาํนักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   

   2) จดัตงัคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรรมการ ในการบริหารการประกนั

คุณภาพภายใน ซึงยดึหลกัการมีส่วนร่วม ความรับผดิชอบ การทาํงานเป็นทีม และการกระจายอาํนาจ

ของบุคลากรทงัในส่วนกองบญัชาการศึกษา  ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม 

ศูนยป์ฏิบัติการตาํรวจจังหวดัชายแดนภาคใต ้กองบังคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง และผูท้รงคุณวุฒิ

ภายนอก โดยเฉพาะการตงัคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา ซึงประกอบดว้ย 

บุคลากรของกองบญัชาการศึกษา ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 - 8 ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการ

ตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้และกองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการ

เพือทาํหนา้ทีในการประเมินคุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรมทีไม่ใช่ศูนยฝึ์กอบรมทีเป็นหน่วยรับการตรวจ  

ซึงถือเป็นการประเมินคุณภาพภายในขา้มศูนยฝึ์กอบรม  ทังนีเพือป้องกนัการประเมินทีเขา้ขา้ง

ศูนยฝึ์กอบรมของตนเอง นอกจากนันยงัถือว่าเป็นการแลกเปลียนเรียนรู้ซึงกนัและกนั พร้อมทัง

ไดแ้นวปฏิบติัทีดีไปปรับใชก้บัการดาํเนินการของศูนยฝึ์กอบรมไดด้ว้ย  

    3) แต่งตงักรรมการประเมินอภิมาน เพือตรวจสอบการประเมินคุณภาพภายใน

ของคณะอนุกรรมการประเมินคุณภาพภายในกองบญัชาการศึกษา ซึงเป็นการช่วยยกระดบัคุณภาพ

มาตรฐานของการประเมินทีทาํให้ผลการประเมินมีความถูกตอ้งมากขึน เนืองจากมีการตรวจสอบ

คุณภาพการดาํเนินงานซาํ และช่วยใหผู้มี้ส่วนเกียวขอ้งไดม้องเห็นจุดแข็ง จุดอ่อนของการประเมิน 

รวมทงัทาํให้ผูบ้ริหารเกิดความมนัใจในผลการประเมินว่ามีความถูกต้องน่าเชือถือทีจะนาํไปใช้
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ประโยชน์ ตลอดจนทาํใหผู้ป้ระเมินไดพ้ฒันาและเพิมทกัษะการดาํเนินงานใหม้ากขึนจากการเรียนรู้

จุดบกพร่องต่าง ๆ ทีกรรมการประเมินอภิมานนาํเสนอ   

  จากการจัดองค์การและการจัดคนเขา้ทาํงานดงักล่าวสอดคลอ้งกับหลกัการพฒันา

ระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 3 ประการ  (สาํนกัวิชาการและมาตรฐาน

การศึกษา, 2549 : 3-4)  คือ  การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทาํงาน (participation)  โดยให้

หน่วยงานต่าง ๆ และชุมชน  เขา้มามีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา  เพือร่วมคิด 

ร่วมตดัสินใจ สนับสนุนส่งเสริมและติดตามตรวจสอบการดาํเนินงานของสถานศึกษา  และร่วม

ภาคภูมิใจในความสาํเร็จ  โดยการแสดงภาระรับผดิชอบทีตรวจสอบได ้(accountability)  ในการร่วมกนั

กาํหนดเป้าหมาย  และสาํนกัทดสอบการศึกษา (2554 : 3)  กล่าวว่า  กลไกสาํคญัในการขบัเคลือน 

ใหเ้กิดการดาํเนินงานบรรลุเป้าหมาย  ประกอบดว้ย  การจดับุคลากรใหเ้หมาะสมกบัศกัยภาพ  ภาระ

และปริมาณงาน  โดยใชห้ลกัการกระจายอาํนาจและการมีส่วนร่วมตรวจสอบ  และถ่วงดุลการทาํงาน

ทุกดา้น  ตลอดจน Rangsun Wiboonuptum  (2002)  ศึกษาวิจยัพบว่าการประกนัคุณภาพการศึกษา

เป็นกระบวนการร่วมมือกนัซึงจะก่อใหเ้กิดระบบกิจกรรมการสอนอยา่งสูงสุด  

  3.3 การอาํนวยการและการสงัการ มีการส่งเสริมความรู้ความเขา้ใจ สร้างความตระหนัก 

ในการ ป ร ะ กัน คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า แ ก่ บุ ค ลา ก ร อ ย่ า ง ต่ อ เ นื อ ง  เ พ ร า ะ บุ ค ลา ก ร ข อ ง ทัง 

ศูนยฝึ์กอบรมและกองบญัชาการศึกษา ทงัผูบ้ริหารและผูป้ฏิบติัมีการโยกยา้ยสับเปลียนเป็นประจาํ

ทุกปี ทาํใหข้าดความรู้ความเขา้ใจและความต่อเนืองในการบริหารและการทาํงานดา้นการประกนั

คุณภาพการศึกษา ดงันันจึงตอ้งมีการส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรไดร้ับการเพิมพูนความรู้

อย่างต่อเนือง ซึงสอดคลอ้งกบักรมวิชาการ (2544) กล่าวว่าการกาํหนดวิธีการดาํเนินการจดัระบบ

การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ตอ้งสร้างบุคลากรทงัสถานศึกษาให้เป็นผูรู้้  

ผูเ้ขา้ใจและสามารถปฏิบติังานตามระบบคุณภาพได ้เพราะคุณภาพการศึกษาเป็นเรืองของทุกคน

ทีอยู่ในกระบวนการจดัการจะตอ้งปฏิบติั จึงจาํเป็นตอ้งอบรมให้ความรู้ในการดาํเนินการพฒันา

คุณภาพการศึกษา ตลอดจนสร้างจิตสํานึก เพือสร้างว ัฒนธรรมการทํางานให้เป็นไปตาม

วตัถุประสงคที์ตอ้งการ  และกรมวิชาการ (2546 : 3) ไดเ้สนอหลกัการสาํคญัของการประกนัคุณภาพ

การศึกษา คือ เนน้ความสาํคญัของการสร้างองคค์วามรู้ ทกัษะ และความมนัใจแก่บุคลากรทีเกียวขอ้ง 

ทงัภายในและภายนอก  ตลอดจนเปรมจิต  มอร์ซิง (2556 : 145-152)  ศึกษารูปแบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในวิทยาลยัชุมชน  พบว่า  การดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตอ้งมี

การพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ ความเขา้ใจ และเจตคติทีดีต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา  รวมทงั 

Owlia and Aspinwall (1996) ศึกษาเกียวกบัคุณภาพการศึกษา  โดยไดส้รุปเป็นมิติคุณภาพการศึกษา 

6 มิติ ซึงมิติหนึงทีพบ คือ มิติทีเนน้การถ่ายทอดความรู้ 
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   นอกจากนันยงัมีการฝึกอบรมผูป้ระเมินคุณภาพภายใน ซึงมีวตัถุประสงค์ 

เพือพฒันาความสามารถของผูป้ระเมินคุณภาพการศึกษาภายในใหส้ามารถทาํหนา้ทีเป็นคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไดอ้ย่างเหมาะสม  มีประสิทธิภาพ และมีความรู้ ความสามารถ 

รวมทงัทกัษะในการทาํหนา้ทีผูป้ระเมินภายใน  ตลอดจนมีแนวปฏิบติัในการประเมินคุณภาพภายใน

ทีมีมาตรฐานเดียวกนั  อนัจะนาํไปสู่การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีเป็นมาตรฐานเดียวกนั 

รวมทงัส่งเสริมให้การประกนัคุณภาพการศึกษาภายในมีความเข้มแข็ง และเพือให้ไดผู้ป้ระเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในทีสามารถทาํหนา้ทีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทีมีมาตรฐาน 

ตลอดจนสร้างความมนัใจและเป็นทียอมรับของศูนยฝึ์กอบรมทีรับการประเมินและหน่วยงานอืน

ทีจะนาํผลการประเมินไปใชป้ระโยชน์ต่อไป  สอดคลอ้งกบัสมหวงั  พิธิยานุวฒัน์  (2552)  ทีไดก้ล่าวถึง

สภาพปัญหาของการประเมินคุณภาพภายในไวว้่า  ผลการประเมินไม่น่าเชือถือขาดรูปแบบ

การประเมินทีชดัเจน  ขาดการมีส่วนร่วมจากผูม้ีส่วนเกียวขอ้ง  และการประเมินไม่เป็นระบบ  

ไม่ต่อเนือง และขอ้มูลไม่ครบถว้น  และสิริศกัดิ  อาจวิชยั (2556 : 199) ศึกษาการพฒันารูปแบบ

การประเมินอภิมานสถานศึกษา พบว่า บุคลากรยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในเรืองของการประเมินภายใน  

และตอ้งการความช่วยเหลือจากหน่วยงานตน้สงักดัดา้นกระบวนการดาํเนินงานประเมินภายในและ

ดา้นบุคลากรทีมีความรู้ 

  3.4 การควบคุม  ดาํเนินการโดยคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ทงันีเพือเป็น

การกระจายอาํนาจ  ซึงก่อใหเ้กิดความคล่องตวัในการปฏิบติังาน  เนืองจากศูนยฝึ์กอบรมมีลาํดบัขนั

การบงัคบับญัชาในหลายระดบั  และตอ้งปฏิบติัตามคาํสั งของผูบ้งัคบับญัชาตามลาํดบัชนัอย่างเคร่งครัด  

ซึงลกัษณะดงักล่าวถึงแมจ้ะเป็นจุดแข็งขององคก์ารในอนัทีจะทาํใหภ้ารกิจทีไดรั้บมอบหมายบรรลุ

เป้าหมาย  แต่อาจเป็นอุปสรรคต่อการบริหารการประกนัคุณภาพการศึกษาทีเป็นการจดัโครงสร้าง

องค์การแบบแบน (Flat Organization)  วฒันธรรมการทาํงานเป็นทีม  มีส่วนร่วม รวมถึง

ความรับผดิชอบ และการกระจายอาํนาจ ซึงสอดคลอ้งกบัสุเทพ  ชิตยวงษ์ (2551 : 227) ศึกษาการสร้าง

รูปแบบการพฒันาบุคลากรทีกาํกบัติดตามการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่า การกระจาย

อาํนาจ โดยการมอบอาํนาจหรือกระจายอาํนาจให้กบัผูรั้บผิดชอบให้มีการสั งการ เพือก่อให้เกิด

ความสะดวกคล่องตวัในการปฏิบติังานสูงขึน 
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3.  ข้อเสนอแนะการวจิยั 

 3.1 ขอ้เสนอแนะในการนาํผลการวิจยัไปใช ้

  3.1.1 ผูบ้ริหาร และผูรั้บผดิชอบการประกนัคุณภาพการศึกษา ควรศึกษาทาํความเขา้ใจ

และร่วมกนัในการนาํรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ มาใชเ้ป็นแนวทางในการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน เพือใหเ้กิดประสิทธิภาพ  

ประสิทธิผล และคุณภาพ 

  3.1.2 กองบญัชาการศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดศูนยฝึ์กอบรม ของสํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ นาํขอ้มูลจากการวิจยัครังนีไปใชจ้ดัทาํแผนบริหารในการกาํกบั ติดตาม การบริหาร

การประกนัคุณภาพภายใน 

  3.1.3 สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ  ควรนาํขอ้มูลจากผลการวิจยัไปใชใ้นการกาํหนด

นโยบายการบริหารการประกนัคุณภาพภายในใหศู้นยฝึ์กอบรม 

 3.2 ขอ้เสนอแนะสาํหรับการวิจยัครังต่อไป 

  3.2.1 ควรมีการนาํรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ซึงเป็นผลจากการวิจยัครังนีไปทดลองใชจ้ริงในศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ เพือเป็นแนวทางการศึกษาค้นควา้ปรากฏการณ์ทีเกิดขึนจริงในศูนยฝึ์กอบรม

ในบริบท สภาพแวดลอ้มทีแตกต่างกนั เพือปรับปรุงรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติใหมี้ความสมบูรณ์ยงิขึนต่อไป 

  3.2.2 ควรมีการศึกษารูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของหน่วย

ทีรับผดิชอบจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาร หลกัสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค สาํนักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ เพือจะไดข้อ้สนเทศทีจะนาํมาใชป้ระโยชน์ในการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ใหมี้ประสิทธิผลยงิขึน 

  3.2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยปัจจัยทีส่งผลต่อความสําเร็จของการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม และหน่วยทีรับผิดชอบจดัการศึกษาอบรมหลกัสูตรผูบ้ริหาร หลกัสูตร

พิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 
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รายชือผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจเครืองมือ 

 

 

1.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรรณี  แกมเกตุ  อาจารยภ์าควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา 

      คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.ดวงกมล  ไตรวจิิตรคุณ อาจารยภ์าควิชาวิจยัและจิตวิทยาการศึกษา 

      คณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

3.  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วิชยั  เสวกงาม  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายประกนัคุณภาพและบริหาร 

      ทรัพยากรมนุษย ์คณะคุรุศาสตร์ 

      จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

4.  พลตาํรวจตรี ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชารัฐศาสตร์   

      มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

5.  พนัตาํรวจเอกหญิง ดร.ปราณี  เสนีย ์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์(สบ 4)  

      วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ 
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รายชือผู้เชียวชาญในการสนทนากลุ่ม (Focus Group)  
 

 

1.  พลตาํรวจตรี ดร.กิจพิณิฐ อุสาโห  อาจารยป์ระจาํสาขาวิชารัฐศาสตร์   

      มหาวิทยาลยันานาชาติแสตมฟอร์ด 

2.  รองศาสตราจารย ์ดร.วรัทยา ธรรมกิตติภาพ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์  

      มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

3.  นาวาอากาศเอกหญิง ดร.ธนพร แยม้สุดา  รองผูอ้าํนวยการกองวิทยากร  

      กรมแพทยท์หารเรือ 

4.  นายเกรียงไกร เหลืองอาํพล   อาจารยส์าขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  

      ผูต้รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดบัสาขาวชิา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล

 พระนคร 

5.  พนัตาํรวจเอกหญิง นงเยาว ์สมพิทยานุรักษ ์ รองผูบ้งัคบัการ วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ 

6.  พนัตาํรวจเอกหญิง นารถรพี  อินทรสุวรรณ รองผูบ้งัคบัการ สาํนกัการศึกษาและ 

      ประกนัคุณภาพ 

7.  พนัตาํรวจเอกหญิง นิลพนัธุ ์ภารศิลป์  ผูก้าํกบัการ ฝ่ายอาํนวยการ วิทยาลยัการตาํรวจ 

8.  พนัตาํรวจเอก ชุมพล  พลรังสิต   ผูก้าํกบัการ ฝ่ายมาตรฐานและการประกนั 

      คุณภาพ 1 สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ 

9.  พนัตาํรวจโทหญิง สุรีรัตน์  ทศวงศช์าย   รองผูก้าํกบัการ ฝ่ายมาตรฐานการศึกษา  

      สาํนกัประกนัคุณภาพการศึกษา  

โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ 

10.  พนัตาํรวจโทหญิง อมรรัตน์  ณัฐไตรสิทธิ  สารวตัร ฝ่ายบริการการฝึกอบรม       

      กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 
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แบบสอบถามเพือการวจิยั 

เรือง 

การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม  

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิ

 

 

คาํชีแจง 

 1. แบบสอบถามนีมีวตัถุประสงค์เพือสาํรวจความคิดเห็นของท่านเกียวกับสภาพ

และปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ

โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี 

 ตอนที 1 สอบถามเกียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที 2  สอบถามเกียวกบัสภาพการปฏิบติัและปัญหาการบริหารการประกนั 

  คุณภาพภายในศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

 ตอนที 3  ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 

 2. ผูต้อบแบบสอบถาม คือ ผูบ้ริหาร ครู/อาจารย ์ครูฝึก และบุคลากรสายงานสนบัสนุน 

 3. ขอความกรุณาใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ตอบคาํถามให้ครบถว้นและตามสภาพความเป็นจริง

ของศูนยฝึ์กอบรม 

 

 

 

ขอขอบพระคุณยงิในความกรุณาตอบแบบสอบถาม 

พ.ต.ท.หญิง ระพีพร  เอียงอุบล 

นกัศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา 

หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต มหาวิทยาลยัสยาม 
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ตอนที 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง โปรดกาเครืองหมาย √ ลงใน (  ) หนา้ขอ้ความทีเป็นจริงเกียวกบัตวัท่าน 

 1. เพศ 

  (   ) ชาย 

  (   ) หญิง 

 2. อาย ุ ......................  ปี 

 3. ตาํแหน่งปัจจุบนั 

  (   ) ผูบ้ริหาร (ผบก., รอง ผบก., ผกก.) 

  (   ) ครู/อาจารย,์ ครูฝึก 

  (   ) ฝ่ายสนบัสนุน 

 4. ระดบัการศึกษา 

  (   ) ตาํกว่าปริญญาตรี 

  (   ) ปริญญาตรี 

  (   ) ปริญญาโท 

  (   ) ปริญญาเอก 

 5. ท่านสงักดัหน่วยงานใด 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 1 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 2 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 3 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 4 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 5 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 6 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 7 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรมตาํรวจภูธรภาค 8 

  (   ) ศูนยฝึ์กอบรม ศูนยป์ฏิบติัการตาํรวจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

  (   ) กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง 
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ตอนที 2 สภาพและปัญหาการบริหารการประกันคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ 

 

คาํชีแจง 

 1. แบบสอบถามนีเป็นแบบสอบถาม เพือศึกษาความคิดเห็นของท่านทีเกียวกบัสภาพ

และปัญหาการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ทงั 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการวางแผน 

ดา้นการจดัองคก์รและการจดัคนเขา้ทาํงาน ดา้นการอาํนวยการและการสงัการ และดา้นการควบคุม 

 2. โปรดอ่านและพิจารณาขอ้ความแต่ละขอ้อย่างละเอียด แลว้เขียนเครืองหมาย √ ลงใน

ช่องระดับความเห็นด้านขวามือทีตรงกับความเป็นจริงเกียวกับสภาพและปัญหาการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

 3. ความหมายของระดบัคะแนน คือ 

 5  หมายถึง   มีการปฏิบติัสมาํเสมอหรือทุกครัง /มีปัญหาในการปฏิบติัสมาํเสมอหรือทุกครัง 

   อยูใ่นระดบัมากทีสุด 

 4  หมายถึง   มีการปฏิบติับ่อยครัง /มีปัญหาในการปฏิบติับ่อยครัง อยูใ่นระดบัมาก 

 3  หมายถึง   มีการปฏิบติับางครัง /มีปัญหาในการปฏิบติับางครัง อยูใ่นระดบัปานกลาง 

 2  หมายถึง   มีการปฏิบติันอ้ยครัง /มีปัญหาในการปฏิบติันอ้ยครัง อยูใ่นระดบันอ้ย 

 1  หมายถึง   มีการปฏิบติันานๆ ครัง หรือไม่มีการปฏิบติัเลย /มีปัญหาในการปฏิบติั 

   นานๆ ครัง หรือไม่มีปัญหาเลย  อยูใ่นระดบันอ้ยทีสุด 

ตวัอย่าง 
 

ข้อ รายการ 
ระดับการปฏิบัต ิ ระดับปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

0 การจดัประชุมชีแจงเพือสร้างความรู้ความ

เขา้ใจเกียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพ

ภายใน 

   √  √     

คาํอธบิาย 

 จากตวัอยา่งการตอบแบบสอบถามตามขอ้ (0) หมายความว่า มีการจดัประชุมชีแจงเพือ

สร้างความรู้ความเขา้ใจเกียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยู่ในระดบัน้อย แต่แสดง

ว่าการจดัประชุมชีแจงเพือสร้างความรู้ความเข้าใจเกียวกบัการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน  

มีปัญหาอยูใ่นระดบัมากทีสุด 
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การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

ระดับ 

ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการวางแผน           

1. 

 

การประเมนิคุณภาพภายใน 

1.1   มีการกาํหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายของการประเมิน

คุณภาพภายใน 

 1.2 มีการกาํหนดระยะเวลาในการประเมินคุณภาพภายใน           

 1.3 มีการกําหนดทรัพยากรทีต้องใช้ในการดําเนินการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

          

 1.4 มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากรโดยการสร้าง

ความตระหนักถึงคุณค่าของการประเมินคุณภาพ

ภายใน 

          

 1.5 มีการวางแผนการวิเคราะห์/สรุปผลและรายงานผล

การประเมินคุณภาพภายใน 

          

2. การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา           

2.1 มีการวางแผนติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 2.2 มีการกาํหนดวตัถุประสงค์/เป้าหมายของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

          

 2.3 มีการเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากรโดยทาํความ

เขา้ใจเกียวกบัการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

          

 2.4 มีการกําหนดกรอบ/สาระสําคัญของการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

          

 2.5   มีการกําหนดวิ ธีการทีใช้ในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

          

 2.6 มีการจัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ 

การศึกษา 
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การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

ระดับ 

ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา           

3.1 มีการกาํหนดมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

 3.2 มีการกาํหนดวิสยัทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ เพือจดัทาํ

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

          

 3.3 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาทีชัดเจน

สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา 

          

 3.4 มีการศึกษาผลการประเมินหรือข้อมูลสารสนเทศต่าง  ๆ

ของศูนยฝึ์กอบรม เพือใชใ้นการวางแผนพฒันาการจดั

การศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน 

          

 3.5 มีการกาํหนดเป้าหมายการพฒันาคุณภาพการศึกษา  

ทงัในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

          

 3.6 มีการนําผลการประเมินไปใช้สนับสนุนการตัดสินใจ    

ในการจดัทาํแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

ด้านการจดัองค์การและจดัคนเข้าทํางาน           

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 

1.1 มีการแต่งตังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

 1.2 มีการกาํหนดบทบาทหน้าทีให้บุคลากรของศูนยฝึ์กอบรม

รับผดิชอบในการประเมินคุณภาพภายใน 

          

 1.3 บุคลากรมีส่วนร่วมในการดาํเนินงานตามทีกาํหนดไว้

อยา่งมีประสิทธิภาพ 

          

 1.4 มีการพัฒนาความสามารถของบุคลากรในการ

ปฏิบติังานต่าง ๆ  

          

 1.5 มีการตงักรรมการสร้างเครืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูล

พืนฐานของศูนยฝึ์กอบรมตามมาตรฐานการศึกษา 
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การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

ระดับ 

ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา    

 

       

2.1 มีการแต่งตังคณะกรรมการรับผิดชอบการติดตาม 

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

 2.2 มีการกําหนดบทบาทหน้าทีความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของ

ศูนยฝึ์กอบรมอยา่งชดัเจน 

          

 2.3 มีการสร้างความตระหนักความเขา้ใจเกียวกบัการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรทีเกียวขอ้ง 

          

 2.4 บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

          

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา           

3.1 มีการแต่งตงัคณะทาํงานจดัทาํมาตรฐานการศึกษาของ

ศูนยฝึ์กอบรม 

 3.2 มีการแต่งตังกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของศูนยฝึ์กอบรม 

          

 3.3 มีการกาํหนดโครงสร้างขนัตอนการบริหารงานทีเอือต่อ

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 3.4 มีการแต่งตงัคณะกรรมการรับผิดชอบดาํเนินงานตาม

แผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 3.5 มีการสร้างความร่วมมือให้ทุกฝ่ายทีเกียวขอ้งร่วมกัน

วางแผน 

          

 3.6 มีการร่วมมือตามบทบาทหน้าทีของผูที้เกียวขอ้งต่อ

การดาํเนินการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
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การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

ระดับ 

ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

ด้านการอํานวยการและการสังการ           

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 

1.1 จดัวางกรอบแนวทางและรูปแบบของการประเมิน

การประกนัคุณภาพภายใน 

 1.2 มีการสร้างเครืองมือประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ตามมาตรฐาน 

          

 1.3 มีการจัดทาํคู่มือประเมินคุณภาพภายในครอบคลุม

ชดัเจน และเผยแพร่ใหก้บัผูมี้ส่วนเกียวขอ้ง 

          

 1.4 มีการจดักิจกรรมใหค้วามรู้ และฝึกอบรมคณะกรรมการ

ประเมินคุณภาพภายใน 

          

 1.5   มีการจดัสิงอาํนวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากร 

เพือการปฏิบติั กาํกบั ติดตามการทาํงาน 

          

2. การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา           

2.1 มีการชีแจงแนวการดาํเนินงาน วตัถุประสงค์ขอบข่าย

สาระสาํคญัของการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

 2.2 มีการจดัทาํ/จดัหาเครืองมือในการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา 

          

 2.3 มีการกาํหนดเกณฑ์การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

          

 2.4 มีการจัดทํา คู่ มือการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา 

          

 2.5 มีการนิเทศการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาให้

บุคลากรทีเกียวขอ้ง 
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การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

ระดับ 

ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา           

3.1 มีการส่งเสริม การนิเทศ ติดตาม เพือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 3.2 มีการพฒันาบุคลากรเพือการพฒันาคุณภาพการศึกษา           

 3.3 มีการจัดทาํเครืองมือเก็บรวบรวมข้อมูลเกียวกับ

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 3.4   มีการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรเขา้มามีส่วนร่วม

ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 3.5 มีการกาํหนดวิธีการแกไ้ขปัญหาและพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

          

ด้านการควบคุม           

1. การประเมนิคุณภาพภายใน 

1.1 มีการจัดทาํรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอต่อ

คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด 

หน่วยงานทีเกียวขอ้ง และเปิดเผยต่อสาธารณชน 

 1.2 มีการนําผลการประเมินมาสรุปรวมและจัดทาํเป็น

สารสนเทศ 

          

 1.3 มีการนาํผลการประเมินไปใชใ้นการกาํกบัติดตามและ

ควบคุมการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้

          

 1.4 มีการนําผลไปปรับเปลียนแผนหรือโครงการต่างๆ 

เพือให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขการดาํเนินงานอย่าง

ต่อเนือง 

          

 1.5 มีการสรุปผลการประ เมินคุณภาพภายในตา ม

มาตรฐานการศึกษา 
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การบริหารการประกนัคุณภาพภายใน 

ระดับ 

การปฏิบัต ิ

ระดับ 

ปัญหา 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2. การตดิตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา           

2.1 มีการดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา

ครอบคลุมขอบข่ายการดาํเนินการทุกขันตอน เพือ

ปรับปรุงพฒันาใหเ้หมาะสมและเป็นไปตามเป้าหมาย 

 2.2 มีการกาํกบั ติดตามการทาํงานทงัระดบัรายบุคคลและ

รายกลุ่ม 

          

 2.3 มีการวิเคราะห์และสรุปผลการติดตามตรวจสอบและ

นาํผลทีไดไ้ปใชพ้ฒันาคุณภาพการศึกษา 

          

 2.4 มีการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา พร้อมทังเสนอแนะมาตรการเร่งรัดการพฒันา

คุณภาพการศึกษา 

          

 2.5 มีการนาํผลการตรวจสอบคุณภาพไปปรับแผนพฒันา

การจดัการศึกษา 

          

3. การพฒันาคุณภาพการศึกษา           

3.1 มีการกาํกบัการดาํเนินการตามแผน เพือพฒันาคุณภาพ

การศึกษา 

 3.2 มีการเผยแพร่ผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ

แลกเปลียนเรียนรู้เพือใหเ้กิดการพฒันา 

          

 3.3 มีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปแก้ไข

ขอ้บกพร่อง เพือพฒันาการศึกษาอยา่งต่อเนือง 

          

 3.4 มีการใชผ้ลการประเมินเป็นแนวทางในการดาํเนินงาน

ใหเ้ป็นไปตามแผนทีกาํหนดไว ้

          

 3.5 มีการใช้ผลการประเมินเป็นเครืองมือในการปรับปรุง

แกไ้ขการดาํเนินงานอย่างต่อเนือง 
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ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืน ๆ  

 ดา้นการวางแผน ………………………………………….................................................. 

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

..................................................................................................................................................…........

. 

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

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

 

 ดา้นการจดัองคก์ารและการจดัคนเขา้ทาํงาน  ……...……..………………………………. 

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

..........................................................................................................................................…................ 

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

 

 ดา้นการอาํนวยการและการสงัการ.………………………………………………………. 

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

.............................................................................................................................................…............. 

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

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

 

 ดา้นการควบคุม………………….………………………………………………………. 

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

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

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

............................................................................................................................................................. 
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กรอบประเด็นคาํถามการสัมภาษณ์ผู้รับผดิชอบงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 

1. ศูนยฝึ์กอบรมของท่านมีการวางแผนการบริหารการประกนัคุณภาพภายในหรือไม่  อยา่งไร 

2. ศูนยฝึ์กอบรมของท่านมีโครงสร้างองคก์ร  การมอบหมายหนา้ทีความรับผดิชอบ/การแต่งตงั 

 คณะทาํงาน/คณะกรรมการ ดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในหรือไม่  อยา่งไร 

3. ศูนยฝึ์กอบรมของท่านมีการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในอยา่งไร  และรูปแบบทีใชเ้ป็น 

 อยา่งไร 

4.  ศูนยฝึ์กอบรมของท่านมีการอาํนวยการและการสงัการในการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายใน 

 หรือไม่ อยา่งไร 

5. ศูนยฝึ์กอบรมมีการควบคุมการดาํเนินการประกนัคุณภาพภายในหรือไม่  อยา่งไร 

6. การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรมมีปัญหาอะไรเกิดขึนบา้ง  และมีแนวทางการแกไ้ข 

 อยา่งไร 

7. ขอ้เสนอแนะอืน ๆ   
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ข้อคาํถามในการพจิารณารูปแบบการบริหารการประกนัคณุภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม  

สํานักงานตาํรวจแห่งชาต ิโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) 

 

 การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สํานักงาน

ตาํรวจแห่งชาติ มีขนัตอนในการพฒันารูปแบบ 5 ขนัตอน คือ ขนัตอนที 1 ศึกษาสภาพ และปัญหา

การบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ขนัตอนที 2 ศึกษาแนวทางการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม ขนัตอนที 3 การพฒันารูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม ขนัตอนที 4 ประเมินรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม และขนัตอนที 5 การยนืยนัความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม โดยในขณะนีเป็นขนัตอนที  4  เป็นการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบที

ผูว้ิจยัพฒันาขึน ซึงขนัตอนนีผูว้ิจยัใชกิ้จกรรมการสนทนากุล่ม (Focus  Group  Discussion)  เพือเป็น

การแลกเปลียนเรียนรู้ประสบการณ์ของผูเ้กียวขอ้งในการดาํเนินงานตามระบบการประกนัคุณภาพ

การศึกษาภายใน  โดยมีผูเ้ชียวชาญดา้นการประกนัคุณภาพภายใน เป็นผูเ้ขา้ร่วมสนทนากลุ่ม จาํนวน 

10 คน ประกอบดว้ย นกัวิชาการจากภายนอก  ผูเ้ชียวชาญดา้นการประกนัคุณภาพจากกองบญัชาการศึกษา 

กองบงัคบัการฝึกอบรมตาํรวจกลาง วิทยาลยัพยาบาลตาํรวจ โรงเรียนนายร้อยตาํรวจ วิทยาลยัการตาํรวจ 

และกรมแพทยท์หารเรือ โดยมีประเด็นการสนทนากลุ่ม จาํนวน 10 ประเด็น  ดงันี 

 1. (ร่าง) รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจ

แห่งชาติทีพฒันาขึนในแนวทางการบริหาร PODC ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 2. เมือพิจารณาในภาพรวมวตัถุประสงคข์องรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 3. เมือพิจารณาในภาพรวมของโครงสร้างองค์กรการบริหารการประกนัคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 4. เมือพิจารณาในภาพรวมของหลกัการของรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 5. เมือพิจารณาในภาพรวมของกลไกการบริหารทีใชใ้นการพฒันารูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่

อยา่งไร 

 6. เมือพิจารณาในภาพรวมของวิธีดาํเนินการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 
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 7. เมือพิจารณาในภาพรวมของการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการบริหาร 

PODC แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 8. เมือพิจารณาในภาพรวมของการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง 

การบริหาร PODC แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 9. เมือพิจารณาในภาพรวมของการประเมินคุณภาพภายในตามแนวทางการบริหาร 

PODC แลว้ท่านเห็นดว้ยหรือไม่อยา่งไร 

 10. ขอ้เสนอแนะอืน ๆ 
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แบบยืนยนัความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ 

ของรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนย์ฝึกอบรม สํานกังานตาํรวจแห่งชาต ิ

 

คาํชีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบบันีมีวตัถุประสงคเ์พือตอ้งการทราบความคิดเห็นของท่านเกียวกบั

รูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในดา้น

ความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และความเป็นประโยชน ์

 2. แบบสอบถามฉบบันีแบ่งเป็น 3 ตอน ประกอบดว้ย 

  ตอนที 1 ขอ้มูลทวัไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

  ตอนที 2 ความคิดเห็นเกียวกับการยืนยนัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพ

ภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนักงานตาํรวจแห่งชาติ ในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และ

ความเป็นประโยชน์ โดยขอ้คาํถามเป็นลกัษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

  ตอนที 3 ความคิดเห็นเกียวกับข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกับรูปแบบการบริหาร

การประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ โดยขอ้คาํถามเป็นลกัษณะ

คาํถามปลายเปิด 

 3. ระดบัความคิดเห็น 

5 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และความเป็น 

   ประโยชนข์องรูปแบบในระดบัมากทีสุด 

  4 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และความเป็น 

     ประโยชนข์องรูปแบบในระดบัมาก 

  3 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และความเป็น 

     ประโยชนข์องรูปแบบในระดบัปานกลาง 

  2 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และความเป็น 

     ประโยชนข์องรูปแบบในระดบันอ้ย 

  1 หมายถึง  มีความเหมาะสม/ความเป็นไปได/้และความเป็น 

     ประโยชนข์องรูปแบบในระดบันอ้ยทีสุด 
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ตอนที 1 ข้อมูลทัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

คาํชีแจง  โปรดทาํเครืองหมาย / ลงใน  หรือเติมขอ้ความลงในช่องว่างทีตรงกบัความเป็นจริง 

1. เพศ 

 1. ชาย    2. หญิง 

 

2. อาย ุ

 1. นอ้ยกว่า 25 ปี  2. 25 - 30 ปี  3. 31 - 35 ปี 

 4. 36 - 40 ปี   5. 41 - 45 ปี  6. 46 - 50 ปี 

 7. มากกว่า 50 ปี  

 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 

 1. ตาํกว่าปริญญาตรี  2. ปริญญาตรี  3. ปริญญาโท 

 4. ปริญญาเอก   5. อืน ๆ โปรดระบุ ................................................... 

 

4. ประสบการณ์ในการทํางานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 1. นอ้ยกว่า 1 ปี  2. 1 - 2 ปี  3. 3 - 4 ปี 

 4. 5 - 6 ปี  5. 7 - 8 ปี  6. 9 - 10 ปี 

 7. มากกว่า 10 ปี 
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ตอนที 2  ความคิดเห็นเกียวกับการยืนยนัรูปแบบการบริหารการประกันคุณภาพภายในของ

ศูนยฝึ์กอบรม สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ ในดา้นความเหมาะสม ความเป็นไปได ้และเป็นประโยชน ์

 

ข้อ รายการ 

ระดับความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1. วตัถุประสงค์ของการพฒันา

รูปแบบการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

เป็นอยา่งไร 

               

2. หลักการทีใช้ในการพัฒนา

รูปแบบการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

เป็นอยา่งไร 

               

3. กลไ ก ก า ร บ ริ ห า ร ที ใช้ใน   

การพฒันารูปแบบการบริหาร

การประกันคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรมเป็นอยา่งไร 

               

4 ภ า พ ร ว ม ข อ ง โ ค ร ง ส ร้ า ง

องคก์รการบริหารการประกนั

คุณภาพภายในของ 

ศูนยฝึ์กอบรม เป็นอยา่งไร 

               

5 วิ ธี ด ํ า เ นิ น ก า ร ต า ม แ น ว

ทางการบริหาร (PODC) ทีใช้

ในการพฒันารูปแบบการบริหาร

การประกันคุณภาพภายใน

ของศูนยฝึ์กอบรม เป็นอยา่งไร 
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ข้อ รายการ 

ระดับความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

6 ภาพรวมของการวางแผน  

การพฒันาคุณภาพการศึกษา 

เป็นอยา่งไร 

               

7 ภาพรวมของการจัดองค์กร

และการจดัคนเขา้ทาํงานการ

พฒันาคุณภาพการศึกษา  

เป็นอยา่งไร 

               

8 ภาพรวมของการอาํนวยการ

และก ารสั งการการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาเป็นอยา่งไร 

               

9 ภาพ รว มข องก าร คว บคุม

การพฒันาคุณภาพการศึกษา

เป็นอยา่งไร 

               

10 ภาพรวมของการวางแผน 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา เป็นอยา่งไร 

               

11 ภาพรวมของการจัดองค์กร

และการจดัคนเขา้ทาํงานการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษาเป็นอยา่งไร 

 

               

12 ภาพรวมของการอาํนวยการ

และการสงัการการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

เป็นอยา่งไร 
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ข้อ รายการ 

ระดับความคดิเห็น 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ เป็นประโยชน์ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

13 ภาพรวมของการควบคุม

การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศึกษา เป็นอยา่งไร 

               

14 ภาพรวมของการวางแผน 

การประเมินคุณภาพภายใน 

เป็นอยา่งไร 

               

15 ภาพรวมของการจดัองคก์ร

และการจัดคนเข้าทาํงาน

การประเมินคุณภาพภายใน  

เป็นอยา่งไร 

               

16 ภาพรวมของการอาํนวยการ

และการสงัการการประเมิน

คุณภาพภายใน เป็นอยา่งไร 

               

17 ภาพรวมของการควบคุม

การประเมินคุณภาพภายใน  

เป็นอยา่งไร 

               

 

ตอนที 3 ข้อเสนอแนะอืน ๆ เกียวกบัรูปแบบการบริหารการประกนัคุณภาพภายในของศูนยฝึ์กอบรม 

สาํนกังานตาํรวจแห่งชาติ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ประวัติผู้วิจัย 

 

ชือ– สกุล  พนัตาํรวจโทหญิง ระพีพร  เอียงอุบล 

วนั เดือน ปี เกดิ  9  ตุลาคม  2506 

สถานทีเกดิ  อาํเภอบา้นลาด  จงัหวดัเพชรบุรี 

ทีอยู่ปัจจุบนั  56/168  ถนนรัตนาธิเบศร์  ตาํบลเสาธงหิน  อาํเภอบางใหญ่ 

   จงัหวดันนทบุรี 

สถานทีทํางานปัจจุบัน กองบญัชาการศึกษา  ถนนวภิาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจกัร 

   กรุงเทพมหานคร 

ตาํแหน่งงานปัจจุบัน รองผูก้าํกบัการ ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคุณภาพ 1 

   สาํนกัการศึกษาและประกนัคุณภาพ กองบญัชาการศึกษา 

ประวตักิารศึกษา  มนุษยศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

   นิติศาสตรบณัฑิต  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

   ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

   ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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