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  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลาง พ.ศ.255๙  ฉบับนี ้จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเป็น

การปฏิบัตติามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓

ที่ก าหนดให้มกีารประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน   

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง

เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นขา้ราชการต ารวจ  ในการจัดการฝึกอบรมได้ค านึงถึงคุณภาพของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ซึ่งเนน้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยมีข้าราชการและบุคลากรทุกคน

ร่วมกัน วางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งช้ีในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้

ข้าราชการต ารวจในหน่วยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการ

ต ารวจในสังกัดได้รับรู้ ท าความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกกระบวนการ เพ่ือให้การ

ปฏิบัตภิารกิจในแตล่ะส่วนสอดคลอ้งกัน และให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุลว่งอย่างเป็นรูปธรรม  

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์ ครฝูึก และข้าราชการต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ในการด าเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละ

เวลาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง เพ่ือกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจะได้น าไป

ด าเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป   และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและผลการด าเนินงานของกองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลาง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง

คุณภาพองค์การ การจัดการศึกษาและเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และ

เช่ือมั่นว่าจะผลิตข้าราชการต ารวจให้เป็นต ารวจมืออาชีพของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    

       พลต ารวจตรี 

              (ชอบ  คิสาลัง) 

            ผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

                    ๑๑ มกราคม  ๒๕60 
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บทสรุปผู้บรหิำร          ง 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นและสภำพกำรด ำเนนิงำนของหน่วยศกึษำอบรม   ๑ 

ส่วนที่ ๒  ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวับ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ๒๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ๒๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ๓๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ๔๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ ๔๕ 

                              ประโยชน์ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ผลของการด าเนนิโครงการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ๕๐ 

                 ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ ผลของการด าเนนิงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ ๕๘ 

               ที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม  ๖๑

ตัวบ่งช้ีที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๖๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ ครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพ่ิมพูนความรู/้ประสบการณ์ ๗๖ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ๗๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม ๘๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ๙๐ 

                   ที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ การบรหิารความเสี่ยง ๙๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้          ๑๐๑ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         ๑๐๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๗ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม           ๑๑๔ 
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ตัวบ่งช้ีที่ ๑๘  ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่             ๑๑๙ 

                   หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๙ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม             ๑๒๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒๐ ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า         ๑๒๙ 

  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ            ๑๓๔ 

ภำคผนวก           

ผนวก ก  แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศกึษำอบรม (Common Data Set)          ๑๔๔ 

ผนวก ข  ค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ          ๑๕๙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ง 

บทสรุปผู้บริหำร 
 

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม     

อยู่  ๒ ลักษณะ คือ  ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเตรียมเข้ารับราชการต ารวจ (Pre-service-

Training) และจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจประจ าการ  ให้มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับต าแหน่งการงานที่จะปฏิบัติหรือจะไปปฏิบัติ (In-service-Training) นอกจากน้ียังมีภารกิจ

พิเศษที่ไดรั้บมอบหมายจากส านักงาน ต ารวจแห่งชาติในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งใน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นการด าเนินการเพ่ือให้ได้ข้าราชการ

ต ารวจที่มีคุณลักษณะตรงกับความตอ้งการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

นอกจากน้ีในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางยังมีภาระหน้าที่ในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติก าหนดอีกด้วย  ดังน้ันจึงเป็นหน่วยงานที่มี ๒ สถานะ  คือ หน่วยงานต ารวจหน่วยงานหน่ึง 

พร้อม ๆ กับเป็นสถาบันการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  จากบทบาททั้งสองด้านดังกล่าวท าให้การจัดโครงสร้างองค์กรมีลักษณะเป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยก าหนด

กรอบแนวทาง  โครงสร้ า งหลั กสู ตร  ให้ กอ งบั งคั บการฝึ กอบรมต ารวจกลางปฏิ บั ติ 

ซึ่งจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และก ากับดูแลโดยมีการรายงานตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 

นอกจากน้ี  ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๕๓   

  ดังน้ันกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจึงไดด้ าเนินการจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน

การปฏิบัตงิาน   ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ
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กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางให้มีคุณภาพรองรับและสอดคล้องตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยส านักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  มีขอ้เสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ดังนี้ 

๑. ควรจัดหาเวลาให้หลักสูตร นสต. ได้ทบทวนความรูแ้ละเรียนเสริม เพ่ือให้ผ่าน

การทดสอบดา้นวิชาการมากขึน้ 

๒. ในบางหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ในการสอบได้ ให้พิจารณาคะแนนความประพฤติ 

และเวลาเรียนร่วมกับคะแนนการสอบทั้งภาควิชาการและปฏิบัติ ดังน้ัน หน่วยควรรายงานคะแนน

ความประพฤติ และเวลาเรียนดว้ย 

๓. ควรสรุปข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้

ครบทั้ง ๓ ตอน โดยเฉพาะตอนที่ ๑ ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินฯต้อง

น ามาสรุปผลเช่นเดยีวกับตอนอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 

๔. ควรส ารวจความพึงพอใจตามระยะเวลาที่คู่มอืการประกันฯ ก าหนด 

๕. ควรจัดท าโครงการแยกแต่ละจุดที่ให้บริการให้มีความชัดเจน โดยต้องมีการ

ก าหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย มีการประเมนิผล เสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกโครงการ เพ่ือจะได้น า

ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และต่อยอดของแต่ละจุดบริการต่อไป 

๖. ควรจัดท าแผน/โครงการสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยด าเนินการ

เองอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน พร้อมรายงานผลการด าเนนิการทุกแผน/โครงการ 

๗. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บก.ฝรก. ได้มกีารปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน ให้มี

ความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และมีการบ าบัดน้ าเสียของโรงอาหาร ไม่ให้มกีล่ินเหม็น แต่

เพ่ือให้การด าเนนิการของกองร้อย และอาคารเรียนรวมมีความสมบูรณ์ย่ิงขึน้ เห็นควรปรับระบบน้ าใน

สว่นของห้องสว้ม และโถปัสสาวะบางสว่นที่ช ารุดเสยีหาย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อไป 

๘. ควรสง่เสริมให้การด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการ

ด าเนนิงานประจ า รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ

และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

๙. การก าหนดเอกลักษณ์ต้องสัมพันธ์กับคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์ผู้เรียน ปรัชญา 

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกจิ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงต้องเหมาะสมกับ



 

 
ฉ 

ความโดดเดน่ ความเช่ียวชาญ หรือศักยภาพที่สถานศึกษาจะสามารถด าเนินการให้เป็นที่ประจักษ์ 

และต้องเป็นไปได้ในการปฏิบัติ 

๑๐. ควรนิยามเอกลักษณ์ให้ชัดเจน เจาะจง และสื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ 

๑๑. การเขียนโครงการเป็นเรื่องของอนาคตที่อาจมีความไมแ่นน่อนเกิดขึน้ ดังน้ันจึง

ควรก าหนดเป้าหมายที่สามารถควบคุมและปฏิบัติได ้ทั้งนีเ้พ่ือไมใ่ห้เกิดความยุง่ยากต่อการตรวจสอบ 

ควบคุม และติดตามการด าเนินงาน และมผีลสืบเน่ืองถึงการประเมินผลโครงการดว้ย 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลการ

ประเมินในดา้นต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนนิงานครบถ้วนแล้ว  และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

บก.ฝรก.ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ย ๔.8๒    

อยู่ในระดับ ดีมำก 

                            

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบื้องต้นและสภาพการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม 

 

๑.๑  ชื่อหน่วยศกึษาอบรม กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

๑.๒  สถานที่ตั้ง  เลขที่  ๑๘๙  หมู่  ๕  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล    

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 

๑.๓  ปีที่ให้ข้อมูล    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9 

๑.๔  ประวัติการก่อตั้ง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ : เดมิช่ือว่า  โรงเรียนพลต ารวจตระเวน หรือโรงเรียนต ารวจตระเวน  แต่โดยทั่วไป

   จะเรียกช่ือว่า โรงเรียนพลตระเวน ต้ังอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาส   

   โดยท่านมหาอ ามาตย์โทเซ็นต์จอน ลอรซ์ัน เป็นอธิบดี 

   กรมกองตระเวน 

พ.ศ.๒๔๕๒ : ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารทั่วประเทศ 

   โดยอนุญาตให้ผู้ที่เกณฑท์หารแล้วคัดเลือกให้เข้ารับราชการ 

   เป็นต ารวจได ้ โดยจะสง่ตัวเข้ารับการ ฝึกอบรมในโรงเรียนพลต ารวจ  

   เป็นระยะเวลา ๑ ป ี

พ.ศ.๒๔๕๘ : รวมกรมพลตระเวนกับกรมต ารวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม     

   พ.ศ.๒๔๕๘   เรียกว่า กรมต ารวจภูธรและกรมพลตระเวน โดยขึ้นต่อกระทรวง 

   พระนครบาลจึงถอืว่า วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันต ารวจ 

พ.ศ.๒๔๙๖ : พลต ารวจโท เผ่า  ศรียานนท์ อธิบดีกรมต ารวจ ได้กอ่สร้าง 

  โรงเรียนพลต ารวจขึ้นที่ตลาดบางเขน  อ าเภอบางเขน   

  จังหวัดพระนคร เรียกช่ือว่า “ศูนย์การฝึกบางเขน”   

  อยู่ในบังคับบัญชาของต ารวจนครบาล 
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 พ.ศ.๒๕๐๓ : พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ  กระทรวงมหาดไทยได้ ต้ั ง 

   กองบัญชาการศึกษาขึ้น และให้ โรงเรียนต่างๆ ของกรมต ารวจอยู่ในบังคับ

   บัญชาของกองบัญชาการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๑ : พระราชกฤษฎีกา โอนกรมต ารวจ       

   กระทรวงมหาดไทย ไปจัดต้ังเป็น       

   ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ต้ังแต่  

   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป 

พ.ศ.๒๕๔๒ : ย้ายสถานที่ท าการจากเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาต้ังอยู่ที่ 

   ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ ๒๑มิถุนายน    

   พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ : เปลี่ยนช่ือจากกองก ากับการโรงเรียนต ารวจนครบาล (เดิม) เป็นศูนย์ฝึกอบรม

 ต ารวจกลาง  สังกัด กองบัญชาการศึกษา ต้ังแต่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

 ได้เปลี่ยนจากนักเรียนพลต ารวจ เป็นนักเรียนนายสิบต ารวจ เ ริ่มรุ่นที่ ๑ 

 (หรือรุ่นที่ ๗๗ เดิม)   ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป 

พ.ศ. ๒๕๕๒ :  เปลี่ยนช่ือจาก  “ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง”  เป็น   “กองบังคับการฝึกอบรม

 ต ารวจกลาง” สังกัดกองบัญชาการศึกษา   ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ

 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้ังแต่ ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๕  ปรัชญาองค์กร  (Organization philosophy) 

 เปลี่ยนแปลงสูส่ิ่งที่ดกีว่า 

๑.๖  ปณิธาน (Determination) 

 เสริมสร้างปัญญา  พัฒนารา่งกาย  มุ่งหมายคณุธรรม  

๑.๗  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยหลักในการผลติข้าราชการต ารวจ  การฝึกยุทธวิธ ีและปฏิบัติการของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาต ิเพ่ือสร้างต ารวจมอือาชีพ 
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๑.๘  วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และฝึกอบรม  จัดกระบวนทัศน์  ปลูกฝังค่านิยม  

วัฒนธรรม และจริยธรรมให้เป็นข้าราชการที่พึงประสงค์และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน   

๒. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภายใน

สถาบันและองค์กรภายนอก 

๑.๙  พันธกจิ (Mission)   

 ๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการต ารวจ และข้าราชการต ารวจช้ัน

สัญญาบัตรและช้ันประทวน ในส านักงานต ารวจแห่งชาต ิอาทิ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา

ความปลอดภัยในกิจการของต ารวจ   งานบริการประชาชน และงานการให้ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 ๒. ฝึกอบรมบุคลากรที่ท าหน้าที่ครูฝึกข้าราชการต ารวจ เพ่ือพัฒนาความรู้ศักยภาพ และทักษะ

ดา้นยุทธวิธตี ารวจ 

 ๓. ฝึกอบรมด้านความรูพ้ื้นฐานเกี่ยวกับงานต ารวจให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และด้าน

ระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 ๔. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

๑.๑๐  อัตลักษณ์ (Identity)  

 “เป็นต ำรวจมอือำชีพดำ้นยุทธวิธแีละปฏิบัติกำร” 

 หมำยถึง  ข้ำรำชกำรต ำรวจที่มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ  และทักษะกำรปฏิบัติงำนดำ้นยุทธวิธี

ต ำรวจและปฏิบัติกำรอย่ำงปลอดภัยและมีประสทิธิภำพ 

 กำรฝึกอบรมถือเป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ต ำรวจ จึงเป็นภำรกิจที่

ส ำคัญที่ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติมอบหมำยและไว้วำงใจให้กับ กองบังคับกำรฝึกอบรมต ำรวจกลำง 

เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในกำรฝึกอบรมและพัฒนำระบบกำรฝึกยุทธวิธีและกำรปฏิบัติกำรให้กับ

เจ้ำหน้ำที่ต ำรวจที่ปฏิบัติงำนในภำคสนำมทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยมีแนวคิดในกำร
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ด ำเนนิกำรอยู่ ๔ มิติ ได้แก่ 

๑. มิติด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม ที่มีควำมทันสมัยและมีระบบกำรพัฒนำอย่ำงต่อเน่ือง 

๒. มิติด้ำนอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก ที่มีควำมปลอดภัยและเป็นมำตรฐำนสำกล 

๓. มิติด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรูค้วำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร  และมีทักษะในกำรถ่ำยทอด        

องค์ควำมรู้อยำ่งมีประสิทธิภำพ 

๔. มิติด้ำนสถำนที่ ที่มีควำมเหมำะสมกับหลักสูตรและระบบกำรฝึกอบรมในแตล่ะวิชำกำรฝึก 

 กำรฝึกยุทธวิธตี ำรวจ 

 การฝึกยุทธวิธ ีนอกจากเป็นพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อหลักการปฏิบัตงิานของเจ้าหน้าที่ต ารวจแล้ว ยัง

ถอืว่าเป็น “หัวใจของความปลอดภัย” อีกด้วย เน่ืองจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค์  คือ การให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ดังน้ัน  องค์ความรูห้ลักในการฝึกยุทธวิธตี ารวจ คือ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  จะสามารถมีความ

ปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตทั้งในการปฏิบัตหิน้าที่ราชการและในการด าเนินชีวิตส่วนตัว   โดยมีหลักสูตรการ

ฝึกอบรมหลักอยู่ 1๓ ลักษณะ ได้แก่ 

๑. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactic/OST) ที่เน้นสร้างระบบความ

ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัตงิาน 

๒. การปฏิบัตกิารในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ที่จะท าใหผู้้ปฏิบัตใินอาคารที่จะต้อง

ต่อสู้ในระยะประชิดมีความปลอดภัยสูงสุด 

๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล (Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC) เป็น

การสร้างทักษะในการปฏิบัตงิานหยุดและตรวจค้นยานพาหนะที่ปลอดภัยและเป็นระบบ

มาตรฐานสากล 

๔. การปฐมพยาบาลขัน้สูง (Advanced First Aid/AFA) เป็นการสร้างทักษะในการช่วยเหลอื

เคลื่อนย้ายที่มีความถูกต้องปลอดภัย 

๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เป็นระบบการฝึกส าหรับปืนพก

กึ่งอัตโนมัติที่เนน้การใช้อาวุธในระยะตา่งๆ ที่มีประสทิธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการ

ติดขัดในลักษณะตา่งๆได้อยา่งถูกต้องปลอดภัย 
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๖. การยิงปืนพกขัน้สูง (Advanced Firearms) เป็นการเพ่ิมทักษะการตัดสินใจใช้อาวุธปืนได้อย่าง

ถูกต้อง  สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ  และลดการสูญเสียใน

การปฏิบัตหิน้าที ่

๗. ผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  เป็นการฝึกอบรมที่สร้างระบบการตอบรับ

เหตุการณ์เบือ้งต้น (ระดับสถานตี ารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีต ารวจ ในการ

บรหิารจัดการเหตุการณ์เบือ้งต้น 

๘. การเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เป็นการสร้างระบบการเจรจา

ต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะต่างๆ  พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีต ารวจและกองบังคับ

การ (สร้างทีมเจรจาต่อรองฯ)  และ เรียนรู้ระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติการ

เจรจาต่อรอง 

๙. การขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ × WD) เป็นการสร้างระบบการขับขี่และควบคุม

ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามมาตรฐาน มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐. การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack on Soft target) เป็นการสร้าง

ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ง่ายต่อการถูกโจมตี  มีทักษะการแก้ไข

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้อย่างมีประสทิธิภาพ  ลดการสูญเสยีและการถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ต่างๆ 

๑๑. การอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) เป็นการสร้างระบบมาตรฐานในการรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลและบุคคลส าคัญ  มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้อย่างมีประสทิธิภาพ  

และลดการสูญเสยีและเพ่ิมความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง 

๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับการควบคุมฝูงชน  เป็นการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของ “ครูฝึก” กองร้อยควบคุมฝูงชน และการใช้อุปกรณ์พิเศษในการ

ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนตามระบบมาตรฐานและคู่มือการฝึก  มีทักษะการแก้ไข

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้อย่างมีประสทิธิภาพ  และลดการสูญเสยีในการปฏิบัตหิน้าที่ 

๑๓. การช่วยเหลอืผู้ประสบภัย (Rescue) เป็นการสร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้า

เผชญิเหตุและช่วยเหลอืผู้ประสบภัยตามระบบมาตรฐาน 
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 การฝึกปฏิบัตกิารสบืสวน 

 การสืบสวนเป็นทักษะที่มีความส าคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในสังคม 

เน่ืองจากการสืบสวนเป็นส่วนของการน าตัวผู้กระท าความผิดไปลงโทษ   ในระบบมาตรฐานของการ

บังคับใช้กฎหมาย  การสืบสวนถือเป็นกระบวนการหลักในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย    ทั้งใน

ด้านเทคนิคและวิธีการที่มีความรู้  โดยเฉพาะ กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางได้รับมอบหมายให้

เป็นหน่วยหลักในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสบืสวน ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑. ระดับผู้บรหิารทีมสืบสวน (หลักสูตรการสบืสวนขั้นก้าวหน้า) ที่ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในต าแหน่ง รองผู้ก ากับการและสารวัตร ผู้ที่ปฏิบัตหิน้าที่สืบสวน เพ่ือให้เกิดทักษะ

ในการควบคุมสั่งการทีมสืบสวนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๒. ระดับผู้ควบคุมการสบืสวน (หลักสูตรการสบืสวนคดอีาญา)ที่ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมในต าแหน่งรองสารวัตร ผู้ปฏิบัตหิน้าที่สืบสวน เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ในการ

ปฏิบัตงิานควบคุมทีมสบืสวนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

๓. ระดับผู้ปฏิบัตกิารสบืสวน (หลักสูตรการสบืสวน) ที่ก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

ในระดับช้ันประทวนผู้ปฏิบัตหิน้าที่สืบสวน เพ่ือให้มทีักษะความรู้ความช านาญในการ

ปฏิบัตงิานสืบสวนอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

1.11  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธตี ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” 

 ศูนย์รวม หมายถึง แหลง่รวม 

 ค านิยาม “ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลางเป็นแหล่งรวมการฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีต ารวจให้แก่

ข้าราชการต ารวจทั่วประเทศ”   
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๑.๑๒  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  เปิดให้การศึกษาอบรมแก่

ข้าราชการต ารวจในหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

๑ การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจ 1 พ.ย.58-31 ต.ค.59 1 ปี 360 355 ลาออก   

๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ

ชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปีข้ึนไป

เพื่อเลื่อนต าแหนง่และเลื่อนยศแบบเลื่อน

ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. 

14 ธ.ค.58-4 มี.ค.59 12 

สัปดาห์ 

187 187  

๓ หลักสูตรการป้องกันปราปปราม

อาชญากรรม 

1-20 พ.ย.58 3 สัปดาห์ 50 50  

๔ หลักสูตรการสืบสวน 1-20 พ.ย.58 3 สัปดาห์ 50 43  

๕ หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน 22 พ.ค.-10 มิ.ย.59 3 สัปดาห์ 50 41  

๖ หลักสูตรการจราจร 22 พ.ค.-10 มิ.ย.59 3 สัปดาห์ 50 50  

๗ หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และ

ก าลังพล 

12 มิ.ย.- 1 ก.ค.59 3 สัปดาห์ 50 48  

๘ หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 12 มิ.ย.- 8 ก.ค.59 4 สัปดาห์ 100 94  

๙ หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง 1 - 27 พ.ย.58 4 สัปดาห์ 100 66  

๑๐ หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 1/59 4 ก.ค.- 26 ส.ค.59 8 สัปดาห์ 120 120  

๑๑ หลกัสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 2/59 8 ส.ค.- 30 ก.ย.59 8 สัปดาห์ 120 120  

๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหนา้ท่ี

ปกครองโรงเรียน (ปท.) 

30 พ.ค.- 3 มิ.ย.59 5 วัน 30 21  

๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหนา้ท่ี

ปกครองโรงเรียน (สบ.) 

30 พ.ค.- 3 มิ.ย.59 5 วัน 20 16  

14 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับ

ก้าวหน้า รุ่น 1/59 

3 - 29 ก.ค.59 4 สัปดาห์ 40 43  

15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับ

ก้าวหน้า รุ่น 2/59 

31 ก.ค.- 26 ส.ค.59 4 สัปดาห์ 40 44  

16 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม

เจ้าหน้าท่ีรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

(Individual Police Officer / IPO) 

5-16 ก.ย.59 2 สัปดาห์ 40 40  
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ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

17 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 1 

22-26ส.ค.59 5 วัน 40 40  

18 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลอื

ผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 2 

5-9 ก.ย.59 5 วัน 40 40  

19 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานี

ต ารวจ รุ่น 1 

15 – ๑๖ มี.ค.5๙ 2 วัน 44 44  

20 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานี

ต ารวจ รุ่น 2 

๑๗ – ๑๘  มี.ค.59 2 วัน 44 44  

21 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานี

ต ารวจ รุ่น 3 

๒๒ – 2๓  มี.ค.5๙ 2 วัน 44 44  

22 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานี

ต ารวจ รุ่น 4 

2๔ – 2๕  ม.ีค.5๙ 2 วัน 44 44  

23 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพ

การใช้อาวุธปืน 

8 - 12 ก.พ.59 5 วัน 27 27  

24 โครงการสัมมนาเพิม่ประสิทธภิาพการ

ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  

29 มิ.ย.- 30 ก.ย.59 - 6,900 6,825  

25 โครงการฝึกอบรมแกนน าศาสนิกสัมพันธ ์ 30 พ.ค.- 2 มิ.ย.59 4 วัน 163 163  

26 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้

พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี1 

18-22 ม.ค.59 5 วัน 40 40  

27 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้

พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี2 

8-12 ก.พ.59 5 วัน 40 40  

28 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้

พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี3 

18-22 เม.ย.59 5 วัน 40 40  

29 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้

พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี4 

16-20 พ.ค.59 5 วัน 40 40  

30 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้

พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี5 

27 มิ.ย.-1 ก.ค.59 5 วัน 40 40  

31 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง 

(Advanced Firearms) รุ่นท่ี 1 

25-29 ม.ค.59 5 วัน 40 40  

32 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง 

(Advanced Firearms) รุ่นท่ี 2 

22-26 ก.พ.59 5 วัน 40 40  
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ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

33 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง 

(Advanced Firearms) รุ่นท่ี 3 

25-29 เม.ย.59 5 วัน 40 40  

34 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง 

(Advanced Firearms) รุ่นท่ี 4 

23-27 พ.ค.59 5 วัน 40 40  

35 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง 

(Advance Firearms) รุ่นท่ี 5 

4-8 ก.ค.59 5 วัน 40 40  

36 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 

(First Responder) รุ่นท่ี 1 

9-13 พ.ค.59 5 วัน 40 40  

37 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 

(First Responder) รุ่นท่ี 2 

11-15 ก.ค.59 5 วัน 40 40  

38 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล

ในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 1 

9-13 พ.ย.59 5 วัน 40 40  

39 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล

ในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 2 

14-18 มี.ค.59 5 วัน 40 39  

40 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล

ในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 3 

30 พ.ค.-3 มิ.ย.59 5 วัน 40 40  

41 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล

ในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 4 

11-15 ก.ค.59 5 วัน 40 40  

42 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ

เจ้าหนา้ท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 

and Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 1 

14-18 ธ.ค.58 5 วัน 40 40  

43 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ

เจ้าหนา้ท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 

and Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 2 

21-25 ธ.ค.58 5 วัน 40 40  

44 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ

เจ้าหนา้ท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 

and Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 3 

29 ก.พ.- 4 มี.ค.59 5 วัน 40 40  

45 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ

เจ้าหนา้ท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 

and Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 4 

1-5 ส.ค.59 5 วัน 40 40  

46 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ

ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 1 

4-8 ม.ค.59 5 วัน 40 40  



๑๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 2559 

 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

47 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ

ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 2 

11-15 ม.ค.59 5 วัน 40 40  

48 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ

ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 3 

7-11 มี.ค.59 5 วัน 40 39  

49 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ

ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 4 

15-19 ส.ค.59 5 วัน 40 40  

50 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) 

รุ่นท่ี 1 

4-8 ม.ค.59 5 วัน 40 40  

51 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) 

รุ่นท่ี 2 

11-15 ม.ค.59 5 วัน 40 40  

52 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) 

รุ่นท่ี 3 

15-19 ก.พ.59 5 วัน 40 40  

53 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) 

รุ่นท่ี 4 

22-26 ส.ค.59 5 วัน 40 40  

54 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 

Care / TCCC) รุ่นท่ี 1 

1-5 ก.พ.59 5 วัน 40 40  

55 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 

Care / TCCC) รุ่นท่ี 2 

7-11 มี.ค.59 5 วัน 40 40  



๑๑ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 2559 

 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

56 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 

Care / TCCC) รุ่นท่ี 3 

15-19 ส.ค.59 5 วัน 40 40  

57 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 

Care / TCCC) รุ่นท่ี 4 

29 ส.ค.-2 ก.ย.59 5 วัน 40 40  

58 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณพ์ิเศษ

ส าหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นท่ี 1 

8-10 ก.พ.59 3 วัน 40 40  

59 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณพ์ิเศษ

ส าหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นท่ี 2 

14-16 มี.ค.59 3 วัน 40 40  

60 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร

วกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 1 

2-6 พ.ย.58 5 วัน 40 40  

61 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร

วกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 2 

25-59 ม.ค.59 5 วัน 40 40  

62 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร

วกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 3 

1-5 ส.ค.59 5 วัน 40 40  

63 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร

วกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 4 

5-9 ก.ย.59 5 วัน 40 40  

64 โครงการการฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์

ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นท่ี 1 

21-23 มี.ค.59 3 วัน 40 40  

65 โครงการการฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์

ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นท่ี 2 

8-10 ส.ค.59 3 วัน 40 40  

66 โครงการการฝึกอบรมการโจมตี

เป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on 

Soft Target รุ่นท่ี 1 

6-10 มิ.ย.59 5 วัน 40 40  

67 โครงการการฝึกอบรมการโจมตี

เป้าหมายอ่อนแอ  Preventing Attack on 

Soft Target รุ่นท่ี 2 

25-29 ก.ค.59 5 วัน 40 40  

68 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล

ส าคัญ (VIP Protection) รุ่นท่ี 1 

16-20 พ.ย.58 5 วัน 40 40  

69 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล

ส าคัญ (VIP Protection) รุ่นท่ี 2 

18-22 ม.ค.59 5 วัน 40 40  



๑๒ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 2559 

 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

70 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน 

รุ่นท่ี 1 

14-25 ธ.ค.58 2 สัปดาห์ 40 40  

71 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน 

รุ่นท่ี 2 

13-24 มิ.ย.59 2 สัปดาห์ 40 40  

72 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหนา้ท่ีวิทยากร

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  

20-22 เม.ย.59 3 วัน 41 41  

73 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหนา้ท่ีวิทยากร

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 1  

5-7 ก.ย.59 3 วัน 40 40  

74 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหนา้ท่ีวิทยากร

หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 2  

8-10 ก.ย.59 3 วัน 40 40  

75 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศกึษาดู

งานการฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก. 

19-30 ก.ย.59 2 สัปดาห์ 40 40  

76 หลักสูตรการปรับพืน้ฐานยุทธวิธีต ารวจ

ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 1 

28 มี.ค.- 8 เม.ย.59 2 สัปดาห์ 50 50  

77 หลักสูตรการปรับพืน้ฐานยุทธวิธีต ารวจ

ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 2 

27 มิ.ย. - 8 ก.ค.59 2 สัปดาห์ 50 50  

78 หลักสูตรการปรับป้ืนฐานยุทธวิธีต ารวจ

ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 1 

22 ก.พ. - 4 มี.ค.59 2 สัปดาห์ 50 50  

79 หลักสูตรการปรับป้ืนฐานยุทธวิธีต ารวจ

ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 2 

30 พ.ค.- 10 มิ.ย.59 2 สัปดาห์ 50 50  

80 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย

สืบสวน) รุ่นท่ี 1 

30 พ.ค. - 10 มิ.ย.59 2 สัปดาห์ 40 40  

81 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย

สืบสวน) รุ่นท่ี 2 

13 - 24 มิ.ย.59 2 สัปดาห์ 40 42  

82 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย

ปฏิบัติการสายตรวจ)  

16 - 27 พ.ค.59 2 สัปดาห์ 40 40  

๘๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นท่ี ๙๖ ๒๓ พ.ย.๕๘-๑๑ มี.ค.๕๙ ๑๖ สัปดาห์ 90 90  

รวมจ านวนทั้งส้ิน 11,174  11,020   
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 2559 

 

๑.๑๓  ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร 

   

 

ที ่

 

 

ข้อมูล 

จ านวนข้าราชการต ารวจ  

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ระดับผู้บรหิาร 11 - 11 

๒ บุคลากรท าหน้าที่ครู/อาจารย์ 

(อจ.พลศึกษา 4 คน/ อจ.จาก กอจ. ๕ คน) 

9 - 9 

๓ บุคลากรฝ่ายปกครอง/ครูฝึก 12 6 18 

๔ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 41 39 80 

รวม ๗๓ ๔๕ 118 

 

๑.๑๔ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕8 ) 

   งบประม าณ  ที่ ใ ช้ ใ นก า รด า เ นิ นก า ร เ ป็ น งบปร ะมาณแผ่ นดิ น   จ า น ว น  

321,409,517.00  บาท โดยแบ่งเป็น 

๑) งบด าเนนิงาน 64,637,417.00 บาท 

- ค่าตอบแทน    2,130,560.00 บาท 

- ค่าใช้สอย 45,552,320.83 บาท 

- ค่าวัสดุ   10,103,692.54 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค    ๖,850,792.65 บาท 

๒) งบลงทุน            256,772,100.00       บาท 

- ค่าครุภัณฑ์   43,763,800.00 บาท 

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 213,008,300.00 บาท 

  หากแบ่งแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรต่างๆ  น้ัน เป็น  

จ านวนทั้งส้ิน  63,315,747.00 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 2559 

 

ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

๑ การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบต ารวจ    26,716,200.00    

๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปีข้ึนไปเพื่อ

เลื่อนต าแหนง่และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. 

     2,901,850.00  

 

๓ หลักสูตรการป้องกันปราปปรามอาชญากรรม         211,900.00  

๔ หลักสูตรการสืบสวน         214,900.00  

๕ หลกัสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน         211,900.00  

๖ หลักสูตรการจราจร         205,000.00  

๗ หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และก าลังพล         207,700.00  

๘ หลักสูตรการเงินและงบประมาณ         488,200.00  

๙ หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง         474,700.00  

๑๐ หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 1/59      1,931,340.00  

๑๑ หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 2/59      1,931,340.00  

๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหนา้ท่ีปกครองโรงเรียน (ปท.)          60,000.00  

๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหนา้ท่ีปกครองโรงเรียน (สบ.)          68,000.00  

14 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับก้าวหนา้ รุ่น 1/59      4,630,800.00  

15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับก้าวหนา้ รุ่น 2/59         568,975.00  

16 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าท่ีรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ 

(Individual Police Officer / IPO) 

     1,013,424.00  

 

17 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลอืผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 1         224,400.00  

18 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลอืผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 2         224,400.00  

19 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานีต ารวจ รุ่น 1 85,448.00 

20 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานีต ารวจ รุ่น 2 85,448.00 

21 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานีต ารวจ รุ่น 3 85,448.00 

22 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจ าสถานีต ารวจ รุ่น 4 85,448.00 

23 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการใช้อาวุธปืน          99,700.00  

24 โครงการสัมมนาเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์          790,160.00  

25 โครงการฝึกอบรมแกนน าศาสนิกสัมพันธ ์         568,450.00  

26 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี1         273,289.20  



๑๕ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 2559 

 

ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

27 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี2         273,289.20  

28 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี3         273,289.20  

29 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี4         273,289.20  

30 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้พืน้ฐาน (Basic Firearms) รุ่นท่ี5         273,289.20  

31 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง (Advanced Firearms) รุ่นท่ี 1         295,314.00  

32 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง (Advanced Firearms) รุ่นท่ี 2         295,314.00  

33 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง (Advanced Firearms) รุ่นท่ี 3         295,314.00  

34 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง (Advanced Firearms) รุ่นท่ี 4         295,314.00  

35 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้สูง (Advance Firearms) รุ่นท่ี 5         295,314.00  

36 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นท่ี 1         205,200.00  

37 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นท่ี 2         205,200.00  

38 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 1         205,200.00  

39 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 2         205,200.00  

40 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 3         205,200.00  

41 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวกิฤต (Crisis Negotiation) รุ่นท่ี 4         205,200.00  

42 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าท่ีและยุทธวธิี  (Office Survival and 

Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 1 

        224,400.00  

43 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าท่ีและยุทธวธิี  (Office Survival and 

Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 2 

        224,400.00  

44 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าท่ีและยุทธวธิี  (Office Survival and 

Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 3 

        224,400.00  

45 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าท่ีและยุทธวธิี  (Office Survival and 

Tactics / O.S.T.) รุ่นท่ี 4 

        224,400.00  

46 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 1 

        219,600.00  

47 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 2 

        219,600.00  

48 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 3 

        219,600.00  

49 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry and 

Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นท่ี 4 

        219,600.00  
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ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

50 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นท่ี 1 

        240,000.00  

51 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นท่ี 2 

        240,000.00  

52 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นท่ี 3 

        240,000.00  

53 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร (Vehicle 

Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นท่ี 4 

        240,000.00  

54 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care 

/ TCCC) รุ่นท่ี 1 

        211,200.00  

55 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care 

/ TCCC) รุ่นท่ี 2 

        211,200.00  

56 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care 

/ TCCC) รุ่นท่ี 3 

        211,200.00  

57 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care 

/ TCCC) รุ่นท่ี 4 

        211,200.00  

58 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณพ์ิเศษส าหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นท่ี 1         138,800.00  

59 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณพ์ิเศษส าหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นท่ี 2         138,800.00  

60 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 1         190,800.00  

61 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 2         190,800.00  

62 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 3         190,800.00  

63 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวกิฤตการณ์ (RPM) รุ่นท่ี 4         190,800.00  

64 โครงการการฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นท่ี 1         142,400.00  

65 โครงการการฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นท่ี 2         142,400.00  

66 โครงการการฝึกอบรมการโจมตเีป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on Soft Target 

รุ่นท่ี 1 

        190,800.00  

67 โครงการการฝึกอบรมการโจมตเีป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on Soft Target 

รุ่นท่ี 2 

        190,800.00  

68 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) รุ่นท่ี 1         190,800.00  

69 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) รุ่นท่ี 2         190,800.00  

70 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นท่ี 1         408,800.00  
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ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

71 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นท่ี 2         408,800.00  

72 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหนา้ท่ีวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย          120,700.00  

73 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหนา้ท่ีวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 1          120,700.00  

74 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหนา้ท่ีวิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 2          120,700.00  

75 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศกึษาดูงานการฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก.         600,500.00  

76 หลักสูตรการปรับพืน้ฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 1         349,600.00  

77 หลักสูตรการปรับพืน้ฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 2         349,600.00  

78 หลักสูตรการปรับป้ืนฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 1         600,500.00  

79 หลักสูตรการปรับป้ืนฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 2         600,500.00  

80 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นท่ี 1         405,200.00  

81 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นท่ี 2         405,200.00  

82 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ)          365,200.00  

๘๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นท่ี ๙๖       4,630,800.00  

 

๑.๑๕  โครงสร้างองค์กร กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  แบ่งการ

บรหิารงานเป็น ๔ กองก ากับการ ดังน้ี 

๑. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานก าลังพล  

งานประชาสัมพันธ์  งานศึกษาอบรม  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานคดีและวินัย  

งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ งานการเงินและงานบัญชี งานส่ือสาร และงานรักษาการณ์ 

๒. ฝ่ายบริการการฝึกอบรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  คัดเลือกและ

เตรียมการ  งานผลิตเอกสารและต ารา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด  งานประกัน

คุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล 

๓. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  ประกอบด้วย กองร้อยที่ ๑ – ๓  งานกีฬาและ

นันทนาการ และครูฝึกพลศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับ

บัญชาดูแลนักเรยีนนายสบิต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
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๔. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการฝึกทางยุทธวิธี 

ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง โดยมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน คอื ๑)ภารกิจด้านยุทธวิธี 

ประกอบด้วย งานฝึกยุทธวิธี  งานฝึกอาวุธ  งานพัฒนาและพื้นฟูสมรรถภาพ งานพัฒนา

หลักสูตรและการฝึก  และงานพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก ๒) ภารกิจด้านวิทยบริการ  

ประกอบด้วย งานเตรียมการฝึก ผลิตเอกสาร ต าราและโสตทัศนูปกรณ์  และงานวัดผล 

ประเมินผลและประกันคุณภาพ และ ๓) ภารกิจด้านอ านวยการของศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 

ประกอบดว้ย งานธุรการ ก าลังพล และยุทธศาสตร์  และงานการเงินและพัสดุ 

 

กองบังคับการฝกึอบรมต ารวจกลาง 

ฝ่ายอ านวยการ 

งานธุรการและ   
ก าลังพล 

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
งบประมาณ 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

งานรักษาการณ์ 

ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

งานวิชาการ 
คัดเลือกและ
เตรียมการ 

งานผลิตต าราและ
เอกสาร 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ห้องสมุด 

งานประกนัคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

ฝ่ายปกครองและ

กิจการการฝึกอบรม 

กองร้อยที่ ๑ 

กองร้อยที่ ๒ 

กองร้อยที่ ๓ 

การกีฬาและ
นันทนาการ 

อาจารย์พลศึกษา 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจ 

งานฝึกยุทธวิธี 

งานฝึกอาวุธ 

งานพัฒนาและฟ้ืนฟุสมรรถภาพ 

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก 

งานพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
เอกสาร ต ารา และคู่มือ 

งานเตรียมการฝึก ผลิดเอกสาร 
ต าราและโสตทัศนูปกรณ์ 

งานวัดผล ประเมินผล และประกัน
คุณภาพ 

งานธุรการ ก าลังพลและ
ยุทธศาสตร์ 

งานการเงินและพัสด ุ
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๑.๑๖ โครงสร้างการบริหาร 

 

ผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
อ านวยการ 

สารวัตรงานธุรการ/
ก าลังพล 

สารวัตรงาน
ยุทธศาสตร์ 

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ 

สารวัตรงาน
รักษาการณ์ 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 

รองผู้ก ากับการ(งาน
อ านวยการและวิทยบริการ) 

สารวัตรงานธุรการ 
ก าลังพลและ
ยุทธศาสตร์ 

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ 

สารวัตรงาน
เตรียมการฝึก ผลิต

เอกสารฯ 

สารวัตรงานวัดผล
ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ 

รองผู้ก ากับการ(การ
ฝึกยุทธวิธี) 

สารวัตรงานฝึก
ยุทธวิธี 

สารวัตรงานฝึก
อาวุธ 

สารวัตรงาน
พัฒนาและฟื้นฟู

สมรรถภาพ 

สารวัตรงานพัฒนา
หลักสูตรและการ

ฝึก 

สารวัตรงานพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 

เอกสาร ต าราฯ 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
ปกครองฯ 

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๑) 

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๒) 

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๓) 

สารวัตรงานกีฬาและ
นันทนาการ 

อาจารย์พลศึกษา(สบ
๑-๓) 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม 

สารวัตรงาน
เตรียมการ 

คัดเลือกวิชาการ 

สารวัตรงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม 

สารวัตรงานวัดผล 
ประเมินผลและงาน

ประกันคุณภาพ 

สารวัตรงานผลิต
ต าราฯ 
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๑.๑๗ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง  โดย

ได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  และเตรียมความพร้อมที่จะรับการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วย มีกระบวนการ ดังน้ี 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพ่ือก าหนด

นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา

และติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพ่ือใช้ก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ก าหนด โดยเน้น

การจัดให้มรีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลติและพัฒนาบุคลากร  

๔. จัดท ารายงานประจ าปีที่ครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ

การศึกษา ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (กองบัญชาการศึกษา) หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

๕.  น าผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดท าแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเน่ือง 
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๑.๑๘ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยส า นักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕8  มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ซึ่งกอง

บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางได้ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการด าเนินการในหัวข้อดังกล่าว  โดยมี

รายละเอียด  ดังน้ี 

 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 

ตัวบ่งช้ีที่ 1 

ผู้ผ่านการทดสอบตาม

เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 

1. ควรจัดหาเวลาให้หลักสูตร นสต. 

ได้ทบทวนความรูแ้ละเรียนเสริม 

เพ่ือให้ผ่านการทดสอบดา้น

วิชาการมากขึน้ 

ช่วงเวลาก่อนสอบประมาณ  ๒ 

สัปดาห์   ทุกกองร้อยจะจัดเวลา

ให้ นสต.ทบทวนความรู ้ และมี

การสอนเสริมให้แก่ นสต.ที่ต้องไป

ปฏิบัตภิารกิจอื่น ท ่ีไม่ไดเ้ข้าเรยีนใน

ช่วงเวลาผู้บังคับบัญชาตอนค่ า 

 2. ในบางหลักสูตรก าหนดเกณฑ์ใน

การสอบได้ ให้พิจารณาคะแนน

ความประพฤติ และเวลาเรียน

ร่วมกับคะแนนการสอบทั้งภาค

วิชาการและปฏิบัติ ดังน้ัน หน่วย

ควรรายงานคะแนนความ

ประพฤติ และเวลาเรียนดว้ย 

มีการรายงานคะแนนความ

ประพฤติทุกหลักสูตร 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการพัฒนา 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 

ความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

1. ควรสรุปข้อมูลในแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

และผู้เกี่ยวข้องให้ครบทั้ง ๓ ตอน 

โดยเฉพาะตอนที่ ๑ ซึ่งเป็นการ

สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ

แบบประเมินฯต้องน ามาสรุปผล

เช่นเดยีวกับตอนอื่นๆ เพ่ือเป็น

แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร

ต่อไป 

ด าเนนิการสรุปข้อมูลแบบประเมิน

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

และผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนทั้งฉบับ 

 2. ควรส ารวจความพึงพอใจตาม

ระยะเวลาที่คู่มอืการประกันฯ 

ก าหนด 

ด าเนนิการส ารวจความพึงพอใจ

ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 7 

ผลของการด าเนนิงานของ

จุดที่ให้บริการทาง

วิชาการและวิชาชีพที่มีผล

ต่อชุมชน สังคม ประเทศ 

ควรจัดท าโครงการแยกแต่ละจุดที่

ให้บรกิารให้มีความชัดเจน โดยต้องมี

การก าหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย 

มีการประเมินผล เสนอผู้บังคับบัญชา

ทราบทุกโครงการ เพ่ือจะได้น าผล

การประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และ

ต่อยอดของแต่ละจุดบริการต่อไป 

 

 

 

 

 

จัดท าโครงการแยกแต่ละจุดที่

ให้บรกิารให้มีความชัดเจน โดย

ต้องมีการก าหนดวัตถุประสงค์ มี

เป้าหมาย มีการประเมินผล เสนอ

ผู้บังคับบัญชาทราบทุกโครงการ 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการพัฒนา 

ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

ตัวบ่งช้ีที่ 8 

การสง่เสริมและสนับสนุน

ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

ควรจัดท าแผน/โครงการสนับสนุน

ดา้นศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วย

ด าเนนิการเองอย่างเป็นรูปธรรม และ

ชัดเจน พร้อมรายงานผลการ

ด าเนนิการทุกแผน/โครงการ 

จัดท าแผน/โครงการสนับสนุนดา้น

ศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วย

ด าเนนิการเองอย่างเป็นรูปธรรม 

และชัดเจน พร้อมรายงานผล 

ตัวบ่งช้ีที่ ๙  

การพัฒนาสุนทรยีภาพใน

มิติทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บก.ฝรก. 

ได้มกีารปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน 

ให้มีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับ

การศึกษาอบรม และมีการบ าบัดน้ า

เสยีของโรงอาหาร ไม่ให้มกีล่ินเหม็น 

แตเ่พ่ือให้การด าเนนิการของกองร้อย 

และอาคารเรียนรวมมีความสมบูรณ์

ย่ิงขึ้น เห็นควรปรับระบบน้ าในสว่น

ของห้องสว้ม และโถปัสสาวะบางสว่น

ที่ช ารุดเสยีหาย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้

งานไดต่้อไป 

มีการจัดสร้างห้องน้ าเพ่ิมเตมิ

เพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งาน   

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีที่ 16 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ควรสง่เสริมให้การด าเนนิงานประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของ

การด าเนนิงานประจ า รวมทั้งสร้าง

ความตระหนักให้กับบุคลากรเห็น

ความส าคัญของการประกันคุณภาพ

และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี

สว่นร่วมเพ่ิมมากขึ้น 

สง่เสริมให้การด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหน่ึง

ของการด าเนนิงานประจ า  มีการ

ประชุมติดตามผลการด าเนนิงาน

อย่างต่อเน่ือง  เปิดโอกาสให้ทุก

หน่วยมีส่วนร่วม 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนนิการพัฒนา 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์

ตัวบ่งช้ีที่ 19 เอกลักษณ์

หน่วยศึกษาอบรม 

๑. การก าหนดเอกลักษณ์ต้อง

สัมพันธ์กับคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์

ผู้เรยีน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ 

พันธกจิ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ

การจัดต้ังสถานศึกษา รวมถึงต้อง

เหมาะสมกับความโดดเดน่ ความ

เช่ียวชาญ หรือศักยภาพที่สถานศึกษา

จะสามารถด าเนินการให้เป็นที่

ประจักษ์ และต้องเป็นไปได้ในการ

ปฏิบัต ิ

ก าหนดเอกลักษณ์ที่สัมพันธ์กับ

คุณลักษณะของผู้เรยีน และ

เหมาะสมกับศักยภาพที่

สถานศึกษาสามารถด าเนินการได้ 

 ๒. ควรนิยามเอกลักษณ์ให้ชัดเจน 

เจาะจง และสื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ ์

นิยามเอกลักษณ์ให้ชัดเจน เจาะจง 

และสื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ ์

ด้านมาตรการส่งเสรมิ 

ตัวบ่งช้ีที่ 20 ความส าเร็จ

ของโครงการหรือ

กิจกรรมที่หน่วยศึกษา

อบรมช้ีน า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาของสังคม 

การเขียนโครงการเป็นเรื่องของ

อนาคตที่อาจมีความไมแ่นน่อนเกิดขึน้ 

ดังน้ันจึงควรก าหนดเป้าหมายที่

สามารถควบคุมและปฏิบัติได ้ทั้งนี้

เพ่ือไมใ่ห้เกิดความยุง่ยากต่อการ

ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการ

ด าเนนิงาน และมีผลสืบเนื่องถึงการ

ประเมินผลโครงการดว้ย 

ด าเนนิโครงการที่มีเป้าหมาย

ชัดเจน แม้จะท ากับกลุ่มบุคคลที่

เปลี่ยนแปลงไปแตว่ัตถุประสงค์

และเป้าหมายยังคงตอ่เน่ืองชัดเจน 
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ส่วนท่ี ๒ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ  สัตบุษย์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.อู๊ด  ไทรผ่องศรี 

2. ส.ต.อ.หญงิ สนีิรัตน์   ยุทธกิจ  

โทรศัพท์ : 096 – 851 - 6168 โทรศัพท์ : ๑. ๐๘1-924-7683 

   2. ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔ 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : momzena52@hotmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาการ 

 เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
  

วิธีค านวณ 

  

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

 

    จ านวนผู้ผา่นการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ   

    จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง

วิสัยทัศน์  พันธกจิ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการ

สอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ

แผนการบรหิารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายช่ือพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ าแนกตามหลักสูตร 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ในปีงบประมาณ 255๙ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมต้ังแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป จ านวน  ๕ หลักสูตร    

ดังมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน    

35๕  คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จ านวน     

274 คน  คิดเป็นร้อยละ  77.18  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

เท่ากับ 3.86 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1) 

2. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน รุ่น 1  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 

120 คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน   

120  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 

คะแนน (เอกสารหมายเลข 2) 

3. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน รุ่น 1  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 

120 คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน   

120  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 

คะแนน (เอกสารหมายเลข 3) 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรนักเรียนนายสบิ

ต ารวจ 

เอกสารหมายเลข ๒  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร ชัยยะขั้นพืน้ฐาน 

รุ่น 1 

เอกสารหมายเลข 3 

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร ชัยยะขั้นพืน้ฐาน 

รุ่น 2 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๖  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน 90 คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  

จ านวน 90  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4) 

5. หลักสูตร กดต.  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน    187 คน  ผ่าน

การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน 187 คน    คิด

เป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน 

(เอกสารหมายเลข 5) 

 โดยสรุป  บก.ฝรก. มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม 

๘ สัปดาห์ขึ้นไป จ านวน ๕ หลักสูตร มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาการ (การสอบก่อนสอบซ่อม) จ านวน 791 คน จาก

จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 872 คน คิดเป็นร้อยละ 90.71 

 รายละเอียดตามตาราง ดังน้ี 
 

หลักสูตร ผู้เข้าอบรม ผู้สอบผ่าน ค่าเฉล่ีย 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ 355 274 3.86 

๒. หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 1 120 120 5.00 

๓. หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 2 120 120 5.00 

๔. หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 96 90 90 5.00 

5. หลักสูตร กดต.(อก.) 187 187 5.00 

รวมทั้งส้ิน 872 791 4.54 
 

เอกสารหมายเลข 4 

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร การสบืสวน

คดีอาญา รุ่น ๙๖ 

เอกสารหมายเลข 5  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร กดต.(อก.) 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 4.54 4.54 ดมีาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก. มีความพร้อมในด้าน ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สรรหาเข้ามาสอนหลักสูตร

ต่างๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  มีความรู้เชิงลึกในเร่ืองที่สอน  สามารถ

ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน

อนาคตได้ 

2. หลักสูตรที่  บก.ฝรก.ด าเนินการจัดขึ้นน้ันค่อนข้างหลากหลาย  และครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจเกือบทุกด้าน  ซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาตอิย่างแท้จริง 

  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. วิชาที่นักเรยีนนายสบิต ารวจมีจ านวนมากเกินไป  ควรจะบูรณาการเนื้อหาวิชาที่ซ้ าซ้อนเข้า

ไว้เป็นวิชาเดยีวกัน  เพ่ือไมใ่ห้ผู้เรยีนเกิดความสับสน   
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ  สัตบุษย์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์   ณัฐไตรสทิธิ์ 

2. ส.ต.อ.หญงิ รพีพร   เพียรพนัสสัก 

โทรศัพท์ : 096 – 851 - 6168 โทรศัพท์ : 1.  ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

   2.  ๐๘๘-๒๑๓-๖๙๙๙ 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจความพึงพอใจ

ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ัน ๆ ไมน้่อยกว่า 

๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอ านาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ 

 กรณทีี่ ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอบรม 

 กรณทีี่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แตไ่มม่ีผู้รับบริการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 กรณทีี่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน แต่ไม่มผีู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มผีู้รับบริการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
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 กรณทีี่ ๔  ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แตไ่มม่ีผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 

 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ย

ของระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรมในทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษา

อบรม ๓ - ๖ เดอืน โดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า ๕ ระดับ 
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น คือ 

  ๑.๑ ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒ ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่สง่ผลต่อการท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน

หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  

 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาตามตาราง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร  ไม่มี

ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 

 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องไดรั้บกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

เครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มใีนตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามา

เน่ โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถ

น ามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินทุกดา้น พร้อมสรุป 

 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ 

 ๕. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้

ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้

ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 
  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา 

 ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินทุกดา้น พร้อมสรุป 

 ๓. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

และผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ 

 ๔. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ ตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙  ซึ่งมี

ความครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น (เอกสารหมายเลข ๑)  คอื 

   ๑.๑  ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

   ๑.๒  ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่สง่ผลต่อการท างาน 

   ๑.๓  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. ในปีงบประมาณ 2559 บก.ฝรก. มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการ

ฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป จ านวน ๕ หลักสูตร  โดยระยะเวลาการ

ฝึกอบรม มีรายละเอียด (เอกสารหมายเลข ๒)  ดังนี ้

ที่ หลักส หลักสูตร ระยะเวลาฝึกอบรม 

1 หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 96 ๒๓ พ.ย.๕๘-๑๑ มี.ค.๕๙ 

2 หลักสูตร กดต.(อก.) 14 ธ.ค.58-4 มี.ค.59 

3 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ    

ปี 2559 

1 พ.ย.58-31 ต.ค.59 

4 หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 1 4 ก.ค.- 26 ส.ค.59 

5 หลักสูตรชัยยะข้ันพืน้ฐาน รุ่น 2 8 ส.ค.- 30 ก.ย.59 
 

  บก.ฝรก.ได้ด าเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม   

ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ๓ - ๖ เดือน (เอกสาร

หมายเลข ๓)  ซึ่งแบบประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข 

๔) ตามตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  และใน

กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  

รายละเอียดปรากฏในตาราง ดังน้ี 
 

ท่ี หลักสูตร จ านวน

ผู้ส าเร็จ 

ขนาดกลุ่ม

ตัวอย่างเครซี่

และมอร์แกน/ 

ทาโร ยามาเน่ 

แบบสอบถาม

ตอบกลับ 

ผู้บังคับ

บัญชา 

ผู้เกี่ยว

ข้อง 

๑ นสต.ปี 2558 (อบรม

ระหว่าง ๑ พ.ย.๕๗-

๓๑ ต.ค.๕๘ 

354 188 215 230 

๒ การสืบสวนคดีอาญา รุ่น 

๙๖ 

90 73 76 101 

๓ กดต. 187 127 164 192  

เอกสารหมายเลข ๒ 

หนังสือรายละเอียดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือสง่

แบบสอบถามไปยังต้นสังกัด

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบสอบถามตอบกลับจาก

ต้นสังกัดของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอบรม 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓. หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว  

บก.ฝรก.ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินทุกดา้น (เอกสาร

หมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร 
สรุปผลการติดตามความพึงพอใจฯ 

(ค่าเฉลี่ย) 

ผู้บังคับบัญชา ผู้เก่ียวข้อง 

1 นสต.ปี ๒๕๕๘ 4.71 4.61 

2 การสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๖ 4.68 4.65 

3 กดต. ประจ าปี ๒๕๕๙ 4.61 4.69 

    4.67 4.65 

  
4.66  

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวิเคราะห์แบบ

ประเมินและสรุปผล 

๔. เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว  ได้น าผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอให้

ผบก.ฝรก.รับทราบ และสั่งการด าเนินการต่อไป(เอกสารหมายเลข ๖) 

เอกสารหมายเลข ๖ 

หนังสือถึง ผบก.ฝรก.

น าเสนอผลสรุปแบบประเมิน 

๕. แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสาร

หมายเลข ๗) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอน (เอกสารหมายเลข ๘) 

เอกสารหมายเลข ๗ 

หนังสือแจ้งผลการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๘ 

รายงานการประชุมเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอน 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> 4.51 ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา  

    คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน 

๒.ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ

ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๖ คะแนน 

ดังน้ันคะแนนตัวบ่งช้ี ได้เท่ากับ ๔.๘๓ 

4.8๓ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 

1. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศกึษาอบรมเป็นส าคัญ  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ กานต์ชนก   บุญศิวนนท์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย  จรัสบุญประชา 

๒. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร  ลบล้ าเลิศ 

๓. ร.ต.อ.หญงิ กวินทราดา ทรงสุภาพ 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ โทรศัพท์ : ๐๘1-513-267๕ 

 : ๐๘5-136-1102 

 : ๐๘9-766-8358 

E-mail : aoypupu@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 

 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้

ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมสีว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  หมายถึง การจัดกระบวนการ

การศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรม มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู ้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าโครงการมีห้องสมุดและระบบ

สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิได้ด้วยตนเอง 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมหีลายรูปแบบ เช่น 

 ๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

 ๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

 ๓. การเรียนรู้แบบสรรคนยิม (Constructivist Learning) 

 ๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self Study) 

 ๕. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 

 ๖. การเรียนรู้ที่เนน้การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 

 ๗. การเรียนรู้ที่ใช้วิธสีร้างผลงานจากการตกผลกึทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
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ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. หน่วยศึกษาอบรมมมีาตรการสง่เสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

  ๑.๑ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

  ๑.๒ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตล่ะหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๒. หน่วยศึกษาอบรมมมีาตรการสง่เสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

  ๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

  ๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแตล่ะหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. หน่วยศึกษาอบรมมกีารส ารวจ/ประเมินความรูค้วามสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้

ศึกษาอบรมเป็นส าคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

 ๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

  ๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษา

อบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

  ๔.๒ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้

อย่างมีประสทิธิภาพ (๐.๕ คะแนน) 

 ๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์

จากประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่

ก าหนดไว้ 

 ๒. รายงานผลการด าเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่

ก าหนด 

 ๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร

ด าเนนิการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล 
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 ๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศ

หรือเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง 

 ๕. รายงานหรอืผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่

เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา สื่อ 

เทคโนโลยี เป็นต้น 

 ๖. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้ศึกษาอบรม  

 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้

ศึกษาอบรมให้เต็มศักยภาพ  

 ๘. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรูแ้ละประสบการณจ์ากการจัดการศึกษา

อบรมที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ

ครูฝกึ และหรอืวิทยากร  

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด

การศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละ

หลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมใน

แต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน) 

 มีคู่มอืการปฏิบัตงิานของ บก.ฝรก. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดหลักสูตรที่เพ่ิมเติมขึ้นจากคู่มือการปฏิบัติงานของ 

บช.ศ. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของแต่ละหน่วยใน บก.

ฝรก. ให้มีความเข้าใจตรงกัน  สามารถปฏิบัติงานไปในแนวทาง

เดียวกัน  เน่ืองจากตามโครงสร้างองค์กรของ บก.ฝรก. ไม่มี

กลุ่มงานอาจารย์  ทว่า บก.ฝรก.ได้รับการสนับสนุนอาจารย์ 

เอกสารหมายเลข 1.๑  

คู่มือการปฏิบัตงิานเพ่ิมเตมิ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒  

รายงานการประชุมฝ่าย

บรกิารการฝึกอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑.๓  

แถลงหลักสูตรต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 จาก กลุ่มงานอาจารย์ จาก บช.ศ.  ด้วยเหตุนี้ บก.ฝรก.จึงได้

จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (เอกสารหมายเลข ๑.๑)เพ่ือ

เป็นมาตรการส่ง เสริมให้ทุ กหน่วยปฏิบั ติงานได้อ ย่างมี

ประสิทธิภาพ   

 ก่อนที่จะมีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ฝ่าย

บริการการฝึกอบรม  กลุม่งานอาจารย์ และฝ่ายปกครองฯ จะมีการ

ประชุมร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ๑.๒)  เพ่ือท าความเข้าใจ

เป้าหมายของการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๓)  ตลอดจนการวางแนวทางในการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล แนวทางการฝึกอบรม  และการประเมินผล 

 

๒ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ

ครูฝกึ และหรอืวิทยากร 

๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้

ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่

ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

      มีการก าหนดให้อาจารย์ท าการวิ เคราะห์ผู้ เ รียนเป็น

รายบุคคลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑) 

โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบเอง ให้

เหมาะสมกับเร่ืองที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละด้าน เช่น การวัด

ความรู้ความสามารถ หรือความพร้อมด้านสติปัญญา ก็จะใช้

แบบทดสอบ  ซึ่ง ครอบคลุมสาระหลักๆ ที่จะเรียนรู้สอดคล้อง

กับประเด็นที่จะวัดหรือประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านและมีการ

ก าหนดระดับอย่างชัดเจน   จากน้ันสรุปผลการวิเคราะห์  แล้ว

น าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึก

ลงในบันทึกหลังการสอน (ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน  

การใช้ส่ือ  การประเมินผลการเรียน เป็นต้น) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

เอกสารหมายเลข 2.๑  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

ผู้เรยีน (ก่อนการเรียนการ

สอน) หลักสูตรนักเรยีนนาย

สบิต ารวจ  

เอกสารหมายเลข 2.๒  

แผนการสอนและบันทึกหลัง

การสอนรายวิชาตา่งๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 หน ่ว ยศ ึกษาอบรมม ีก า รส า ร วจ / ประ เม ินคว าม รู้

ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรม

เป็นส าคัญของครู/อาจารย์/ และครูฝกึ และหรอืวิทยากร 

ฝ่ายบริการการฝึกอบรมจัดท าแบบประเมินความรู้การ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑)  โดยอาจารย์ทุกคนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อย

ละ ๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข 3.๑  

แบบประเมินความรู้

ความสามารถในการจัด

ประสบการณท์ี่เน้นผู้เรยีน

เป็นส าคัญ 

เอกสารหมายเลข 3.๒  

สรุปการประเมินกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ 

4 ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรอืวิทยากร 

๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ

การศึกษาอบรมที่ จั ดให้ผู้ ศึกษาอบรม และตาม

พัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน) 

๔.๒ น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม 

เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๕ 

คะแนน) 

 อาจารย์มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย  และตรงตาม

สภาพจริง (เช่น การทดสอบ  การสังเกต  การน าเสนอผลงาน  

การแสดงความคิดเห็น  การปฏิบัติจริง)  สอดคล้องกับสภาพการ

เรียนรู้และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะปรากฏใน

แผนการสอนและบันทึกการสอน (เอกสารหมายเลข ๔.๑)อาจารย์

น าผลการประเมินมาพัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาผู้ศึกษาอบรม โดยบันทึกไว้ในบันทึกหลังการสอน 

เอกสารหมายเลข 4.๑  

แผนการสอนและบันทึกหลัง

การสอนวิชาตา่งๆ หลักสูตร

นักเรยีนนายสบิต ารวจ 

(นสต.) 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรอืวิทยากร สามารถบูรณาการ

ความรู้และประสบการณ์จากข้อ  ๑ ถึง ๔ มาพัฒนา

การศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป 

 อาจารย์ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัง

การเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละหลักสูตร  ในรูปแบบของ PMIA: 

Plusจุดเด่น; Minusจุดด้อย; Interesting pointจุดที่ควรพัฒนา; 

Approach แนวทางการพัฒนา (เอกสารหมายเลข ๕.๑)  

จากน้ันก็ท าการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์ของแต่

ละวิชา (เอกสารหมายเลข ๕.๒)  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดกิจกรรม

บูรณาการผู้เรียนในภาคบูรณาการ (เอกสารหมายเลข ๕.๓)  

โดยน าทฤษฎี และความรู้ที่เรียนมาในภาควิชาการ มาจัดเป็น

สถานการณ์จ าลอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมก่อนออกไป

ปฏิบัติงานจริง และมีการประเมินผลเป็นรายบุคคล จากน้ันมี

การสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรในรุ่นต่อไป 

เอกสารหมายเลข 5.๑  

แบบฟอรม์การบูรณาการผล

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลเพ่ือน ามาเป็นแนว

ทางการปรับปรุงการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

เอกสารหมายเลข 5.๒    

รายงานการประ ชุมฝ่ าย

บริการการฝึกอบรม บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข 5.๓    

การจัดกิจกรรมบูรณาการ 

นสต. 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลักสูตรไว้ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ท าให้ครูอาจารย์สะดวก

ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษาอบรม 

๒.  ครูอาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างด ี 

เน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ 

๓.  ครูอาจารย์ไดม้ีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 



๔๑ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่๔ จ านวนงานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

๒.พ.ต.อ.วิชาธร  ผิวพรรณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย์  ไชยอ ามาตร 

๒. พ.ต.ท.หญงิ อชิตา   ตาครู  

๓. ส.ต.อ.พิเชษฐ์  ศรีสงวน 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-783-6537 

โทรศัพท์ : ๐๘9-55๘-1458 

            : ๐๙๒-๓๕๔-๖๖๕๙ 

            : ๐80-303-7016 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail : coffea_tee@hotmail.com 

          : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน 

ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล 

โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓) 

มีวิธีการด าเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกขอ้มูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู้

ที่ได้จากการด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 

mailto:aoypupu@hotmail.com
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 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า

จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ

ประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรม

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์

ความรู้หรือวิธีการที่ เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดง

ความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้น

กระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

  หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้อง

ไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้อง

ไมใ่ช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

  การนับจ านวนงานนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ให้นับผลงานนวัตกรรม และหรือ

สิ่งประดิษฐ์ ที่ครู/อาจารย์ และครูฝึก ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ และต้องมี

เอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง

จากแหลง่อ้างอิงที่เชื่อถอืได้หรือมีการน าไปใช้ 
 

วิธีค านวณ 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. จ านวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด  

 ๒. จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และ

ครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  

 ๔. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม 

และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

ผลรวมจ ำนวนงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ์   

                 จ ำนวนครู/อำจำรย์ และครูฝึกท้ังหมด 

X ๑๐๐ 
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ผลการด าเนนิงาน 
 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มีจ านวนอาจารย์และครูฝึกจ านวนทั้งสิ้น  ๒๖ คน 

(เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- อาจารย์ที่มคี าสั่งให้มาปฏิบัติราชการจาก กลุ่มงานอาจารย์ 

บช.ศ. จ านวน ๕ คน ปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ศาลายา จ าวน ๔ คน 

(เอกสารหมายเลข ๒)  และดูแลภารกิจการก่อสร้างและด าเนินงานที่

ศูน ย์ฝึ ก ยุทธวิ ธี ต ารวจกลาง  ต .หนองสาห ร่าย   อ .ปากช่อ ง                

จ.นครราชสมีา จ านวน 1 คน (เอกสารหมายเลข ๓)  

- อาจารย์พลศึกษา  ฝ่ายปกครองและกิจการการฝกึอบรม  

จ านวน ๔ คน 

- ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครอง

และการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการ/ภาค

การฝึก จ านวน  ๑๘ คน 

- รวมมีครูอาจารย์ที่ปฏิบัตหิน้าที่  ทั้งสิ้น ๒๖ คน  

 อาจารย์และครูจัดท างานวิจัยและงานนวัตกรรมจ านวน ๓ 

เร่ือง ดังน้ี 

๑. วิจัย เร่ือง ภาวะผู้น าทางด้านความปลอดภัยสาธารณะใน

ยุคโลกาภิวัฒน์และ ยุทธศาสตร์ ชุมชนสัม พันธ์ เ พ่ื อ

เสริมสร้างความมั่นคงมนุษยใ์นเขตเมือง  ศึกษาเฉพาะกรณี

ข้าราชการต ารวจสังกัดกองบัญชาการต ารวจนครบาล 

๒. นวัตกรรมเร่ือง เป้ากระดาษตอบโต้อัตโนมัติ 

๓. นวัตกรรมเร่ือง การฝึกรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี  

 ดังน้ันเทียบจ านวนงานนวัตกรรมกับจ านวนอาจารย์และครูฝึก

ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1๑.๕๔  คิดเป็น ๕ คะแนน 

เอกสารหมายเลข ๑  

รายช่ือครูอาจารย์ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ค าสั่งให้ข้าราชการต ารวจใน

สังกัด กอจ.มาปฏิบัติ

ราชการ บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๓ 

ค าสั่งให้ขา้ราชการต ารวจ

สังกัด กอจ. มาปฏิบัติราชการ

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง  

ต.หนองสาหร่ายฯ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

งานวิจยัเร่ืองภาวะผู้น าของ

ต ารวจชุมชนสัมพันธ์ในยุค

โลกาภิวัฒน์ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

โครงการนวัตกรรมเร่ืองเป้า

กระดาษตอบโต้อัตโนมัติ 

เอกสารหมายเลข ๖ 

นวัตกรรมเร่ือง การฝึก

รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ 1๑.๕๔   ๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์มคีวามสามารถในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดท านวัตกรรมเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 

๒. นวัตกรรมที่จัดท าขึน้เป็นประโยชน์และเป็นเคร่ืองช่วยฝึกที่มีคุณภาพ   ท าให้การฝึกยิงปืน

และยุทธวิธมีีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานวิจัย และงานนวัตกรรมให้มากขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๕ จ านวนงานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

๒.พ.ต.อ.วิชาธร  ผิวพรรณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย์  ไชยอ ามาตร 

๒. พ.ต.ท.หญงิ อชิตา   ตาครู  

๓. ส.ต.อ.พิเชษฐ์  ศรีสงวน 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-783-6537 

โทรศัพท์ : ๐๘9-55๘-1458 

            : ๐๙๒-๓๕๔-๖๖๕๙ 

            : ๐80-303-7016 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail : coffea_tee@hotmail.com 

          : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึก ของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและ

หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การป้องกันหรือ

แก้ปัญหาได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะและหรือกลุม่เป้าหมายอยา่งชัดเจน  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที ่

 งานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย 

และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่

ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่

mailto:aoypupu@hotmail.com
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การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน

ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ

น าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

 ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ ที่

ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน

การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค

ประชาชน ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ดา้นวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ

เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

 ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง

ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสูก่ารเพ่ิมประสิทธิภาพการผลติ เป็นต้น 

 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา

และการประเมินไว ้

 ๕. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/

ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพ่ือต่อยอด

โครงการวิจัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์

ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการน างานวิจัย และหรือ

นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็น

เอกสารหลักฐานที ่ชัดเจน พร้อมทั ้งระบุรายละเอียดผลของการน างานวิจ ัย และหรือ

นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ 
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หมายเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กอง

บังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่

กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

การนับจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์

หมายถึง ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และ

ครูฝึก มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจน ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจ

ประเมิน ในกรณีที่งานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ คร้ัง ให้

นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตาม

มิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ จะนับงานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเมื่อ

ได้รับการตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 

วิธีค านวณ 

 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เทา่กับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. จ านวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์ และ

ครูฝึกทั้งหมด  

 ๒. จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณ โดยปฏิบัตงิานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครู

ฝึก ที่มาชว่ยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป  

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  

  ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

                                       ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ                                    X ๑๐๐ 

                                จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
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 ๕. ช่ือหน่วยงานและปีที่น างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ 

โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ  หรือ

กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ทั้งน้ีให้

แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนดว้ยตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้ 

 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ

หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน  

 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผล

จากงานวิจัยไปใช้  

  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 

บก.ฝรก. มีการน างานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดท าขึน้ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี ้

๑. งานวิจัย เร่ือง ภาวะผู้น าทางด้านความปลอดภัยสาธารณะ

ในยุคโลกาภิวัฒน์และยุทธศาสตร์ชุมชนสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างความ

มั่นคงมนุษย์ในเขตเมือง  ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการต ารวจสังกัด

กองบัญชาการต ารวจนครบาล ได้น าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตร นสต. โดย ศฝร.ภ.๒ (เอกสารหมายเลข ๑) ได้

รับรองว่าเป็นนวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์เชงิวิชาการ 

๒. นวัตกรรมเร่ือง เป้ากระดาษตอบโต้อัตโนมัติ ได้น าไปใช้เป็น

แนวทางในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ โดย ศฝร.ภ.๒ (เอกสารหมายเลข ๑) และ ศฝร.ภ.๕ (เอกสาร

หมายเลข ๒) ไดรั้บรองว่าเป็นนวัตกรรมและน าไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ   

๓. นวัตกรรมเร่ือง การฝึกรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี  โดย 

ศฝร.ภ.๒  และ ศฝร.ภ.๕ รับรองว่าเป็นนวัตกรรมและจะน าแนวคิดไป

พัฒนาการฝึกยุทธวิธขีองหน่วยตนเองต่อไป 

 

เอกสารหมายเลข ๑  

หนังสือรับรองการใช้

ประโยชน์จาก ศฝร.ภ.๒ 

เอกสารหมายเลข ๒  

หนังสือรับรองการใช้

ประโยชน์จาก ศฝร.ภ.๕ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

โดยสรุป มีการน างานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ๓ เร่ือง จากอาจารย์

และครูฝึกจ านวนทั้งสิ้น ๒๖ คน  ดังน้ันเทียบจ านวนงานนวัตกรรมกับ

จ านวนอาจารย์และครูฝึกทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1๑.๕๔  คิดเป็น ๕ 

คะแนน 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ร้อยละ ๕ ร้อยละ 1๑.๕๔   ๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

๒. บก.ฝรก.มีครูที่มีคุณภาพ  มุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถ

ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลตินวัตกรรมการเรียนการสอนได้  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที ่๖ ผลของการด าเนนิโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน สังคม ประเทศ  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

๒.พ.ต.อ.วิชาธร  ผิวพรรณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร   ลบล้ าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวิชัยมูล  

๓. ร.ต.อ.หญงิ สุนัดดา   บุนนาค 

๔. ร.ต.อ.หญงิ ประจักษ์   หาญแรง 

๕. ร.ต.ต.หญงิ อรสุมน  มีแสงเพ็ชร 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-783-6537 

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ 

            : ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙ 

 : ๐๘6-๑73-0873 

            : ๐๘1-114-7938 

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail  : nok_lert@hotmail.com 

           : vios3753@gmail.com 

 : apt.cptd@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือพัฒนาหรือชว่ยเหลอืชุมชนและสังคม อันจะสง่ผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที ่

mailto:aoypupu@hotmail.com
mailto:nok_lert@hotmail.com
mailto:vios3753@gmail.com
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 โครงการ/กจิกรรมการให้บรกิารทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม

ได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ

งานบรกิารวิชาการหรอืงานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน

และสง่เสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการ

หรือกิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้ว

มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดา้นการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่างๆ  

 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีโครงการบรกิารวิชาการหรอืวิชาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการพัฒนา และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๒. มีการด าเนนิการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตาม

โครงการ 

 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ผลลัพธ์ 
 

 วิธีค านวณ 

 

 

 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนด รอ้ยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 

ให้นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ 

เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา

ต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป 

 ๒. การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ

กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได ้

 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๔. เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตอ้งการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 

ผลรวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 

   ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

                         จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 
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 ๖. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  มาพัฒนาปรับปรุง

การด าเนนิการตามโครงการ 

 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

และสั่งการ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 

ประเทศ 

 บก.ฝรก.ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความตอ้งการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

สังคม ประเทศ (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการบรกิารวิชาการหรือ

วิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนา และ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ 

๒. มีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ 

 บก.ฝรก.ไดด้ าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ

และวิชาชีพ จ านวนทั้งสิ้น  ๑๒  โครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) 

จากจ านวนอาจารย์และครูฝึกทั้งสิ้น ๒๖ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๖.๑๕ 

 รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑๒) มีดังน้ี 

๑. โครงการเยาวชนยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด  เพ่ือ

เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เยาวชนไทย โดยจัดวิทยากรฝึกอบรมเชิง

ปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ คณะครูและนักเรียน จ านวน 58 คน 

ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน(ราษฏร์อุทิศ)  ในวันที่ 14 ส.ค. 59 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑๒ 

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรมบรกิารทางวิชาการ

ทุกกิจกรรม 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. โครงการต้นกล้าความดี  เป็ น โครงการอบรมเ พ่ือ

เสริมสร้างให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด และอบายมุขให้นักเรียน 

นักศึกษาระดับ ปวช. และ ปวส. โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย

ช่างทองหลวง จ านวน 147 คน ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 6-8 ก.ย. 59  

๓. โครงการต้นกล้ามกุฏกษัตริย์ เ พ่ือปลูกฝังคุณธรรม 

จริยธรรม และพฤติกรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปี

ที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จ านวน 202 คน ณ บก.ฝรก. ใน

วันที่ 11-12 มิ.ย. 59 

๔. โครงการคนดีศรีสังคม เป็นโครงการอบรมเพ่ือปลูกฝัง

ค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ของศาล

เด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา จ านวน ๘๐ คน ระหว่างวันที่   

๗-๘ ก.ค. ๕๙ ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจกลาง ต.หนองสาหร่าย 

๕. โครงการปรับพ้ืนฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นโครงการ

ที่จัดกิจกรรมปรับพืน้ฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รพ.ตร. จ านวน 

๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๕-๖ ส.ค.๕๙  ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง 

ต.หนองสาหร่าย 

๖. โครงการเมืองสวยน้ าใส โดยข้าราชการต ารวจฝ่าย

ปกครองฯ นสต. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในเขตพุทธ

มณฑลเข้าร่วมกันบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการก าจัดสิ่งปฏิกูล

และวัชพืช ในแหล่งน้ าสาธารณะ ณ บริเวณหน้าวัดสาลวัน ต.ศาลายา 

ในวันที่  12 ก.พ. ๕๙ เวลา 09.30 น. 

๗. ก.ก.ป.ออกกี้ ขอรับการสนับสนุนอาจารย์พลศึกษา ฝ่าย

ปกครอง บก.ฝรก. เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ฝึกสอนนักกีฬาให้แก่ส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ในวันที่ 23 พ.ค.-21 

มิ.ย. 59 ณ โรงยิมฯสนามกีฬาบุณยะจินดา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๘. บก.ปค.รร.นรต. ขอรับการสนันสนุนอาจารย์พละศึกษา 

ฝ่ายปกครอง บก.ฝรก. ท าหน้าที่เป็นครูอาจารย์ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล

ให้แก่ รร.นรต. ในวันที่ 6-14 ก.ค. 59 ณ รร.นรต. 

๙. สลก.ตร. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึก ปืนพก Glock 

19 ม.ม. จ านวน 50 กระบอกต่อวัน และสนามยิงปืน ในการแข่งขันยิง

ปืน หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กับหน่วยเฉพาะกิจ 409 กอง

พล1 รักษาพระองค์ ในวันที่ 29 ส.ค.-6 ก.ย. 59 ณ สนามยิงปืน บก.

ฝรก. 

๑๐. วพ.รพ.ตร.ขอรับการสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน  ปีการศึกษา 

2559  วิชาการฝึกตามแบบต ารวจ  และพลศึกษา ๑ หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปีที่ 1 จ านวน 70 คน และวิชาการต ารวจ                     

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จ านวน 70 คนในวันที่ 10 

ส.ค. – 7 ธ.ค. 59 

๑๑. มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับการสนับสนุนข้าราชการและ 

นสต. มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ใน

วันจัดพิธพีระราชทานปรญิญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปี วันที่ 

2 ก.ย. 59 

๑๒.   อ าเภอพุทธมณฑลขอรับการสนับสนุนข้าราชการต ารวจ 

เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจพ้ืนที่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนใน

พ้ืนที่ จ.นครปฐม ในวันที่ 7 พ.ค. 59 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม

โรงเรียนกาญจนาภิเษก   

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 เมื่อด าเนินการตามโครงการแล้ว  จะมีการตรวจสอบและ

ประเมินผลโครงการที่ด าเนินการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑)   

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมินโครงการ และ

แบบสรุปผลการประเมิน 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๔.  มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตาม

โครงการ 

 บก.ฝรก.ได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ

ตามโครงการในคราวตอ่ไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

โครงการบรกิารวิชาการฯ ปี 

๒๕๖๐ 

๕.มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 เมื่อสรุปผลการประเมินโครงการแล้ว ได้มีการรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

หนังสือรายงานผลการ

ประเมินโครงการ 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕  ได้  ๕ คะแนน 

๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 

๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  ได้ร้อยละ 

๔๖.๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  

๒. สามารถให้บริการทางวิชาการด้านกิจการต ารวจส าหรับหน่วยงานภายนอกได้อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๗ ผลของการด าเนนิงานของจุดที่ให้บรกิารทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลตอ่ชุมชน  

สังคม ประเทศ  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้:   

๑.พ.ต.อ.อมรวิทย ์  มั่นทอง  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ร.ต.ท.สุริยา   เขยสูงเนิน 

๒. ร.ต.ต.หญงิ พนาลัย   เอมสมบุญ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๙-๖๙๒๔ โทรศัพท์ : ๐๘๔-๖๐๗-4441 

 : 089-236-2692 

E-mail : - E-mail : suriya.k91@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของหน่วยศึกษาอบรมที่มจีุดให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจ า 

และเป็นที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมผีลต่อชุมชน สังคม และประเทศ  

 จุดที่ให้บริการ หมายถึง สถานที่ที่ให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ท าเป็นประจ า

และมีที่ตั้งเป็นการถาวร ทั้งภายในและภายนอกหน่วย เช่น คลินิกรับปรึกษากฎหมาย ห้องสมุด 

สนามยิงปืน เป็นต้น 
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีโครงการทุกจุดที่ให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ 

 ๒. มีการด าเนนิการตามโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม 

และประเทศ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผล

ต่อชุมชน สังคม และประเทศ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม และประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิการตามโครงการ 
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 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม และประเทศ รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ 

จุดที่ให้บริการ 

ที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๓ – ๔ 

จุดที่ให้บริการ 

ที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๕ – ๖ 

จุดที่ให้บริการ 

ที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๗ – ๘ 

จุดที่ให้บริการ 

ที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๙ 

จุดที่ให้บริการ 

ที่มีผลต่อชุมชน 

สังคม ประเทศ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้จ านวนจุดที่ให้บรกิารที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ มาพิจารณา คะแนนเต็ม ๕   

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับหน่วยศึกษาอบรมที่ให้บริการทาง

วิชาการและวิชาชีพเป็นประจ าและเป็นที่พ่ึงพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อชุมชนสังคม และ

ประเทศ 

 ๒. เอกสารการเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติการด าเนนิโครงการจากผู้บังคับบัญชา 

 ๓. สถิติการใช้บริการแตล่ะจุดอย่างชัดเจน 

 ๔. การประเมินผลการใช้บริการในแต่ละจุด และน าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงแต่

ละจุดบริการ 
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ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มีโครงการรองรับทุกจุดที่ให้บริการทาง

วิชาการและหรือวิชาชีพ ที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ

ทั้งที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และที่    

ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  และมีการด าเนนิการ

ตามโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผล

ต่อชุมชน สังคม และประเทศ   นอกจากนี ้ ย ังม ีการ

ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ  เพ่ือน าผลการประเมิน 

มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ   และ

รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บก.ฝรก.มีการด าเนิน

โครงการจุดบริการทางวิชาการและวิชาชีพ จ านวน ๑๔  

โครงการ/จุดบริการ (เอกสารหมายเลข ๑)  ดังนี ้

๑) สนามยงิปืนระบบ N.R.A.  ขนาด ๒๒ ช่องยงิ  

จ านวน ๒ สนาม ถ.วิภาวดฯี (เอกสารหมายเลข ๒) 

๒) สนามยงิปืนระบบ P.P.C.  ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธ ี 

ถ.วิภาวดฯี (เอกสารหมายเลข ๓) 

๓) สนามยงิปืนพก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธ ีบก.ฝรก. จ.

นครปฐม (เอกสารหมายเลข ๔) 

๔) สนามยงิปืนทางยุทธวิธ ีณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธ ีบก.

ฝรก. ต.ศาลายา  (เอกสารหมายเลข ๕) 

๕) สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ระยะ ๖๐ หลา ณ ศูนย์

ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง ต.หนองสาหร่าย  อ.ปากช่อง จ.

นครราชสมีา (เอกสารหมายเลข ๖) 

๖) สถานหีอสูง / สถานทีดสอบก าลังใจ ณ บก.

ฝรก. ต.ศาลายา (เอกสารหมายเลข ๗) 

เอกสารหมายเลข ๑ ใบปะหน้าสรุป

โครงการจุดที่ให้บรกิารทางวิชาการและ

หรือวิชาชีพ 

เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารการ

ให้บรกิารสนามยงิปืน N.R.A. ถ.วิภาวดฯี  

เอกสารหมายเลข ๓ เอกสารการ

ให้บรกิารสนามยงิปืนระบบ P.P.C. 

เอกสารหมายเลข ๔ เอกสารการ

ให้บริการสนามยิงปืนพก ต.ศาลายาฯ 

เอกสารหมายเลข ๕ เอกสารการ

ให้บรกิารสนามยงิปืนทางยุทธวิธี 

เอกสารหมายเลข ๖ เอกสารการ

ให้บรกิารสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ระยะ 

๖๐ หลา ต.หนองสาหร่าย 

เอกสารหมายเลข ๗ เอกสารการ

ให้บรกิารสถานหีอสูง  ต.ศาลายา 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๗) สถานหีอสูง / สถานทีดสอบก าลังใจ ณ ศูนย์

ฝึกยุทธวิธตี ารวจกลาง ต.หนองสาหร่าย จว.นครราชสมีา 

(เอกสารหมายเลข ๘) 

๘) ห้องฝึกยิงปืนจ าลองสถานการณ์ (Simulator)       

(เอกสารหมายเลข ๙) 

๙) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (เอกสารหมายเลข ๑๐) 

๑๐) เรือนพยาบาล (เอกสารหมายเลข ๑๑) 

๑๑) สถานีทดสอบสมรรถภาพ  ต.หนองสาหร่าย 

(เอกสารหมายเลข ๑๒) 

๑๒) Mobile e-Learning Unit  (เอกสารหมายเลข ๑๓) 

  

เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารการให้ 

บรกิารสถานหีอสูง ต.หนองสาหร่าย  

เอกสารหมายเลข ๙ เอกสารการให้ 

บรกิารห้องฝึกยิงปืนจ าลองสถานการณ์ 

เอกสารหมายเลข ๑๐ เอกสารการ

ให้บรกิารห้องปฏิบัติการทางภาษา

เอกสารหมายเลข ๑๑ เอกสารการ

ให้บรกิารเรือนพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๑๒ เอกสารการ

ให้บรกิารสถานทีดสอบสมรรถภาพ 

เอกสารหมายเลข ๑๓ เอกสารการ

ให้บรกิาร Mobile e-Learning Unit 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. จ านวนจุดที่ให้บรกิารที่มีผลต่อชุมชน สังคม 

ประเทศ จ านวน ๑๒ จุดบริการ ได้ ๕ คะแนน 

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๕ คะแนน 

๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการประชาสัมพันธ์จุดบรกิารให้กับชุมชนและสังคมทราบ 

๒. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านจุดบริการ  เป็นลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นที่

ยอมรับของชุมชนและสังคม 
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ตัวบ่งชี้ที ่๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์  ปลั่งพงษ์พันธุ์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญงิ ชนัญชิดา  ก้อนทองค า 

๒. ส.ต.อ.หญงิ ศรินญา  แจ่มสว่าง 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙ โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๗๗-๔๖๖๕ 

E-mail : - E-mail  : chananchida.k.ou@gmail.com           

  

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก

ประการหน่ึงที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้

สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา 

และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้

ต่อเน่ืองมั่นคงและย่ังยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรม ที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลาง ที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที ่

 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 

สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ

ความส าคัญของศลิปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาสง่เสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท์ี่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เร่ือง

ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ

สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี

ลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น

สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า  
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กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

 ๒. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม   

 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิการตามโครงการ 

 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
  

ผลลัพธ์ 
 

วิธีค านวณ 

 

 

 

 

 หมายเหตุ การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหน่ึงโครงการให้

สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได ้

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน 

สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง

ประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมไดม้ีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการ

วิชาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมกีารเผยแพร่องค์ความรู้ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และ

ครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

๗. จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนบุคลากร

ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม   

 บก.ฝรก. ได้จัดท าโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ 

บก.ฝรก. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งเป็น

การสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการสง่เสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ

สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ข้าราชการต ารวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ได้ด าเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม  

จ านวน ๓๓ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒)  ครู/อาจารย์/ครูฝึกและ

บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน  คิด

เป็น ร้อยละ ๒๗.๙๗ คิดเป็น ๕ คะแนน 

 กิจกรรมในการสง่เสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการ  มีดังนี้ 

๑. โครงการแบ่งปันวันละบาทเพ่ือสังคม 

๒. โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน : ช่วยเพ่ือนมขีาเทียม 

๓. โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

๔. โครงการเสยีงธรรมตามสาย 

๕. โครงการจิตอาสาแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 

๖. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

๗. พิธีสมโภชพระประธาน พระพุทธวิโมกข์ ขนาดหน้าตัก 59 

น้ิว 22 มิ.ย.59 

๘. กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวค าสัตย์ปฏิญาณ         

บทปลงใจ อุดมคติต ารวจ  

๙. โครงการกิจกรรม 5 ส บก.ฝรก. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 วันที่ 30 พ.ย.58 

๑๐. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ของ บก.ฝรก. เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล

ข่าวสารของหน่วยประจ า ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

๑๑. กิจกรรมวันต ารวจ 13 ต.ค.58 

๑๒. กิจกรรมวันสงกรานต์ 18 เม.ย.59 

๑๓. โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนพรรษา 5 ธ.ค. 2559 

เอกสารหมายเลข ๒  

สรุปกิจกรรมสง่เสริม 

สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรม จ านวน ๓๓ 

กิจกรรม  
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑๔. พิธไีหว้ครูของนักเรยีนนายสบิต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.59 

๑๕. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ “ทาสี ตีเส้น” ให้กับโรงเรียน

บ้านคลองกะจัน 

๑๖. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ท าความสะอาด ลอก

ท่อ มูลนิธศูินย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 

๑๗. กิจกรรมการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรว่าด้วยการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นสต. โดยใช้ หลักศาสนิก

สัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 5 – 30 ก.ย.59 

๑๘. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เน่ืองใน

โอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 

7 ส.ค.59 

๑๙. โครงการบรจิาคโลหิต “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่

ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา สมเด็จพระนาง

เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชีนีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย 

(ครัง้ที่ 2)” วันที่ 31 ส.ค.59 

๒๐. โครงการบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถเน่ืองในวัน

เฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่ 24 

ส.ค.59 

๒๑. โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการเมืองสวย 

น้ าใส ณ บรเิวณหน้าวัดสาลวัน หมู่ที่ 5 และพืน้ที่ใกลเ้คียง 

วันที่ 12 ก.พ.59 

๒๒. พิธีเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรพระสงฆ์ 185 รูป

เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 12 

ส.ค. 2559 



๖๖ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒๓. สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเน่ืองในเทศการวันวิสาขบูชา

วันส าคัญสากลโลก ประจ าปี พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่      

16-20 พ.ค.59 

๒๔. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาตวิันที่ 9 ม.ค.59 

๒๕. การรับบริจาคโลหิตของหน่วยรับบริจาคเหล่ากาชาดจังหวัด

นครปฐม วันที่ 20 มิ.ย.59 

๒๖. การขับเคลื่อน “อ าเภอพุทธมณฑลตามรอยพระยุคลบาท”

วันที่ 16 มิ.ย.59 

๒๗. ร่วมพิธเีฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 5 

ธันวามหาราช ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย 

นครปฐม วันที่ 5 ธ.ค.58 

๒๘. ร่วมพิธจีุดเทียนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

5 ธันวามหาราช ณ อ าเภอพุทธมณฑล วันที่ 5 ธ.ค.58 

๒๙. พิธไีถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เน่ืองใน

โอกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 เม.ย.59 

๓๐. พิธวีางพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกลา้เจ้าอยูห่ัว เน่ืองในวันปิยมหาราช วันที่ 23 

ต.ค.58 

๓๑. ร่วมพิธมีอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ บช.ศ. ส าหรับผู้ที่

ท าคุณประโยชน์ซึ่งควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ 

วันที่ 21 ก.ย. 59 

๓๒. ร่วมท าบุญวันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่ 

56 วันที่ 21 ก.ย.59 

๓๓. ร่วมพิธถีวายดอกไม้จันทน ์พระราชทานเพลงิพระศพ 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา

สังฆปรณิายกวันที่ 16 ธ.ค. 58 ณ วัดมะเกลือ 

http://www.cca.chula.ac.th/protocol/ceremony-sacred/217-homageramav.html
http://www.cca.chula.ac.th/protocol/ceremony-sacred/217-homageramav.html
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์

พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล

การด าเนนิโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓)  

เอกสารหมายเลข ๓  

แบบประเมินผลการ

ด าเนนิการตามแผนฯ 

 

๔. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา

และสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิการตามโครงการ 

 หลังจากติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการแล้วท าการ

สรุปผล  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของปีถัดไป 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔  

แผนการสง่เสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

๕.มีการน าผลการประเมินโครงการ/กจิกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ

สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและ

สั่งการ 

 หลังจากติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการแล้วท าการ

สรุปผล  จากน้ันรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการต่อไป

(เอกสารหมายเลข ๕)   

เอกสารหมายเลข ๕  

หนังสือรายงานสรุปผลการ

ด าเนนิการตามแผนฯ  

 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ 

เท่ากับ ๕ คะแนน  ด าเนนิการได้ร้อยละ 

๒๗.๙๗ คิดเป็น ๕ คะแนน  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๕ คะแนน 

๕  ดมีาก บรรลุ 



๖๘ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มกีิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมากและมีความหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าไปบูรณาการในการด าเนนิชีวิต เพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ที ่๙ การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิตทิางศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์  ปลั่งพงษ์พันธุ์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ  

๒. ร.ต.อ.หญงิ มยุรีย์   กงนอก 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙ โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

 : ๐๙๘-๒๙๖-๒๒๔๖ 

E-mail : - E-mail : pol.cptd@gmail.com 
 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิด

รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จ าเป็นต้องรู้ทัน

อย่างมีปัญญา มีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ

วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม 

อย่างมีสุนทรย์ีที่มรีสนิยม  

 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 

สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ

ความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาสง่เสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท์ี่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เร่ือง

ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ

สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี

ลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น

สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า การมีน้ าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม 

สามารถเป็นผู้น าที่ดีและเป็นที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตหน่วยศึกษาอบรมที่น่าศรัทธาเป็นที่

ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดงีามของไทยและพัฒนาแนวทางการด ารงชีวิตท่ามกลาง

กระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้  

 การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับ

ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมใน
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แนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ

สร้างสิ่งที่ใหม่ต้องไม่เป็นการท าลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง

วัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี

นวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความยินยอม เพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความ

เจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข  

  สุนทรยีะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงดงามของศลิปะและวัฒนธรรม

ที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่

งดงามสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและ

นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการด ารงรักษ์สืบต่อไป 
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่กอ่ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

 ๒. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแต่ง

อย่างมีความสุนทรย์ี 

 ๓. ปรับแตง่และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคลอ้งกับธรรมชาต ิและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๔. การจัดให้มีพื ้นที ่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที ่เอื ้อและส่งเสริมให้ผู ้ศึกษาอบรมและ

บุคลากรมีสว่นร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไม่ต่ ากว่า 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเต็ม ๕ 

 หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของ 
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เครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทา โร 

ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ) ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับ

กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่

ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน

หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการพัฒนาสุนทรยีภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์

แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๔. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทา

โร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ

วัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการตลอดปีงบประมาณ 

๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ

ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม 

๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัย และความสวยงาม 
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๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้

ผู้รับการศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 

๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 

๑ ถึง ๔ 
 

 หมายเหตุ ๑. สะอาด หมายถึง ไมร่ก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก 

    ๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม  

    ๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแต่งอาคาร สภาพแวดล้อมอย่างเหมาะสม 

สอดคล้องกับพ้ืนที่แวดล้อม ไมส่ิ้นเปลอืง และไมก่่อให้เกิดผลกระทบตอ่สภาพแวดล้อม 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่

ก่อให้เกดิวัฒนธรรมที่ดี 

 บุคลากรใน บก.ฝรก  ไดม้ีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง  ๆที่

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น  

 การประชุมแถวตอนเช้า (เอกสารหมายเลข ๑.๑)   

 การท ากิจกรรม ๕ ส  ท าความสะอาดพ้ืนที่รับผิดชอบ    

การร่วมกันท ากิจกรรม Big Cleaning Day (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒) 

 การร่วมกิจกรรมดา้นศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑  

เอกสารและภาพถ่ายการ

ประชุมแถวตอนเช้า 

เอกสารหมายเลข ๑.๒  

เอกสารและภาพถ่ายการท า

กิจกรรม ๕ ส 

เอกสารหมายเลข ๑.๓  

เอกสารและภาพถ่ายการ

ร่วมกิจกรรมท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2 สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรย์ี 

 อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ บก.ฝรก. มีความ

ปลอดภัย  สะอาด  ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมี

สุนทรยีภาพ (เอกสารหมายเลข ๒.๑) 

เอกสารหมายเลข ๒.๑  

เอกสารและภาพถ่ายความ

ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ตกแตง่อย่างมีความสุนทรย์ี 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับ

ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 เน้นการปลูกไม้ดอกและไม้ประดับเพ่ือให้ความร่มร่ืน  

เย็นตา ทั่วบรเิวณ  มีการปลูกไม้ยืนต้นเพ่ือให้ร่มเงาระหว่างทาง

สัญจรในบริเวณ บก. มีสนามหญ้า บึงบัว ในเวลาเช้าและเย็น

จะมีฝูงนกบินมาหาอาหาร  แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของ

ธรรมชาติ  ก่อให้เกิดทัศนียภาพอันน่าร่ืนรมย์ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑) 

 มีการแบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดทั่ว

บรเิวณ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

 มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๓) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑  

เอกสารและภาพถ่าย

บรรยากาศความรม่รื่นใน 

บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๒  

เอกสารและภาพถ่ายการ

แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบท าความ

สะอาด 

เอกสารหมายเลข ๓.๑  

เอกสารและภาพถ่ายการ

ปรับแต่ง รักษาภูมิทัศน์ 

๔ การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เ อ้ือและ

ส่งเสริมให้ผู้ศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ 

 ลานฝึก, ลานหน้า บก.ฝรก., สนามฟุตบอล  และห้อง

ประชุมใหญ่ เป็นพ้ืนที่หลักที่ใช้จัดกิจกรรมต่างๆ ของหน่วย  

อย่างต่อเน่ืองและสม่ าเสมอ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) 

 มีการจัดพ้ืนที่ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเศรษฐกิจ

พอเพียง (เอกสารหมายเลข ๔.๒)  โดยมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหน่ึง

ท าเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรและ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไดท้ ากิจกรรมร่วมกัน สง่เสริมการใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์  ปลูกฝังการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง โดย บก.ฝรก. ด าเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ

ไว้หลายแปลง  ผลผลิตที่ได้ก็น ามาจ าหน่ายให้กับบุคลากรและ     

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหน่วยในราคาถูกรายได้ที่ได้จากการ

จ าหน่ายผลผลติก็น าเข้าเป็นสวัสดกิารให้แก่บุคลากรในหน่วย 

เอกสารหมายเลข ๔.๑  

เอกสารและภาพถ่ายที่แสดง

ให้เห็นว่า บก.ฝรก.มีการจัด

พื้ น ที่ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท า ง

วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม

ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า อ บ ร ม แ ล ะ

บุคลากรมีส่วนร่วมอย่าง

สม่ าเสมอ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒  

เอกสารและภาพถ่ายการ

ด า เ นินป รัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่

เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 บก.ฝรก.ได้ด าเนินการสอบถามความคิดเห็นบุคลากร

และผู้ศึกษาอบรมในประเด็นที่ ๑-๔ โดยใช้แบบประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรและผู้ ศึ กษาอบรมที่ มี ต่อการพัฒนา

สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข 

๕.๑)  ซึ่งไดรั้บแบบสอบถามกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่

ขนาดประชากรไม่มใีนตารางให้ใช้สูตรของทาโร  โดยมีรายละเอียด 

ของแบบสอบถามกลับคืนของบุคลากร ใน บก.ฝรก. ดังนี้  

๑) บก.ฝรก.มีผู้บริหาร ๑๑ คน ได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมาจ านวน ๑๑ ฉบับ   

๒) มีจ านวน ครู /อาจารย์ จ านวน ๒๖ คน ได้ รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ๒๖ ฉบับ 

๓) มีบุคลากรสายงานสนับสนุน จ านวน ๘๑ คน ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ๖๙ ฉบับ 

 บุคลากรของ บก.ฝรก. จ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน  ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ๑๐๖ ฉบับ มีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดับดมีาก  โดยมีค่าเฉล่ีย ๔.๘๐ จากคะแนนเต็ม ๕ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๒)  

 ในสว่นของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 255๙ 

บก.ฝรก.ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรที่มีระยะเวลาการฝึกอบรม

ต้ังแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป จ านวน  ๕ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร

นักเรียนนายสบิต ารวจ  หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ฐาน รุ่น ๑ และ รุ่น ๒  

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา และหลักสูตร กดต. มีจ านวน     

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๘๗๒ คน  ตอบแบบประเมิน

จ านวน ๘๐๔ คน  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี  โดยมีค่าเฉลี่ย 

๔.๑๔ จากคะแนนเต็ม ๕ (เอกสารหมายเลข ๕.๓) 

เอกสารหมายเลข 5.1  

ตัวอย่างแบบสอบถามความ

พึงพอใจของบุคลากรและผู้

เข้ารับการฝึกอบรม 

เอกสารหมายเลข 5.2  

สรุปแบบสอบถามความพึง

พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ

การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติ

ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสารหมายเลข 5.๓  

สรุปแบบสอบถามความพึง

พอใจของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะ

และวัฒนธรรม 

 

 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  โดยสรุป บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความ

พึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทร ียภาพในม ิต ิทางศ ิลปะและ

วัฒนธรรม มีค่าเฉล่ีย ๔.๔๗  อยู่ในระดับ ดี 

 ฝ่ายบริการการฝึกอบรมได้ประเมินความพึงพอใจของ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรในหน่วยแล้วสรุปรายงานให้

ผู้บังคับบัญชารับทราบ (เอกสารหมายเลข ๕.๔)เพ่ือน ามาเป็น

ข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป 

เอกสารหมายเลข 5.๔ 

รายงานผลการด าเนนิการฯ

ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่มต่ีอการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๗  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๔.๗๔ คะแนน 

๔.๗๔  ดมีาก บรรลุ 

 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บุคลากรของ บก.ฝรก. ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอยา่งดี 

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยการ

ซ่อมแซมสภาพห้องเรียน  อาคารที่พักกองรอ้ย และห้องน้ าห้องสุขา 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๐ คร/ูอาจารย์ และครูฝกึ ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์  ปลั่งพงษ์พันธุ์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑.พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ 

๒.ส.ต.ต.หญงิ อภิญญา   สนิธุสังข์ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙ โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

            : ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔ 

E-mail : - E-mail : pol.cptd@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

 วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู /อาจารย์ และครู

ฝึก ให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็น

ต้น และได้มกีารน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย  ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก  

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ  

 ครูฝกึ หมายถึง ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในดา้นอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถท าการสอนในวิชาทั่วไป

ที่ได้รับมอบหมายได้  

 การน าความรู้มาขยายผล หมายถึง  

 ๑) การน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ  และ 

      ๒) มีการน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

วิธีค านวณ 

 

 

 

ผลรวมจ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู/้ประสบการณ์ 

            อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล 

                          จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก  

 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่  

  - จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัตงิานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ 

และครูฝึก ที่มาชว่ยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป  

  - จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ต้ังแต่ ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไป    

ต่อคน และจะตอ้งไมนั่บคนซ้ า  

 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาขยายผล  

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 จ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกของ บก.ฝรก. มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๖

คน  ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสารหมายเลข 

๑-๒๖) และน าความรู้มาขยายผล  โดยน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ 

และสอนนักเรียนนายสบิต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

และน าความรู้มาขยายผล ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

เอกสารหมายเลข ๑-๒๖  

รายละเอียดการเพ่ิมพูน

ความรูแ้ละการขยายผลของ

ครู/อาจารย์แต่ละคน 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๔.๕๑ ๕.๐๐ ๕  ดมีาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ที่ไดรั้บมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศกึษาอบรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์  ปลั่งพงษ์พันธุ์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑.พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ 

๒.ส.ต.ต.หญงิ อภิญญา   สนิธุสังข์ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙ โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

            : ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔ 

E-mail : - E-mail : pol.cptd@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมกีารสง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดา้นการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา และน าไปสูส่ังคมฐานความรู้  
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒.  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๓. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 ๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี 

ไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเต็ม ๕ 
 

หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับ

กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่

ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ) ที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง

ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ใน

กรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา

บุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร 

ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา

บุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งชีนี้ ้  



๘๑ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๓. รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 ๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 

 ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

 - จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วย

ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 - จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร

หน่วยศึกษาอบรมไดรั้บการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต ่

๖ ช่ัวโมงขึน้ไปต่อคน และจะตอ้งไมนั่บคนซ้ า 

 - จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร

หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง

ได้รับการพัฒนาตัง้แต ่๒๐ ช่ัวโมงขึน้ไปต่อคน และจะตอ้งไมนั่บคนซ้ า 

 ๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 ๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี  ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑.๑)  และมีการ

ด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) คือ  

๑. วางแผนการด าเนนิการ 

๒. ด าเนนิการตามแผนที่วางไว้  

๓. ประเมินและติดตามผลการด าเนนิงาน 

๔. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง

ในคราวตอ่ไป 

เอกสารหมายเลข ๑.๑   

แผนปฏิบัตงิานด้านการพัฒนา

บุคลากร ปี ๒๕๕๙ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒   

เอกสารรายละเอียดการ

ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติงาน

ดา้นการพัฒนาบุคลากรตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

บุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 

๒.๑) ตามแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรร้อยละ ๑๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑   

ผลการด าเนนิการตาม

แผนปฏิบัตงิานด้านการพัฒนา

บุคลากร  

3 จ านวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 

 จ านวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ 

คน (เอกสารหมายเลข ๓.๑)  ได้รับการพัฒนาดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา จ านวน ๑๑๐ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒)   

คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๒๒ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรในสังกัด 

บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

สรุปผลและรายละเอียดการ

สง่บุคลากรเข้ารับการอบรม

การประกันคุณภาพการศึกษา 

4 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนอืจากด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 

 จ านวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑)  ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและการ

ฝึกจ านวน ๑๑๘ คน  (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คิดเป็น ร้อยละ 

๑๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๒   

สรุปผลและรายละเอียดการสง่

บุคลากรเข้ารับการอบรม

นอกเหนือจากการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ

พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 บก.ฝรก.ได้จัดท าแบบสอบถาม เร่ือง แบบสอบถาม

ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร

หน่วยและความพึงพอใจต่อระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลฯประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙(เอกสารหมายเลข ๕.๑) 

ในหัวข้อระดับความพึงพอใจด้านการพัฒนาบุคลากร  ซึ่ง

ได้ รับแบบสอบถามกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณ ี

เอกสารหมายเลข ๕.๑   

แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ

การปฏิบัตงิานตามบทบาท

หน้าที่ของผู้บริหารหนว่ยและ

ความพึงพอใจต่อระบบการ

บรหิารทรัพยากรบุคคลฯ

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ที่ขนาดประชากรไม่มใีนตารางให้ใช้สูตรของทาโร  แบบสอบถาม

กลับคืนของบุคลากร ใน บก.ฝรก. มีดังนี ้ 

๑) บก.ฝรก.มีผู้บริหาร ๑๑ คน ได้รับแบบสอบถาม

กลับคืนมาจ านวน ๑๑ ฉบับ   

๒) มีจ านวน ครู/อาจารย์ จ านวน ๒๖ คน ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ๒๖ ฉบับ 

๓) มีบุคลากรสายงานสนับสนุน จ านวน ๘๑ คน 

ไดรั้บแบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ๖๙ ฉบับ 

 บุคลากรของ บก.ฝรก.จ านวนทั้งสิน้ ๑๑๘ คน  ได้รับ

แบบสอบถามกลับคืนมาจ านวน ๑๐๖ ฉบับ มีความพึงพอใจ

อยู่ในระดับดีมาก  โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๒)  

เอกสารหมายเลข ๕.๒   

รายงานสรุปผลแบบสอบถาม

ความคิดเห็นฯ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อการด าเนนิการพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๗  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๔.๙๓ คะแนน 

๔.๙๓  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 

 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่ของผู้บรหิารหน่วยศกึษาอบรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์  ปลั่งพงษ์พันธุ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓ 

E-mail : - E-mail : pol.cptd@gmail.com 
 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

  เพ่ือให้ผู้บริหารหนว่ยศึกษาอบรมใช้ระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประเมินผู้บริหาร

ในด้านการบริหารจัดการ และการเป็นผู้น าเพ่ือน าไปสู่การบริหารจัดการองค์การที่ดีให้เกิดความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 

 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้บังคับการ และ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองก ากับการ หมายถึง ผู้ก ากับการ  

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น

แนวทางส าคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่าย

วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รัก

สามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้าง

ภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ประกอบดว้ยหลัก ๙ ประการ คือ  

 ๑. ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได้  

  ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ท าหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่

เกี่ยวกับการบรหิารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระท า กิจกรรม

หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบตอ่สาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผย

ข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และ

ด าเนนิการภายใต้กรอบของกฎหมาย  

 ๒. ความโปร่งใส  

  ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการด าเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน 

การด าเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ น้ัน สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความมั่นใจได้ว่า

การด าเนินงานของรัฐน้ันมาจากความต้ังใจในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย  
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 ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤตมิิชอบ  

  การที่องค์การภาครัฐใช้อ านาจหน้าที่หรือการแสวงหาผลประโยชน์ในทางส่วนตัว

เหลา่นี้ ถอืเป็นการทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท างานและการท าให้เกิดความโปร่งใส  รวมไปถึงการปฏิรูประบบ

ราชการจะเป็นเคร่ืองมือในการปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล  

 ๔. การสร้างการมีส่วนร่วม  

  การมีส่วนร่วมเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามี

บทบาทในการตัดสินใจด าเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วน

ร่วมจะก่อให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกร้องในกรณีที่เกิดความสงสัยในกระบวนการ

ด าเนนิงานของรัฐได้เป็นอย่างดี  

 ๕. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง  

  ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการด าเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ  มี

การให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษ

ที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ไดจ้ะเป็นส่ิงที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน 

การมีระบบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม  

 ๖. การตอบสนองที่ทันการ  

  การตอบสนองที่ทันการ หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายในเวลาที่ทันการ  

 ๗. ความเห็นชอบร่วมกัน  

  สังคมที่ประกอบดว้ยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะท าหน้าที่เป็น

ตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่างให้บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การ

เป็นหลัก  

 ๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ประสทิธิภาพและประสทิธิผลในหลักธรรมาภิบาลน้ันต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า  

 ๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง  

  หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

กับองค์การ บุคคลสามารถมสีว่นเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน  
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เกณฑ์การให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  
 

คะแนนเฉลี่ยของผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก  

 ๑. ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ 

คิดเป็นร้อยละ ๔๐  

 ๒. ให้บุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้

ครอบคลุมบทบาทหน้าทีท่ั้ง ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๖๐  
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการก าหนดหรอืทบทวนนโยบายการก ากับดูแล รวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการด าเนินการตามระบบการก ากับดูแล โดยมีเอกสาร

หรือหลักฐาน หรือรายงาน หรือบันทึกการประชุม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยศึกษา  

อบรมไดก้ าหนดให้มกีระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพ่ือให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ

ด าเนนิงานของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการเงิน 

งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ผู้บังคับบัญชาของหน่วยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีการก าหนดหรือทบทวนนโยบายการ

ก ากับดูแลและกรอบทิศทางการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตาม

หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม (เอกสาร

หมายเลข ๑)  มีการด าเนินการตามระบบก ากับดูแล (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารที่

เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย

การก ากับดูแล และด าเนินงาน

ของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่

และบทบาทของผู้บริหารสูงสุด 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีแนวทางในการบริหารที่ เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  มุ่งมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ศึกษาอบรมเป็น

ส าคัญ  ม ีก ารต ิดตามผลการด า เนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการ

ด าเนนิงานตามภารกจิหลักของหน่วยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๓) 

นอกจากน้ี  ผู้บั งคับบัญชายังได้กระจายอ านาจการตัดสินใจสู่

ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่างเหมาะสม  

 บก.ฝรก. ได้สรุปแบบประเมินผู้บริหารในดา้นการปฏิบัติตนตาม

บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม ของ บก.ฝรก ได้ผลดังนี ้

 ผบก. ประเมินตนเอง  ได้ค่าเฉล่ีย ๔.๘๙  (จาก ๕ คะแนน)  คิด

เป็น ๓๙.๑๒ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๔) 

 บุคลากรทั้งหมดของหน่วยประเมินได้ค่าเฉล่ีย ๔.๘๕ คิดเป็น 

๕๘.๒๐ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕) 

 ดังน้ัน ผลการประเมินตนเองของผู้บริหารสูงสุดและบุคลากร

ทั้งหมด รวมได้ค่าคะแนนเท่ากับ  ๙๗.๓๒  คิดเป็นค่าเฉล่ียได้ ๔.๘๗ 

เอกสารหมายเลข ๒    

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนนิการตามระบบการ

ก ากับดูแลของผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๓    

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ติดตามผลการด าเนินงาน

ส าคัญ 

เอกสารหมายเลข ๔    

แบบสอบถามฯของผูบ้รหิาร 

เอกสารหมายเลข ๕    

แบบสอบถามฯของบคุลากร 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๔.๕๑ ๔.๘๗ ๔.๘๗ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่าง

ครบถ้วน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม

ศักยภาพของตน 

๒. ผู้บังคับบัญชามีการกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่าง

เหมาะสม   
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๓ ระบบการบรหิารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธ ารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคณุภาพ  

และประสิทธิภาพ  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์  ปลั่งพงษ์พันธุ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙ โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓ 

E-mail : - E-mail : pol.cptd@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมรีะบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลให้มี

สมรรถนะในการปฏิบัตงิาน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพ  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑ มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงประจักษ์  

 ๒ มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการสง่เสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม

ประชุมฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญ

ก าลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  

 ๓ มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้

อย่างมีประสทิธิภาพและอยู่อยา่งมีความสุข  

 ๔ มีระบบสง่เสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้า

ในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา  

 ๕. มีการด าเนินการ  

  ๕.๑  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๕.๒  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูงของหน่วยศึกษาอบรม 

(๐.๓๓ คะแนน) 

  ๕.๓  มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ดีขึ้น (๐.๓๔ คะแนน) 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. แผนงานด้านการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรมและหลักฐานการด าเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง 

๒. โครงการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎระเบียบ 

ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า สวัสดิการ 

และสทิธปิระโยชน์ ระบบพจิารณาความด ีความชอบ เป็นต้น 

๓. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น ค าสั่ง

แต่งต้ังหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลัก

ด้านการบริหารบุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการท างาน

ข้อมูล หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน 

๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนต าแหน่ง เช่น การฝึกอบรม การศึกษา การเข้าร่วม

ประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งวิชาการ เป็นต้น 

๕. สถิติการเข้าออกของบุคลากรทุกประเภท 

๖. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสทิธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร 

๗. ความส าเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง 

และระยะยาว 

๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และน าผลการประเมินไป

ปรับปรุง 

๙. รายงานผลการปฏิบัตงิานที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัตงิาน เช่น ระดับความส าเร็จของ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จ านวนบุคลากรที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับหน่วยศึกษาอบรม 

ระดับชาตหิรือระดับนานาชาต ิ
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ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม

ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีการจัดท าแผน

หรือนโยบายในการบรหิารทรัพยากรบุคคลของหน่วย  (เอกสาร

หมายเลข ๑.๑ – ๑.๓) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑–๑.๓ 

รายละเอียดเกี่ยวกับ

แผนการบรหิารทรัพยากร

บุคคล บก.ฝรก. 

๒ มีระบบและกลไกในการบรหิารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริม

สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลง

ต าแหน่ง การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง การสนับสนุนเข้า

ร่วมประชุมฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญก าลังใจมาตรการ

ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

 บก.ฝรก.มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร

บุคคลที่ เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบั ติงานของ

ข้าราชการต ารวจในสังกัด เช่น  มีการสรรหา โดยส่งบัญชี

ต าแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งต้ัง  (เอกสารหมายเลข 

๒.๑) มีการจัดวางบุคลากรลงต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

โดยมีขอ้มูลจ านวนต าแหน่งและตัวข้าราชการต ารวจในสังกัด มี

การก าหนดเส้นทางเดินของต าแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๒.๓) 

และสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมสัมมนาและฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๒.๔) เพ่ือเป็นการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรในหน่วย 

 นอกจากน้ี  ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่

เป็นธรรม  โปร่งใส (เอกสารหมายเลข ๒.๕)   มีมาตรการใน

การสร้างขวัญและก าลังใจบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๒.๖) 

โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการในสังกัด 

และมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข ๒.๗) 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

( ก า ร ส ร ร ห า )  ส่ ง บั ญ ชี

ต าแหน่งเพ่ือใช้รองรับการ

บรรจุและแต่งต้ัง 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

เอกสารการจัดวางคนลง

ต าแหน่ง  

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

เอกสารการก าหนดเสน้ทาง

เดนิของต าแหน่ง 

 เอกสารหมายเลข ๒.๔

เอกสารการสนับสนุนบุคลากร

เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

เอกสารการประเมินผลการ

ปฏิบัตริาชการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

มาตรการสร้างขวัญก าลังใจ

บุคลากร 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

มาตรการลงโทษ 



๙๑ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้าง

บรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และอยู่อย่างมีความสุข 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีระบบสวัสดิการที่

ดี (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ให้แก่บุคลากรเพ่ือเสริมสร้างขวัญ

และก าลังใจให้แก่บุคลากร ซึ่งด าเนินการโดย 

 จัดท าโครงการอาหารกลางวันให้แก่ข้าราชการ

ต ารวจและลูกจ้างในหน่วย 

 จัดสวัสดิการบ้านพักให้แก่ข้าราชการ 

 มอบทุนสง่เสริมการศึกษาบุตรข้าราชการ 

 บ้านพัก บช.ศ. (บางเขน) 

 สวัสดิการบริการรถรับ-ส่ง ระหว่าง บก.ฝรก. – 

บางเขน 

 มีการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการต ารวจ 

ลูกจ้าง กรณีเจ็บป่วยหรือเสยีชีวิต 

 นอกจากน้ี  ยังมีการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี (เอกสาร

หมายเลข ๓.๒) และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรท างานได้

อย่างมีประสทิธิภาพและอยู่อยา่งมีความสุขซึ่งด าเนินการโดย 

 จัดกิจกรรม ๕ ส  เพ่ือช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี

ในที่ท างานให้เกิดบรรยากาศที่น่าท างาน เกิดความสะอาด

เรียบรอ้ยในส านักงาน   ถูกสุขลักษณะ ท าให้บุคลากรสามารถ

ใช้ศักยภาพของตนเองได้อยา่งเต็มความสามารถ 

 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการ

ต ารวจ 

 มีการตรวจสุขภาพประจ าปีบุคลากรในหน่วย 

 มีการจัดสถานที่ส าห รับออกก าลังกายพร้อม

อุปกรณ์ในการออกก าลังกาย 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

เอกสารรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารรายละเอียดที่

เกี่ยวข้องกับระบบเสริมสร้าง

สุขภาพ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี

โอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่าง

รวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 

 มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี

โอกาสประสบความส าเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ว

ตามสายการบังคับบัญชา เช่น การจัดให้ข้าราชการต ารวจได้

เดนิทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและจัดส่ง

ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือ

เตรียมพร้อมที่จะเลื่อนยศให้สูงขึ้น (เอกสารหมายเลข๔.๑– 

๔.๒)  เช่น หลักสูตร กดต. หลักสูตรสารวัตร เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

รายงานการแต่งต้ังข้าราชการ

ต ารวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

การสง่เสริมข้าราชการต ารวจ

เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียม

ลอ้มทีจ่ะเลื่อนยศสูงขึน้ 

5 มีการด าเนนิการ 

  ๕.๑  มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก

ระดับอย่างเป็นระบบ  

  ๕.๒  มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ

ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยศึกษาอบรม  

  ๕.๓  มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้ดีขึ้น  

 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑) อย่างเป็นระบบ โดยค่าเฉล่ียความพึง

พอใจของบุคลากรในหน่วย เท่ากับ  ๔.๗๙ จาก ๕ คะแนน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๒)  และมีการน าผลการประเมินความพึง

พอใจเสนอผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข ๕.๓)เพ่ือหาแนวทางใน

การปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

สรุปผลการประเมินความพึง

พอใจของบุคลากรฯ 

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

รายงานผลการประ เมิ น

ความพึงพอใจของบุคลากรฯ 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารของหน่วยเห็นความส าคัญของบุคลากรทุกคน  มีการจัดสวัสดิการที่ดี  และ

สง่เสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๒. บก.ฝรก. มีบรรยากาศของการท างานร่วมกันที่ดี (Team Work) มีความเป็นน้ าหน่ึงใจ

เดยีวกัน  

๓. ผู้บริหารสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ด าเนินการโดย 

สร้างสภาพ แวดล้อมในการท างานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ น าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง

บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน ดว้ยกันเอง 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๔ การบรหิารความเสี่ยง  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญงิ ภัควรินทร ์ นิธอิมรศาสตร์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญงิ ชนัญชิดา   ก้อนทองค า 

๒. ส.ต.อ.หญงิ ศรินญา    แจ่มสว่าง 

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐ 

  

โทรศัพท์ : ๐๘๖-889-7444 

 : ๐๘9-0๕0-8884 

E-mail : pol.cptd@gmail.com E-mail : pol.cptd@gmail.com           

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมกีระบวนการด าเนนิงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ 

จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ดา้นชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสยีง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้  

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า 

หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินการไม่

ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม  

 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่

กฎหมายก าหนด จ านวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วย

ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 ๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม

บรบิทของหน่วยศึกษาอบรม  
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 ตัวอย่างเช่น  

 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)  

 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน  

 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  

 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารย์และบุคลากร  

 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 

 ๓. มีการด าเนนิการ  

 ๓.๑  มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

 ๓.๒  มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ 

คะแนน) 

 ๓.๓  มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๔. มีการด าเนินการ 

 ๔.๑ จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๒  มีการด าเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๔  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 

๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๕  น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี

ละ ๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

 ๕. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. มีค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของ

หน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 ๒. มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย หรือ

แนวทางในการด าเนนิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ

หรือการท างานอยา่งสม่ าเสมอ  

 ๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่กอ่ให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสยีหาย ความลม้เหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกจิของหน่วย

ศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น

และสง่ผลกระทบตอ่หน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านช่ือเสยีง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน

ชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

 ๔. เอกสารหลักฐานในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง  

  ๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่

ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 

 ๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผล การ

ด าเนนิงาน  

 ๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนนิงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ๘. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา  
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ผลการด าเนนิงาน 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความ

เสี่ยงโดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมและตัวแทนที่

รับผดิชอบเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

          บก .ฝรก .  มี การแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ ติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน แต่งต้ังคณะกรรมการย่อย เพ่ือ

ด าเนนิการ เร่ือง การบรหิารความเสี่ยง และมีการมอบหมายให้

ข้าราชการต ารวจในสังกัดที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะท างาน

ย่อย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

ของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแต่งต้ังคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง 

 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอย่างน้อย๓ ด้านตามบรบิทของหน่วยศึกษาอบรม 

           บก.ฝรก.ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

รัฐบาล  ตร. และหน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ.  โดย บช.ศ. ได้แจ้ง

แนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๕๙ 

ให้แต่ละหน่วยในสังกัด เพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้องชัดเจน ตรง

เป้าหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑)  โดย บก.ฝรก.ได้มีการประชุม

เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงไว้ (เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังนี ้

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  เกิดจาก

หน่วยมีบุคลากรไมเ่พียงพอต่อภาระงานในปัจจุบัน  

๒. ความเสี่ยงด้านอาจารย์  เน่ืองจากในโครงสร้าง

องค์กร ไมม่ีอาจารย์ประจ า  

๓. ความเสี่ยงด้านโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ

และสิ่ งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรม หนองสาหร่าย  

เน่ืองจากเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง อาจไม่สามารถ

ลงนามสัญญาไดท้ันเวลา  

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

เ อกสารการด า เ นิ นก า ร

บรหิารความเสี่ยง ของ ตร. 

เ อ กสารหมาย เลข  ๒ .๒

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การวิ เคราะห์  ระบุความ

เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มกีารด าเนนิการ 

     ๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็น

ที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจาก

การวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๓.๓ มีการจดัล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน

ประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 

 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

จากประเด็นที่  ๒ และได้จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ซึ่งความเสี่ยงด้านโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรม 

หนองสาหร่าย  เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด  นอกจากนี้ 

บก.ฝรก. ยังได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง

ปฏิบัต ิเร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ 

๖ เดือน และ ๑๒ เดือน แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตาม

ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

การประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 

และการจัดล าดับความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการบรหิารความเสี่ยง 

ตร. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๙ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มีการด าเนนิการ 

     ๔.๑ จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความ

เสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน) 

     ๔.๒ มีการด าเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

      ๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 

(๐.๒ คะแนน) 

     ๔.๔ น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ้ง (๐.๒ 

คะแนน) 

     ๔.๕ น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วย

ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั ้ง (๐.๒ 

คะแนน) 

          บก.ฝรก.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูงสุด   มีการด า เ นินการตามแผน  ติดตาม

ประเมินผลเป็นระยะ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา  

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนบรหิารความเสี่ยง

ของ บก.ฝรก.  

- รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแนวทาง

ปฏิบัต ิเร่ือง การควบคุม

ภายในและการบรหิาร

ความเสี่ยงประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

- รายงานผลการบรหิาร

ความเสี่ยงต่อ ผบก.ฝรก.

และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

 

5 มี ก า รน า ผ ลก า รป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ข้ อ เ สน อแ นะ จ า ก

คณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในปถีัดไป 

              หน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดการประชุมติดตามผลการ

ด าเนินการ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

กรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานการประชุม บก.

ฝรก.เร่ืองการบริหาร

ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐ 

- แผนบรหิารความเสี่ยง ปี 

๒๕๖๐ 
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การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบรหิารความเสี่ยง   

๒. มีการรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 บุคลากรที่ด าเนินการเร่ืองบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานใน

หน้าที่ต่อคนเกินก าลัง เน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย   
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.ไพทูล  ช้างเทศ  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ส.ต.อ.หญงิ   สุพัณนิดา   แสนท้าว 

๒. ส.ต.อ.สทิธิกร  บุญจันทร์ 

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๒๗-๙๐๘๕ โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๒๑-๒๒๘๒ 

 : ๐๘๐-๘๕๗-๕๐๖๕ 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : Tuiyui007@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ

สอน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรยีนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา ห้องสมุด และแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากน้ันยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม

และการบรกิารดา้นกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษา

อบรม ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น  
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีบริการห้องสมุด และแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ 

 ๒. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อย

ในดา้นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 ๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย

ในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

ในบรเิวณอาคารต่าง ๆ  

 ๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการให้บริการในประเด็นที่ ๑ 

ถึง ๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด 

การบรกิารดา้นกายภาพที่สนองความตอ้งการของผู้รับบริการ 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 

 

 หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบรกิารในประเด็น 

ที่ ๑ ถึง ๓ ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร 

ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งชีนี้ ้

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 

 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม 

รวมทั้งจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

การจัดการบริการดา้นกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ 
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ผลการด าเนนิงาน 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรยีนรู้อ่ืนๆ 

 บก.ฝรก. มีห้องสมุดไว้บริการผู้เข้าศึกษาอบรมและ

บุคลากร  โดยมีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สะดวกต่อ

การศึกษาค้นคว้าต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มีการจัดท า

สมุดบันทึกข้อมูลการใช้ห้องสมุด ส าหรับข้าราชการต ารวจใน

สังกัดและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) 

จัดท าสมุดคุมการยืมหนังสือ และซีดีให้ความรู้ต่างๆ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๓) มีหลักฐานการเสนอความตอ้งการหนังสือ และ

สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้ในห้องสมุด (เอกสารหมายเลข 

๑.๔ – ๑.๕) มีแหลง่การเรียนรู้อื่น (เอกสารหมายเลข ๑.๖) ดังนี ้ 

(1.) ห้องปฏิบัติการทางภาษา  

(2.) ห้องจ าลองสถานการณ์ สบืสวน  

(3.) ห้องฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว  

(4.) ห้องฝึกยิงปืนสถานการณจ์ าลอง 

(5.) โรงเรือ ส าหรับฝึกยุทธวิธแีละช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทางน้ า  

(6.) ลานฝึกยุทธวิธี 

(7.) สถานหีอสูง 

(8.) อาคารฝกึยุทธวิธี 

(9.) สนามยงิปืนทางยุทธวิธี 

(10.) สนามยงิปืนพก 

เ อ กสา รหมาย เ ลข  ๑ .๑

ภาพถ่ายบรรยากาศภายใน

ห้องสมุด การจัดหนังสือเป็น

หมวดหมู่และภาพผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้า

ต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

บันทึกการ เข้ า รับบ ริการ

ห้องสมุด  ของข้าราชการ

ต ารวจในสังกัด และของผู้

เข้ารับการอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

สมดุคุมการยืมหนังสือ/CD 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

บันทึกข้อความเสนอความ

ต้องการหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

ท ะ เ บี ย น คุ ม ก า ร จั ด ซื้ อ

หนังสือพิมพ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

ภาพถ่ายการใช้บริการแหล่ง

การเรียนรู้ต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้ ศึ กษาอบรมอย่ างน้อยในด้ านห้ องเรี ยน

ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

         บก.ฝรก. มีพ้ืนที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่

การจัดการเรียนการสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา

อบรมมีความสะอาด และมีความพร้อมอย่างย่ิงในการจัดการ

เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) ห้องเรียนในแต่

ละหลักสูตรมีสื่อการเ รียนครบถ้วน และมีจุด เ ช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต โดยมีการปลอ่ยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ศึกษาอบรม

เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบ

บรกิารน้ าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

(เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 

มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีโปรแกรมฝึกภาษา พร้อม

ให้บริการแก่ผู้ เข้ารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – 

๒.๑๐) นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถใช้

ประกอบการฝึก (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) ดังต่อไปนี ้ 

(1.) การปฐมพยาบาล 

(2.) การต่อสู้ป้องกันตัว 

(3.) การควบคุมฝูงชน 

(4.) การเจรจาต่อรองฯ 

(5.) การฝึกยุทธวิธแีละการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทางน้ า 

(6.) การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี 

(7.) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร 

(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี่/ผูโ้ดยสาร 

(9.) เครื่องฝึกยิงปืนจ าลองสถานการณ์ 

(10.) Mobile eLearning Unit 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ภาพถ่ายภูมิทัศน์รอบ บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ภาพถ่ายที่พักผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม กองร้อยต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถ่ายสถานที่ประกอบเลี้ยง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถ่ายห้องน้ า 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถ่ายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถ่ายห้องเรียน ซึ่งมี

จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต WiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถ่ายระบบบริการน้ าดื่ม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการใช้ห้อง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถ่ายอุปกรณ์

ประกอบการฝึกต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปาไฟฟ้า

ระบบจ ากัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 

         มีการจัดระบบสาธารรูปโภค ที่เหมาะสม เพียงพอต่อ

การใช้งาน  และมีระบบการก าจัดของเสียที่เหมาะสมถูกต้อง

ตามหลักสากล (เอกสารหมายเลข ๓.๑) มีระบบความปลอดภัย

ที่ดี เ ย่ียม โดยมีการจัดเวรยามตลอด  ๒๔ ชม.(เอกสาร

หมายเลข ๓.๒– ๓.๓) มีการวางแผนแก้ไขปัญหาด้านระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

(เอกสารหมายเลข ๓.๔ – ๓.๕) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภค  

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

ภาพถ่ายการจัดเวรยามรักษา

ความปลอดภัยของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

ตัวอย่างค าสั่งเวรยามประจ า

สถานที่ราชการ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๕ 

ภาพถ่ายระบบอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยในเวรต่างๆ 

4 ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการ

บรกิารในประเด็นที๑่ถึง๓ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

          มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ศึกษาอบรมต่อ

คุณภาพการบริการในด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งการ

เรียนรู้อื่นๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด้านกายภาพที่เหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  ได้

ค่าเฉล่ีย ๓.๙๘  จาก ๕ คะแนน  พร้อมการสรุปผลการประเมิน

รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ ศึกษาอบรม

ต่อคุณภาพการบริการใน

ดา้นการบรกิารห้องสมุดและ

แหลง่การเรียนรู้อื่นๆ  

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

รายงานผลการประ เมิ น

ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่๔ มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบรกิารด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 

          มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องในดา้นการบริการ

ห้องสมุดและแหลง่การเรียนรู้อื่นๆ ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ และมีการ

จัดท าค าของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือน ามาปรับปรุงการบริการ

ดา้นต่างๆให้ดย่ิีงขึ้น (เอกสารหมายเลข ๕.๑ – ๕.๔) 

 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

ภาพถ่ายและรายงานการ

ประชุมงานเทคโนโลยีฯ 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

บันทึกข้อความสง่ข้อเสนอ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

โครงการจัดต้ังศูนย์พัฒนา

ความรู้วิชาชีพต ารวจ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๕.๔ 

แบบข้อเสนองบประมาณ

รายจ่ายประจ าปี 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๐๐ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้

ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 

อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม ๕  ได ้๓.๙๘  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๔.๔๙ คะแนน 

๔.๔๙  ดี บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้    

 ๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด 

การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด 

๒. บก.ฝรก.มีความพร้อมในดา้นแหลง่การเรียนรู้  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ควร

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มโีอกาสไดใ้ช้แหลง่เรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ   สัตบุษย์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

๒. ร.ต.ท.หญงิ นัฐชกร   กองแก้ว 

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘ โทรศัพท์ : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

 : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

E-mail : yoth_scool@hotmail.com E-mail : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่มี

คุณภาพ  

 นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดมิที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 

เมื่อน านวัตกรรมมาใช้ช่วยให้การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันได้ผลดีมีประสิทธิภาพ

และประสทิธิผลสูงกว่าเดมิทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิการ 

  ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

  ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๒. มีการด าเนนิการ 

  ๒.๑  ให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน

ระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 
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  ๒.๒  มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๒.๓ มีการด าเนนิการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๓. มีการด าเนินการ 

  ๓.๑  จัดให้มผีู้รับผิดชอบดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 

  ๓.๒  มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

 ๔. มีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย 

  ๔.๑ การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด 

(๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๓ การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม 

(๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๔ มีการด าเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๕. มีการด าเนินการ 

  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

(๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไรใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. มีการด าเนนิการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑  

 ๓. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เพ่ือก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 

ระบบกลไก และการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม  



๑๑๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

 ๕. มีการแตง่ต้ังผู้รับผิดชอบดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ  

 ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด  

 ๙. มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย

ศึกษาอบรม  

 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

       ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมนีวัตกรรมดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารด าเนนิการ 

     ๑.๑  มีแนวทางหรอืขั้นตอนการด าเนนิการประกันคุณภาพ

ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกจิของหน่วยศึกษา

อบรม (๐.๕ คะแนน)  

     ๑.๒ มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการ

ด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.เห็นความส าคัญในเร่ืองประกันคุณภาพ

การศึกษา มีนโยบายการประกันคุณภาพของหน่วย พยายาม

ด าเนินการให้ระบบประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มี

ความทั่วถึงในทุก ๆ หน่วยงาน ตลอดจนมีการให้ข้อมูลแก่

บุคลากรเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจนอกจากนี้   มีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการวางระบบฯ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ด าเนินการ

ทบทวนและก าหนดระบบกลไกการประกันคุณภาพ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๓) ให้สอดคลอ้งกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของหน่วย

ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

วางระบบ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

รายงานการประชุมการ

ทบทวนระบบ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 มีการด าเนนิการ 

     ๒.๑ ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ

ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒.๒ มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒.๓ มีการด าเนนิการตามนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 

 บก.ฝรก.ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพ่ือก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และ

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการ

ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ให้สอดรับกับนโยบายของ ตร. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๓)  นอกจากนี้  ยังมีการติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพอยู่เป็นระยะๆ ในการประชุมประจ า

สัปดาห์ (เอกสารหมายเลข ๒.๔) 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

รายงานการประชุมประจ า

สัปดาห์ 

๓ มีการด าเนนิการ 

     ๓.๑ จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ

ด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 

     ๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๑) โดย

ก าหนดให้มีหน้าที่บรหิาร พัฒนา และติดตามการด าเนินงาน 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ค าสั่งมอบหมายผูรั้บผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ด าเนนิงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒)  

ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข 

๓.๓)   

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ด าเนนิงานที่เป็นการ

ประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอก 

4 มีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

๑) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)  

๒) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด (๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน)  

๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนา

คุณภาพของหน่วยศกึษาอบรม (๐.๒๕ คะแนน)  

๔) มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

   กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายใน ดังน้ี 

 ๑)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด าเนินการควบคุม ติดตามการ

ด าเนนิงาน และประเมินคุณภาพ  

 ๒) ฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ) จัดท า

รายงานการประเมินตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ 

ม.ค. ของทุกปี (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

 ๓) มีการประชุมผู้บรหิารและข้าราชการร่วมกัน

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของ

หน่วยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๔.๓) 

 ๔) แตล่ะฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพมากกว่าร้อยละ ๘๐ (เอกสารหมายเลข ๔.๔) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

รายงานการประเมินตนเอง

และใบปะหน้าส่งฯ บช.ศ. 

เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

รายงานการประชุมการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

ของหน่วย 

เอกสารหมายเลข ๔.๔ 

ผลการด าเนนิการตามแผนฯ 
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5 มีการด าเนนิการ 

      ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน) 

     ๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ฝ่ายบ ริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ )  จัดท า

นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑)    

ที่หน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษา

อบรมหรือสถาบันอื่น   ตลอดจน าไปเผยแพร่ให้หน่วยอื่น

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดยได้อัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ของ

หน่วย (เอกสารหมายเลข ๕.๒)     

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

คู่มือแนวทางการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

การเผยแพร่คู่มอืแนว

ทางการด าเนนิงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในใน

เว็บไซต์ของหน่วย 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความส าคัญกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และให้ความร่วมมือในการด าเนนิงานเป็นอยา่งดี 

๒. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานปกติ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๗ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ   สัตบุษย์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

๒. ร.ต.ท.หญงิ นัฐชกร   กองแก้ว 

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘ โทรศัพท์ : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

E-mail : yoth_scool@hotmail.com E-mail : prakanpolice@gmail.com 

  

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมตรวจสอบความส าเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่ก าหนด มี

ระบบและกลไกที่ชัดเจน และน าผลที่ไดจ้ากการด าเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑ หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนด  และ

เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒ หน่วยศึกษาอบรมมกีารจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการ

พิจารณาจากผู้มอี านาจสูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ  

 ๓. มีการด าเนนิการ 

  ๓.๑ หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเอง (SAR) ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การด าเนนิงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยมีแผนการด าเนินงานหรอืมาตรการที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 

  ๓.๒ หน่วยศึกษาอบรมมกีารน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ

การด าเนินงานให้ดีขึ ้นอย่างสม่ าเสมอ โดยมีแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๔ หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วน

หน่ึงของการด าเนนิงาน  
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  ๕ หน่วยศึกษาอบรมมกีารประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละฝ่าย/แผนก/งาน ใน

สังกัด มีการยกย่องเชิดชู ฝ่าย/แผนก/งาน ที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถเป็น

ต้นแบบให้แก่หนว่ยงานอื่นได้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าทุกหน่วยงานของหน่วยศึกษาอบรมได้น าผลการประกันคุณภาพ

ภายในมาทบทวนมีระบบกลไกสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่ก าหนดและเหมาะสมกับ  อัตลักษณ์ของ

หน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. รายงานการประเมินตนเองของหน่วยศึกษาอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน  

 ๓. หลักฐานการเผยแพร่ที่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ

หน่วยศึกษาอบรม  

 ๔. แผนงานหรอืมาตรการที่เกิดจากการน าผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ

ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการด าเนนิงานให้ดีขึ้น  

 ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนากระบวนการด าเนินงานที่สอดคล้อง

กับการประกนัคุณภาพภายใน  

 ๖. บันทึกรายงานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละ

หน่วยงานในสังกัด เพ่ือยกย่องเชิดชูให้แก่หน่วยงานที่ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เอกสารหลักฐานที่

แสดงถึงการเผยแพร่แบบอย่างการด าเนนิงานที่มปีระสิทธิภาพให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบอย่างทั่วถึง  
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ผลการด าเนนิงาน 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้องกับ

มาตรฐานที่ก าหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม  

บก.ฝรก. จัดประชุมคณะกรรมการวางระบบฯ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๑) เพ่ือทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพให้

สอดคล้องกับมาตรฐานและอัตลักษณ์ของหน่วย “เป็นต ารวจ

มืออาชีพดา้นยุทธวิธแีละปฏิบัติการ” (เอกสารหมายเลข ๑.๒) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

รายงานการประชุมการจัดท า

แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

2 หน่วยศกึษาอบรมมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองที่

เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอ านาจ

สูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 

 ทุกหน่วยในสังกัด ส่งข้อมูลตัวบ่งชี้ ที่ตนเองรับผิดชอบ

ให้แก่ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ) เพ่ือจัดท า SAR 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา  

และเผยแพร่ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในให้แก่

สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข ๒.๒)ของหน่วย 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

รายงานการประเมินตนเอง  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

การเผยแพร่รายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) ใน

เว็บไซต์ของ บก.ฝรก. 

๓ หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเอง และผล

การประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

ด าเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ าเสมอ มีแผนการด าเนินงาน

หรอืมาตรการที่ชัดเจน 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางน าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาแจ้งให้บุคลากรในหน่วยทุกคนรับทราบ  

จากน้ันคณะผู้บริหาร และข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร

ประชุมวางแผนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน 

และก าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการด าเนนิการ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑)  พร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนาการด าเนินงานของ

หน่วย  (เอกสารหมายเลข ๓.๒)   

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

รายงานการประชุมการ

พัฒนาคุณภาพการ

ด าเนนิงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

แผนพัฒนาการด าเนนิงาน

ประกันคุณภาพของหน่วย 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  ตลอดจนร่วมกันจัดท าเป็นคู่มือแนวทางการด าเนินการประกัน

คุณภาพภายใน (เอกสารหมายเลข ๓.๓) ของหน่วยต่อไป 

เพ่ือให้บุคลากรทุกคนในหน่วยมีความเข้าใจเป็นไปในแนวทาง

เดยีวกัน 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

คู่มือแนวทางการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน 

4 หน่วยศกึษาอบรมมีการด าเนนิงานโดยน าระบบการประกัน

คุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนนิงาน 

 บก.ฝรก. มีการด าเนนิการ ดังนี้ 

๑) ระบบประกันคุณภาพ ๕ ส (เอกสารหมายเลข ๔.๑) 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ยังได้ใช้ระบบ

คุณภาพ ๕ ส  เข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัติงานในทุกกอง

ก ากับ 

๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

๓) มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้แต่ละหน่วย

ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยระบุไว้ในคู่มือแนว

ทางการด าเนินงานประกันฯ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) การ

มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชีส้อดคลอ้งกับภาระงาน

ของแต่ละฝ่าย (เอกสารหมายเลข ๔.๓) ไม่ถือว่าเป็นการเพ่ิม

ภาระงาน  เน่ืองจากเป็นภารกิจประจ าที่ด าเนินการอยู่แล้ว 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยได้ถูกหลอมรวม

เป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัตงิานตามปกติ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

การด าเนนิงานกิจกรรม ๕ ส 

ประจ าปี ๒๕๕๘ ของ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

คู่มือแนวทางการด าเนินงาน

ประกันฯ 

เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

ค าสั่งมอบหมายหนา้ที่

รับผิดชอบตัวบ่งชีฯ้ 

5 หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของแต่ละฝ่าย/แผนก/งาน ในสังกัด มีการยกย่อง

เชิดชู ฝ่าย/แผนก/งาน ที่ด าเนนิงานได้ส าเร็จตามเป้าหมาย

ที่วางไว้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอ่ืนได้ 

 มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ 

บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕.๑) เพ่ือประเมินผลการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

ค าสั่งคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพภายใน 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

ผลการตรวจการด าเนินงาน 

๕ ส 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 คุณภาพภายใน (เอกสารหมายเลข ๕.๒)  ของแต่ละหน่วยงาน

ใน บก.ฝรก.  เมื่อได้ผลการประเมินแล้วมีการยกย่องเชิดชู 

(เอกสารหมายเลข ๕.๓) หน่วยงานที่ด าเนินงานได้ส าเร็จตาม

เป้าหมายที่วางไว้ และเป็น  Best Practice ให้แก่ฝ่ายอื่นได้ 

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

หนังสือยกย่องหน่วยงาน

ต้นแบบที่มผีลการด าเนนิ

กิจกรรม ๕ ส ดีเดน่ 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการน าระบบพัฒนาคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัตงิาน 

๒. บุคลากรทุกฝ่ายให้ความรว่มมือในการด าเนนิการประกันคุณภาพเป็นอยา่งดี 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๘ ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ต.อู๊ด   ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเกบ็รวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อู๊ด   ไทรผ่องศรี 

๒. ด.ต.หญงิ พิกุล   พรมอุทิศ 

๓. ส.ต.อ.หญงิ ชรัญภัทร   ดวงตาปิยะชัย 

โทรศัพท์ : ๐81-924-7683 โทรศัพท์ : ๐81-924-7683 

 : ๐๘0-047-5767 

 : ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖ 

E-mail : police_rtp17@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 
 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย

ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์  

 อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึน้กับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา  และ

หน่วยงานต้นสังกัด  

 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานต้ังแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป  

 หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หรอืนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือ

เทียบเท่าขึน้ไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาต ิทั้งภาครัฐและเอกชน  

 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒. การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๘๐ 
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 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษา

อบรม และหรือตามจุดเน้นและจุดเดน่ของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๔. ไดรั้บการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 ๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
  

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหน่วย

ศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเดน่หรือจุดเนน้ของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัตงิานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยศึกษาอบรม  

 ๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา  พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผลการ

ด าเนนิงานและผลส าเร็จของการด าเนนิงานที่เกิดขึน้ จนถอืเป็นเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ไดรั้บการยอมรับ  

 ๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น

แบบอย่างในการปฏิบัตทิี่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 

หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงาน 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

     ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๒ มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๔ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน) 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีการด าเนนิการ ดังนี้ 

 ก าหนดอัตลักษณ์ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ที่สอดคล้องกับ

ปรัชญา พันธกจิ และวัตถุประสงค์ของหน่วย (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒)   

 มีการจัดท าแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

 มีการด าเนนิการตามแผนที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข 

๑.๔) 

 มีการรายงานผลการด าเนนิการ (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 

 มีการประเมินผลแผนการด าเนินการ (เอกสารหมายเลข 

๑.๖) และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิการในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑.๗) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

ทบทวนอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

แผนการปฏิบัตริาชการ

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

เอกสารการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

หนังสือรายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

เอกสารการประเมินแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๗ 

รายงานการประชุมการ

พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตามอัตลักษณ์ และ

แผนพัฒนาฯปี ๒๕๕๙ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

(เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

๒.๑ แผนการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒.๒ รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาผู้

เข้ารับการฝึกอบรมตามอัต

ลักษณ์ 

3 มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ

การด าเนินการของหน่วยศกึษาอบรม และหรือตามจุดเน้น

และจุดเด่นของหน่วยศกึษาอบรม 

 มีการน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมการฝึกอบรมในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 

 เข้าร่วมการปรับปรุงต ารา/คู่มือ และการจัดท าแผนการสอน

หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจทุกปี (เอกสารหมายเลข 

๓.๒) 

 ด าเนนิการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านยุทธวิธี

และปฏิบัตกิาร ตามอัตลักษณ์ของหน่วย (เอกสารหมายเลข 

๓.๓) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

รายงานการประชุมการ

ด าเนนิการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วม

ปรับปรุงต ารา/คู่มือ และการ

จัดท าแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสบิต ารวจ และ

หลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธวิธีอื่น  ๆ

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

แถลงหลักสูตรและโครงการ  

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรอืส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก บก.ฝรก. มีผลการปฏิบัตงิาน

ที่สร้างคุณประโยชน์และคุณค่าให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

และสังคม และได้รับการยกย่อง (เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

๔.๑ ภาพและข่าวการปฏิบัติงาน

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  

๔ . ๒  ผ ล ง า นดี เ ด่ น ข อ ง

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ข้อ จ านวน ๔ ข้อ ๔ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์

อักษรเป็นรูปธรรมชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจหลักของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึกษาของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.

ฝรก. 

๓. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนากระบวนการติดตามผลการปฏิบั ติงานของผู้ส าเ ร็จการศึกษาอบรมให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๙ เอกลักษณ์หน่วยศกึษาอบรม  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ   สัตบุษย์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อู๊ด   ไทรผ่องศรี 

๒. ส.ต.อ.หญงิ สนีิรัตน์  ยุทธกิจ 

๓. ส.ต.อ.หญงิ ชรัญภัทร   ดวงตาปิยะชัย 

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘ โทรศัพท์ : ๐81-924-7683 

 : ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔ 

 : ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖ 

E-mail : yoth_scool@hotmail.com E-mail : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมลีักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเดน่/ความช านาญ/ความเช่ียวชาญ 

ตามพันธกจิ/วัตถุประสงค์และบรบิทของหน่วยศึกษาอบรม  

 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น

เป็นหน่ึงของหน่วยศึกษาอบรม  

 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิการ 

  ๑.๑  ก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได ้(๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒  นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. มีการด าเนนิการ 

  ๒.๑  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

  ๒.๒  มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัตทิี่ชัดเจนและต่อเน่ือง 

 ๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์ 
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 ๕. มีการด าเนนิการ 

  ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒  มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย

ศึกษาอบรม นิยามความหมาย และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน  

 ๒. เอกสารหลักฐานการก าหนดตัวบ่งช้ี และระดับความส าเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม  

 ๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง  

 ๔. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการ

ขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัตอิย่างสมบูรณ์  

  ๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนนิการ 

     ๑.๑ ก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสม

และปฏิบัตไิด้ (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษา

อบรม (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๑.๓ มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษา

อบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 

  บก.ฝรก.ได้ร่วมกันประชุม (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 

เพ่ือก าหนดเอกลักษณ์ว่าเป็น “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีต ารวจ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ” ซึ่งไดใ้ห้ค านิยามเอกลักษณ์ไว้ว่า        

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 “ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลางเป็นแหลง่รวมการฝึกอบรมทางด้าน

ยุทธวิธตี ารวจให้แก่ข้าราชการต ารวจทั่วประเทศ”  จากผลการ

ด าเนนิงานของ บก.ฝรก.ที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๑.๓) เป็น

ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า บก.ฝรก.เป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านการฝึกยุทธวิธีต ารวจต่างๆ เน่ืองจากได้ รับ

มอบหมายภารกิจจาก ตร.ให้จัดการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตร

การฝึกอบรมยุทธวิธี  พัฒนาคู่มือและแนวทางการฝึกอบรม  

ตลอดจนการยกระดับการฝึกอบรมด้านยุทธวิธีให้เทียบเท่า

มาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข ๑.๔)  

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

แผนปฏิบัตริาชการ ประจ าปี 

๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

หนังสือสั่งการให้ บก.ฝรก. 

ด าเนนิการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตร แนว

ทางการฝึกอบรม 

๒ มีการด าเนนิการ 

     ๒.๑ มกีารก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

     ๒.๒ มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม 

(๐.๕ คะแนน) 

 ตัวบ่งช้ี ของเอกลักษณ์ของหน่วยคือ จัดการฝึกอบรม

หลักสูตรดา้นยุทธวิธีต ารวจตามลักษณะที่ได้นิยามไว้ (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑) ดังน้ี 

๑. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer 

Survival Tactic/OST) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

๒. การปฏิบัตกิารในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๓)  

๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล 

(Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC (เอกสาร

หมายเลข ๒.๔) 

๔. การปฐมพยาบาลขัน้สูง (Advanced First Aid/AFA) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๕)   

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 

ประจ าปี ๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๒.๒–๒.๑๔ 

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic 

Firearms) (เอกสารหมายเลข ๒.๖) 

๖. การยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๗) 

๗. ผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๘)   

๘. การเจรจา ต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis 

Negotiation) (เอกสารหมายเลข ๒.๙) 

๙. การขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ × WD) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๐) 

๑๐. การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing 

Attack on Soft target) (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) 

๑๑. การอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๒) 

๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับ

การควบคุมฝูงชน  (เอกสารหมายเลข ๒.๑๓) 

๑๓. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๔) 

ระดับความส าเร็จของตัวบ่งชี้ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

3 มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

และต่อเนื่อง 

 บก.ฝรก.มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนในการ

ด าเนนิงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการ

มอบหมายหนา้ที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินการ  มีการรายงานผล

การด าเนนิงานที่ชัดเจน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

กระบวนการและกลไก

ขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัติ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

 บุคลากรใน บก.ฝรก.มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

ค าสั่งต้ังกองอ านวยการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และ

ค าสั่งมอบหมายหนา้ที่คณะ

ผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร

ต่างๆ 

5 มีการด าเนนิการ 

  ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒  มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้

ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการวิ เคราะห์และประเมินผลการด าเนินงานใน

ภาพรวม  พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิงานในปีถัดไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวิเคราะห์และ

ประเมินผล 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีต ารวจ  ซึ่งมีความ

พร้อมในดา้นสถานที่ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก  และวิทยากร 
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ตัวบ่งชี้ที ่๒๐ ความส าเร็จของโครงการหรอืกจิกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน  

หรอืแก้ปัญหาของสังคม  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

๒.พ.ต.อ.วิชาธร  ผิวพรรณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร   ลบล้ าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวิชัยมูล  

๓. ร.ต.อ.หญงิ สุนัดดา   บุนนาค 

๔. ร.ต.อ.หญงิ ประจักษ์   หาญแรง 

๕. ร.ต.ต.หญงิ อรสุมน  มีแสงเพ็ชร 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-783-6537 

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ 

            : ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙ 

 : ๐๘6-๑73-0873 

            : ๐๘1-114-7938 

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail  : nok_lert@hotmail.com 

           : vios3753@gmail.com 

 : apt.cptd@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า ป้องกันหรือการแก้ปัญหา

สังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ

เป็นต้นแบบให้แก่หนว่ยงานอื่นได้  

 การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น า 

ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาสังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหา

สังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนนิงาน  

 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานต้ังแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป  

mailto:aoypupu@hotmail.com
mailto:nok_lert@hotmail.com
mailto:vios3753@gmail.com
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 หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หรอืนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือ

เทียบเท่าขึน้ไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาต ิหรือนานาชาต ิหรือภาครัฐและเอกชน  

 หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการ

เดยีวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒ การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๘๐  

 ๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  

 ๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

  ๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ  

 ๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดยมี

บทบาทในการช้ีน า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ  

 ๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการ

ประเมินความรูค้วามเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน  

 ๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจากการด าเนนิงานของโครงการ  

 ๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ  หรือ

กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ 

 ๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการไดรั้บการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาต ิ 
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ผลการด าเนนิงาน 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

     ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๒ มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๔ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ 

คะแนน)  

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีโครงการในการชี้น าและ/

หรือแก้ปัญหาสังคม(สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ) 

(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑.๔) 

 มีการด าเนินการตามโครงการ และมอบหมายให้ข้าราชการ

ต ารวจปฏิบัติตามโครงการไว้โดยระบุสถานที่ และห้วงเวลา

การด าเนนิการอย่างชัดเจน 

 มีการประเมินผลและสรุปผลการด าเนินโครงการและวิเคราะห์

ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาในการ

ด าเนนิงานในปีงบประมาณถัดไป 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

โครงการเยาวชนยุคใหม่  

ห่างไกลยาเสพติด 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

โครงการต้นกล้าความด ี

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

โครงการคนดีศรีสังคม 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

โครงการเมืองสวยน้ าใส 

 

2 การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 การด าเนนิการตามแผนบรรลุเป้าหมายมากกว่ารอ้ยละ 

๘๐ (เอกสารหมายเลข ๒) โดย บก.ฝรก.มีการจัดโครงการที่ชีน้ า 

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ดังนี ้

 โครงการเยาวชนยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด 

 โครงการต้นกลา้ความดี 

 โครงการคนดีศรีสังคม 

 โครงการเมืองสวยน้ าใส 

เอกสารหมายเลข ๒ 

สรุปผลการด าเนนิโครงการ

ต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 ผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อสังคม ดังน้ี 

๑. โครงการเยาวชนยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด 

(เอกสารหมายเลข ๓.๑) เป็นโครงการที่ด าเนินการที่ ร.ร.บ้าน

คลองบางกระจัน  สง่ผลให้เยาวชนมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ

โทษของยาเสพติด และทราบวิธปีฏิบัตตินให้ห่างไกลยาเสพติด  

ถอืเป็นเกราะป้องกันการเกิดปัญหาสังคม และเป็นการลด

อาชญากรรมอีกทางหน่ึง ตลอดจนให้บรกิารจิตสาธารณะ โดย

การปรับปรุงภูมทิัศน์  ทาสสีนามเด็กเลน่ ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่ช ารุดให้กลับมาใช้งานได้ 

๒. โครงการต้นกลา้ความดี (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เป็นโครงการที่ด าเนินการขึ้นเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการเป็น

คนดี รับผิดชอบตอ่ตนเองและสังคมให้แก่เยาวชน 

๓. โครงการคนดีศรีสังคม (เอกสารหมายเลข ๓.๓)  

เป็นโครงการที่ด าเนินการขึ้นเพ่ือปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิด เคยกระท าความผิด  เป็นการ

จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเหลา่นี้มภูีมต้ิานทานทีแ่ข็งแกร่ง  

สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เปน็คนดีของครอบครัวและ

สังคมต่อไป 

๔. โครงการเมืองสวยน้ าใส (เอกสารหมายเลข ๓.๔) 

สง่ผลกระทบให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เป็นการเปิดเส้นทาง

สัญจรทางน้ า และสะอาดขึน้  ลดปัญหาน้ าเน่าเสีย  ท าให้ชุมชนมี

สุขอนามัยที่ดีขึ้น   

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ภาพกิจกรรมและผลการ

ประเมินโครงการเยาวชน

ยุคใหม่  ห่างไกลยาเสพติด 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

ภาพกิจกรรมและผลการ

ประเมินโครงการต้นกล้า

ความด ี

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

ภาพกิจกรรมและผลการ

ประเมินโครงการคนดีศรี

สังคม 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ภาพกิจกรรมและผลการ

ประเมินโครงการเมืองสวย

น้ าใส 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรอืส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ผลการด าเนินโครงการเป็นที่ยอมรับและได้รับการยก

ย่องในระดับอ าเภอพุทธมณฑล (เอกสารหมายเลข ๔.๑) และ

สถาบันสง่เสริมงานสอบสวน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ใบประกาศยกย่องการ

ด าเนนิโครงการจาก

นายอ าเภอพุทธมณฑล 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ใบประกาศยกย่องการ

ด าเนนิโครงการจาก ผบก.

สบส. 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ข้อ จ านวน ๔ ข้อ ๔ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มีการประสานความร่วมมือในการด าเนนิโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดต่ีอกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการติดตามผลการด าเนนิงานในพืน้ที่ที่ได้จัดโครงการอยู่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือต่อยอดการ

ด าเนนิการในปีต่อไป  ซึ่งจะไดเ้ป็นการแกป้ัญหาของชุมชนน้ันๆ อย่างแท้จริง 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 จากการตรวจประเมินตนเอง ๒๐ ตัวบ่งชี้ ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ได้คะแนน

เฉล่ียผลการประเมิน ๔.๙๓ อยู่ในระดับ ดมีาก  รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน มีดังนี้ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัว

บ่งชี ้

พื้นฐาน 

 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม   

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ๔.๕๔ ดมีาก 

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ      

    ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๘๓ ดมีาก 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ๕ ดมีาก 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม   

๔. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ๕ ดมีาก 

๕. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ์ที ่

    น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ 
๕ ดมีาก 

ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม   

๖. ผลของการด าเนนิโครงการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ดมีาก 

๗. ผลของการด าเนนิงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและ 

     วิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ 
๕ ดมีาก 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

๘. การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ดมีาก 

๙. การพัฒนาสุนทรยีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๔.๗๔ ดมีาก 

ด้านการบรหิารและพัฒนาหน่วยศกึษาอบรม   

๑๐. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ๕ ดมีาก 

๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ๔.๙๓ ดมีาก 



 
 

๑๓๕ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๒. ผลการปฏิบัตติามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหนว่ย 

      ศึกษาอบรม 

๔.๘๗ ดมีาก 

๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและธ ารงรักษา 

      ไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสทิธิภาพ 
๕ ดมีาก 

๑๔. การบรหิารความเสี่ยง ๕ ดมีาก 

๑๕. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ ๔.๔๙ ดี 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๕ ดมีาก 

๑๗. การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วย 

       ศึกษาอบรม 

๕ ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๔.๙๑ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์/

เอกลักษณ ์

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์   

๑๘. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่   

       หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
๔ ดี 

๑๙. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ๔.๕๐ ด ี

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการ

ส่งเสรมิ 

ด้านมาตรการส่งเสรมิ   

๒๐. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา     

      อบรมช้ีน า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 
๔ ดี 

 ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ๒๐ ตัวบ่งชี ้ ๔.๘๒ ดีมาก 
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๓.๒  แนวทางการพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๐ ตัวบ่งช้ีดังกล่าวข้างต้น ของกองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลาง ได้มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การ

ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี.- 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก. มีความพร้อมในด้าน ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สรรหาเข้ามาสอนหลักสูตร

ต่างๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง  มีความรู้เชิงลึกในเร่ืองที่สอน  สามารถ

ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน

อนาคตได้ 

2. หลักสูตรที่  บก.ฝรก.ด าเนินการจัดขึ้นน้ันค่อนข้างหลากหลาย  และครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจเกือบทุกด้าน  ซึ่งเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาตอิย่างแท้จริง 

3. มกีารสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ 

5. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลักสูตรไว้ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ท าให้ครูอาจารย์

สะดวกในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษา

อบรม 

6.  ครูอาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างด ี 

เน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ 

7.  ครูอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

1. วิชาที่นักเรยีนนายสบิต ารวจเรียนมีจ านวนมากเกินไป  ควรจะบูรณาการเนื้อหาวิชาที่

ซ้ าซ้อนเข้าไว้เป็นวิชาเดยีวกัน  เพ่ือไมใ่ห้ผู้เรยีนเกิดความสับสน   

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 วิ ช า ที่ นั ก เ รี ย น น า ยสิ บ

ต ารวจมีจ านวนมากเกินไป 

 ป รั บป รุ งห ลั กสู ต ร โ ด ย

บู รณาการเ นื้อหาวิ ชาที่

ซ้ า ซ้ อ น เ ข้ า ไ ว้ เ ป็ น วิ ช า

เดยีวกัน 

 ต้น

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ทุก กก. 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์มคีวามสามารถในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดท านวัตกรรมเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 

๒. นวัตกรรมที่จัดท าขึน้เป็นประโยชน์และเป็นเคร่ืองช่วยฝึกที่มีคุณภาพ   ท าให้การฝึกยิงปืน

และยุทธวิธมีีประสทิธิภาพมากขึน้ 

๓. นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

๔. บก.ฝรก.มีครูที่มีคุณภาพ  มุ่งเนน้ถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  สามารถดัดแปลง

วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนได้ 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑.  ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท างานวิจัย และงานนวัตกรรมให้มากขึน้ 

๒. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
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 แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 ค ว ร ข อ รั บ ก า ร

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดท านวัตกรรม

สื่ อการสอนในการ

ฝึ ก อบรมหลั กสู ต ร

ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 กลุ่ ม ง า นอ าจ า ร ย์ แล ะฝ่ า ย

ปกครองฯควรแสวงหาความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

เ พ่ื อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณเพ่ิมเตมิ  

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 กอจ. 

 ฝ่ายปกครองฯ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบรกิารวิชาการ 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  

๒. สามารถให้บริการทางวิชาการด้านกิจการต ารวจส าหรับหน่วยงานภายนอกได้อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดบรกิารให้กับชุมชนและสังคมทราบ 

๔. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านจุดบริการ  เป็นลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นที่

ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มกีิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมากและมีความหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าไปบูรณาการในการด าเนนิชีวิต เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ดี 
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๓. บุคลากรของ บก.ฝรก. ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

สุนทรยีภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอยา่งดี 

๔. ผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดยการ

ซ่อมแซมสภาพห้องเรียน  อาคารที่พักกองรอ้ย และห้องน้ าห้องสุขา 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบรหิารและพัฒนาหน่วยศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ที่ไดรั้บมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 

๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 

๔. ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารอย่าง

ครบถ้วน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  และ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม

ศักยภาพของตน 

๕. ผู้บังคับบัญชามีการกระจายอ านาจการตัดสินใจสู่ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่าง

เหมาะสม 

๖. ผู้บริหารของหน่วยเห็นความส าคัญของบุคลากรทุกคน  มีการจัดสวัสดิการที่ดี  และ

สง่เสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ 

๗. บก.ฝรก. มีบรรยากาศของการท างานร่วมกันที่ดี มคีวามเป็นน้ าหน่ึงใจเดยีวกัน  

๘. ผู้บริหารสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการท างาน ด าเนินการโดย 

สร้างสภาพ แวดล้อมในการท างานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ น าเทคโนโลยีมาอ านวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง

บุคลากรผู้ปฏิบัตงิาน ดว้ยกันเอง 

๙. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบรหิารความเสี่ยง   

๑๐. มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็น

ระยะ  
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๑๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในดา้นอาคารสถานที่  และแหลง่การเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อ

ต่อการเรยีนรู้    

๑๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. บุคลากรที่ด าเนินการเร่ืองบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน

ในหน้าที่ต่อคนเกินก าลัง เน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย 

๒. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด 

การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด 

๓. บก.ฝรก.มีความพร้อมในดา้นแหลง่การเรียนรู้  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ควร

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มโีอกาสไดใ้ช้แหลง่เรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่ 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 บุคลากรที่ด าเนินการเร่ือง

บ ริหารความ เ สี่ ย ง มี ไ ม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ปรับ เกลี่ ยก าลั งพลให้ มี

ความสมดุลกับภาระงานที่

ปฏิบัต ิ

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ฝ่ายอ านวยการ 

 ควรสรรหาบรรณารักษ์ 

หรือบุคลากรที่มีความรู้

เฉพาะทางในการบริหาร

จั ด ก า รห้ อ ง สมุ ด  ก า ร

จั ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ

ห้องสมุด 

 จัดหาบรรณารักษ์  ห รือ

บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ

ทางในการบริหารจัดการ

ห้องสมุดมาปฏิบัติงาน 

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ฝ่ายอ านวยการ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 
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ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 ปรับ เปลี่ ยนกฎระ เบียบ

ปกครอง ให้  นสต. ได้มี

โอกาสได้ใช้แหล่งเ รียนรู้

ต่างๆ ได้เต็มที่ 

 ประชุมหารือการปกครอง

บังคับบัญชา นสต. ในเร่ือง

การใช้เทคโนโลยีสื่อสาร 

และแหล่ ง เ รียน รู้ ในการ

สบืค้น 

 เดอืน ก.พ.๖๐  ฝ่ า ยป กค รอ ง

และกิจการการ

ฝึกอบรม 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 กอจ. 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความส าคัญกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และให้ความร่วมมือในการด าเนนิงานเป็นอยา่งดี 

๒. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานปกติ 

๓. มีการน าระบบพัฒนาคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของการปฏิบัตงิาน 

๔. บุคลากรทุกฝ่ายให้ความรว่มมือในการด าเนนิการประกันคุณภาพเป็นอยา่งดี 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์

อักษรเป็นรูปธรรมชัดเจน  สอดคล้องกับภารกิจหลักของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึกษาของ

ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.

ฝรก. 

๓. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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๔. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการด าเนนิการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธตี ารวจ  ซึ่งมีความพร้อม

ในดา้นสถานที่ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก  และวิทยากร 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรพัฒนากระบวนการติดตามผลการปฏิบั ติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 ควรพัฒนากระบวนการ

ติดตามผลการปฏิบัตงิาน

ของผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรมให้มปีระสิทธิภาพ

ย่ิงขึ้น 

 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศผู้

เข้าอบรมให้เป็นระบบ 

โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์ 

e-mail ตลอดจนช่องทาง

การติดต่อทางโซเชยีลมเีดีย 

เช่นID Line/ Instagram/ 

Facebook  

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการประสานความร่วมมือในการด าเนนิโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครอง

สว่นท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดต่ีอกัน 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรมีการติดตามผลการด าเนนิงานในพืน้ที่ที่ได้จัดโครงการอยู่อย่างต่อเน่ือง เพ่ือต่อยอดการ

ด าเนนิการในปีต่อไป  ซึ่งจะไดเ้ป็นการแกป้ัญหาของชุมชนน้ันๆ อย่างแท้จริง 
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ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 ควรมีการติดตามผลการ

ด าเนินงานในพ้ืนที่ที่ได้จัด

โครงการอยู่อยา่งตอ่เน่ือง 

 หลั ง จ า ก จั ด กิ จ ก ร ร ม /

โครงการให้กับชุมชนแล้ว 

ประมาณ ๓-๖ เดือน ควร

มีการติดตามผลอีกคร้ังเพ่ือ

ทราบความก้าวหน้าของผล

การด าเนนิโครงการต่างๆ 

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๐ 

 กอจ. 

 ฝ่ายปกครองฯ 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set) 

หน่วยศึกษาอบรมกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง.S 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลทั่วไป      
๑.  จ านวนผู้บริหาร      
๑.๑ ผบก. คน - ๑ 1  
๑.๒ รอง ผบก. คน - ๓ 2  
๑.๓ ผกก. คน ๑ ๔ 4  
๑.๔ รอง ผกก. คน ๒ ๕ 4  
๒.  จ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด      

๒.๑ บุคลากรท่ีด ารงต าแหน่งครู/อาจารย์ คน ๘ ๘ 9 
อจ. จากกลุ่มงาน  

อจ.บช.ศ.มา
ปฏิบัติหน้าที่  ณ 
บก.ฝรก. 5 คน 

๒.๒ บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีครูฝึก คน ๓๒ 6 18  
๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย์

และครูฝึก 
     

๓.๑ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คน ๖๑ 2 1  
๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน ๘๐ 6 10  
๓.๓ ระดับปริญญาโท คน ๑๗ 6 6  
๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - - 1  

๓.๕  อื่น ๆ คน - - -  
๔. จ านวนอาจารย์พิเศษ      

๔.๑ ภายใน คน ๘ 309 295 

บุคลากรใน บก.
ฝรก.  

97 คน 
ตร. นอกหน่วย  

198 คน 

๔.๒ ภายนอก คน ๙๗ 52 67 
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รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ      
บุคลากรสายสนับสนนุ คน - 85 80  
๖. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด      
๖.1  หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) 

รุ่นท่ี 1 
คน - 40 40  

๖.๒  หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) 
รุ่นท่ี 2 

คน - - 40  

๖.๓ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

คน - 50 -  

๖.๔ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด คน - 75 -  
๖.๕ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (สายตรวจ) คน - 40 40  
6.๖ หลักสูตรการเงินงบประมาณ คน - 100 100  
6.๗ หลักสูตรการจราจร คน - 50 50  
6.8 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 142 คน - 195 -  
6.9 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 144 คน - 195 -  
6.10 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 147 คน - 195 -  
6.11 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๑ คน - 120 120  
6.12 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี 1 คน - - 120  

๖.13 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นท่ี ๑ คน - - 40  

๖.14 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นท่ี 2 คน - - 40  
6.15 หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง คน - 100 100  
6.16 หลักสูตรการสืบสวน คน - 50 50  
๖.17 โครงการเตรียมความพร้อมการส่ง

ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ หลักสูตร 
Individual Police Office 

คน - 30 40  

๖.18 หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ท า
หน้าท่ีปกครองโรงเรียน  

คน - 100 50  
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รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

๖.19 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและ
บุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - 104 -  

๖.20 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ คน - 360 360  
6.21 หลักสูตรงานธุรการและก าลังพล คน - 50 50  
6.22 หลักสูตรการป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม 
คน - 50 50  

๖.23 หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน คน - 50 50  
6.24 การสืบสวนคดีอาญา                   คน - - 100  
6.25 หลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต. คน - 360 360  
6.26 โครงการฝึกยุทธวิธีประจ าสถานีต ารวจ คน - - 176  
6.27 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
         ประสทิธิภาพการใช้อาวุธ 

คน - - 27  

6.28 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาร 
         ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 

คน - - 6,900  

6.29 โครงการฝึกอบรมแกนน าศาสนิกสัมพันธ ์ คน - - 163  

๖.30 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๑ คน 
 
- 
 

40 40  

๖.31 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี ๒ คน - 40 40  
๖.32 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๓ คน - 40 40  
๖.33 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี ๔ คน - 40 40  
๖.34 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี ๕ คน - 40 40  
๖.35 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 1 คน - 40 40  
6.36 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 2 คน - 40 40  
6.37 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 3 คน - 40 40  
6.38 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 4 คน - 40 40  
6.39 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 5 คน - 40 40  
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๖.40 หลักสูตรการฝึกอยรมข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวนยศดาบต ารวจอายุ 53 ปีข้ึนไปเพื่อ
เล่ือนต าแหน่งและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเป็น
ช้ันสัญญาบัตรถึงยศร้อยต ารวจเอก (กดต.) 

คน - - 187  

๖.41 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 1 

คน - 50 50  

๖.42 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 2 

คน - - 50  

๖.43 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นท่ี 1 

คน - 50 50  

๖.44 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นท่ี 2 

คน - - 50  

6.45 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

6.46 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

๖.47 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

๖.48 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

6.49 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต  (รุ่นท่ี 3) 

คน - 40 40  

6.50 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นท่ี 4) 

คน - 40 40  

6.51 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ 
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 1) 

คน 
- 40 40  

6.52 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 2) 

คน 
- 40 40  

6.53 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 3) 

คน 
- 40 40  
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6.54 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 4) 

คน 
- 40 40  

6.55 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

6.56 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

6.57 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 3) 

คน - 40 40  

6.58 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 4) 

คน - 40 40  

๖.59 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 1) 

คน 
- 40 40  

6.60 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 2) 

คน 
- 40 40  

๖.61 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 3) 

คน 
- 40 40  

๖.62 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 4) 

คน 
- 40 40  

6.63 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี 1)  

คน - 40 40  

6.64 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
         ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี ๒)  

คน - 40 40  

6.65 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
         ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี ๓) 

คน - 40 40  

6.66 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
         ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี ๔) 

คน - 40 40  

6.67 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ 
(RPM)  (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  
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6.68 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ 
(RPM)  (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

6.69 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ 
(RPM)  (รุ่นท่ี 3) 

คน - 40 40  

6.70 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร 
       วิกฤตการณ์ (RPM)  (รุ่นท่ี 4)     

คน - 40 40  

๖.71 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์  
       ๔ ล้อ (๔ × W Drive)  (รุ่นท่ี 1)    

คน - 40 40  

๖.72 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์  
       ๔ ล้อ (๔ × W Drive)  (รุ่นท่ี 2)    

คน - 40 40  

6.73 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on 

        Soft target (รุ่นท่ี 1) 
คน - 40 40  

6.74 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on 

        Soft target (รุ่นท่ี 2) 
คน - 40 40  

๖.75 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล   
       ส าคัญ (VIP Protection) (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

6.76 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล     
ส าคัญ (VIP Protection) (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

6.77 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม 

       ฝูงชน (รุ่นท่ี 1) 
คน - 40 40  

6.78 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม 

       ฝูงชน (รุ่นท่ี 2) 
คน - 40 40  

6.79 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ 

       ส าหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นท่ี 1) 
คน - 40 40  

6.80โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ 

       ส าหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นท่ี ๒) 
คน - 40 40  

6.81 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ  
       ผู้ประสบภัย (Rescue)  (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  
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6.82 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ  
       ผู้ประสบภัย (Rescue)  (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

6.83 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหน้าท่ีวิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  

คน - - 41  

6.84 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหน้าท่ีวิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 1 

คน - - 40  

6.85 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหน้าท่ีวิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 2 

คน - - 40  

6.86 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศึกษาดู
งานการฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก. 

คน - - 40  

๗. รายรับ      
๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน บาท ๑๔,๓๑๕,๙๓๓ 270,057,384 317,965,517  

๗.๒ จากแหล่งอื่นๆ บาท - - -  
๘. รายจ่าย      

๘.๑ เงินเดือน บาท ๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔ 1,871,160 62,596,515.60  

๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท ๗,๗๐๖,๑๑๕ - -  
๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม 

บาท - - -  

๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - -  
๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - -  
๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท           - -  

๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก บาท ๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗ 7,747,675.54 10,103,692,54  

๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผู้เข้ารับ   
การอบรม 

บาท - - -  

๘.๗ ค่าสาธารณูปโภค บาท ๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗ 6,981,972 6,850,792  
๘.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท - - -  
๘.๙ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง บาท ๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒๐ 197,491,981 253,33๒,100  
- ค่าเส่ือมราคา บาท ๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕ - -  
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๙. จ านวนผู้ส าเร็จการอบรม      
9.1  หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) 

รุ่นท่ี 1 
คน - 40 40  

9.๒  หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) 
รุ่นท่ี 2 

คน - - 42  

9.๓ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 

คน - 50 -  

9.๔ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด คน - 71 -  

9.๕ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (สายตรวจ) คน - 40 40  

9.๖ หลักสูตรการเงินงบประมาณ คน - 87 94  

9.๗ หลักสูตรการจราจร คน - 43 50  

9.8 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 142 คน - 194 -  

9.9 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 144 คน - 192 -  
9.10 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 147 คน - 127 -  
9.11 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๑ คน - 131 120  
9.12 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี 1 คน - - 120  

9.13 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นท่ี ๑ คน - - 43  
9.14 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นท่ี 2 คน - - 44  
9.15 หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง คน - 96 66  
9.16 หลักสูตรการสืบสวน คน - 50 43  
9.17 โครงการเตรียมความพร้อมการส่ง

ข้าราชการต ารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ หลักสูตร 
Individual Police Office 

คน - 30 40  

9.18 หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับผู้ท า
หน้าท่ีปกครองโรงเรียน  

คน - 86 37  

9.19 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและ
บุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ต ารวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - 98 -  



๑๕๓ | ห น้ า  
 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

9.20 หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ คน - 354 355  
9.21 หลักสูตรงานธุรการและก าลังพล คน - 40 48  
9.22 หลักสูตรการป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม 
คน - 40 50  

9.23 หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน คน - 44 41  
9.24 การสืบสวนคดีอาญา                   คน - - 90  
9.25 หลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต. คน - 354 355  
9.26 โครงการฝึกยุทธวิธีประจ าสถานีต ารวจ คน - - 176  
9.27 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา 
         ประสทิธิภาพการใช้อาวุธ คน - - 27  

9.28 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาร 
         ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ 

คน - - 6,825  

9.29 โครงการฝึกอบรมแกนน าศาสนิกสัมพันธ ์ คน - - 163  

9.30 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๑ คน 
 
- 
 

40 40  

9.31 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี ๒ คน - 40 40  
9.32 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๓ คน - 40 40  
9.33 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี ๔ คน - 40 40  
9.34 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน  รุ่นท่ี ๕ คน - 40 40  
9.35 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 1 คน - 40 40  
9.36 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 2 คน - 40 40  
9.37 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 3 คน - 40 40  
9.38 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 4 คน - 40 40  
9.39 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง  รุ่นท่ี 5 คน - 40 40  
9.40 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ัน

ประทวนยศดาบต ารวจอายุ 53 ปีข้ึนไปเพื่อ
เล่ือนต าแหน่งและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเป็น
ช้ันสัญญาบัตรถึงยศร้อยต ารวจเอก (กดต.) 

คน - - 187  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

9.41 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 1 

คน - 50 50  

9.42 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นท่ี 2 

คน - - 50  

9.43 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นท่ี 1 

คน - 50 50  

9.44 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ 
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นท่ี 2 

คน - - 50  

9.45 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

9.46 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

9.47 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

9.48 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 39  

9.49 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต  (รุ่นท่ี 3) 

คน - 40 40  

9.50 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นท่ี 4) 

คน - 40 40  

9.51 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ 
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 1) 

คน 
- 40 40  

9.52 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 2) 

คน 
- 40 40  

9.53 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 3) 

คน 
- 40 40  

9.54 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ีและยุทธวิธี(รุ่นท่ี 4) 

คน 
- 40 40  

9.55 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

9.56 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

9.57 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 3) 

คน - 40 39  

9.58 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นท่ี 4) 

คน - 40 40  

9.59 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 1) 

คน 
- 40 40  

9.60 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 2) 

คน 
- 40 40  

9.61 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 3) 

คน 
- 40 40  

9.62 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นท่ี 4) 

คน 
- 40 40  

9.63 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี 1)  

คน - 40 40  

9.64 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
         ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี ๒)  

คน - 40 40  

9.65 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
         ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี ๓) 

คน - 40 40  

9.66 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล 
         ทางยุทธวิธี (รุ่นท่ี ๔) 

คน - 40 40  

9.67 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ 
(RPM)  (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

9.68 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ 
(RPM)  (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

9.69 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ 
(RPM)  (รุ่นท่ี 3) 

คน - 40 40  

9.70 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร 
       วิกฤตการณ์ (RPM)  (รุ่นท่ี 4)     

คน - 40 40  



๑๕๖ | ห น้ า  
 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

9.71 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์  
       ๔ ล้อ (๔ × W Drive)  (รุ่นท่ี 1)    

คน - 40 40  

9.72 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์  
       ๔ ล้อ (๔ × W Drive)  (รุ่นท่ี 2)    

คน - 40 40  

9.73 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on 

        Soft target (รุ่นท่ี 1) 
คน - 40 40  

9.74 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on 

        Soft target (รุ่นท่ี 2) 
คน - 40 40  

9.75 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล   
       ส าคัญ (VIP Protection) (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

9.76 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล     
ส าคัญ (VIP Protection) (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

9.77 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม 

       ฝูงชน (รุ่นท่ี 1) 
คน - 40 40  

9.78 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม 

       ฝูงชน (รุ่นท่ี 2) 
คน - 40 40  

9.89 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ 

       ส าหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นท่ี 1) 
คน - 40 40  

9.80 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ 

       ส าหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นท่ี ๒) 
คน - 40 40  

9.81 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ  
       ผู้ประสบภัย (Rescue)  (รุ่นท่ี 1) 

คน - 40 40  

9.82 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ  
       ผู้ประสบภัย (Rescue)  (รุ่นท่ี 2) 

คน - 40 40  

9.83 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหน้าท่ีวิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  

คน - - 41  

9.84 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหน้าท่ีวิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 1 

คน - - 40  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

9.85 โครงการฝึกอบรมผู้ท าหน้าท่ีวิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย  รุ่น 2 

คน - - 40  

9.86 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศึกษาดู
งานการฝึกยุทธวิธีต ารวจ บก.ฝรก. 

คน - - 40  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๑๐.๑จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

คน 1,466 ๑,๐๙๖ 872  

๑๐.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม คน 1,461 3,833 11,020  
๑๑. การจัดการเรียนการสอน      

๑๑.1 จ านวนครู/อาจารย์ประจ าท่ีบรรจุตาม
เลขท่ีต าแหน่งแยกตามกลุ่มวิชา 

คน - 2 4 
อจ. จากกลุ่มงาน  

อจ.บช.ศ. มา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ 

ฝรก.5 คน 

๑๑.๑.๑ กฎหมาย คน ๔ 3 2  
๑๑.๑.๒ ป้องกันปราบปราม คน - - -  
๑๑.๑.๓ บริหารงานต ารวจ คน ๒ 1 1  
๑๑.๑.๔ สืบสวน คน ๑ 1 -  

๑๑.๑.๕ จราจร คน - - -  

๑๑.๑.๖ ท่ัวไป คน - 1 2  

๑๑.๑.๗ การฝึก คน ๑ 2 4  

๑๑.๒  จ านวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ
ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อย
กว่า ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง - ๓๑ 25  

๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรมต่อคุณภาพการสอน
ของครู/อาจารย์ 

ระดับ 
(๕ ระดับ) 

- ๔.๔๘ 4.59  

๑๑.๔ จ านวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรม 

คน ๑๐ ๙ 14  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 255๙ 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕๘ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕9 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

๑๒. นวัตกรรมและการสร้างองคค์วามรู้ของครู/
อาจารย์และครูฝึก 

     

      จ านวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์
งานวิจัยท่ีเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
ปฏิบัติการของครู/อาจารย์ และครูฝึก และ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ช้ิน - ๒ ๓  

๑๓. การบริการทางวิชาการ      
จ านวนกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการทาง 
วิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/
โครงการ 

๑ ๕๐ 12  

๑๔. การบริหารและการจัดการ      
๑๔.๑ จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกท่ีได้รับ

การพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี) 
คน ๕ 1๓ 27  

๑๔.๒ จ านวนบุคลากรสายงานสนับสนุนท่ี 
 ได้รับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี) 

คน - ๑๑๖ 80  

๑๔.๓ จ านวนโครงการท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ ๒ ๖ 6  

 
 

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
                                              พล.ต.ต.  

(ชอบ   คิสาลัง) 
ผบก.ฝรก. 
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ภาคผนวก ข 

 

 

 
ค าสั่งกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ที่          /๒๕๕๙ 

   เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)        

พ.ศ.2553  และประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เร่ืองนโยบายและ

หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2556 ก าหนดให้หน่วยงานที่

รับผิดชอบดา้นการฝึกอบรมจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถอืว่า การประกันคุณภาพภายใน

เป็นสว่นหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  น้ัน 

  เพ่ือให้การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึง

แตง่ต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการอ านวยการการประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.1   ผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง   ประธาน 

  1.2   รองผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (1)  รองประธาน 

  1.3   รองผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (2)  รองประธาน 

   1.4   รองผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (3)  รองประธาน 

  1.5   ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 

  1.6   ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  กรรมการ 

  1.7   ผู้ก ากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ   กรรมการ 

  1.8   ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม  กรรมการและเลขานุการ 

  

  มีหน้าที่ 

  1) ให้ค าปรึกษาแนะน าแนวทางการจัดการระบบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของหน่วย 

  2) ก าหนดทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา 

  3) ให้การสนับสนุนส่งเสริมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายต่างๆ 
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  4) ให้ความเห็นชอบคู่มือแนวทางด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย 

  5) ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2. คณะกรรมการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.1   รองผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางที่ดูแลรับผิดชอบ ประธาน 

     ฝ่ายบริการการฝึกอบรม  

  2.2   ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม   รองประธาน 

  2.3   รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม   กรรมการ 

   2.4   รองผู้ก ากบัการฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 

  2.5   รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม กรรมการ  

  2.6   รองผู้ก ากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธี    กรรมการ 

  2.7   สารวัตรฝ่ายอ านวยการ    กรรมการ 

  2.8   สารวัตรฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  กรรมการ 

  2.9   สารวัตรศูนย์ฝึกยุทธวิธี     กรรมการ 

  2.10 สารวัตรฝ่ายบริการการฝึกอบรม   กรรมการ 

  2.11 สารวัตรฝ่ายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ) กรรมการและเลขานุการ 

  2.12 รองสารวัตรฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันคุณภาพ)กรรมการและ  

          ผู้ช่วยเลขานุการ 

   มีหน้าที่ 

  1) จัดวางรูปแบบและวิธีการในการด าเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้

บุคลากรในหน่วยไดม้ีส่วนร่วมในการด าเนินงานดา้นการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

  2) จัดระบบการควบคุมติดตาม ตรวจสอบการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในหน่วย 

  3) ประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 

  4) ให้ค าแนะน าเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องตามค าร้องขอ 

  5) ให้ขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ปรับปรุงแก้ไขวิธีการและแนวทางในการด าเนินงานดา้น

การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วย 

  6) จัดท ารายงานประเมินคุณภาพประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่

ต่อหน่วยงาน  ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน 

  3. คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

  3.1   พันต ารวจเอกหญงิ กานต์ชนก  บุญศิวนนท ์   ประธาน 

  3.2   พันต ารวจเอก ธีรยศ  สัตบุษย์     กรรมการ 

  3.3   พันต ารวจเอกหญงิ ศิริพร ลบล้ าเลศิ    กรรมการ 
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   3.4   พันต ารวจตรี ไพฑูรย์  ไชยอ ามาตร    กรรมการ 

  3.5   พันต ารวจตรีหญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ ์   กรรมการ 

  3.6   ร้อยต ารวจโทหญงิ นัฐชกร  กองแก้ว    กรรมการ 
 

   มีหน้าที่ 

  1) วางแผนการตรวจติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วย 

  2) ด าเนินการตรวจติดตามตามแผนที่ก าหนดไว้ 

  3) ให้ขอ้เสนอแนะ จุดเดน่ จุดที่ควรพัฒนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

  4) สรุปและรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

  ให้คณะกรรมการดังกลา่ว ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดต่ีอทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ

ปฏิบัติงาน  ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

  ทั้งน้ี ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

           สั่ง   ณ  วันที่             มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                               พลต ารวจตรี       ชอบ  คิสาลัง 

                                                                                      ( ชอบ  คิสาลัง )                        

                               ผู้บังคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 

 

 

 



2 0 1 6 
“...เป็นหน่วยหลกัในการผลิตข้าราชการต ารวจ 
การฝึกยทุธวิธีและปฏิบติัการ  
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เพื่อสร้างต ารวจมืออาชีพ...” 

จดัท าโดย 
กองบงัคบัการฝึกอบรมต ารวจกลาง 


