


คํานํา 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง พ.ศ.25๖๑  ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเปน

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓

ที่กําหนดใหมกีารประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายนอกและภายใน   

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง

เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลเปนขาราชการตํารวจ  ในการจัดการฝกอบรมไดคํานึงถงึคุณภาพของผูเขา

รับการฝกอบรม ซึ่งเนนระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนหลัก โดยมีขาราชการและบุคลากรทุกคน

รวมกัน วางแผน ขับเคล่ือน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตามตัวบงช้ีในมาตรฐานตาง ๆ และมอบหมายให

ขาราชการตํารวจในหนวยมีสวนรวมรับผิดชอบ ซึ่งในแตละตัวบงช้ีมีการถายทอดและใหขาราชการ

ตํารวจในสังกัดไดรับรู ทําความเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินการทุกกระบวนการ เพ่ือใหการ

ปฏบิัติภารกจิในแตละสวนสอดคลองกัน และใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลวงอยางเปนรูปธรรม  

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย ครูฝก และขาราชการตํารวจผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มสีวนรวม

ในการดําเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกทาน ที่ไดกรุณาสละ

เวลาใหคําแนะนําที่ เปนประโยชนอยางย่ิง เพ่ือกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจะไดนําไป

ดําเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป   และหวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและผลการดําเนินงานของกองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพองคการ การจัดการศึกษาและเปนสถาบันการฝกอบรมที่ไดรับการยอมรับ ศรัทธา และ

เช่ือมั่นวาจะผลิตขาราชการตํารวจใหเปนตํารวจมืออาชีพของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

    

               กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

                           พฤศจกิายน  ๒๕6๑ 
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สารบัญ 

           หนา 

คํานํา            ก 

สารบัญ           ข 

บทสรุปผูบริหาร          ง 

สวนที่ ๑  ขอมูลเบื้องตนและสภาพการดําเนนิงานของหนวยศกึษาอบรม   ๑ 

สวนที่ ๒  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศกึษา ๓๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๑   ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ ๓๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๒   ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ ๓๘ 

ตัวบงช้ีที่ ๓   ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ ๔๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๔   ความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมที่มตีอการจัดฝกอบรมตามหลักสูตร ๕๑ 

                 การฝกอบรม 

ตัวบงช้ีที่ ๕   ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๖   งานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ๕๗ 

ตัวบงช้ีที่ ๗   ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนอง ๖๒ 

                    ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ตัวบงช้ีที่ ๘   ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม ๖๙ 

ตัวบงช้ีที่ ๙   การบริหารความเส่ียง ๗๕ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๐ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ๘๒ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๑ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม                       ๘๙ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          ๙๙ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๓ อุปกรณเคร่ืองชวยฝก                    ๑๐๗ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๔ ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่             ๑๑๑ 

                   หนวยศึกษาอบรมกําหนด 

ตัวบงช้ีที่ ๑๕ เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม             ๑๑๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๖ ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมช้ีนํา         ๑๒๓ 

  ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
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           หนา 

สวนที่ ๓  สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพัฒนา            ๑๓๑ 

ภาคผนวก            

ผนวก ก  แบบบันทกึขอมลูหนวยศึกษาอบรม (Common Data Set)          ๑๓๘ 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรม     

อยู  ๒ ลักษณะ คือ  ฝกอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเตรียมเขารับราชการตํารวจ (Pre-service-

Training) และจัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจประจําการ  ใหมีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนงการงานที่จะปฏบิัติหรือจะไปปฏิบัติ (In-service-Training) นอกจากน้ียังมภีารกิจ

พิเศษที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  ซึ่งใน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดขาราชการ

ตํารวจที่มีคุณลักษณะตรงกับความตองการของหนวยงาน และสอดคลองกับความตองการของสังคม  

นอกจากน้ี  ในฐานะที่เปนหนวยงานหน่ึงในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางยังมีภาระหนาที่ในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติกําหนดไวอีกดวย  ดังน้ัน จึงเปนหนวยงานที่มี ๒ สถานะ  กลาวคือ หนวยงานตํารวจ

หนวยงานหน่ึงและยังเปนหนวยสถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  จากบทบาททั้งสองดานดังกลาวทําใหการจัดโครงสรางองคกรมีลักษณะเปน

หนวยงานที่มีหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดการฝกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเปนหนวยกําหนด

กรอบแนวทาง โครงสรางหลักสูตร ใหกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางปฏิบัติ ซึ่งจะมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และกํากับดูแลโดยมกีารรายงานตามหวงระยะเวลาที่กําหนด นอกจากน้ี  สํานักงานตํารวจ

แหงชาติไดประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไข

เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓  กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธกีารประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 25๕๓   

  ดังน้ัน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจึงไดดําเนินการจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน

การปฏบิัติงาน ตลอดจนแลกเปล่ียนความคดิเหน็เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ 

 

 

 
ง 



กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางใหมีคุณภาพรองรับและสอดคลองตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการ 

ดังน้ี 

๑. การสรุปผลการประเมนิความพึงพอใจ ควรเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใหชัดเจนขึ้น

ดวยการจัดทําคําบรรยายตารางผลการวิเคราะหขอมูล ใหกระชับ ชัดเจน นําเสนอขอมูลที่นาสนใจ 

เชน ผลที่มคีาเฉล่ียมากสุด หรือนอยสุด ของแตละดาน เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 

๒. ควรจัดใหมีการประชุม ปญหา อุปสรรค และการบูรณาการความรูและ

ประสบการณที่ไดมา  เพ่ือพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไปในทุกหลักสูตร         

ที่จัดการอบรม 

๓. เมื่อไดมีการเผยแพรงานนวัตกรรมไปยังหนวยงานใด ควรมีเอกสารตอบรับ    

การเผยแพร หรือรับรองการใชประโยชนในเชิงวิชาการ เชิงวิชาชีพ หรือเชิงสาธารณะ กลับมาให

ชัดเจน 

๔. ควรยกระดับตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณที่สะทอนถึง

ความโดดเดน ซึ่งมาจากความชํานาญและความเช่ียวชาญเฉพาะของหนวย 

๕. การประเมินผลเอกลักษณควรใหครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมด ทั้งน้ี เพ่ือให

ไดขอมูลที่ครบถวนในการพัฒนาเอกลัษณของหนวยใหมลัีกษณะตามที่กําหนด 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวขางตนพรอมผลการ

ประเมินในดานตาง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงาน  และในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ บก.ฝรก. 

ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ผลการประเมินตนเอง มีคาเฉล่ีย ๔.8๑ อยูในระดับ      

ดีมาก 

                                                      

       พ.ต.อ.  

                      (อทิธพิล  สุวรรณวัฒนะ) 

                                                                   รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 

                                                                   รรท.ผบก.ฝรก. 

                         พฤศจกิายน ๒๕๖๑ 
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สวนท่ี ๑ 

ขอมูลเบื้องตนและสภาพการดําเนนิการของหนวยศกึษาอบรม 

 

๑.๑  ชื่อหนวยศกึษาอบรม กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

๑.๒  สถานที่ต้ัง  เลขที่  ๑๘๙  หมู  ๕  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล    

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  

๑.๓  ปที่ใหขอมูล    ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑.๔  ประวัติการกอต้ัง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑:  เดิมช่ือวา  โรงเรียนพลตํารวจตระเวน หรือโรงเรียนตํารวจตระเวน  แตโดยทั่วไป

จะเรียกช่ือวา โรงเรียนพลตระเวน ต้ังอยูที่วัดประยูรวงศาวาส  เชิงสะพานพุทธยอดฟา จังหวัดธนบุรี       

มีหนาที่ฝกอบรมพลตระเวนใหมีความรูเกี่ยวกับหนาที่ตํารวจโดยทาน

มหาอํามาตยโทเซ็นตจอน ลอรซัน เปนอธบิดีกรมกองตระเวน 

 พ.ศ.๒๔๕๒:  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑ

ทหาร ซึ่งมีผลเกี่ยวของอันสําคัญสําหรับตํารวจ เพราะวาเมื่อเกณฑ

ทหาร อาจจะถูกคัดเลือกเขารับราชการตํารวจดวย ผูถูกคัดเลือกเปน

ตํารวจจะไดรับการอบรมและฝกหัดในโรงเรียนตํารวจหน่ึงป แลวจึง

สงไปรักษาการณตามถนนและทองที่ทั่วไป เมื่อรับราชการครบสองป

แลวตํารวจคนใดมีคุณ สมบั ติ เหมาะสมที่จะรับราชการตํารวจ           

ก็อนุญาตใหสมัครเขารับราชการตอไป 

 พ.ศ.๒๔๕๘ : ตอมา เมื่อวันที่  ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ไดมีการรวมกรมพลตระเวนกับกรม

ตํารวจภูธรเปนกรมเดียวกันเรียกวา “กรมตํารวจภูธรและกรมพลตระเวน” โดยขึ้นตอกระทรวงพระนครบาล 

จึงถือวา วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปเปนวันตํารวจ ทําใหโรงเรียนพลตํารวจตระเวรตองเปล่ียนช่ือเปน

“โรงเรียนพลตํารวจนครบาล” มีฐานะเปนกองกํากับการแตมีผูบังคับการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

ในการน้ีมีโรงเรียนตํารวจขึ้นอยูในการบังคับบัญชา ๒ โรงเรียน คือ  โรงเรียนนายรอยตํารวจ  และ 

โรงเรียนพลตํารวจนครบาล 
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       ผูบังคับบัญชาโรงเรียนที่ปรากฏหลักฐานในป พ.ศ.๒๔๗๖ คือ อํามาตยและวาที่นายพัน

ตํารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ในป ๒๔๗๖ น้ีเองนับเปนเกียรติประวัติโรงเรียนพลตํารวจนครบาล

อยางย่ิงคือ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  ๗ ไดทรงพระราชหัตถเลขา เมื่อทรงเย่ียมโรงเรียน         

พลตํารวจนครบาล  จงึขออัญเชิญมา ณ ที่น้ีวา 

       “ขาพเจาไดมาเย่ียมโรงเรียนตํารวจวันน้ี  ไดเห็นการฝกหัด  รูสึกวาเปนการฝกหัด

ไดผลดี  พลตํารวจมีกิริยาทาทางแข็งแรง รูสึกวามีความต้ังใจดีมาก  ขาพเจาอยากจะขอเตือน

นายตํารวจ ตลอดจนพลตํารวจใหรูสึกวา  ราชการในหนาที่

ตํารวจน้ัน เปนของสําคัญย่ิงสําหรับประเทศ ความเจริญของ

ประเทศจะมีได  เมื่อเมอืงสงบราบคาบ  ประชาชนสามารถทํามา

หากินโดยไมตองกังวลถึงความเปนอันตรายจากพวกอันธพาล  

ตํารวจมีหนาที่รักษาความสงบราบคาบอยูเปนนิจ จึงนับไดวามี

ความสําคัญย่ิง  ถาทําการบกพรองก็เทากับถวงความเจริญของ

ประเทศ ตํารวจมหีนาที่ผิดกับทหารที่ตองการเหมอืนอยูในสนาม

รบเสมอ ตองสูกับขาศึกตลอดเวลา  จึงนับวาเปนกําลังสําคัญ

ของรัฐบาลสวนหน่ึง ตํารวจทุกคนจงระลึกถงึหนาที่สําคัญของตน

แลว และต้ังใจปฏิบัติหนาที่ของตน โดยเต็มกําลังความสามารถ

โดยสุจริต  เพ่ือสงเสริมความเจริญของประเทศของเราใหเฟองฟูย่ิงขึ้น ขาพเจาขอใหพรแกนายตํารวจ

และนายสิบตลอดจนพลตํารวจในโรงเรียนน้ี  ขอจงมีความสุขสบายปราศจากโรคภัย ทุกประการเทอญ 

พระปรมาภไิธยยอ ประชาธปิก “ปร” ”  

ตอจากพระราชหัตถเลขา อํามาตยตรี และวาที่

นายตํารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต  ผูบังคับการ

โรงเรียนพลตํารวจ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ     

ไดบันทกึตอทายเปน หมายเหตุ ความวา  

  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราช

ปฏิสันฐาน ตอนายพลโทพระวรวงศเธอ พระองคเจา

คํารพ อธิบดีกรมตํารวจ ตามสมควรแลว เสด็จ
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ทอดพระเนตรสถานที่พักพลตํารวจ แลวทรงประทับกองบังคับการ ไดทรงลงลายพระหัตถเลขา ดังมี

ขอความ ไดถายแบบไวขางบนน้ี เปนขอความที่ตํารวจภูธรและตํารวจนครบาล  ควรเอาใจใสสําเหนียก

จดจําไวปฏบิัติราชการ พอเวลาเที่ยงวัน ๓๔ นาท ีพระราชดําเนินกลับ 

       ทัง้น้ี บรรดาขาราชการตํารวจโรงเรียนพลตํารวจ รูสึกเปนพระมหากรุณาธิคณุในการที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเย่ียมโรงเรียนพลตํารวจและถอืวาเปนศิริมงคลอันประเสริฐ ลงนาม

อํามาตยตรีและวาที่นายพันตํารวจหลวงอรรถธบิาลบัณฑิต ผูบังคับการโรงเรียนพลตํารวจและโรงเรียน

นายรอยตํารวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๖:  พลตํารวจโท เผา  ศรียานนท อธิบดีกรม

ตํารวจ ไดสรางความเจริญเปนปกแผนและเขมแข็งโดยไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการฝกอบรมพลตํารวจ ใหมีความรูกวางขวางย่ิงขึ้น  

จึงไดกอสรางโรงเรียนพลตํารวจขึ้น โรงเรียนน้ีต้ังอยูที่กึ่งกลาง

ระหวางสถานีรถไฟบางเขนกับสถานีรถไฟหลักส่ี (ประมาณหลัก

กโิลเมตรที่ ๑๘)  ซึ่งสมัยน้ันการคมนาคมไมสะดวกตองเดินทางโดย

รถไฟ ถนนหนาโรงเรียนยังเปนถนนลูกรัง ไมมีรถยนตผานไปมา

เหมือนปจจุบัน  หนาโรงเรียนหันหนาไปทิศตะวันตก(ริมฝงขวาของ

ถนนกรุงเทพฯ-สระบุรีหรือถนนซุปเปอรไฮเวย) ที่ทําการเดิมมีรายการ

ดังน้ี 

• กองกํากับการ ๑ หลัง 

• กองรักษาการณ ๑ หลัง 

• สโมสร ๑ หลัง 

• หองประชุมใหญ ๑ หลัง 

• อาคารกองรอยรวม ๔ หลัง 

• หมวดพยาบาล ๑ หลัง 

• หองแถวพันนายสิบพยาบาล ๑ หลัง 

• โรงครัว ๑ หลัง 

• หองพักแถวตํารวจและขาราชการวสิามัญโรงครัว ๑ แถว ๔  หลัง 

• โรงไฟฟา ๑ หลัง 

• ที่พักครูฝกช่ัวคราว ๒ หอง 
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• โรงเก็บรถ ๑ หลัง 

• โรงสูบนํ้า ๑ หลัง 

• โรงเก็บกระสุน ๒ หลัง 

• อาคารบานพักนายตํารวจชนิดเรือนหลัง ๕ หลัง 

• อาคารบานพักนายตํารวจเรือนแถว ๕ หอง ๑ หลัง 

• อาคารบานพักนายสิบพลตํารวจชนิดเรือนแถวมี ๒๑ หอง ๓ แถว ปลูกในที่ดินกรม

ตํารวจตรงขาม รร.น.      

        โดยบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดแบงเปน บริเวณศูนยฝกบางเขน ๖๐ ไร ๓ งาน ๖๘ วา  และ

บริเวณบานพักนายตํารวจและขาราชการอกีประมาณ ๒๔ ไร 

        เมื่อทางกรมตํารวจไดสรางเสร็จแลว จึงส่ังใหยายจากที่ด้ังเดิม อําเภอปทุมวันมารวม  

อยูที่อําเภอบางเขน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เมื่อยายมาเสร็จเรียบรอยทางกรมตํารวจไดแบง

การปกครองของ รร.น. ออกเปน ๕ กองรอย โดยไดแบงออกเปน ๒ ฐานะ คอื 

1. เรียกวา “ศูนยการฝกบางเขน” มี ๒ กองรอย สําหรับอบรมทบทวนขาราชการ

ตํารวจคอืกองรอยที่ ๔ และ ๕ 

2. เรียกวา “กองกํากับการโรงเรียนตํารวจนครบาล” มี ๓ กองรอย สําหรับรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลภาบนอกเขาเปนนักเรียนพลตํารวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๘:  ไดมีพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๗๒ ตอนที่ ๕๑ ลงวันที่ 

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ การแบงสวนราชการโดยใหรวมศูนยฝกอบรมบางเขนกับกองกํากับการโรงเรียน

ตํารวจนครบาลเปน “กองกํากับการโรงเรียนตํารวจนครบาล” มีหนาที่  ๒ ประการคือ ๑) รับ

บุคคลภายนอกเขารับราชการฝกอบรมเปนนักเรียนพลตํารวจ  และ ๒) รับนายสิบพลตํารวจที่อยูตาม

สถานีในพระนครธนบุรีมาทําการฝกทบทวน 

 พ.ศ.๒๕๐๓:  16พระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการกรมตํารวจ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการ

แบงสวนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และไดยกฐานะ 16" 

ก อ งบั ง คั บ ก า ร ก อ งก า ร ศึ ก ษ า  "  เป น 1 6 " 

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) " 17 และใหโรงเรียน

ตางๆ ของกรมตํารวจอยูในบังคับบัญชาของกองบัญชาการศึกษา  ซึ่งทําให “ศูนยการฝกบางเขน” เปล่ียน

ช่ือเปน “กองกํากับการโรงเรียนนายสิบตํารวจ” 
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 พ.ศ. ๒๕๔๑:  พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตํารวจกระทรวงมหาดไทย ไปจัดต้ังเปนสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ  ต้ังแต ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไป 

 พ.ศ.๒๕๔๒:  ไดยายสถานที่ทําการจากเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาต้ังอยูที่ ตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ ๒๑มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘:  ได เปล่ียนช่ือจาก “กองกํากับการ

โรงเรียนตํารวจนครบาล” เปน “ศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง”  

สังกัด กองบัญชาการศึกษา ต้ังแต ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และไดเปล่ียนจากนักเรียนพลตํารวจ เปนนักเรียนนายสิบ

ตํารวจ เริ่มรุนที่ ๑ (หรือ รุนที ่ ๗๗ เดิม) ในปการศึกษา 

๒๕๔๘ เปนตนไป   

 พ.ศ. ๒๕๕๒:  มกีารประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒” โดยเปนการปรับปรุงการแบงสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ

ในสํานักงานตํารวจแหงชาติเสียใหม ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงไดเปล่ียนช่ือจาก  “ศูนยฝกอบรม

ตํารวจกลาง” เปน  “กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง” มีฐานะเปนกองบังคับการในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา ต้ังแตวันที ่๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   

 พ.ศ. ๒๕๕๔ :  เกิดสถานการณมหาอุทกภัยในประเทศไทย บก.ฝรก.ไดรับมอบภารกิจการให

ความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมในเขตพ้ืนที่  อําเภอพุทธมณฑล และพ้ืนที ่ 

ใกลเคียง โดยมนัีกเรียนตํารวจใหมเปนกําลังหลักที่เขา

ชวยเหลือประชาชน ตอมาปริมาณนํ้าในคลองมหาสวัสด์ิ 

ที่อยูติดกับหนวยทางดานทิศใต ไดเพ่ิมสูงขึ้นและไหล

บาเขาทวม บก.ฝรก. อยางตอเน่ือง จึงจําเปนตอง

เคล่ือนยาย ขาราชการตํารวจและครอบครัว เขาพัก

อาศัยในหองประชุม และสงนักเรียนตํารวจใหมกลับ

ภูมิลําเนาเปนการช่ัวคราว  โดยระดับนํ้าสูงสุดประมาณ 2 เมตร ในบริเวณกองรอยที่พัก และสนามยิง

ปนพก ซึ่งมีระยะเวลานํ้าทวมขังประมาณ 2 เดือน กอใหเกิดความเสียหายทางกายภาพ คือ ความ

เสียหายของอาคารสถานที่   บานพักอาศัย  อุปกรณการเรียน  และตนไมตาง ๆ สงผลใหไมสามารถเปด

การฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมได   
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  ตร. ไดพยายามจัดสรรงบประมาณ และความ

ชวยเหลือใหกับ บก.ฝรก. แตมีไมเพียงพอ เน่ืองจากมีหนวยที่ไดรับ

ความเสียหายเปนจํานวนมาก คณะผูบังคับบัญชาของ ตร. ไดพยายาม

หาความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศ และ

ตางประเทศ โดยไดรับคาํแนะนําจากฝายกิจการอาชญากรรมขามชาติ 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เขามาสํารวจความเสียหาย รวมถงึการพิจารณา

จัดหางบประมาณมาใหความชวยเหลือ ในการดําเนินการซอมแซมและปรับปรุง อาคารสถานที่ ที่ใช

ฝกอบรมเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

1. การซอมแซม  “อาคารตึกขาว” ที่ใชเปนที่พักของผูเขารับการฝกอบรมในระดับช้ัน

สัญญาบัตร โดยมีการซอมแซมและทาสี ตัวอาคารที่ชํารุด 

รวมทัง้จัดหาอุปกรณประจําหองนอน จํานวน 100 ชุด 

2. การซอมแซม “อาคารกองรอยที่ 1 

, 2  และ 3” ที่ ใชเปนที่ พักและหองเรียน สําหรับ

นักเรียนตํารวจใหม โดยมีการซอมแซมและทาสีตัว

อาคารที่ชํารุด รวมทั้งจัดหาอุปกรณประจําหองเรียน, 

หองพักครูฝก และหองประชุม ทัง้ 3 กองรอย 

มกีารจัดพิธีสงมอบการใหความชวยเหลือ ในวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยมี เอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย (Kristie A. Kenney) เปนผูสงมอบ และม ีพล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ  

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ตําแหนงในขณะน้ัน) เปนผูรับมอบ ในนามสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 พ.ศ.๒๕๕๕: วั น ที่  2 1  ธั น ว า ค ม  2 5 5 5  

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ในขณะน้ัน ไดเดินทางมาตรวจราชการในพ้ืนที่ จึงไดทราบ

ขอมูลวา เมื่อป พ.ศ.2548  พล.ต.ท.วงกต  มณีรินทร  

ผบช.ก. (ยศตําแหนงในขณะน้ัน) ไดประสานขอใชพ้ืนที่ราช

พัสดุ แปลงหมายเลข นม.521 เน้ือที่  1,919 ไร 3 งาน 98 ตารางวา หมูที่ 14 บานหนองไผลอม ต.

หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เพ่ือกอสรางศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจใหมีมาตรฐาน 

แตการเขาใชพ้ืนที่ในระยะแรกยังประสบปญหาทั้งราษฎรบุกรุกที่ดินและขาดงบประมาณสนับสนุน จน

โครงการไมมีความคืบหนาเทาที่ควร จึงทําใหกรมธนารักษเรียกคืนที่ดินราชพัสดุแปลงน้ีจากสํานักงาน
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ตํารวจแหงชาติ ซึ่งที่ดินแปลงน้ี  ถือเปนที่ผืนใหญที่สุดเทาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเคยมีมา มีความ

เหมาะสมที่จะใชเปนศูนยฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนความจําเปน

อยางมากในระยะยาว และมองเห็นความสําคัญของการเปนสถาบันที่จะสรางความภาคภูมิใจใหกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติในอนาคต จงึยืนยันหนักแนนในการขอใชพ้ืนที่ผนืน้ีเต็มพ้ืนที่ 

 พ.ศ.๒๕๕๖: ในเดือนมิ ถุนายน 2556 จึงได รับ

หนังสืออนุญาตจากกรมธนารักษใหใชประโยชนในที่ดินไดอีก

คร้ัง และได ส่ังการเรงรัดสานตอโครงการทันที  พรอมทั้ ง

กําหนดใหพ้ืนที่แหงน้ีมีช่ือวา “ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง” 

ตอมาไดมอบหมายให พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร อดีต ผูชวย ผบ.ตร. 

เปนหัวหนาคณะทํางานบริหารปรับปรุงกายภาพและระบบการกระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ (CEO) ของ

ศูนยฝกยุทธวิธตํีารวจกลางหนองสาหราย ในระดับ ตร. และมอบหมายให พ.ต.อ.พงษเดช พรหมมจิิตร 

รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา (ยศ/ตําแหนงขณะน้ัน)เปนผูรับผิดชอบบริหารโครงการประจําพ้ืนที่ดูแล

ควบคุมการกอสรางโครงการอยางใกลชิดในปงบประมาณ 2556 - 2557 โดยไดมีการจัดชุด

เจาหนาที่ตํารวจหนวยปฏบิัติการพิเศษ  อยูประจําดูแล

พัฒนาและรักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนที่ ตรวจ

ตรา ปองกันการบุกรุก  อีกทั้งยังทําหนาที่ชุดมวลชน

สัมพันธกับราษฎรในพ้ืนที่เสริมสรางความเขาใจอันดี  

และ เพ่ื อ ป ระโยชน ต อ ก าร ขับ เค ล่ื อน โค รงการ

 คณะทํางานไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทการ

ใชประโยชนในพ้ืนที่ (Master Plan) การดําเนินการกอสรางและจัดหาอุปกรณเคร่ืองชวยฝกในวงเงิน

งบประมาณ 2,000,000,000 บาท   (สองพันลานบาท) รวมทั้งการพัฒนาและขับเคล่ือนการจัดต้ัง

ศูนยฝกยุทธวิธี ใหสามารถรองรับการฝกอบรมยุทธวิธีในรูปแบบตาง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหนาที่

ของทุกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ   

  โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการกอสราง 

ต้ังแต ป 2556 เปนตนมา นอกจากน้ี ยังไดรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาคเอกชนและหนวยงานตางๆ 

ทัง้ภายในและตางประเทศ  
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  การสนับสนุนจากองคกรตางประเทศ  เชน การกอสรางอาคารฝกอบรมยุทธวิธตํีารวจ

ที่ทันสมัยมูลคาสามลานเหรียญสหรัฐ ไดรับการ

ส นั บ ส นุ น จ า ก Joint Interagency Task Force 

West กองกําลังภาคพ้ืนแปซิฟกของสหรัฐฯ (U.S. 

Pacific Command) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กับคณะทํางานฝายบังคับใชกฎหมายของสหรัฐฯ 

ซึ่งประกอบดวยสํานักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ สํานักงานใหญ

รักษาความมั่นคงทางการทูต สํานักงานปราบปรามยาเสพติด และ Naval Facilities Command   

  ในสวนของการสนับสนุนจากหนวยงานในประเทศ  เชน สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, ตํารวจภูธรภาค 3, กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล เปนตน  

 พ.ศ.๒๕๕๗: ต้ังแตเดือนเมษายน 2557 

พล.ต.ต.ศรกฤษณ   แกวผลึก ผบก.ฝรก. (ตําแหนง

ขณะน้ัน) เลขานุการคณะทํางานฯ ไดเร่ิมนําหลักสูตร

การฝกอบรมทางยุทธวิธีตาง ๆ เขาทําการฝก     ณ 

ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหราย ไดแก การ

ฝกหัวขอการบริหารวิกฤตการณ  (RPM) หลักสูตร 

การบริหารงานตํารวจขัน้สูง, หลักสูตรการตอตานการกอการราย, หลักสูตรการเจรจาเพ่ือชวยเหลือตัว

ประกัน (Hostage Negotiations), หลักสูตรการปรับ

พ้ืนฐานยุทธวิธี ตํารวจระดับครูฝก, การฝกภาค

พิทักษสันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ เปนตน  

 พ.ศ.๒๕๕๙:  มีการปรับโครงสรางภายใน

และกําหนดตําแหน งเพ่ิม เติมใหกองบั งคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง  โดยไดยายกองกํากับการศูนยฝก

ยุทธวิธีตํารวจไปอยูที่ ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง ตําบลหนองสาหราย  มีความรับผิดชอบในการ

จัดการฝกอบรมเฉพาะทางดานยุทธวธิตํีารวจ 
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    ๑.๕  ปรัชญาองคกร  (Organization philosophy) 

 เปล่ียนแปลงสูส่ิงที่ดีกวา 

๑.๖  ปณิธาน (Determination) 

 เสริมสรางปญญา  พัฒนารางกาย  มุงหมายคณุธรรม  

๑.๗  วสิัยทัศน (Vision) 

 เปนหนวยหลักในการผลิตขาราชการตํารวจ  การฝกยุทธวธิ ีและปฏบิัติการของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เพ่ือสรางตํารวจมอือาชีพ 

๑.๘  วัตถุประสงค (Objectives) 

 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และฝกอบรม  จดักระบวนทัศน  ปลูกฝงคานิยม  

วัฒนธรรม และจริยธรรมใหเปนขาราชการที่พึงประสงคและใหบริการเปนที่พึงพอใจของประชาชน   

๒. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติระหวางหนวยงานภายใน

สถาบันและองคกรภายนอก 

๑.๙  พันธกิจ (Mission)   

 ๑. ฝกอบรมงานเฉพาะทางใหกับบุคลากรกอนเขารับราชการตํารวจ และขาราชการตํารวจช้ัน

สัญญาบัตรและช้ันประทวน ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม งาน

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษา

ความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ   งานบริการประชาชน และงานการใหความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสินแกประชาชน 

 ๒. ฝกอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่ครูฝกขาราชการตํารวจ เพ่ือพัฒนาความรูศักยภาพ และทักษะ

ดานยุทธวธิตํีารวจ 

 ๓. ฝกอบรมดานความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานตํารวจใหกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และดาน

ระเบยีบวนัิย ความสามคัค ีใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 ๔. ประสานความรวมมือและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สถาบันการศึกษา และองคการอื่นทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
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๑.๑๐  อัตลักษณ (Identity)  

 “เปนตํารวจมอือาชีพดานยุทธวธิแีละปฏบิัติการ” 

 หมายถงึ  ขาราชการตํารวจที่มคีวามรู ความสามารถ  และทักษะการปฏบิัติงานดานยุทธวธิี

ตํารวจและปฏบิัติการอยางปลอดภัยและมปีระสิทธภิาพ 

 การฝกอบรมถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ จึงเปนภารกิจที่

สําคัญที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายและไววางใจใหกับ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการฝกอบรมและพัฒนาระบบการฝกยุทธวิธีและการปฏิบัติการใหกับ

เจาหนาที่ ตํารวจที่ปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีแนวคิดในการ

ดําเนินการอยู ๔ มติิ ไดแก 

๑. มติิดานหลักสูตรการฝกอบรม ที่มคีวามทันสมัยและมรีะบบการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

๒. มติิดานอปุกรณเคร่ืองชวยฝก ที่มคีวามปลอดภัยและเปน

มาตรฐานสากล 

๓. มติิดานบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถดานวชิาการ  และมทีกัษะ

ในการถายทอดองคความรูอยางมปีระสิทธภิาพ 

๔. มติิดานสถานที่ ที่มคีวามเหมาะสมกับหลักสูตรและระบบการฝกอบรมในแตละวชิาการฝก 

 การฝกยุทธวธิตํีารวจ 

 การฝกยุทธวิธ ีนอกจากเปนพ้ืนฐานที่จําเปนตอหลักการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ตํารวจแลว ยัง

ถอืวาเปน “หัวใจของความปลอดภัย” อีกดวย เน่ืองจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค  คือ การใหผู

เขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ดังน้ัน  องคความรูหลักในการฝกยุทธวิธตํีารวจ คอื เมื่อสําเร็จการฝกอบรมไปแลว  จะสามารถมคีวาม

ปลอดภัยตลอดทัง้ชีวติทัง้ในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการดําเนินชีวิตสวนตัว   โดยมหีลักสูตรการ

ฝกอบรมหลักอยู 1๓ ลักษณะ ไดแก 

 1. การรอดพนภยันอันตรายของเจาหนาที่ (Officer Survival Tactic/OST) ที่เนนสรางระบบความ

ปลอดภัยในรูปแบบตางๆ ใหกับเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน 

 ๒.  การปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ที่จะทําใหผูปฏิบัติในอาคารที่จะตอง

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

เปนการสรางทักษะในการปฏบิัติงานหยุดและตรวจคน

ยานพาหนะที่ปลอดภัยและเปนระบบมาตรฐานสากล 

๔.  การปฐมพยาบาลทางยุทธวธิ ี(Tactical Casualty 

Care Course) เปนการสรางทักษะในการชวยเหลือเคล่ือนยาย 

ที่มคีวามถูกตองปลอดภัย 

 ๕.  การยิงปนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เปนระบบการฝกสําหรับปนพก

กึ่งอัตโนมัติที่เนนการใชอาวุธในระยะตางๆ ที่มปีระสิทธภิาพ และสามารถแกไขปญหาการติดขัดใน

ลักษณะตางๆไดอยางถูกตองปลอดภัย 

 ๖.  การยิงปนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) เปนการเพ่ิมทักษะการตัดสินใจใชอาวุธปนได

อยางถูกตอง  สามารถเขาแกไขสถานการณตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธภิาพ  และลดการสูญเสียในการปฏบิติัหนาที่ 

 ๗.  ผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  เปน

การฝกอบรมที่สรางระบบการตอบรับเหตุการณเบื้องตน 

(ระดับสถานีตํารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดับหัวหนาสถานี

ตํารวจ ในการบริหารจัดการเหตุการณเบื้องตน 

 ๘.  การเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เปนการสรางระบบการเจรจา

ตอรองชวยเหลือบุคคลในภาวะตางๆ  พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีตํารวจและกองบังคับการ (สรางทีม

เจรจาตอรองฯ)  และ เรียนรูระบบและอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏบิัติการเจรจาตอรอง 

 ๙.  การขับขี่รถยนตขับเคล่ือน ๔ ลอ (๔ × WD) เปนการสรางระบบการขับขี่และควบคุม

ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ลอ ตามมาตรฐาน มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ 

 ๑๐.  การปองกันการโจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing Attack on Soft target) เปนการสราง

ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่งายตอการถูกโจมตี  มีทักษะการแกไขเหตุการณที่

เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  ลดการสูญเสียและการถูกโจมตีจากกลุมผูกอเหตุตางๆ 

 ๑๑.  การอารักขาบุคคลสําคัญ (VIP Protection) เปนการสรางระบบมาตรฐานในการรักษา

ความปลอดภัยบุคคลและบุคคลสําคัญ  มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธิภาพ  และ

ลดการสูญเสียและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับบุคคลที่ไดรับการคุมครอง 

๑๑ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



๑๒.  การควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณพิเศษสําหรับการ

ควบคุมฝูงชน  เปนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ “ครู

ฝก” กองรอยควบคุมฝูงชน และการใชอุปกรณพิเศษในการ

ปฏิบัติหนาที่ควบคุมฝูงชนตามระบบมาตรฐานและคูมือการ

ฝก  มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  

และลดการสูญเสียในการปฏบิติัหนาที่ 

 ๑๓.  การชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) เปนการ

สรางระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเขาเผชิญเหตุและ

ชวยเหลือผูประสบภัยตามระบบมาตรฐาน 

 การฝกปฏบิัติการสืบสวน 

 การสืบสวนเปนทักษะที่มีความสําคัญในการสราง

ความเปนธรรมใหกับประชาชนในสังคม เน่ืองจากการสืบสวนเปนสวนของการนําตัวผูกระทําความผดิไป

ลงโทษ   ในระบบมาตรฐานของการบังคับใชกฎหมาย  การสืบสวนถอืเปนกระบวนการหลักในการบังคับ

ใชใหเปนไปตามกฎหมาย    ทัง้ในดานเทคนิคและวธิกีารที่มคีวามรู  โดยเฉพาะ กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางไดรับมอบหมายใหเปนหนวยหลักในการฝกอบรมผูปฏบิัติงานสืบสวน ๓ ระดับ ไดแก 

๑. ระดับผูบริหารทมีสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนขัน้กาวหนา) ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารับ

การฝกอบรมในตําแหนง รองผูกํากับการและสารวัตร ผูที่ปฏบิัติหนาทีสื่บสวน เพ่ือใหเกดิทกัษะในการ

ควบคุมส่ังการทมีสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

๒. ระดับผูควบคุมการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา)ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารวม

การฝกอบรมในตําแหนงรองสารวัตร ผูปฏบิัติหนาที่สืบสวน เพ่ือใหเกดิทักษะความรูในการปฏบิัติงาน

ควบคุมทมีสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

๓. ระดับผูปฏบิัติการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวน) ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารวมการ

ฝกอบรมในระดับช้ันประทวนผูปฏบิัติหนาที่สบืสวน เพ่ือใหมทีักษะความรูความชํานาญในการปฏบิัติงาน

สืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 
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1.11  เอกลักษณ (Uniqueness) 

 “ศูนยรวมการฝกยุทธวธิตํีารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” 

 ศูนยรวม หมายถงึ แหลงรวม 

 คํานิยาม “กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางเปนแหลงรวม

การฝกอบรมทางดานยุทธวธิตํีารวจใหแกขาราชการตํารวจทั่วประเทศ”   

๑.๑๒ สภาพทางกายภาพของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง มสีถานที่ทําการแบงออกเปน ๓ แหง ดังน้ี 

๑) กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

๑.๑ อาคารที่ทําการ  ๖ ช้ัน เปนสถานที่ทํางานของผูบริหาร  ครู อาจารย  บุคลากรสาย

งานสนับสนุน  และเปนอาคารเรียนรวม ประกอบดวย 

- หองทาํงานผูบริหาร                    จํานวน ๔ หอง 

- หองทํางาน กก.ฝอ.      จํานวน ๓ หอง 

- หองทํางาน ฝายบริการการฝกอบรม   จํานวน ๒ หอง 

- หองทํางาน ฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม  จํานวน ๒ หอง 

- หองอาจารย                     จํานวน ๑ หอง 

- หองอาหารขาราชการตํารวจ    จํานวน ๑ หอง 

- หองประชุมใหญ  ๗๐๐ ที่น่ัง    จํานวน ๑ หอง 

- หองเรียนรวม  ๑๒๐ ที่น่ัง     จํานวน ๕ หอง 

- หองประชุมเล็ก  ๘๐  ที่น่ัง     จํานวน ๑ หอง 

- หองปฏบิัติการทางภาษา  ๖๐ ที่น่ัง    จํานวน ๑ หอง 

- หองจริยธรรม  ๑๒๐ ที่น่ัง     จํานวน ๑ หอง 

- หองปฏบิัติการสืบสวน     จํานวน ๑ หอง 

- หองฝกยิงปนสถานการณจําลอง(Simulator)   จํานวน ๑ หอง 

- หองฝกตอสูปองกันตัว (Redman)    จํานวน ๑ หอง 

- หองสมุด       จํานวน ๑ หอง 

- หองรานคาสวัสดิการ     จํานวน ๑ หอง 

 ๑.๒ โรงฝกยุทธวธิี       จํานวน ๑ หลัง 

 ๑.๓ ลานฝกอเนกประสงค      จํานวน ๑ แหง 
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 ๑.๔ สนามยิงปน       จํานวน ๒ สนาม 

 ๑.๕ อาคารโภชนาการ      จํานวน  ๑ หลัง  

 ๑.๖ อาคารกองรอย ๑๒๐ เตียง     จํานวน  ๓ หลัง 

 ๑.๗ อาคารที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรม     จํานวน  ๒ หลัง 

 ๑.๘ อาคารพัสดุ       จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๙ โรงจอดรถ        จํานวน  ๓ หลัง 

 ๑.๑๐ หอสูง (หอโดดทดสอบกําลังใจ)    จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๑๑ สนามฟุตบอล      จํานวน  ๑ สนาม 

 ๑.๑๒ บานพักเรือนแถว ๒ ช้ัน (แถวละ ๑๒ ยูนิตสําหรับขาราชการ) จํานวน  ๕ หลัง 

 ๑.๑๓ บานพักผูบังคับบัญชา ๒ ช้ัน     จํานวน  ๒ หลัง 

๒) สนามยิงปน  วภิาวดี ๖๒ แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 

ประกอบดวย 

๒.๑ สนามยิงปนระบบN.R.A. ระยะ 25 หลา     จํานวน  2 สนาม  

๒.๒ สนามยิงปนยุทธวธิ ีP.P.C. จํานวน  60  หลา     จํานวน 1  สนาม 

๓) ศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจกลาง  ตําบลหนองสาหราย  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

๓.1  อาคารสํานักงาน      จํานวน 1 หลัง  

๓.๒  อาคารอเนกประสงค ๒ ช้ัน     จํานวน 1  หลัง 

๓.๓  บานพักรับรอง ๑ หองนอน     จํานวน ๔  หลัง 

๓.๔  บานพักรับรอง ๒ หองนอน     จํานวน ๑  หลัง 

๓.๕  อาคารโรงนอนขนาด ๓๐ เตียง    จํานวน ๒  หลัง 

๓.๖  หองพักตูคอนเทนเนอร ๓ หองๆ ละ ๑๐ เตียง   จํานวน ๒ หลัง 

๓.๗ อาคารทีพั่กผูเขารับการฝกอบรม 2 ช้ัน ๒ หองนอนๆละ ๔๐ เตียง 

       พรอมหองปฐมพยาบาล     จํานวน ๑ หลัง 

๓.๘ อาคารบานพัก       จํานวน ๖๙ หลัง  

      - ระดับ ผบก.      จํานวน 1 หลัง  

   - ระดับ รอง ผบก.       จํานวน 3 หลัง  

   - ระดับ ผกก.       จํานวน ๕ หลัง  

   - ระดับสัญญาบัตร (แบบครอบครัว)    จํานวน 3๐ หลัง  
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  - ครูฝก (บานเด่ียว)      จํานวน ๓0 หลัง 

    ๓.๙  อาคารหอพัก 3 ช้ัน       จํานวน 2 หลัง 

    ๓.๑๐ อาคารหอพัก ๔ ช้ัน       จํานวน 2 หลัง 

 ๓.๑๑  ลานฝกศูนยยุทธวธิตํีารวจกลาง 

 ๓.๑๒ อาคารโรงฝกยุทธวธิ ี(ม ี5 หองฝก)       จํานวน 1 หลัง  

 ๓.๑๓  คลังพัสดุ (แบบตูคอนเทนเนอร)    จํานวน ๑ ตู 

 ๓.๑๔ โรงจอดรถฝกทางยุทธวธิแีละรถโดยสาร    จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๕ สถานีทดสอบสมรรถภาพรางกาย 10 สถานีและหอควบคุมการฝก 

 ๓.๑๖ โรงอาหาร ขนาด 300 ที่น่ัง      จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๗ สนามฝกขับรถยนตทางยุทธวธิ ีและอาคารควบคุมการฝก จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๘ อาคารศูนยกฬีาในรม      จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๙ สถานีตํารวจสาธิต       จํานวน 1 หลัง    

 ๓.๒๐ อาคารอเนกประสงค (สําหรับฝก)    จํานวน ๒ หลัง 

 ๓.๒๑ หองนํ้า-หองอาบนํ้าสาธารณะ    จํานวน ๒ แหง 

 ๓.๒๒ เมอืงจําลองสถานการณ      

 ๓.๒๓ อาคารฝกยิงปนทางยุทธวธิใีนรม ระยะ 100 เมตร  จํานวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๔ อาคารฝกยิงปนกลางแจง     จํานวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๕ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๖ ศูนยกฬีาในรม/หองฟตเนส     จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๗ หอสูง (สถานีทดสอบกําลังใจ)    จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๘ สนามฟุตบอลพรอมลูวิง่     จํานวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๙ โรงจอดรถ        จํานวน ๔ แหง 

 ๓.๓๐ อางเก็บนํ้า       จํานวน ๑ แหง 
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๑.๑๓  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๑  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  เปดใหการศึกษาอบรมแก

ขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ ดังน้ี 

ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

  ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร/โครงการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา)   

1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ประจําป ๒๕๖๑ 

 1 เม.ย.61-30 ก.ย.
62 

18 เดือน 360 359 อยูระหวาง

การ

ฝกอบรม 

2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
ประจําป ๒๕๖๐ 

 1 ก.พ.6๐ – 3๑ ม.ค.
๖๑ 

๑๒ เดือน 360 35๕ คาบเก่ียวป 

๖๐ -๖๑ 

3 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปข้ึนไป  
เพื่อเล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบ
เล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตรถึงยศ 
ร.ต.อ. 

 4 ธ.ค.60 - 23 ก.พ.
61 

12 
สัปดาห   

(3 เดือน) 

246 244 * 

4 หลักสูตรการปองกันปราปปราม
อาชญากรรม 

 4 - 22 ธ.ค.60  3 สัปดาห 50 45 * 

5 หลักสูตรการสืบสวน  4 - 22 ธ.ค.60  3 สัปดาห 50 49 * 

6 หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน  20 พ.ย.- 8 ธ.ค.60  3 สัปดาห 50 37 * 

7 หลักสูตรการจราจร  4 - 22 ธ.ค.60  3 สัปดาห 50 35 * 

8 หลักสูตรงานธุรการ และกําลังพล  4 - 22 ธ.ค.60  3 สัปดาห 50 42 * 

9 หลักสูตรการเงินและงบประมาณ  6 พ.ย. - 1 ธ.ค.60  4 สัปดาห 100 84 * 

10 หลักสูตรการสงกําลังบํารุง  6 พ.ย.- 1 ธ.ค.60  4 สัปดาห 100 107 ** 

11 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปน
ขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

 5 ก.พ. - 4 พ.ค.61 12 
สัปดาห   

(3 เดือน) 

66 58 * 

12 หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน  18 มิ.ย.-10 ส.ค.61  8 สัปดาห 120 121 ** 

13 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน (ปท.) 

 25 - 29 มิ.ย.61  5 วัน 30 25 * 

14 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน (สบ.) 

 25 - 29 มิ.ย.61  5 วัน 20 25 * 

15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนท่ี 
100 

 20 พ.ย.60 - 9 มี.ค.
61 

 16 
สัปดาห 

40 48 ** 
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

16 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับ
กาวหนา  

 12 มี.ค. - 6 เม.ย.61  4 สัปดาห 40 39 * 

17 หลักสูตรสารวัตร รุน 165  29 ม.ค. - 9 มี.ค.61  6 สัปดาห 213 208 * 

18 หลักสูตรสารวัตร รุน 187  25 มิ.ย.-3 ส.ค.6  6 สัปดาห 401 401  

19 หลักสูตรสารวัตร รุน 189  6 ส.ค. - 14 ก.ย.61  6 สัปดาห 451 449 * 

20 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู
บังคับใชกฏหมาย (English for law 
Enforcement : ELF) รุนท่ี 1 

 21 - 25 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

21 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผู
บังคับใชกฏหมาย (English for law 
Enforcement : ELF) รุนท่ี 2 

 28 พ.ค. - 1 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

22 โครงการฝกอบรมการสรางสถานการณ
จําลองสําหรับครูฝก (Reality 
Scenario) รุนท่ี 1 

 12 - 16 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

  โครงการฝกอบรมการสรางสถานการณ
จําลองสําหรับครูฝก (Reality 
Scenario) รุนท่ี 2 

 26 - 30 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

  รวมฝกอบรม ณ บก.ฝรก. (ศาลายา) 2,95๗ 2,891  

23 ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร/โครงการ ณ ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ (หนองสาหราย) 

24 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ประทวน) รุนท่ี 1 

12 - 23 มี.ค.61  2 สัปดาห 50 50  

25 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ประทวน) รุนท่ี 2 

 30 เม.ย. - 11 พ.ค.
61 

 2 สัปดาห 50 50  

26 หลักสูตรการปรับปนฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (สัญญาบัตร) รุน 1 

 18 - 29 มิ.ย.61  2 สัปดาห 50 50  

27 หลักสูตรการปรับปนฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (สัญญาบัตร) รุน 2 

2 - 13 ก.ค.61  2 สัปดาห 50 47 * 

28 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน)  

 18 - 29  มิ.ย.61  2 สัปดาห 40 40  

29 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)  

 23 เม.ย. - 4 พ.ค.
61 

 2 สัปดาห 40 40  

๑๗ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

30 หลักสูตรการฝกอบรมเตรียมความพรอม
เจาหนาท่ีรักษาสันติภาพของ
สหประชาชาติ(Individual Police 
Officer / IPO) 

 2 - 13 ก.ค.61  2 สัปดาห 40 27 * 

31 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 
and  Tactics / O.S.T.) รุนท่ี 1 

 11 - 15 ธ.ค.60  5 วัน 40 40  

32 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 
and  Tactics / O.S.T.) รุนท่ี 2 

 18 - 22 ธ.ค.60  5 วัน 40 40  

33 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 
and  Tactics / O.S.T.) รุนท่ี 3 

 8 - 12 ม.ค.61  5 วัน 40 40  

34 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 
and  Tactics / O.S.T.) รุนท่ี 4 

 22 - 26 ม.ค.61  5 วัน 40 40  

35 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (Office Survival 
and  Tactics / O.S.T.) รุนท่ี 5 

 29 ม.ค. - 2 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

36 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry 
and Close Quarter Battle / C.Q.B.) 
รุนท่ี  1 

 12 - 16 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

37 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry 
and Close Quarter Battle / C.Q.B.) 
รุนท่ี 2 

19 - 23 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

38 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry 
and Close Quarter Battle / C.Q.B.) 
รุนท่ี 3 

5 - 9 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

39 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry 
and Close Quarter Battle / C.Q.B.) 
รุนท่ี 4 

19 - 23 มี.ค.61  5 วัน 40 40  
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

40 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร  (Building Entry 
and Close Quarter Battle / C.Q.B.) 
รุนท่ี 5 

26 - 30 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

41  โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร  
(Vihicle Stop and Occupant 
Control / V.S.O.C.) รุนท่ี 1 

 18 - 22 ธ.ค.60  5 วัน 40 40  

42  โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร  
(Vihicle Stop and Occupant 
Control / V.S.O.C.) รุนท่ี 2 

4 - 8 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

43  โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร  
(Vihicle Stop and Occupant 
Control / V.S.O.C.) รุนท่ี 3 

16 - 20 ก.ค.61  5 วัน 40 40  

44  โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร  
(Vihicle Stop and Occupant 
Control / V.S.O.C.) รุนท่ี 4 

 30 ก.ค. - 3 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

45  โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร  
(Vihicle Stop and Occupant 
Control / V.S.O.C.) รุนท่ี 5 

27 - 31 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

46 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุนท่ี 1 

 23 - 27 เม.ย.61  5 วัน 40 40  

47 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุนท่ี 2 

14 - 18 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

48 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุนท่ี 3 

21 - 25 พ.ค.61  5 วัน 40 39 * 

49 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุนท่ี 4 

18 - 22 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

50 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุนท่ี 5 

9 - 13 ก.ค.61  5 วัน 40 40  
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

51 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care / TCCC) รุนท่ี 1 

15 - 19 ม.ค.61  5 วัน 40 40  

52 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care / TCCC) รุนท่ี 2 

5 - 9 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

53 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care / TCCC) รุนท่ี 3 

19 - 23 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

54 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care / TCCC) รุนท่ี 4 

26 ก.พ. - 2 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

55 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care / TCCC) รุนท่ี 5 

14 - 18 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

56 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี 1 

26 ก.พ. - 2 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

57 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี 2 

12 - 16 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

58 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี 3 

2 - 6 เม.ย.61  5 วัน 40 40  

59 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี 4 

7 - 11 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

60 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนการ
ยิงปนลูกซองและปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี 1 

21 - 25 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

61 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนการ
ยิงปนลูกซองและปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี 2 

4 - 8  มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

62 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนการ
ยิงปนลูกซองและปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี 3 

11 - 15 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

63 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเบ้ืองตนการ
ยิงปนลูกซองและปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี 4 

2 - 6 ก.ค.61  5 วัน 40 40  

64 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ข้ันพื้นฐาน รุนท่ี 1 

11 - 15 ธ.ค.60  5 วัน 40 40  

65 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ข้ันพื้นฐาน รุนท่ี 2 

18 - 22 ธ.ค.60  5 วัน 40 40  

66 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ข้ันพื้นฐาน รุนท่ี 3 

8 - 12 ม.ค.61  5 วัน 40 42  

67 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ข้ันพื้นฐาน รุนท่ี 4 

15 - 19 ม.ค.61  5 วัน 40 40  

68 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis 
Negotiation) รุนท่ี 1 

8 - 12 ม.ค.61  5 วัน 40 40  

69 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis 
Negotiation) รุนท่ี 2 

11 - 15 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

70 โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี 1 

20 - 24 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

71 โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี 2 

27 - 31 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

72  โครงการการฝกอบรมการโจมตี
เปาหมายออนแอ Preventing Attack 
on Soft Target รุนท่ี 1 

22 - 26 ม.ค.61  5 วัน 40 40  

73  โครงการการฝกอบรมการโจมตี
เปาหมายออนแอ  Preventing Attack 
on Soft Target รุนท่ี 2 

2 - 6 เม.ย.61  5 วัน 40 39 * 

74 โครงการการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา  (ACM) รุนท่ี 
1 

6 - 10 ส.ค.61  5 วัน 40 36 * 

75 โครงการการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา  (ACM) รุนท่ี 
2 

20 - 24 ส.ค.61  5 วัน 40 39 * 
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

76 โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณพิเศษ
สําหรับการควบคุมฝูงชน  

5 - 9 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

77 โครงการฝกอบรมการตอบสนองของทีม
ชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) รุน 1 

19 - 23 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

78 โครงการฝกอบรมการตอบสนองของทีม
ชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) รุน 2 

 26 ก.พ. - 2 มี.ค.61  5 วัน 40 40  

79 โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4xW Drive)  

2 - 6 ก.ค.61  5 วัน 40 40  

80 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advance Firearms) รุนท่ี 1 

16-20 ก.ค.61  5 วัน 40 40  

81 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advance Firearms) รุนท่ี 2 

30 ก.ค. - 3 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

82 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advance Firearms) รุนท่ี 3 

6 - 10 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

83 โครงการฝกอบรมการขับรถแบบขบวน
ยานยนต (Motorcade) รุนท่ี 1 

14 - 18 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

84 โครงการฝกอบรมการขับรถแบบขบวน
ยานยนต (Motorcade) รุนท่ี 2 

21 - 25 พ.ค.61  5 วัน 40 40  

85 โครงการฝกอบรมการรอดพนจากการ
ซุมโจมตีขบวนยานยนต (Motorcade 
Ambush Survival : MAS) รุนท่ี 1 

 4 - 8  มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

86 โครงการฝกอบรมการรอดพนจากการ
ซุมโจมตีขบวนยานยนต (Motorcade 
Ambush Survival : MAS) รุนท่ี 2 

11 - 15 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

87 โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลลาติดตาม
จับกุมคนราย (Police Tactical 
Pursuit and Containment : PTPC) 
รุนท่ี 1 

25 - 29 มิ.ย.61  5 วัน 40 40  

88 โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลลาติดตาม
จับกุมคนราย (Police Tactical 
Pursuit and Containment : PTPC) 
รุนท่ี 2 

16 - 20 ก.ค.61  5 วัน 40 37 * 

89 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ 
(Use of Force : UOF) รุนท่ี 1 

26 - 30 มี.ค.61  5 วัน 40 40  
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

90 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ 
(Use of Force : UOF) รุนท่ี 2 

23 - 27 เม.ย.61  5 วัน 40 40  

91 โครงการฝกอบรมพัฒนาครูฝกอาวุธปน 
(Firearms Instructor Development 
Course)  รนุท่ี 1 

20 - 24 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

92 โครงการฝกอบรมพัฒนาครูฝกอาวุธปน 
(Firearms Instructor Development 
Course)  รนุท่ี 2 

27 - 31 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

93 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูง
ชน รุนท่ี 1 

15 - 16 ม.ค.61  2 สัปดาห 40 40  

94 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูง
ชน รุนท่ี 2 

12 - 23 ก.พ.61  2 สัปดาห 40 40  

95 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต รุน
ท่ี 1 

30 ก.ค. - 3 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

96 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต รุน
ท่ี 2 

6 - 10 ส.ค.61  5 วัน 40 40  

97 โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยาน รุนท่ี 1  

29 ม.ค. - 2 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

  โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยาน รุนท่ี 2 

5 - 9 ก.พ.61  5 วัน 40 40  

98 โครงการของ ตร. / ภารกิจท่ีไดรับมอบหมาย 

99 โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม
หนวยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. ของ 
ตร. (SWAT) 

3 - 7 ก.ย.61  5 วัน 153 153  

100 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางบุคลิกภาพธํารงวินัยใหแก
ขาราชการตํารวจ รุน 1 

11 - 17 ก.พ.61 7 วัน 120 90 * 

101 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางบุคลิกภาพธํารงวินัยใหแก
ขาราชการตํารวจ รุน 2 

 20 - 26 พ.ค.61 7 วัน 30 26 * 

102 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนต สําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน)  รุนท่ี 1 

 25 - 27 ก.พ.61  2 สัปดาห 60 60  
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ท่ี หลักสูตร วันท่ีฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

103 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนต สําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 2 

 28 ก.พ. - 2 มี.ค.61  2 สัปดาห 60 59 * 

 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนต สําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 3 

5 - 7 มี.ค.61  2 สัปดาห 60 59 * 

10๕ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนต สําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 4 

8 - 10 มี.ค.61  2 สัปดาห 60 62 ** 

 รวมฝกอบรม ณ ศูนยฝกยุทธวิธีฯ (หนองสาหราย) 3,583  3,525   

 รวมท้ังหมด  21 หลักสูตร : 28 รุน / 29 โครงการ : 79 รุน 
รวมผูเขารับการอบรมท้ังสิ้น 

 
6,5๔๐ 6,416 

 

 

หมายเหตุ  - * คอื หนวยงานตนสังกัดสงผูเขารับการฝกอบรมไมครบจํานวน 

                - **  คอื หนวยงานตนสังกัดขอสงผูเขารับการฝกอบรมเพ่ิม 

 

๑.๑๔  ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย/บุคลากร 

 

ท่ี หลักสูตร 
จํานวนขาราชการตํารวจ 

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ระดับผูบริหาร 15 - 15 

๒ บุคลากรทําหนาท่ีครู/อาจารย/ครูฝก ๑๔ 4 ๑๘ 

 - อจ.พลศึกษา  (๒)   

 - อจ.จาก กอจ.บช.ศ. (๔)   

 - ครูฝก (๘) (4)  

๓ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 61 ๕4 ๑15 

รวม 90 58 ๑๔8 
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๑.๑๕ ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๑ ) 

   งบประมาณที่ใชในการดําเนินการเปนงบประมาณแผนดิน  จํานวน 126,164,664.26 

บาท โดยแบงเปน 

๑) งบดําเนินงาน 76,313,309.26 บาท 

- คาตอบแทน    2,534,460.00 บาท 

- คาใชสอย 50,295,053.95 บาท 

- คาวัสดุ 14,586,965.28 บาท 

- คาสาธารณูปโภค    8,896,830.03 บาท 

๒) งบลงทุน              49,731,790.00       บาท 

- คาครุภัณฑ    5,674,000.00 บาท 

- ที่ดินและส่ิงกอสราง                   44,057,790.00 บาท 

  หากแบงแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรตางๆ  น้ัน เปน  

จํานวนทัง้ส้ิน  43,798,839  บาท  โดยมรีายละเอยีด  ดังน้ี 

ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

2 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจช้ันประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ป

ขึ้นไป  เพ่ือเล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตร

ถงึยศ ร.ต.อ. 

2,776,100 

3 หลักสูตรการปองกันปราปปรามอาชญากรรม 197,900 

4 หลักสูตรการสืบสวน 200,900 

5 หลักสูตรผูชวยพนักงานสอบสวน 197,900 

6 หลักสูตรการจราจร 191,000 

7 หลักสูตรงานธุรการ และกําลังพล 193,700 

8 หลักสูตรการเงนิและงบประมาณ 455,200 

9 หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 441,700 

10 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปน

ขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

๑,๐๘๕,๒๒๐ 

11 หลักสูตรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน 1,944,900 

12 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียน (ประทวน) 51,000 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

13 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 53,800 

14 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 100 4,362,800 

15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับกาวหนา  559,998 

16 หลักสูตรสารวัตร รุน 165 2,658,345 

17 หลักสูตรสารวัตร รุน 187 2,176,995 

18 หลักสูตรสารวัตร รุน 189 2,386,745 

19 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูบังคับใชกฏหมาย (English for 

law Enforcement : ELF) จํานวน ๒ รุน 

๓๓๔,๔๐๐ 

20 โครงการฝกอบรมการสรางสถานการณจําลองสําหรับครูฝก (Reality 

Scenario) จํานวน ๒ รุน 

๒๙๖,๐๐๐ 

21 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจระดับครูฝก (ประทวน)  

จํานวน ๒ รุน 

787,000 

22 หลักสูตรการปรับปนฐานยุทธวธิตํีารวจระดับครูฝก (สัญญาบัตร)  

จํานวน ๒ รุน 

1,087,688 

23 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน)  315,600 

24 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝายปฏบิัติการสายตรวจ)  315,600 

25 หลักสูตรการฝกอบรมเตรียมความพรอมเจาหนาที่รักษาสันติภาพของ

สหประชาชาติ(Individual Police Officer / IPO) 

906,800 

26 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวธิี  (Office Survival 

and  Tactics / O.S.T.) จํานวน 5 รุน 

784,000 

27 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร  (Building 

Entry and Close Quarter Battle / C.Q.B.) จํานวน 5 รุน 

944,000 

28  โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/ผูโดยสาร  

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

จํานวน 5 รุน 

784,000 

29 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) จํานวน 5 รุน 610,000 

30 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care / TCCC) จํานวน 5 รุน 

1,512,000 

31 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้พ้ืนฐาน (Basic Firearms) จํานวน 4 รุน 1,171,200 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

32 โครงการฝกอบรมหลักสูตรเบื้องตนการยิงปนลูกซองและปนยาวทาง

ยุทธวธิ ี(Basic Shotgun and Rifle Course) จํานวน 4 รุน 

1,187,200 

33 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนตขัน้พ้ืนฐาน จํานวน 4 รุน 488,000 

34 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวกิฤต (Crisis 

Negotiation) จํานวน 2 รุน 

236,600 

35 โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคลสําคัญ (VIP Protection)  

จํานวน 2 รุน 

221,600 

36  โครงการการฝกอบรมการโจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing Attack on 

Soft Target) จํานวน 2 รุน 

207,200 

37 โครงการการฝกอบรมการบริหารวกิฤตการณระดับกาวหนา (ACM) 

จํานวน 2 รุน 

236,000 

38 โครงการฝกอบรมการใชอปุกรณพิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน  838,000 

39 โครงการฝกอบรมการตอบสนองของทมีชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) 

จํานวน 2 รุน 

274,400 

40 โครงการการฝกอบรมการขับขี่รถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ (4xW Drive)  80,000 

41 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้สูง (Advance Firearms) จํานวน 3 รุน 1,058,400 

42 โครงการฝกอบรมการขับรถแบบขบวนยานยนต (Motorcade) จํานวน 2 รุน 236,000 

43 โครงการฝกอบรมการรอดพนจากการซุมโจมตีขบวนยานยนต 

(Motorcade Ambush Survival : MAS) จํานวน 2 รุน 

260,000 

44 โครงการฝกอบรมยุทธวธิไีลติดตามจับกุมคนราย (Police Tactical Pursuit 

and Containment : PTPC) จํานวน 2 รุน 

236,000 

45 โครงการฝกอบรมการปฏบิติัของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือแกไขสถานการณ  

(Use of Force : UOF) จํานวน ๒ รุน 

๓๐๕,๖๐๐ 

46 โครงการฝกอบรมพัฒนาครูฝกอาวุธปน (Firearms Instructor 

Development Course)  จํานวน ๒ รุน 

๘๒๖,๒๒๐ 

47 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน จํานวน ๒ รุน ๑,๘๙๓,๖๐๐ 

48 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต จํานวน ๒ รุน ๓๑๗,๖๐๐ 

49 โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจจักรยาน จํานวน ๒ รุน ๓๑๗,๖๐๐ 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

50 โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมหนวยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. 

ของ ตร. (SWAT) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

2,142,528 

51 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมบุคลิกภาพธํารงวนัิยใหแก

ขาราชการตํารวจ จํานวน 2 รุน   

1,023,000 

52 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพ่ือทําหนาที่ขับรถยนต สําคัญบุคคล

สําคัญระดับนานาชาติ (ขัน้ตน)  จํานวน 4 รุน 

1,630,800 

 

๑.๑๖  โครงสรางองคกร กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  เปนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  แบงการ

บริหารงานเปน ๔ กองกํากับการ ดังน้ี 

๑. ฝายอํานวยการ  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานกําลังพล  

งานประชาสัมพันธ  งานศึกษาอบรม  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร งานคดีและวินัย  

งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ งานการเงนิและงานบัญชี งานส่ือสาร และงานรักษาการณ 

๒. ฝายบรกิารการฝกอบรม  มหีนาที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  คัดเลือกและ

เตรียมการ  งานผลิตเอกสารและตํารา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด  งานประกัน

คุณภาพและงานวัดผลและประเมนิผล 

๓. ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม  ประกอบดวย กองรอยที่ ๑ – ๓  งานกีฬาและ

นันทนาการ และครูฝกพลศึกษา   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับ

บัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  

๔. ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการฝกทางยุทธวิธ ี

ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง โดยมภีารกจิหลัก ๓ ดาน คอื  

 ๑)ภารกิจดานยุทธวธิ ีประกอบดวย งานฝกยุทธวิธ ี งานฝกอาวุธ  งานพัฒนาและพ้ืนฟู

สมรรถภาพ งานพัฒนาหลักสูตรและการฝก  และงานพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 ๒) ภารกิจดานวิทยบริการประกอบดวย งานเตรียมการฝก ผลิตเอกสาร ตําราและ

โสตทัศนูปกรณ  และงานวัดผล ประเมนิผลและประกันคุณภาพ และ  

 ๓) ภารกจิดานอํานวยการของศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจ ประกอบดวย งานธุรการ กําลังพล 

และยุทธศาสตร  และงานการเงนิและพัสดุ 
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กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง

ฝายอํานวยการ

งานธุรการและ   
กาํลังพล

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
งบประมาณ

งานการเงินและ
พลาธิการ

งานรักษาการณ์

ฝายบริการการ

ฝกอบรม

งานวิชาการ 
คัดเลือกและ
เตรียมการ

งานผลิตตาํราและ
เอกสาร

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ห้องสมุด

งานประกนัคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล

ฝายปกครองและ

กิจการการฝกอบรม

กองร้อยที่ ๑

กองร้อยที่ ๒

กองร้อยที่ ๓

การกีฬาและ
นันทนาการ

อาจารย์พลศึกษา

ศูนยฝกยุทธวธีิตํารวจ

งานฝึกยุทธวิธี

งานฝึกอาวุธ

งานพัฒนาและฟ้ืนฟุสมรรถภาพ

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก

งานพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
เอกสาร ตาํรา และคู่มือ

งานเตรียมการฝึก ผลิดเอกสาร 
ตาํราและโสตทัศนูปกรณ์

งานวัดผล ประเมินผล และประกัน
คุณภาพ

งานธุรการ กาํลังพลและ
ยุทธศาสตร์

งานการเงินและพัสดุ
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๑.๑๗ โครงสรางการบริหาร 

 

ผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการฝายอํานวยการ

รองผูกํากับการฝาย
อํานวยการ

สารวัตรงานธุรการ/
กําลังพล

สารวัตรงาน
ยุทธศาสตร

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ

สารวัตรงาน
รักษาการณ

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ

รองผูกํากับการ(งาน
อํานวยการและวิทยบริการ)

สารวัตรงานธุรการ 
กําลังพลและ
ยุทธศาสตร

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ

สารวัตรงาน
เตรียมการฝก ผลิต

เอกสารฯ

สารวัตรงานวัดผล
ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ

รองผูกํากับการ(การ
ฝกยุทธวิธี)

สารวัตรงานฝก
ยุทธวิธี

สารวัตรงานฝก
อาวุธ

สารวัตรงาน
พัฒนาและฟนฟู

สมรรถภาพ

สารวัตรงานพัฒนา
หลักสูตรและการ

ฝก

สารวัตรงานพัฒนา
อุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

เอกสาร ตําราฯ

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการฝายปกครองและ
กิจการการฝกอบรม

รองผูกํากับการฝาย
ปกครองฯ

ผูบังคับกองรอย
(กองรอยที่ ๑)

ผูบังคับกองรอย
(กองรอยที่ ๒)

ผูบังคับกองรอย
(กองรอยที่ ๓)

สารวัตรงานกีฬาและ
นันทนาการ

อาจารยพลศึกษา(สบ
๑-๓)

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการฝายบริการการฝกอบรม

รองผูกํากับการฝาย
บริการการฝกอบรม

สารวัตรงาน
เตรียมการ 

คัดเลือกวิชาการ

สารวัตรงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

รองผูกํากับการฝาย
บริการการฝกอบรม

สารวัตรงานวัดผล 
ประเมินผลและงาน

ประกันคุณภาพ

สารวัตรงานผลิต
ตําราฯ
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๑.๑๘ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาวาเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมใหดําเนินไปอยางมปีระสิทธภิาพ  

และมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล  และไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเน่ือง  โดย

ไดจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  และเตรียมความพรอมที่จะรับการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหนวย มกีระบวนการ ดังน้ี 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานเพ่ือกําหนด

นโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๒. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา

และติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายนอก

เพ่ือสรางความมั่นใจวาการจัดการศึกษาภายในหนวยงานจะเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน เพ่ือใชกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการศึกษา ภายใตกรอบนโยบายและหลักการทีกํ่าหนด โดยเนน

การจัดใหมรีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ทีใ่ชในการผลิตและพัฒนาบุคลากร  

๔. จัดทํารายงานประจําปที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ

การศึกษา ดัชนีบงช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด (กองบัญชาการศึกษา) หนวยงานที่

เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน รวมทัง้เพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

๕.  นําผลการประเมนิคุณภาพ ไปประกอบการจดัทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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๑.๑๙ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณ ภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕60  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการ ซึ่งกอง

บังคับการฝกอบรมตํารวจกลางไดดําเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการดําเนินการในหัวขอดังกลาว โดยมี

รายละเอยีด  ดังน้ี 

 

ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ดานคุณภาพผูศกึษาอบรม 

ตัวบงช้ีที่ 2 

ความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 

การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

ควรเสนอผลการวิ เคราะหขอมูล ให

ชัดเจนขึ้นดวยการจัดทําคําบรรยาย

ตารางผลการวิเคราะหขอมูล ใหกระชับ 

ชัดเจน นําเสนอขอมูลที่นาสนใจ เชน ผล

ที่มีคาเฉล่ียมากสุด หรือนอยสุด ของแต

ละดาน เพ่ือใหงายตอการทําความเขาใจ 

วเิคราะหขอมูลความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตน

สังกัด เพ่ือนรวมงาน และ

ผูใชบริการผูสําเร็จการ

ฝกอบรมอยางครบถวนในทุก

ดาน พรอมจัดทําคําบรรยาย

ตาราง 

ตัวบงช้ีที่ ๓ 

ผลการจัดการศึกษา

อบรมที่เนนผูศึกษาอบรม

เปนสําคัญ 

ควรจัดใหมีการประชุม ปญหา อุปสรรค 

แ ล ะ ก า ร บู ร ณ า ก า ร ค ว า ม รู แ ล ะ

ป ระส บ ก ารณ ที่ ได  ม า เ พ่ื อ พั ฒ น า

การศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณ

ตอไป ในทุกหลักสูตรที่จัดการอบรม 

ปค. อาจารย และ บฝ.มกีาร

ประชุมรวมกันเพ่ือสรุปปญหา 

อุปสรรค การจัดการฝกอบรม

ในแตละหลักสูตร  

ดานงานวจัิยและนวัตกรรม 

ตัวบงช้ืที่ ๕  

จํานวนงานวจิัย และหรือ

นวัตกรรม  และหรือส่ิง 

ประดิษฐที่นําไปใช

ประโยชนทางวชิาการหรือ

วชิาชีพ 

 

เมื่อไดมกีารเผยแพรงานนวตักรรม ไปยัง

หนวยงานใด ควรมเีอกสารตอบรับการ

เผยแพร หรือรับรองการใชประโยชนใน

เชิงวชิาการ  เชิงวชิาชีพ หรือเชิง

สาธารณะ  กลับมาใหชัดเจน 

มกีารเผยแพรงานนวัตกรรมไป

ยังหนวยฝกอบรมตางๆ ใน

สังกัด ตร.  และขอความ

อนุเคราะหใหหนวยทีใ่ช

ประโยชนนวัตกรรมน้ันๆรับรอง

การใชประโยชนกลับมาให

ชัดเจน  
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ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๔  

ความสําเร็จของการ

พัฒนาผูศึกษาอบรม

ตามอัตลักษณที่หนวย

ศึกษาอบรมกําหนด 

 

๑. ควรยกระดับตัวบงช้ี และระดับ

ความสําเร็จในการวัดเอกลักษณที่

สะทอนถึงความโดดเดน ซึ่งมาจากความ

ชํานาญและความเช่ียวชาญเฉพาะของ

หนวย 

กําหนดตัวบงช้ีและระดับ

ความสําเร็จในการวัด

เอกลักษณที่สะทอนถงึความ

เช่ียวชาญดานการฝกยุทธวธิี

ตํารวจ 

๒. การประเมนิผลเอกลักษณควรให

ครอบคลุมการดําเนินการทั้งหมด ทัง้น้ี

เพ่ือใหไดขอมูลที่ครบถวนในการพัฒนา

เอกลัษณของหนวยใหมลัีกษณะตามที่

กําหนด 

ดําเนินการประเมนิผล

เอกลักษณของหนวยให

ครอบคลุมทุกประเด็นของตัว

บงช้ี 
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สวนท่ี ๒ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศกึษา 

 

ตัวบงชี้ที่  ๑  ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ต.อูด  ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. จ.ส.ต.หญิง สินีรัตน   ยุทธกจิ  

โทรศัพท : 096 – 851 - 6168 โทรศัพท :  ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมใหความสําคัญกับการพัฒนาผูศึกษาอบรมใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานวชิาการ 

 เกณฑมาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผูศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏบิัติตามหลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด 
  

วธีิคํานวณ 

  

 

 
 

เกณฑการใหคะแนน 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา หนวยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผูสําเร็จการศึกษา

อบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึง

    จํานวนผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ   

    จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมทัง้หมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 
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วสัิยทัศน  พันธกจิ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ

แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมนิหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการใหคําแนะนําผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายช่ือพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

 ในปงบประมาณ 25๖๑บก.ฝรก.ไดดําเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการฝกอบรมต้ังแต 8 สัปดาหขึ้นไป จํานวน 8 หลักสูตร ทวา 

ดําเนินการฝกอบรมเสร็จส้ินแลว จํานวน 8 หลักสูตร มีผูผานการทดสอบ

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน ๑,830 คน จากจํานวนผูเขารับการ

ฝกอบรมทั้งหมด ๑,882 คน คิดเปนรอยละ 97 .๒๔ คิดเปน ๔.๘๖ 

คะแนนดังมรีายละเอยีด ตอไปน้ี 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ปงบประมาณ ๒๕๖0  ระยะเวลา

การฝกอบรม ๑ ป ฝกอบรมระหวางวันที่ ๑ ก.พ.๖๐ – ๓๑ ม.ค.๖๑ มี

ผูเขารับการฝกอบรมจํานวน ๓๕๕ คน ผานการทดสอบตามเกณฑ

มาตรฐานวิชาการ จํานวน ๓03 คน คิดเปนรอยละ 85.๓๕ ใช

บัญญัติไตรยางศเทยีบ เทากับ ๔.๒๗ คะแนน (เอกสารหมายเลข 1) 

2. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา

เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) มีผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน ๕๘คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ จํานวน 

๕๘ คน  คดิเปนรอยละ ๑๐๐ ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ เทากับ ๕.๐๐

คะแนน (เอกสารหมายเลข 2) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร นสต.

ปงบประมาณ ๒๕๖0 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร กอป. 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

3. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 1๒๑คน  

ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ  จํานวน   1๒๑  คน  

คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ5 คะแนน 

(เอกสารหมายเลข 3) 

4. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน ๑๐๐ มีผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน ๔6คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ  

จํานวน ๔6  คน  คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ 

เทากับ5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4) 

5. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53 

ปขึ้นไป เพ่ือเล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญา

บัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน ๒๔๔ คน  

ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน ๒๔๔ คน คิด

เปนรอยละ 100 ใชบัญญั ติไตรยางศ เทียบ เทากับ  5 คะแนน 

(เอกสารหมายเลข 5) 

6. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 165 มผีูเขารับการฝกอบรมจํานวน 208 คน  

ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน 208 คน คิด

เปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ เทากับ 5 คะแนน(เอกสาร

หมายเลข 6) 

7. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 187 มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 401 

คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน 401 คน 

คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 5 คะแนน

(เอกสารหมายเลข 7) 

8. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 189 มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 449 

คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ จํานวน 449 คน 

คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 5 คะแนน

(เอกสารหมายเลข 8) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร ชัยยะ

ขัน้พ้ืนฐาน 

 เอกสารหมายเลข ๔ 

รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรการสืบสวน

คดีอาญา รุน ๑๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร กดต. 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 6 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร 

สารวัตร รุนที่ 165 

เอกสารหมายเลข 7 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร 

สารวัตร รุนที่ 187 

เอกสารหมายเลข 8 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร 

สารวัตร รุนที่ 189 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

9. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะเวลาการ

ฝกอบรม๑๘ เดือน โดยฝกอบรมระหวางวันที่ 1 เม.ย.๖๑– 3๐ ก.ย.

๖๒ อยูในระหวางการฝกอบรม ยังไมสําเร็จการฝกอบรม (เอกสาร

หมายเลข ๙) 

เอกสารหมายเลข ๙ 

รายละเอยีดตางๆ 

เกี่ยวกับหลักสูตร นสต.

ปงป.๒๕๖๑ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๔.๘๖ ดีมาก บรรลุ 

 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. ครู/อาจารย และวทิยากรที่สอนหลักสูตรตางๆ ของ บก.ฝรก. เปนผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู

ความสามารถเฉพาะทาง  มีความรูเชิงลึกในเร่ืองที่สอน  สามารถถายทอดใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจอยางแทจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏบิัติงานในอนาคตได 

2. หลักสูตรตางๆ ที่ บก.ฝรก.ดําเนินการจัดขึ้นน้ันมจีํานวนมาก  หลากหลาย  และครอบคลุม

การปฏิบติังานของขาราชการตํารวจเกอืบทุกดาน  จงึเปนประโยชนสําหรับผูเขารับการฝกอบรมในการ

พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการปฏบิัติงานของจน  ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธภิาพ

การปฏบิัติงานของบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 
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ตัวบงชี้ที่  ๒  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน   ณัฐไตรสิทธิ ์

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. จ.ส.ต.หญิง รพีพร   เพียรพนัสสัก 

โทรศัพท : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ โทรศัพท :  ๐๘๘-๒๑๓-๖๙๙๙ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ + ผลลัพธ 

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือใหทราบความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของ ดวยการสํารวจความพึงพอใจ

ผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏบิัติงานในหนวยงานน้ัน ๆ ไมนอยกวา 

๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลที่ไดมาใชใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ใหมีความสอดคลองและเหมาะสมกับ

ความตองการของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 

 ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจปกครองควบคุม ดูแล และส่ังการในการปฏิบัติหนาที่ของ

ผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

 ผูที่เกี่ยวของ หมายถงึ เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการของผูสําเร็จการศึกษา

อบรม โดยแบงออกเปน ๔ กรณ ีคอื 

 กรณีที่ ๑ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนรวมงาน มผีูใตบังคบับัญชา และผูรับบริการ 

 ผูที่ เกี่ยวของ หมายถึง เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และผู รับบริการของผู สําเร็จ

การศึกษาอบรม 

 กรณีที่ ๒ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนรวมงาน มผีูใตบังคบับัญชา แตไมมผีูรับบริการ 

 ผูที่เกี่ยวของ หมายถงึ เพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา 

 กรณีที่ ๓ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนรวมงาน แตไมมผีูใตบังคบับัญชา และไมมผีูรับบริการ 

 ผูที่เกี่ยวของ หมายถงึ เพ่ือนรวมงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

 กรณีที่ ๔ ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนรวมงาน มผีูรับบริการ แตไมมผีูใตบังคับบัญชา 

 ผูที่เกี่ยวของ หมายถงึ เพ่ือนรวมงาน และผูรับบริการ 
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 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ หมายถึง คาเฉล่ีย

ของระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา หนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

อบรมในทุกหลักสูตรของหนวยศึกษาอบรมที่ใชในการประเมิน ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษา

อบรม ๓ - ๖ เดือน โดยใชมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ 
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. แบบประเมนิตองครอบคลุมทัง้ ๓ ดาน คอื 

  ๑.๑ ดานความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงานที่ปฏบิติั (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒ ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓ ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน

หรือของทาโร ยามาเน ในกรณทีี่ขนาดประชากรไมมใีนตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน  

 ๒.๑ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ตองไดรับกลับคืนมาตามตาราง

ขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากร  ไมมี

ในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน (๐.๕ คะแนน) 

 ๒.๒ แบบประเมนิของผูเกี่ยวของ ตองไดรับกลับคนืมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของ

เครซี่และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมใีนตารางใหใชสูตรของทาโร ยามา

เน โดยแบบประเมินของผูเกี่ยวของ ไดแก เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ สามารถ

นํามารวมกันได (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. มกีารวเิคราะหขอมูลตามแบบประเมนิทกุดาน พรอมสรุป 

 ๔. มกีารนําผลการประเมนิความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ

เสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยรับทราบ และส่ังการ 

 ๕. นําขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและ

ผูที่เกี่ยวของมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ผลลัพธ 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผู

ที่เกี่ยวของ คะแนนเต็ม ๕  
 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผู

ที่เกี่ยวของ คะแนนเต็ม ๕  

 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธที่ไดคอืคะแนนของตัวบงช้ี 
  

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. แบบประเมนิความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของทุกชุดที่ไดรับกลับคนืมา 

 ๒. รายงานผลการวเิคราะหขอมูลตามแบบประเมนิทุกดาน พรอมสรุป 

 ๓. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด

และผูที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยรับทราบและส่ังการ 

 ๔. เอกสารหลักฐานการนําขอมูลที่ไดจากการประเมนิความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. บก.ฝรก.ใชแบบประเมนิความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของตามที่ปรากฎในคูมอืการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ ตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งมี

ความครอบคลุมทัง้ ๓ ดาน (เอกสารหมายเลข ๑)  คอื 

   ๑.๑  ดานความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ  

   ๑.๒  ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 

   ๑.๓  ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบประเมนิความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ

สงไปหนวยตนสังกัดของ

ผูสําเร็จการฝกอบรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. ในปงบประมาณ 25๖๑ บก.ฝรก. ดําเนินการติดตามความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของของผูสําเร็จ

การฝกอบรม ๔ หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังน้ี 

 ๑) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ระยะเวลาฝกอบรม ๑ ป

ฝกอบรมระหวาง ๑ ก.พ ๖๐ – ๓๑ ม.ค.๖๑ ซึง่สําเร็จการฝกอบรมใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ จํานวน ๓๕๕ คน 

 ๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจช้ันประทวนยศ 

ด.ต.อายุ 53ปขึ้นไป เพ่ือเล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเปน

ช้ันสัญญาบัตรถงึยศ ร.ต.อ.(กดต.)จาํนวน ๒๔๔ คน 

 ๓) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุ

หรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) จํานวน ๕๘ คน 

 ๔) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน ๑๐๐ จํานวน ๔๘ คน 

 ๕) หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน จํานวน ๑๒๑ คน ทวาฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 มิ.ย.-10 ส.ค.61  จึงอยูในระหวางการดําเนินการติดตาม

ความพึงพอใจฯ ที่มตีอผูสําเร็จการศึกษาอบรม หลังจากสําเร็จการ

ฝกอบรมไมนอยกวา ๓ – ๖ เดือน 

 บก.ฝรก.ไดดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา 

หนวยงานตนสังกัดและผูที่ เกี่ยวของที่มีตอผู สําเร็จการศึกษาอบรม

(เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ๓ – 

๖ เดือน  ซึ่งแบบประเมินไดรับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตาม

ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน  และในกรณีที่

ขนาดประชากรไมมีในตารางไดใชสูตรของทาโร ยามาเน  รายละเอียด

ปรากฏ ดังน้ี 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 

หนังสือรายละเอยีดการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 

ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือสง

แบบสอบถามไปยังตนสังกัด

ของผูสําเร็จการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบสอบถามตอบกลับจาก

ตนสังกัดของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 

ท่ี หลักสูตร ผูสําเร็จ 
กลุมตัวอยาง 

(สูตรทาโร) 

ตอบกลับ 

ผูบังคับบัญชา ผูเกี่ยวของ 

๑ นสต.ป ๒๕๖๐ (อบรม

ระหวาง ๑ ก.พ.๖๐ -

๓๑ ม.ค.๖๑ 

35๕ ๑๘๘ ๓๓๐ 2๒๗ 

๒ กอป. ๕๘ ๕๑ ๕๒ ๕๑ 

๓ กดต. ๒๔๔ ๑๕๒ ๒๐๐ ๔๗๑ 

๔ สบืสวนคดอีาญา ๑๐๐ ๔๘ 43 4๔ ๖๔ 

 

๓. หลังจากไดรับแบบประเมินตอบกลับมาจากหนวยตนสังกัดแลว  

บก.ฝรก.ไดทําการวเิคราะหขอมูลตามแบบประเมนิทุกดาน (เอกสาร

หมายเลข ๕) พรอมสรุปผลแบบประเมนิ ดังน้ี 

ท่ี หลักสูตร 
(คาเฉลี่ย) 

ผูบังคับบัญชา ผูเกี่ยวของ 

๑ นสต.ป ๒๕๖๐ (อบรมระหวาง 

๑ ก.พ.๖๐ -๓๑ ม.ค.๖๑ 
4.84 4.40 

๒ กอป. 4.67 4.7๕ 

๓ กดต. 4.40 4.43 

๔ สบืสวนคดอีาญา ๑๐๐ 4.73 4.37 

  คาเฉล่ียแตละกลุมบุคคล  4.66 4.4๙ 

 คาเฉล่ียในภาพรวม ๔.๕๘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวเิคราะหแบบ

ประเมนิและสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบรอยแลว  ไดนําผลการประเมนิความพึง

พอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของเสนอใหผบก.

ฝรก.รับทราบ และส่ังการดําเนินการตอไป (เอกสารหมายเลข ๖) 

๕. แจงผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ตนสังกัดและผูที ่เกี่ยวของใหแกทุกหนวยที่เกี่ยวของทราบ (เอกสาร

หมายเลข ๗) เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอน (เอกสารหมายเลข ๘) 

เอกสารหมายเลข ๖ 

หนังสือถงึ ผบก.ฝรก.

นําเสนอผลสรุปแบบประเมนิ

เอกสารหมายเลข ๗ 

หนังสือแจงผลการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๘ 

รายงานการประชุมเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 
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การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมนิ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> 4.51 ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา  

    คะแนนเต็ม ๕ ได ๕ คะแนน 

๒.คาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจ

ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและ 

ผูที่เกี่ยวของ คะแนนเต็ม ๕ ได ๔.๕๘ 

คะแนน 

ดังน้ันคะแนนตัวบงช้ี ไดเทากับ ๔.๘๔ 

4.๗๙ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. มกีารสรุปผลการประเมินและรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบเพ่ือนําขอมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุนตอๆไป 

2. ผูสําเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรูความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และประชาชนผูรับบริการ  
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ตัวบงชี้ที่  ๓  ผลการจัดการศกึษาอบรมทีเ่นนผูศกึษาอบรมเปนสําคัญ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.  พ.ต.อ.หญิง ศิริพร  ลบลํ้าเลิศ 

๒.  พ.ต.ท.สมศักด์ิ  อรุณพันธ  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อูด  ไทรผองศรี 

๒. จ.ส.ต.หญิง สินีรัตน   ยุทธกจิ 

โทรศัพท : ๑.  ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ 

            : ๒.  ๐๘๑-๔๔๑-๖๔๑๕ 

โทรศัพท : ๐๘1-๙๒๔-๗๖๘๓ 

 : ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔ 

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

          : momzena52@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค : 

 เพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางของ

ผูศึกษาอบรม และจัดใหผูศึกษาอบรมมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูมากที่สุด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการ

การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูศึกษาอบรม และการจัดใหผูศึกษาอบรม มีสวนรวม

ในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผู ศึกษาอบรมไดฝกประสบการณภาคปฏิบัติ

อยางเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทําโครงการ มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูล

อิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมหีลายรูปแบบ เชน 

 ๑. การเรียนรูจากกรณปีญหา (Problem-based Learning : PBL) 

 ๒. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

 ๓. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 

 ๔. การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self Study) 

 ๕. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 

 ๖. การเรียนรูที่เนนการวจิยัเพ่ือสรางองคความรู (Research-based Learning) 

 ๗. การเรียนรูที่ใชวธิสีรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 
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 แผนการสอน หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใชสื่อการสอน การวัดผล

ประเมนิผลใหสอดคลองกับเน้ือหาและจุดประสงคที่กําหนดไวในหลักสูตร   

 องคประกอบของแผนการสอน  ควรประกอบดวย 

 1. ช่ือผูสอน วิชา หัวเร่ือง ความคดิรวบยอด หรือสาระสําคัญ  (ใครสอน สอนเมื่อไหร สอนอะไร)   

 2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  (เพ่ือจุดประสงคอะไร) 

 3. โครงรางเน้ือหา  (ดวยสาระอะไร)  

 4. กจิกรรมการเรียนการสอน  (ใชวธิกีารใด)  

 5. ส่ือการเรียนการสอน  (ใชเคร่ืองมอือะไร) 

 6. วัดผลประเมนิผล  (ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไม) 

 บันทึกการสอนหรือบันทึกหลังการสอน  หมายถึง การสรุปและแสดงผลการนําแผนการ

สอนไปใชวาสามารถจัดกิจกรรมไดบรรลุผลหรือไม มีปญหาและอุปสรรคใดบางที่ตองแกไข มี

พฤติกรรมของผูเรียนใดบางที่ตองพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 องคประกอบของแผนการสอน  ควรประกอบดวย 

 1. ช่ือผูสอน วิชา หัวเร่ือง ความคดิรวบยอด หรือสาระสําคัญ  (ใครสอน สอนเมื่อไหร สอนอะไร)   

 2. จุดประสงคเชิงพฤติกรรม  (เพ่ือจุดประสงคอะไร)  

 3. โครงรางเน้ือหา  (ดวยสาระอะไร)  

 4. กจิกรรมการเรียนการสอน  (ใชวธิกีารใด)  

 5. ส่ือการเรียนการสอน  (ใชเคร่ืองมอือะไร)  

 6. วัดผลประเมนิผล  (ทราบไดอยางไรวาประสบความสําเร็จหรือไม)  

 7. ผลการจัดการเรียนการสอน 

 8. ปญหาและอุปสรรค 

 9. ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. หนวยศึกษาอบรมมมีาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก  

  ๑.๑ มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

  ๑.๒ มคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตละหลักสูตรที่ใชประเมนิ (๐.๕ 

คะแนน) 
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 ๒. หนวยศึกษาอบรมมมีาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก  

  ๒.๑ วิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)

  ๒.๒ นําผลการวเิคราะหมาปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. หนวยศึกษาอบรมมกีารสํารวจ/ประเมนิความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผู

ศึกษาอบรมเปนสําคัญของครู/อาจารย และครูฝก  

 ๔. ครู/อาจารย และครูฝก  

  ๔.๑ จัดทําแผนการสอนอยางนอย ๑ วิชาทุกครั้งทั้งวิชาอยางนอย ๑ หลักสูตรที่ใชใน

การประเมนิ รอยละ 100 (๐.๕ คะแนน)  

  ๔.2 จัดทําบันทกึหลังการสอนอยางนอย ๑ วิชาทุกคร้ังทั้งวิชาอยางนอย ๑ หลักสูตรที่ใชใน

การประเมิน รอยละ 100 (๐.๕ คะแนน)  

 ๕. ครู/อาจารย และครูฝก สามารถบูรณาการความรูและประสบการณจากประเด็นที่ ๑ ถึง 

๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรม   ที่

ใชในการประเมนิ 

 ๒. รายงานผลการดําเนินงานที่แสดงขอมูลวาผูที่เกี่ยวของมคีวามรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนด 

 ๓. มาตรการที่หนวยศึกษาอบรมไดกําหนดขึ้นเพ่ือใหครู/อาจารย และครูฝก ดําเนินการวิเคราะห

ศักยภาพผูศึกษาอบรม และเขาใจผูศึกษาอบรมเปนรายบุคคล 

 ๔. เอกสารหลักฐานหรือคูมือที่เปนแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว โดยมีการประกาศ

หรือเผยแพรอยางกวางขวาง 

 ๕. รายงานหรือผลการวจิัยเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่

เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคญั  

 ๖. แผนการสอน บันทกึหลังการสอน 
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 ๗. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรูและประสบการณจากการจัดการศึกษาอบรม

ที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป  

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

๑ หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และ

หรือวทิยากร  

๑.๑ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา

อบรม และหลักสูตรศกึษาอบรมในแตละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

๑.๒ มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตละ

หลักสูตรที่ใชประเมนิ (๐.๕ คะแนน) 

 มีคูมือการปฏิบัติงานของ บก.ฝรก. ในสวนที่เกี่ยวของกับการจัด

หลักสูตรที่เพ่ิมเติมขึ้นจากคูมอืการปฏิบัติงานของ บช.ศ. เพ่ือเปนแนวทางใน

การปฏบิติังานของแตละหนวยใน บก.ฝรก. ใหมีความเขาใจตรงกัน  สามารถ

ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกัน  เน่ืองจากตามโครงสรางองคกรของ บก.

ฝรก. ไมมกีลุมงานอาจารย  ทวา บก.ฝรก.ไดรับการสนับสนุนอาจารย 

จาก กลุมงานอาจารย จาก บช.ศ. จํานวน ๔ คน ดวยเหตุน้ี บก.ฝรก.จึงได

จัดทําคูมอืการปฏบิัติงานเพ่ิมเติม (เอกสารหมายเลข ๑.๑)เพ่ือเปนมาตรการ

สงเสริมใหทุกหนวยปฏบิัติงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ   

 กอนที่จะมีการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ฝายบริการการ

ฝกอบรม  กลุมงานอาจารย และฝายปกครองฯ จะมกีารประชุมรวมกัน (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒)  เพ่ือทําความเขาใจเปาหมายของการจัดการศึกษาอบรม

หลักสูตรตางๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๓)  ตลอดจนการวางแนวทางในการ

วเิคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล แนวทางการฝกอบรม  และการประเมนิผล 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 1.๑  

คูมอืการปฏบิติังาน

เพ่ิมเติม 

เอกสารหมายเลข ๑.๒  

รายงานการประชุมฝาย

บริการการฝกอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑.๓  

แถลงหลักสูตรตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

๒ หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และ

หรือวทิยากร 

๒.๑ วเิคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมใน

รายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

๒.๒ นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

(๐.๕ คะแนน) 

      มีการกําหนดใหอาจารยทําการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลตาม

แบบฟอรมที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑) โดยอาจารยผูสอนตองสราง

เคร่ืองมอืหรือแบบทดสอบเอง ใหเหมาะสมกับเร่ืองทีจ่ะวเิคราะหผูเรียนในแต

ละดาน เชน การวัดความรูความสามารถ หรือความพรอมดานสติปญญา ก็

จะใชแบบทดสอบ  ซึ่งครอบคลุมสาระหลักๆ ที่จะเรียนรูสอดคลองกับประเด็น

ที่จะวัดหรือประเมินผูเรียนในแตละดานและมีการกําหนดระดับอยางชัดเจน  

จากน้ันสรุปผลการวิเคราะห  แลวนําผลการวิเคราะหมาพัฒนาปรับปรุง

แผนการสอนโดยบันทึกลงในบันทึกหลังการสอน (ดานวิธกีารจัดการเรียนการ

สอน  การใชส่ือ  การประเมนิผลการเรียน เปนตน) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2.๑  

ผลการวเิคราะหศักยภาพ

ผูเรียน (กอนการเรียนการ

สอน) หลักสูตรนักเรียน

นายสิบตํารวจ  

เอกสารหมายเลข 2.๒  

แผนการสอนและบันทกึ

หลังการสอนรายวชิาตางๆ 

3 หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูความสามารถในการ

จัดประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญของครู/อาจารย/ และ

ครูฝก และหรือวทิยากร 

ฝายบริการการฝกอบรมจัดทําแบบประเมินความรูการจัดการเรียนรูที่

เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารย (เอกสารหมายเลข ๓.๑)  โดยอาจารยทุก

คนผานเกณฑการประเมินรอยละ ๘๐ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๒) 

 

เอกสารหมายเลข 3.๑  

แบบประเมนิความรู

ความสามารถในการจัด

ประสบการณที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

เอกสารหมายเลข 3.๒  

สรุปการประเมิน

กระบวนการจัดการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญของอาจารย 
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ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

4 ครู/อาจารย และครูฝก  

๔.๑ จัดทําแผนการสอนอยางนอย ๑ วิชาทุกคร้ังทั้งวิชา อยางนอย ๑ 

หลักสูตรที่ใชในการประเมนิ รอยละ ๑๐๐ (๐.๕ คะแนน) 

๔.๒ จัดทําบันทึกการสอนอยางนอย ๑ วชิาทุกคร้ังทั้งวชิาอยางนอย ๑ 

หลักสูตรที่ใชในการประเมนิ รอยละ ๑๐๐ (๐.๕ คะแนน) 

 มีการจัดทําแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนทุกหลักสูตร 

(เอกสารหมายเลข ๔) อยางนอยหลักสูตรละ ๑ วชิา ดังน้ี 

๑. หลักสูตร นสต. 

๒. หลักสูตร กอป. 

๓. หลักสูตร กดต. 

๔. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน 

๕. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4  

แผนการสอนและบันทกึ

หลังการสอนวชิาตางๆ  

๕ ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูและ

ประสบการณจากขอ ๑ ถงึ ๔ มาพัฒนาการศกึษาอบรมในรุนตอไป 

 อาจารย สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลังการเสร็จส้ิน

การสอนในแตละหลักสูตร  ในรูปแบบของ PMIA: Plusจุดเดน; Minusจุด

ดอย; Interesting point จุดที่ควรพัฒนา; Approach แนวทางการพัฒนา 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑)  จากน้ันก็ทําการประชุมรวมกันเพ่ือสรุปผลการ

วิเคราะหของแตละวิชา (เอกสารหมายเลข ๕.๒)  เพ่ือนําขอมูลมาจัด

กิจกรรมบูรณาการผูเรียนในภาคบูรณาการ (เอกสารหมายเลข ๕.๓)  โดย

นําทฤษฎี และความรูที่เรียนมาในภาควชิาการ มาจัดเปนสถานการณจําลอง  

เพ่ือใหผู เรียนได เตรียมพรอมกอนออกไปปฏิบั ติงานจริง และมีการ

ประเมินผลเปนรายบุคคล จากน้ันมีการสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไป

พัฒนาการจัดการฝกอบรมหลักสูตรในรุนตอไป 

เอกสารหมายเลข 5.๑  

แบบฟอรมการบูรณาการ

ผลการวเิคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลเพ่ือนํามาเปน

แนวทางการปรับปรุงการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

เอกสารหมายเลข 5.๒    

รายงานการประชุ มฝ าย

บริการการฝกอบรม บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข 5.๓    

เอกสารและภาพถายการ

จั ดกิ จกรรมบู รณ าการ 

นสต. 
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การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.ไดรวบรวมแถลงหลักสูตรไวทุกหลักสูตรที่มีการฝกอบรม ทําใหครูอาจารยสะดวก

ในการทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษาอบรม 

๒.  ครูอาจารยมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางดี  

เนนใหผูเรียนไดลงมอืปฏบิัติจริงในการจัดกจิกรรมภาคบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕๐ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



ตัวบงชี้ที่ ๔ ความพึงพอใจของผูศกึษาอบรมที่มตีอการจัดการฝกอบรมตามหลักสูตรการฝกอบรม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.  พ.ต.ท.หญิง  อมรรัตน  ณัฐไตรสิทธิ ์

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑.  ร.ต.อ.ลัดดาวัลย  จับจติร 

โทรศัพท : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ โทรศัพท : ๐๘๕-๖๙๒-๒๒๘๙ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้  : ผลลัพธ 

วัตถุประสงค : 

 เพื่อให ทราบระดับความพึงพอใจของผู ศึกษาอบรมที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตาม

หลักสูตรการฝกอบรม  และนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนใหเปนไป

ตามหลักสูตรกําหนด รวมทั้งการเรียนการสอน ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 

 ความพึงพอใจของผูศึกษาอบรม หมายถึง คาเฉล่ียของระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรม

ที่มตีอหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยใชมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ 

 หมายเหตุ  แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือตามตารางขนาด

ของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีใน

ตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน  

 

ผลลัพธ 

 เกณฑการใหคะแนน 

  ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรม คะแนนเต็ม ๕  

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. แบบประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมทุกหลักสูตรที่ใชประเมิน และทุกชุดที่ไดรับ

กลับคนืมา 

 2. รายงานผลการวเิคราะหขอมูลตามแบบประเมนิทุกดานและทุกขอ พรอมขอสรุป 

 3. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรม เสนอผูบังคับบัญชา

สูงสุดของหนวยรับทราบและส่ังการ 

๕๑ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



 4. เอกสารหลักฐานการนําขอมูลที่ไดจากการประเมนิความพึงพอใจมาใชในการจัดการเรียน

การสอน 

 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 สรุปผลการประเมินภาพรวมของระดับความพึงพอใจของผู

ศึกษาอบรมที่มีตอการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการฝกอบรม 

ของ บก.ฝรก. มีคาเฉล่ีย ๔ .๕๔  (เอกสารหมายเลข ๑) ปรากฎ

รายละเอยีด ดังน้ี 

๑) หลักสูตร นสต. ป ๒๕๖๐ มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ  

๔.๖๕ (เอกสารหมายเลข ๒) 

๒) หลักสูตร กดต. มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ  ๔.๕๑ 

(เอกสารหมายเลข ๓) 

๓) หลักสูตร กอป. มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ  ๔.๖๒ 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

๔) หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน มีคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจ  

๔.๑๗ (เอกสารหมายเลข ๕) 

๕) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา มีคาเฉล่ียระดับความพึง

พอใจ  ๔.๗๖ (เอกสารหมายเลข ๖) 

 บก.ฝรก.โดยงานประกันคุณภาพ งานวัดผลและประเมินผล

ดําเนินการประเมินระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมที่มีตอการ

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการฝกอบรม  โดยใชวิธกีารประเมิน

ออนไลนทุกหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๗) และมีการนําผลการ

ประเมินนําเสนอแก ผบก.ฝรก. ทราบและส่ังการ  และนําเสนอ ตร. 

ผาน สศป.บช.ศ. 

 หัวขอการประเมนิจัดทําขึ้นจากแบบประเมินภาพรวมหลักสูตร

การฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังพลของ ตร. และ ประเด็น

การพิจารณาของตัวบงช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร.  

เอกสารหมายเลข ๑  

สรุปผลการประเมินระดับความ

พึงพอใจของผูศึกษาอบรม

ทุกหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข ๒  

รายงานผลการฝกอบรม

หลักสูตร นสต. 

เอกสารหมายเลข ๓  

รายงานผลการฝกอบรม

หลักสูตร กดต. 

เอกสารหมายเลข ๔  

รายงานผลการฝกอบรม

หลักสูตร กอป. 

เอกสารหมายเลข ๕  

รายงานผลการฝกอบรม

หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน 

เอกสารหมายเลข ๖  

รายงานผลการฝกอบรม

หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 

เอกสารหมายเลข ๗  

แบบประเมินออนไลนทุก

หลักสูตร 
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การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๔.๕๑ ๔.๕๔ ๔.๕๔  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑.  บก.ฝรก.มกีารประเมินผลภาพรวมการจัดการฝกอบรมทุกหลักสูตร 

๒.  มีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการทํางานดานการประเมิน  โดยการใชการประเมิน

ออนไลน  ซึ่งเปนการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร ที่ตองทําการประเมนิทกุหลักสูตร 
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ตัวบงชี้ที่ ๕ ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. จ.ส.ต.วรากรณ  เถื่อนประทุม 

โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ โทรศัพท : ๐๘๑-๐๑๕-๔๑๔๔ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

 วัตถุประสงค :  

 เพ่ือสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย และครู

ฝก ใหไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ เชน การศึกษา /ประชุมวชิาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เปน

ตน และไดมกีารนําความรูกลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน  

 ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย  ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวย

ศึกษาอบรมที่ทําหนาทีส่อนภาควชิาการหรือภาคการฝก  

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ  

 ครูฝก หมายถงึ ผูที่มคีวามเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวธิ ีและสามารถทําการสอนในวชิาทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมายได  

 การนําความรูมาขยายผล หมายถงึ  

 ๑) การนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ  และ 

      ๒) มกีารนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน เชน การนําความรูมาสอดแทรกในการเรียนการ

สอน ฯลฯ 

 

วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

ผลรวมจาํนวนครูและอาจารยและครูฝกที่ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

            อยางนอย ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป และมกีารนําความรูมาขยายผล 

                          จาํนวนครู/อาจารยและครูฝกทัง้หมด 

X ๑๐๐ 
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เกณฑการใหคะแนน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. โครงการ/กจิกรรม การพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก  

 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก  

  - จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝกทัง้หมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย 

และครูฝก ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป  

  - จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝก ที่ไดรับการเพ่ิมพูนความรูและ

ประสบการณ เชน ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปงบประมาณ ต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไป    

ตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา  

 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถงึการนําความรูมาขยายผล  

 ๔. แผนการสอนหรือบันทกึการสอนที่แสดงถงึการนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

จํานวนครูและอาจารยของ บก.ฝรก. มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๘ คน  ดังรายช่ือ

ตอไปน้ี 

1. พ.ต.อ.หญิง กานตชนก บุญศิวนนท  อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ. 

2. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบลํ้าเลิศ  อจ.(สบ 4) กอจ.บช.ศ. 

3. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย จรัสบุญประชา  อจ.(สบ 4) กอจ. บช.ศ. 

4. พ.ต.ท.หญิง อชิตา  ตาครู  อจ.(สบ ๓) กอจ. บช.ศ. 

5. ร.ต.อ.อศิเรศ อนิทรลักษณ  อจ.(สบ ๑) ฝายปกครองฯ 

6. ร.ต.ท.หญิง อรสุมน  มแีสงเพ็ชร  อจ.(สบ ๑) ฝายปกครองฯ 

7. พ.ต.ท.ไพฑูรย  ไชยอํามาตร  ผบ.รอย (สบ ๒) ฝายปกครองฯ 

8. พ.ต.ท.สากล ศรีเจริญ ผบ.รอย (สบ๒) ฝายปกครองฯ  

9. พ.ต.ต.รัถพร  โยเหลา  ผบ.รอย (สบ ๒) ฝายปกครองฯ  

เอกสารหมายเลข ๑-๑๘  

รายละเอยีดการเพ่ิมพูน

ความรูและการขยายผลของ

ครู/อาจารยแตละคน 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑๐. ร.ต.อ.พัชรวุฒิ  ดาวเที่ยง ผบ.มว (สบ๑) ฝายปกครองฯ 

๑๑. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา  บุนนาค  ผบ.มว (สบ๑) ฝายปกครองฯ 

๑๒. ร.ต.อ.ชโยดม หองเพชร  ผบ.มว (สบ๑) ฝายปกครองฯ 

๑๓. ร.ต.ท.วนัิย หัสดีผง  ผบ.มว (สบ๑) ฝายปกครองฯ 

๑๔. ร.ต.อ.ทองยอย ตะพัง  ผบ.มว (สบ๑) ฝายปกครองฯ 

๑๕. ด.ต.ยุกต  เทอดไทย  ผบ.หมู ฝายปกครองฯ  

๑๖. จ.ส.ต.พิเชษฐ  ศรีสงวน  ผบ.หมู ฝายปกครองฯ  

๑๗. ส.ต.ท.อนุสรณ  ศรีบุญเมอืง  ผบ.หมู ฝายปกครองฯ 

๑๘. ส.ต.ต.วัชรินทร  มนตรี  ผบ.หมู ฝายปกครองฯ 

ไดรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ เชน ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน รวมทั้งปงบประมาณ ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสารหมายเลข ๑-๑๘) 

และนําความรูมาขยายผล  โดยนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ และ

สอนนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง  ๆ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู

และนําความรูมาขยายผล รอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

>๔.๕๑ ๕.๐๐ ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยจัดใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของหนวย 
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ตัวบงชี้ที่ ๖ จํานวนงานวจัิย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.  พ.ต.อ.หญิง ศิริพร  ลบลํ้าเลิศ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑.  พ.ต.ท.หญิง  อมรรัตน  ณัฐไตรสิทธิ ์

โทรศัพท : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ โทรศัพท : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค : 

 เพื ่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการผลิต

ผลงานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละป 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อใหเกิดเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม หากเปนงานวิจัยในชั้นเรียน 

ตองมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธวีิจัยที่เหมาะสม เนนกระบวนการที่เปนเหตุเปนผล โดย

นับกิจกรรมที่อยูบนพื้นฐานของกระบวนการตอไปนี้ ๑) เปาหมาย/วัตถุประสงค ๒) ระบุปญหา ๓) 

วธิีการดําเนินการ ๔) การเก็บและบันทกึขอมูล ๕) การวเิคราะหสรุปผลและแนวทางการนําความรูที่ได

จากการดําเนินการไปใชประโยชน 

 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสรางสรรคที่มีการศึกษา

คนควาจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต  ใช

องคความรูและประสบการณของครู/อาจารย และครูฝก เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรูของ

ผูศึกษาอบรมอยางเปนรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเปนผลงานที่แสดงความกาวหนาทาง

วิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนหรือแสดงความเปนตนแบบ ตน

ความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐและผลงาน

ศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดคนกระบวนการฝก ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ไดรับการรับรอง

จากแหลงอางอิงทีเ่ชื่อถอืได 

  หมายเหตุ หนวยงานรับรองนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใชกอง

บังคับการตนสังกัด 
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 ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองงานวิจัย  หมายถึง  อาจารยมหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโทขึ้นไป  และมีความรู ประสบการณเกี่ยวกับงานวิจัยน้ันๆ  อยางนอย ๑ คน 

 ผูทรงคุณวุฒิในการรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  หมายถงึ  หนวยงานที่มบีุคลากรที่มคีวามรู 

ประสบการณเกี่ยวกับนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐน้ันๆ และเปนที่เช่ือถือในวงวิชาชีพ 

 งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย หรือ

นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวใน

โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการ

แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มีความคิดริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมี

หลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตาม

วัตถุประสงค และไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกีย่วของ 

ประเภทของการใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ที่สามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มดัีงน้ี 

 ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานที่นําไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ ที่

ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ

บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค

ประชาชน ดานศิลปะและวฒันธรรม ดานวถิชีีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนตน 

 ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตางๆ โดยองคกร หรือ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน 

 ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน ผลงานที่นําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑ   

ซึ่งกอใหเกดิรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต เปนตน 

 ๔. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/

ฝกอบรม) เชน เปนส่ือการเรียนการสอน การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอด

โครงการวจิัย เปนตน  

หนวยงานที่เก่ียวของในการรับรองการนํางานวจัิย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดษิฐไปใช

ประโยชน หมายถึง หนวยงาน หรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงาน
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ตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ที่มีการนํางานวิจัย หรือนวัตกรรม 

หรือส่ิงประดิษฐของหนวยศึกษาอบรม ไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมกีารรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่

ชัดเจน พรอมทั้งระบุรายละเอียดผลของการนํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ 

ไปใชประโยชน 

หมายเหตุ หนวยงานรับรองการใชประโยชน ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการตน

สังกัด 

การนํางานวจัิย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐไปใชประโยชน หมายถึง ผลงานวิจัย หรือ

นวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก ที่มีการนําไปใชและเกิดผลอยางชัดเจน 

ชวงเวลาที่ใชเปนไปตามปงบประมาณหรือจนถงึวันตรวจประเมนิ   

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มงีานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ที่สมบูรณ อยางนอย 1 ช้ิน 

 2. งานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวฒิุ 

 3. มกีารเผยแพรงานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ อยางนอย 1 ชองทาง   

 4. งานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ มกีารนําไปใชประโยชนอยางนอย 1 คร้ัง  

 5. มกีารรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. จํานวนและรายช่ืองานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ของครู/อาจารยและครูฝกทั้งหมด  

 ๒. โครงการ/โครงงานในการจัดทาํงานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ 

 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามกีารเผยแพรงานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ 

 ๔. ช่ือหนวยงานและปที่นํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน โดยมี

หลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุ

รายละเอยีดการใชประโยชนที่ชัดเจนตามแนวทางดังตอไปน้ี 
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 - ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวจิัย หรือนวตักรรม  หรือ

ส่ิงประดิษฐไปใชตามวัตถุประสงคของงาน 

 - ขอมูลแสดงผลดีที่เกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เปน

ผลจากงานวจิัยไปใช 

 - ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกดิขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวจิัยที่มวีัตถุประสงคเพ่ือ

การพัฒนาสาธารณะไปใช 

 

ผลการดําเนินงาน 
 
 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. มีงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ที่สมบูรณ อยาง

นอย 1 ชิ้น 

 บก.ฝรก.ไดจัดทํานวัตกรรมการจําลองสถานการณระดับการใช

กําลังของเจาหนาที่ตํารวจ จํานวน ๑ เร่ือง (เอกสารหมายเลข๑) โดย 

กอจ.ที่มาปฏบิัติราชการจาก บช.ศ. 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการนวัตกรรมการ

จําลองสถานการณระดับ

การใชกําลังของเจาหนาที่

ตํารวจ 

2. งานวจัิย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดษิฐ ไดรับการรับรองจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

 งานนวัตกรรมการจําลองสถานการณระดับการใชกําลังของ

เจาหนาที่ตํารวจไดรับการรับรองจากหนวยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู 

ประสบการณ เกี่ยวกับนวัตกรรมน้ีและเปนที่นาเช่ือถือ (เอกสาร

หมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารรับรองจาก

ผูทรงคุณวุฒิ 

3. มีการเผยแพรงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ อยาง

นอย 1 ชองทาง 

 มีการเผยแพรนวัตกรรมใหกับ ศฝร.อื่นๆ ในสังกัด ตร. และมี

การเผยแพรในเว็บไซตของหนวย (เอกสารหมายเลข๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารการเผยแพรนวัตกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ  มีการนําไปใช

ประโยชนอยางนอย 1 คร้ัง 

 มีการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนทางวิชาการ (เอกสาร

หมายเลข๔) ในการสอนผูเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ ของ 

ตร. 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารแสดงการนํานวัตกรรม

ไปใชประโยชน 

5. มกีารรับรองการใชประโยชนจริงจากหนวยงานภายนอก 

 มี ศูนยฝกอบรม รับรองการนํานวัตกรรมไปใชประโยชน 

(เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

หนังสือรับรองการใชประโยชน 

 

การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๔ ๕ ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 

๑. ครู/อาจารยมีความสามารถในการนําองคความรูและประสบการณมาจัดทํานวัตกรรมเพ่ือ

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 

๒. นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเปนประโยชนและเปนส่ือการสอนที่มีคุณภาพ   ทําใหการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ ๗ ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชพีที่ตอบสนองความ

ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน สังคม ประเทศ  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญิง  กานตชนก   บุญศิวนนท 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวชัิยมูล 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. ร.ต.อ.ทองยอย  ตะพัง 

๒. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา   บุนนาค 

๓. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ   หาญแรง 

๔. ร.ต.ท.หญิง อรสุมน  มแีสงเพ็ชร 

โทรศัพท : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙ 

โทรศัพท : ๐๘6-๕๐๖-๐๓๓๕ 

            : ๐๘6-๑73-0873 

 : ๐๘1-114-7938 

            : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail  : vios3753@gmail.com 

           : apt.cptd@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ + ผลลัพธ 

วัตถุประสงค : 

 เพ่ือพัฒนาหรือชวยเหลือชุมชนและสังคม อันจะสงผลในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความปลอดภัยใน

ชีวติ และทรัพยสินของประชาชน 

 ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวย

ศึกษาอบรม ที่ทําหนาที่สอนภาควชิาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลาง ที่ใชคําส่ังใหไปปฏบิัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน

ประจําป หรือหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ระดับผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบ

สายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มรีะยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาหขึ้นไป 

 โครงการ/กจิกรรมการใหบริการทางวชิาการ หมายถงึ โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรม

ไดจัดทําขึ้นหรือรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ
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งานบริการวชิาการหรืองานประเภทใหบริการตางๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมใหความรูแกชุมชนและ

สงเสริมใหเกดิความสงบสุข/ลดปญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวชิาชีพที่มีผลตอชุมชน หมายถึง โครงการ

หรือกิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หนวยศึกษาอบรมจัดทําขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผล

กอใหเกดิการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตางๆ และทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได

ตามศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนา

ความสามารถของชุมชน ในดานการปองกันภัยอันตรายประเภทตางๆ  

 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. มโีครงการบริการวชิาการหรือวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๒. มกีารดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๔. มกีารนําผลการประเมนิโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา 

และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบังคับบัญชาทราบและส่ังการ 
 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลลัพธ 

 วธีิคํานวณ 

 

 

 
 

ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวชิาการ และหรือวชิาชพีที่ตอบสนอง 

   ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

                         จํานวนครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
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 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบกําหนด รอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 
 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธที่ไดคอืคะแนนของตัวบงช้ี 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ การนับจํานวนครู/อาจารย และครูฝก 

ใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ 

เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ที่มาชวยราชการและปฏิบัติงานเปน

ระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป 

 ๒. การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหน่ึงโครงการใหสามารถนับ

กจิกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง

ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๔. เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที ่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการ พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๖. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินการตามโครงการ 

  ๗. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบังคับบัญชาทราบ

และส่ังการ 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ

พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 บก.ฝรก.ไดจัดทําโครงการบริการวชิาการสูชุมชน  ซึ่งเปนโครงการ

ที่ใหบริการวิชาการแกชุมชนและสังคม เพ่ือกอใหเกิดการเปล่ียนแปลง

ในทางที่ ดี ขึ้ นแก ชุมชนในด านต างๆ   อันจะก อ ให เกิดการพัฒ นา

ความสามารถของชุมชนในดานการปองกันภัยอันตรายประเภทตางๆ  

สงเสริมใหเกิดความสงบสุขหรือลดปญหาอาชญากรรมในสังคมได 

(เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการบริการวชิาการสู

ชุมชน 

๒. มีการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สงัคม ประเทศ 

 บก.ฝรก.ไดดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการสูชุมชน  มีกจิกรรม

ยอย จํานวนทั้งส้ิน  ๑๒ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) จากจํานวนอาจารย

และครูฝกทัง้ส้ิน ๑๘ คน  คดิเปนรอยละ  ๖๖.๖๗  ซึ่งโครงการบริการวชิาการ

สูชุมชนมวีธิกีารดําเนินการ ๒ ลักษณะ กลาวคอื   

 ๑) เปนกิจกรรมที่หนวยเปนผูดําเนินการจัดการฝกอบรม หรือเปน

วิทยากรใหความรูในดานระเบียบวินัย  กิจกรรมกลุมสัมพันธ  ศิลปะปองกัน

ตัว การจราจร การยิงปน  และอื่นๆ แกนักเรียน นักศึกษาประชาชนผูสนใจ 

และหนวยงานตางๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ทัง้ในกองบังคับการฝกอบรมตํารวจ

กลางและนอกหนวย ดําเนินการไปทัง้ส้ิน ๕ กจิกรรม 

 ๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัย ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจ

รักษาความปลอดภัย พ.ศ.๒๕๕๘ ใหแกพนักงานรักษาความปลอดภัย  โดย

ดําเนินการฝกอบรมทัง้ภายในและภายนอกหนวย จํานวน  ๑๐ รุน 

 ๑.๒ โครงการรัตนโกสินทรรวมใจ ตานภัยยาเสพติด เปน

โครงการที่ใหความรูดานการปองกันตัวใหหางจากยาเสพติดและสงเสริม

คุณธรรมจริยธรรมใหกับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาจํานวน 16 คน 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แบบสรุปกจิกรรม/โครงการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑๒ 

รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรมบริการวชิาการทุก

กจิกรรม 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ ศาลายา  สงผลใหเยาวชนมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และทราบวธิปีฏบิัติตนใหหางไกลยา

เสพติด  ถือเปนเกราะปองกันการเกิดปญหาสังคม และเปนการลด

อาชญากรรมอกีทางหน่ึง 

 ๑.๓ จัดการฝกอบรมใหแกสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 

กองบัญชาการหนวยบัญชาการกองทัพไทย 55/1 ถนนพิษณุโลก แขวง/

เข ต ดุ สิ ต  ก ท ม . 10300 โค ร งก า ร  “อ บ รม เย า ว ช น เค รื อ ข า ย

ประชาสัมพันธ” ระหวางวันที่ 17-19 พฤศจกิายน 2560 

 ๑.๔ สอนวิชาการฝกตามแบบตํารวจและพลศึกษา หลักสูตร

พยาบาลบัณฑิต ภาควชิา วฐ. กลุมงานอาจารย วพ.รพ.ตร. ใหแก นศพต.ช้ันป

ที่ 1 จํานวน 70 คน ,นศพต.ช้ันปที่ 2 จํานวน 69 คน และ สอนวิชาการ

ตํารวจ สําหรับนักเรียนผูชวยพยาบาล จํานวน 60 คน ณ วิทยาลัยพยาบาล

ตํารวจ  ภาคการศึกษาตน ปการศึกษา 2561  

    1.5 จัดการฝกอบรมกิจกรรมออกกําลังกาย ทบทวนระเบียบ

แถวบุคคลทามือเปลา ใหแกผูปฏิบัติงานของสํานักโครงการพระราชดําริ

และกิจการพิเศษ ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางวันที่  6-8 

มถุินายน 2561 ณ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

 ๒) เปนโครงการที่หนวยเขารวมกับหนวยงานภายนอกหรือตามที่

หนวยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนดานสถานที่  กําลังพล  ในดานที่

เกี่ยวของกับวชิาชีพตํารวจ ประกอบดวย  ๗ กจิกรรม ดังน้ี 

 ๒.๑ อําเภอพุทธมณฑล ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบ

ตํารวจจํานวน 50 นายเขารวมโครงการจติอาสา ประชารัฐรวมใจ อนุรักษ

ส่ิงแวดลอม โดยการปฏิรูปคลองมหาสวัสด์ิอําเภอพุทธมณฑลจังหวัด

นครปฐม ในวันที่ 17 ตุลาคม 2561 

               2.2 สมาคมกีฬายิงปนรณยุทธแหงประเทศไทยขอรับการ

สนับสนุนนักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน 30 นาย ชวยงานการจัดแขงขัน

กี ฬ า ยิ ง ป น ใน ร ะ บ บ  IPSC ช่ื อ ร า ย ก า ร  POLICE IPSC HANDGUN 

CHAMPIONSHIP ระหวางวันที่ 28-29 เมษายน 2561  

               2.3  บช.ตชด.(สํานักงาน ก.ก.ป.ตะกรอ) ขอรับการสนับสนุน 

นสต. จํานวน 2 นาย เขารวมการแขงขันกีฬากองทัพไทยคร้ังที่ 51 ประจําป 

2561 ประเภทตะกรอ ระหวางวันที่ 9-16 ก.ค. 2561  
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

              2.4 อําเภอพุทธมณฑล ขอรับการสนับสนุนขาราชการตํารวจทํา

หนาที่ผูควบคุมแถว จํานวน 4 นายและนักเรียนนายสิบตํารวจ จํานวน 110 

นาย เชิญพานดอกไมจันทรงและชวยดูแลความเรียบรอยจัดแถวผูเขารวมพิธี

ถวายดอกไมจันทนของภาคประชาชน เน่ืองในงานพระราชพิธถีวายพระเพลิง

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพ่ือปฎิบัติ

หนาที่ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 

              2.5 สํานักงานเทศบาลตําบลศาลายา ขอรับการสนับสนุน

กําลังพลจํานวน 100 นาย ในการจัดเก็บผักตบชวาและวัชพืชบริเวณ

คลองมหาสวัสด์ิ ในวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ภายใตกจิกรรมประชา

รัฐรวมใจคลองสวยนํ้าใสไรผักตบชวา 

             2.6 สศป. ขอรับการสนับสนุนบุคลากรจากกองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง จํานวน 4 นาย เพ่ือเปนวิทยากรโครงการพัฒนา

ศักยภาพอาจารยและครูฝก หนวยการศึกษาและฝกอบรม โครงการ

สัมมนาเพ่ือเตรียมความพรอมการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ 

ตํารวจ ในภาคบูรณาการ (การฝกสถานการณสมมติ) ระหวางวันที่ 3-5 

กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรม เดอะรอยัล เจมส กอลฟ รีสอรท อําเภอ

พุทธมณฑลจั งหวัดนครปฐม 

             2.๗ มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบ

ตํารวจจํานวน 240 นาย เพ่ือปฏิบัติงานเฝาระวังดูแลทรัพยสินสําหรับผู

เขามารวมงานภายในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เน่ืองในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา ประจําป 2560 ในวันที่ 

16 กันยายน 2561 (พิธซีอมยอย) ,วันที่ 18 กันยายน 2561 (พิธีซอม

ใหญ ) และวันที่20 กันยายน 2561 ( รับจริง) ณ มหิดลสิทธาคาร 

มหาวทิยาลัยมหดิล ศาลายา 

๓. มกีารตรวจสอบและประเมนิผลโครงการบริการวชิาการหรือวชิาชพีที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สงัคม ประเทศ 

 เมื่อ ดําเนินการตามโครงการแลว  จะมีการตรวจสอบและ

ประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ โดยใชแบบประเมินโครงการ (เอกสาร

หมายเลข ๓)   

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมนิโครงการ และ

แบบสรุปผลการประเมนิ 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๔.  มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน ส ังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเน ินการตาม

โครงการ 

 บก.ฝรก.ไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการ

ตามโครงการในคราวตอไป (เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

โครงการบริการวชิาการฯ ป 

๒๕๖๑ 

๕.มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน สงัคม ประเทศ รายงานผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 เมื่อสรุปผลการประเมินโครงการแล ว ไดมีการรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบและส่ังการตอไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

หนังสือรายงานผลการ

ประเมนิโครงการ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมนิ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕  ได  ๕ คะแนน 

๒. ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ 

๒๐ เทากับ ๕ คะแนน  ไดรอยละ ๑๐๐ 

เทากับ ๕ คะแนน 

๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หนวยงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกลเคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วทิยากรในการบรรยายและฝกปฏบิัติตางๆ  รวมทัง้สถานที่ฝกอบรมอยางตอเน่ือง  

๒. สามารถใหบริการทางวิชาการดานกิจการตํารวจสําหรับหนวยงานภายนอกไดอยาง

เหมาะสม  รวมทัง้เปนเปนศูนยกลางการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ ๘ ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศกึษาอบรม  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. ร.ต.ท.หญิง รมยธรีา  แซโงว 

โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ โทรศัพท : ๐๙๘-๔๑๒-๕๓๒๒ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ + ผลลัพธ 

วัตถุประสงค : 

  เพ่ือสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมกีารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และองคความรูตางๆ เพ่ือสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา และนําไปสูสังคมฐานความรู 

 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 ๑.๑ มกีารวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๒  มกีารดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๓  มกีารตรวจสอบและประเมนิ (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๔  มกีารนําผลการประเมนิมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒. ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมตํ่ากวารอย

ละ ๙๐ ของบุคลากรทัง้หมด 

 ๔. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป 

ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรทัง้หมด 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ 

จากคะแนนเต็ม ๕ 
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หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับ

กลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือ

ของทาโร ยามาเน ในกรณี ที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน ในแตละกลุมที่ทํา

การสํารวจ ดังน้ี 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผูบริหาร (ผูบังคับการ รองผูบังคับการ ผู

กํากับการ รองผูกํากับการ และสารวัตร) ที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับกลับคืนมา

ไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคคลากรระดับผูบริหารหรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเคร

ซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยา

มาเน 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย และครูฝกที ่มีตอการดําเนินการพัฒนา

บุคลากร ตองไดรับกลับคนืมาไมนอยกวารอยละ 80 ครู/อาจารย และครูฝกหรือตามตารางขนาดของ

กลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใช

สูตรของทาโร ยามาเน 

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีตอการดําเนินการพัฒนา

บุคลากร ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนหรือตามตาราง

ขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีใน

ตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน 

  ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน ตารางขนาดของกลุมตัวอยาง   

ของทาโร ยามาเน และสูตรของทาโร ยามาเน ปรากฏในภาคผนวก 
 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลลัพธ 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเต็ม ๕ 
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เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนา

บุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารดวย ๒ ผลลัพธที่ไดคอืคะแนนของตัวบงช้ีน้ี 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ

หนวยศึกษาอบรม  

 ๒. โครงการ/กจิกรรม การพัฒนาบคุลากรของหนวยศึกษาอบรม 

 ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม 

 ๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/

กจิกรรม  

 ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทัง้หมดที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษา

ตอตามปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาชวย

ราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรม       ที่

บุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ตองไดรับการ

พัฒนาต้ังแต ๖ ช่ัวโมงขึ้นไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

 - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร     

หนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ยกเวนดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ีตองไดรับ

การพัฒนาต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา 

 ๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธภิาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร 

 ๗. รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรที่มตีอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 
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ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 แผนพัฒนาบุคลากร มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร

ประจําป ๒๕๖๑ (เอกสารหมายเลข ๑.๑)  และมกีารดําเนินการ

ตามวงจรคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) คอื  

๑. วางแผนการดําเนินการ 

๒. ดําเนินการตามแผนที่วางไว  

๓. ประเมนิและติดตามผลการดําเนินงาน 

๔. วเิคราะหผลการประเมนิเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงใน

คราวตอไป 

เอกสารหมายเลข ๑.๑   

แผนปฏบิัติงานดานการพัฒนา

บุคลากร ป ๒๕๖๑ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒   

เอกสารรายละเอยีดการ

ดําเนินการตามแผนปฏบิติังาน

ดานการพัฒนาบุคลากรตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 

2 ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 

๒.๑) ตามแผนปฏบิัติงานดานการพัฒนาบุคลากรรอยละ ๑๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑   

ผลการดําเนินการตาม

แผนปฏบิัติงานดานการพัฒนา

บุคลากร  

3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 จํานวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๔๘ 

คน (เอกสารหมายเลข ๓.๑)  ไดรับการพัฒนาดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา จํานวน ๑๓๕ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒)   

คดิเปน รอยละ ๙๑.๒๒ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรในสังกัด 

บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

สรุปผลและรายละเอยีดการ

สงบุคลากรเขารับการอบรม

การประกันคุณภาพการศึกษา 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 

 จํานวนบุคลากรของ บก.ฝรก.มีทั้ งส้ิน ๑๔๘  คน 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและการ

ฝก จํานวน ๑๓๖ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คิดเปน รอยละ 

๙๑.๘๙ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๒   

สรุปผลและรายละเอยีดการสง

บุคลากรเขารับการอบรม

นอกเหนือจากการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการ

พัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 บก.ฝรก.ไดจัดทําแบบสอบถามความพึงพอใจของ

บุคลากรตอการพัฒนาบุ คลากรของ บก.ฝรก.ประจํ าป

งบประมาณ ๒๕๖๑  (เอกสารหมายเลข ๕.๑) ซึ่ งเปนรูป

แบบสอบถามออนไลน  ซึ่งไดรับการตอบกลับมาเกินจํานวน

บุคลากร ดังน้ี 

เอกสารหมายเลข ๕.๑   

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของบุคลากรตอการพัฒนา

บุคลากรของ บก.ฝรก.

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

 ๑) บก.ฝรก.มีผูบริหาร ๓๓ คน ไดรับการตอบกลับ 

จํานวน ๓๐ คน   

๒) มีจํานวน ครู/อาจารย จํานวน ๑๘ คน ไดรับการ

ตอบกลับ จํานวน ๑๖ คน 

๓) มบีุคลากรสายงานสนับสนุน จํานวน ๙๗ คน ไดรับ

การตอบกลับ จํานวน ๙๑ คน 

 รวมบุคลากรของ บก.ฝรก.จํานวนทั้งส้ิน ๑๔๘ คน  

ไดรับการตอบกลับจากแบบสอบถามออนไลนจํานวน ๑๓๗ คน  

คิดเปนรอยละ ๙๒.๕๗ จากน้ันไดดําเนินการประมวลผลจาก

ผลการตอบกลับทัง้หมด ไดคาเฉล่ีย ๔.๗๐ จากคะแนนเต็ม ๕  

มคีวามพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก (เอกสารหมายเลข ๕.๒) 

เอกสารหมายเลข ๕.๒   

รายงานสรุปผลแบบสอบถาม

ความคดิเห็นฯ 
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การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมนิ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได ๕ คะแนน 

๒. คาเฉล่ียของคะแนนประเมนิความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มตีอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเต็ม ๕ ได ๔.๗๐  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบงช้ี เทากับ ๔.๘๕ คะแนน 

๔.๘๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ ๙ การบริหารความเสี่ยง  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร  นิธอิมรศาสตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา   กอนทองคํา 

โทรศัพท : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘๖-889-7444 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมมกีระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมนิสถานการณ 

จัดลําดับความสําคัญความเส่ียง และติดตามเฝาระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ดานชีวติ ทรัพยสิน ช่ือเสียง และสังคม ใหอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได  

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผดิพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปลา 

หรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินการไม

ประสบความสําเร็จตามวตัถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายของหนวยศึกษาอบรม  

 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกับสถานศึกษา เพ่ือให

สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่

กฎหมายกําหนด จํานวนคณะกรรมการขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนจากครู 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศิษยเกา พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาในพ้ืนที ่

และผูทรงคุณวุฒิ  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารของหนวย

ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผดิชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

 ๒ มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย ๓ ดาน ตาม

บริบทของหนวยศึกษาอบรม  

 ตัวอยางเชน  

 - ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)  
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 - ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสวนงาน  

 - ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ  

 - ความเส่ียงดานการปฏบิัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

 - ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร  

 - ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

 ๓. มกีารดําเนินการ  

 ๓.๑  มกีารประเมนิโอกาสจากการวเิคราะหในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

 ๓.๒  มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะหในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ 

คะแนน) 

 ๓.๓  มกีารจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการวเิคราะหในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๔. มีการดําเนินการ 

 ๔.๑ จัดทําแผนบริหารของความเส่ียง ที่มีระดับความเส่ียงสูงสุด (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๒  มีการดําเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๓  มกีารติดตาม ประเมนิผลการดําเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๔  นําผลการประเมินรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ 

๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๕  นําผลการประเมินรายงานตอผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอยางนอยป

ละ ๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

 ๕. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับแผน

หรือวเิคราะหความเส่ียงในปถัดไป 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. มคีําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง ประกอบดวย ผูบริหารของ

หนวยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผดิชอบ เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  
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 ๒. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบาย หรือ

แนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผดิชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการ

หรือการทํางานอยางสม่ําเสมอ  

 ๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะหและระบุความเส่ียงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงที่สงผล

กระทบหรือสรางความเสียหาย ความลมเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามพันธกจิของหนวย

ศึกษาอบรม โดยประเด็นความเส่ียงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มโีอกาสเกิดขึ้น

และสงผลกระทบตอหนวยศึกษาอบรมทัง้ดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถงึความสูญเสียทางดาน

ชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหนวยศึกษาอบรมเปนสําคัญ สําหรับปจจัยเส่ียงหรือปจจัยที่กอใหเกิด

ความเส่ียงอาจใชกรอบแนวคิดในเร่ืองที่เกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก  

 ๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง โดยพิจารณาจากโอกาสและ

ผลกระทบจากความเส่ียง  

  ๕. เอกสารหลักฐานการประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่

ไดจากการวเิคราะหจากประเด็นการพิจารณาในขอ ๒ 

 ๖. มีแผนบริหารความเส่ียง การดําเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผล การ

ดําเนินงาน  

 ๗. มรีายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ๘. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมนิผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา  
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ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความ

เสี่ยงโดยมีผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมและตัวแทนที่

รับผดิชอบเปนคณะกรรมการหรอืคณะทํางาน 

          บ ก .ฝรก . มี ก ารแต ง ต้ั งค ณ ะกรรม ก ารติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน แตงต้ังคณะกรรมการยอย เพ่ือ

ดําเนินการ เร่ือง การบริหารความเส่ียง โดยมี ผบก.ฝรก.เปน

ประธานคณะทํางาน  มี ผกก., รอง ผกก., และ สว.ในแตละ 

กก. เปนคณะทํางาน โดยมี สว.ฝอ.(งานยุทธศาสตร แผนงาน 

และงบประมาณ เปนเลขานุการ (เอกสารหมายเลข ๑)  

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารความเส่ียง 

 

๒ มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงอยางนอย ๓ ดานตามบริบทของหนวยศึกษา

อบรม 

           บก.ฝรก.ไดดําเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบาย

รัฐบาล  ตร. และหนวยงานตนสังกัด คือ บช.ศ.  โดย บช.ศ. ไดแจง

แนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการบริหารความเส่ียง ประจําป ๒๕๖๑ให

แตละหนวยในสังกัด เพ่ือให ดําเนินการได ถูกตองชัดเจน ตรง

เปาหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑)  โดย บก.ฝรก.ไดมีการประชุม

เพ่ือวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยที่กอใหเกิดความ

เส่ียงไว (เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังน้ี 

๑. ความเส่ียงดานทรัพยากรในเร่ืองการบริหาร

งบประมาณ (Financial Risk : FR) การจัดซื้อจัดจางโครงการ

ปฏิรูประบบงานตํารวจ ดานการพัฒนาอาคารสถานที่หนวย

ฝกอบรม ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

  

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

เอ ก ส ารก าร ดํ า เนิ นก าร

บริหารความเส่ียง ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

รายงานผลการดําเนินการ

เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2       ปจจัยที่กอใหเกดิความเส่ียงคอืผูรับเหมาไมมคีวาม

พรอมมขีอจํากัดเร่ืองการเรงรัดระยะเวลาการเนินการ,

เจาหนาที่ผูปฏบิัติงานขาดความรูความเขาใจในการใชงานใน

ระบบจัดซื้อจัดจาง 

๒. ความเส่ียงด านกฎหมาย ระเบี ยบ  ขอบั งคั บ 

(Compliance Risk : CR) 

  ป จจั ยที่ ก อ ให เกิ ดความ เส่ี ยง คื อ  เจ าห น าที่

ผูปฏิบัติงานขาดความรู ความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบวิธีการ

ปฏบิัติใหม ๆ 

๓. ความเส่ียงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk : 

OR) ในสวนของการจัดการฝกอบรม 

- ปจจัยที่กอใหเกดิความเส่ียง มดัีงน้ี 

๑) การฝกอบรมไมเปนไปตามแผนการฝกอบรม 

๒) ไมมอีาจารย/วทิยากรประจําหนวย 

๓) หนวยงานตนสังกัดไมสงคนมาอบรมหรือสง

มาไมครบตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร 

 

๓ มกีารดําเนินการ 

๓.๑ มกีารประเมนิโอกาสจากการวเิคราะหในประเด็นที่ ๒  

      (๐.๓๓ คะแนน) 

๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการ 

      วิเคราะหในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

๓.๓ มกีารจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวเิคราะหใน 

       ประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 

 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  

จากประเด็นที่  ๒ และไดจัดลําดับความเส่ียงที่ ไดจากการ

วเิคราะห (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ซึ่งความเส่ียงดาน 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

การประเมนิโอกาสและ

ผลกระทบของความเส่ียง 

และการจัดลําดับความเส่ียง 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 โครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ ดานการพัฒนาอาคารสถานที่

หนวยฝกอบรม บก.ฝรก. (ศาลายา) เปนประเด็นที่มีความเส่ียงมาก

ที่สุด  นอกจากน้ี บก.ฝรก. ยังไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการ

ตามแนวทางปฏิบัติ เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารความ

เส่ียง รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน แจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบ

ตามหวงระยะเวลาที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการ

ดําเนินการบริหารความเส่ียง 

ตร. ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

4 มกีารดําเนินการ 

๔.๑ จัดทําแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มรีะดับความเสี่ยงสูงสุด     

        (๐.๒ คะแนน) 

๔.๒ มีการดําเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

๔.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)

๔.๔  นําผลการประเมนิรายงานตอคณะกรรมการสถานศกึษา  

        เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

๔.๕  นําผลการประเมินรายงานตอผูบริหารของหนวยศึกษา 

        อบรมเพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนบริหารความเส่ียง

ของ บก.ฝรก.  

- รายงานผลการ

ดําเนินการตามแนวทาง

ปฏบิัติ เร่ือง การควบคุม

ภายในและการบริหารความ

เส่ียงประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

           บก.ฝรก.มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงที่มีระดับ

ความ เส่ี ยงสูงสุด   มีก ารดําเนินการตามแผน  ติดตาม

ประเมินผลเปนระยะ และรายงานผลตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผูบริหารหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา  

(เอกสารหมายเลข ๔) 

- รายงานผลการบริหาร

ความเส่ียงตอ ผบก.ฝรก.

และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

5 มี ก า ร นํ า ผ ล ก า รป ระ เมิ น แ ล ะข อ เส น อ แ น ะจ า ก

คณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือ

วเิคราะหความเสี่ยงในปถัดไป 

              หนวยงานตนสังกัด ไดจัดการประชุมติดตามผลการ

ดําเนินการ และนําผลการประเมินและขอ เสนอแนะจาก

กรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความ

เส่ียงในปถัดไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานการประชุม บก.

ฝรก.เร่ืองการบริหาร

ความเส่ียง ป ๒๕๖๑ 

- แผนบริหารความเส่ียง ป 

๒๕๖๒ 
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การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง   

๒. มกีารรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงใหแกหนวยตนสังกัดเปนระยะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 บุคลากรที่ดําเนินการเร่ืองบริหารความเส่ียงมีไมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานใน

หนาที่ตอคนเกนิกําลัง เน่ืองจากมภีาระงานอื่นที่ตองปฏบิัติดวย   
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ตัวบงชี้ที่ ๑๐ หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.ไพทูล  ชางเทศ  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. ส.ต.อ.หญิง   สุพัณนิดา   แสนทาว 

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

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน นอกเหนือจากการเรียนการ

สอน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน เชน ส่ือเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา หองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ เปนตน นอกจากน้ันยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอม

และการบริการดานกายภาพ ที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของผูศึกษาอบรม เชน ส่ิงแวดลอมในหนวยศึกษา

อบรม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย เปนตน  

 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. มบีริการหองสมุด และแหลงการเรียนรูอื่น ๆ 

 ๒. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอย

ในดานหองเรียน หองปฏบิติัการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต 

 ๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอย

ในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

ในบริเวณอาคารตาง ๆ  

 ๔. ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการใหบริการในประเด็นที่ ๑ 

ถึง ๓ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัด 

การบริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ผลลัพธ 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู ศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการ

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู คะแนนเต็ม ๕ 

 หมายเหตุ แบบประเมนิความพึงพอใจของผูศกึษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็น 

ที่ ๑ ถึง ๓ ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน หรือของทาโร 

ยามาเน ในกรณทีี่ขนาดประชากรไมมใีนตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน 

  ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของ

ทาโร ยามาเน และสูตรของทาโร ยามาเน ปรากฏในภาคผนวก 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการ

หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารดวย ๒ ผลลัพธที่ไดคอืคะแนนของตัวบงช้ีน้ี 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการหองสมุด ที่มคีวามเหมาะสมและทันสมัยใหกับผูศึกษาอบรม 

 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาอบรม 

รวมทัง้จุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต 

 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พรอมแผนปองกันและระงับอคัคภัีย 

 ๔. รายงานผลการประเมนิคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถงึ ๓ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนา 

การจัดการบริการดานกายภาพ โดยจัดทาํแผนพัฒนาการใหบริการ 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มบีริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 

 บก.ฝรก.มีหองสมุดไวบริการผู เขาศึกษาอบรมและ

บุคลากร  โดยมีการจัดหนังสือเปนหมวดหมู เพ่ือใหสะดวกตอ

การศึกษาคนควาตางๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มหีลักฐานการ

เสนอความตองการหนังสือ และส่ือส่ิงพิมพตางๆ เพ่ือนํามาใช

ในหองสมุด (เอกสารหมายเลข ๑.3-1.4) นอกจากน้ี ยังมี

แหลงการเรียนรูอื่น (เอกสารหมายเลข ๑.4) ดังน้ี  

(1.) หองปฏบิัติการทางภาษา  

(2.) หองจําลองสถานการณ สืบสวน  

(3.) หองฝกการตอสูปองกันตัว  

(4.) หองฝกยิงปนสถานการณจําลอง 

(5.) โรงเรือ สําหรับฝกยุทธวธิแีละชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า  

(6.) ลานฝกยุทธวธิ ี

(7.) สถานีหอสูง 

(8.) อาคารฝกยุทธวธิ ี

(9.) สนามยิงปนทางยุทธวธิี 

(10.) สนามยิงปนพก 

(1๑.) Facebook ของศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง จะมีการ 

Upload ขอมูลที่เปนความรูดานยุทธวธิีอยูเสมอ สามารถเขาชม

ไดจาก https://th-th.facebook.com/CPTTC/  หรือสามารถเขาได

จากหนาเว็บไซตของ บก.ฝรก. http://sch.edupol.org/ แลวคลิก

ที่ลิงคหนวยงาน  

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๑

ภาพถายบรรยากาศภายใน

หองสมุด การจัดหนังสือเปน

หมวดหมูและภาพผูใชบริการ

หองสมุดเพ่ือศึกษาคนควา

ตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.2 

บันทึกขอความเสนอความ

ตองการหนังสือพิมพและ

นิตยสารตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.3 

ทะเบยีนคุมการจัดซื้อ

หนังสอืพิมพ 

เอกสารหมายเลข ๑.4 

เอกสารและภาพถายการใช

บริการแหลงการเรียนรูตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒ มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

และพั ฒนาผู ศึ กษาอบรมอย างน อยในด านห องเรียน

หองปฏบิัตกิารอุปกรณการศกึษาและจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต 

         บก.ฝรก. มีพ้ืนที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก

การจัดการเรียนการสอน สถานที่ตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา

อบรมมีความสะอาด และมีความพรอมอยางย่ิงในการจัดการ

เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) หองเรียนในแต

ละห ลักสูตรมี ส่ือการเรียนครบถวน และมีจุ ด เช่ือมต อ

อนิเตอรเน็ต โดยมกีารปลอยสัญญาณ WiFi ใหแกผูศึกษาอบรม

เพ่ือใชในการศึกษาคนควา (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบ

บริการนํ้าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอกับจํานวนผูเขารับการอบรม 

(เอกสารหมายเลข ๒.๗) หองปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 

มี ระบ บ ค อ ม พิ ว เตอร ที่ ทั น สมั ย  มี โป รแก รม ฝ ก ภ าษ า         

พรอมใหบริการแกผู เขารับการอบรม (เอกสารหมายเลข      

๒ .๘  – ๒.๑๐) นอกจากน้ี ยังมีอุปกรณ การฝกที่ทั นสมัย         

ซึ่งสามารถใชประกอบการฝก (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) 

ดังตอไปน้ี  

(1.) การปฐมพยาบาล 

(2.) การตอสูปองกันตัว 

(3.) การควบคุมฝูงชน 

(4.) การเจรจาตอรองฯ 

(5.) การฝกยุทธวธิแีละการชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า 

(6.) การฝกยิงปนทางยุทธวธิ ี

(7.) การเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร 

(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่/ผูโดยสาร 

(9.) เคร่ืองฝกยิงปนจําลองสถานการณ 

(10.) Mobile eLearning Unit 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ภาพถายภูมทิัศนรอบ บก.ฝรก.

และศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจ

กลาง ต.หนองสาหราย  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ภาพถายที่พักผูเขารับการ

ฝกอบรม กองรอยตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถายสถานที่ประกอบเล้ียง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถายหองนํ้า 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถายหองเรียน ซึ่งมี

จุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต WiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถายระบบบริการนํ้าด่ืม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถายหองปฏบิัติการทาง

ภาษา และระเบยีบการใชหอง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการใชหอง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คูมอืการใชงานโปรแกรมตางๆ 

ในหองปฏบิัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถายอุปกรณ

ประกอบการฝกตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเร่ืองประปาไฟฟา

ระบบจํากัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและ

อุปกรณปองกันอัคคภัียในบริเวณอาคารตางๆ 

         มีการจัดระบบสาธารณูปโภค ที่เหมาะสม เพียงพอตอ

การใชงาน  และมีระบบการกําจัดของเสียที่เหมาะสมถูกตอง

ตามหลักสากล (เอกสารหมายเลข ๓.๑) มีระบบความปลอดภัย

ที่ ดี เย่ียม โดยมีการจัดเวรยามตลอด  ๒๔ ชม .(เอกสาร

หมายเลข ๓.๒) ตลอดจนมีเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ 

(Automated External Defibrillator: AED)อยูจํานวน ๑๐ เคร่ือง 

ทั้งที่ ศาลายาและหนองสาหราย ซึ่งจะมีไวบริเวณอาคารเรียน  

อาคารกองรอย  อาคารที่พักผูเขารับการฝกอบรม และบริเวณ

บานพัก (เอกสารหมายเลข ๓.๓) นอกจากน้ี มีการวางแผน

แกไขปญหาดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุปกรณ

ปองกันอัคคภัียตางๆ (เอกสารหมายเลข ๓.๔ – ๓.๕) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ภาพถายระบบสาธารณูปโภค  

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

ภาพถายการจัดเวรยามรักษา

ความปลอดภัยของ บก.ฝรก.

และตัวอยางคําส่ังเวรยาม

ประจําสถานที่ราชการ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

เอกสารและภาพถายการ

ติดต้ังเคร่ือง AED  

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

แผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเมื่อเกดิเหตุการณ

ฉุกเฉนิ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๕ 

ภาพถายระบบอุปกรณ

ปองกันอัคคภัียใน บก.ฝรก. 

๔ ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการ

บริการในประเด็นที๑่ถงึ๓ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

          มีการประเมินความพึงพอใจของผู ศึกษาอบรมตอ

คุณภาพการบริการในดานการบริการหองสมุดและแหลงการ

เรียนรูอื่นๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ดานกายภาพที่เหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ      

ไดคาเฉล่ีย 4.28 จาก ๕ คะแนน พรอมการสรุปผลการ

ประเมนิรายงานผูบังคบับัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

สรุปผลการประเมนิความ 

พึงพอใจของผูศึกษาอบรมฯ 

หลักสูตรตาง ๆ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

รายงานผลการประเมนิ

ภาพรวมหลักสูตรตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่๔ มาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพที่สนอง

ความตองการของผูรับบริการ 

          มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงขอบกพรองในดานการบริการ

หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ ดานกายภาพที่เหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๕) จึงไดมีการดําเนินการพัฒนาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะขอผูศึกษาอบรม เชน ปรับปรุงกองรอย ปรับปรุง 

สาธารณูปโภค ปรับปรุงภูมิทัศน ปรับปรุงหอสูงและไดมีการ

จัดทําคําของบประมาณฯ กอสรางอาคารที่พักอาศัยผูเขารับ

การฝกอบรมเพ่ิมเติม  เปนตน 

 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

เอกสารการปรับปรุง

กองรอย 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

เอกสารการปรับปรุง

สาธารณูปโภค 

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

เอกสารการปรับปรุงภูมทิัศน 

เอกสารหมายเลข ๕.๔ 

เอกสารการปรับปรุงหอสูง 

เอกสารหมายเลข ๕.๕ 

เอกสารการจัดทําคําขอ

งบประมาณ 

 

การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมนิ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได ๕ คะแนน 

๒. คาเฉล่ียของคะแนนประเมนิความพึงพอใจของผู

ศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการหองสมุด 

อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

คะแนนเต็ม ๕  ได ๔.๒๘  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบงช้ี เทากับ ๔.๖๔ คะแนน 

๔.๖๔  ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานอาคารสถานที่  และแหลงการเรียนรู  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู    

 ๒. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ ดี มีการซอมบํารุงอยูเสมอ  

บุคลากรในหนวยงานมีความตระหนักและใหความรวมมือใชทรัพยากรของหนวยอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑. บก.ฝรก.มคีวามพรอมในดานแหลงการเรียนรู  และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ควร

ปรับเปล่ียนกฎระเบียบปกครอง ให นสต. ไดมีโอกาสไดใชแหลงเรียนรูตางๆ ไดเต็มที่ แมที่ผานมาไดมี

การปรับเปล่ียนไปบางแลว  แตในทางปฏิบัติยังไมไดมีการเปล่ียนแปลงเทาที่ควร เชน การใชโทรศัพท 

โนตบุค เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๑ การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม 
  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร  นิธอิมรศาสตร 

 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา  กอนทองคํา 

๒. ส.ต.ท.สุริยา  รัดเกลา 

โทรศัพท : ๐๙๑-๔๔๖-๖๕๓๖ โทรศัพท : ๐๘๖-๑๗๗-๔๖๖๕ 

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

  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเปนพันธกิจหลัก

ประการหน่ึงที่หนวยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือให

สังคมในหนวยศึกษาอบรมอยูรวมกันอยางมคีวามสุข อยางมคีุณคา สามารถเปนแบบอยางทีน่าศรัทธา 

และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจได

ตอเน่ืองมั่นคงและย่ังยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมนิผลได  

 ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวย

ศึกษาอบรม ที่ทําหนาที่สอนภาควชิาการหรือภาคการฝก 

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลาง ที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ 

 ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงต้ังใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป

หรือหลักสูตรผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ 

 ศิลปะ หมายถึง งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 

สภาพแวดลอมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ

ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข 

 วัฒนธรรม หมายถงึ ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มพัีฒนาการอยางตอเน่ือง เชน เร่ือง

ความคิด ความรูสึก ความเช่ือ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ

สังคม รวมทัง้ผลที่เกดิจากกจิกรรมหรือผลผลิตกจิกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมลัีกษณะเฉพาะและมี 
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ลักษณะสากลเปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปน

สากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มคีุณคา  

 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. มโีครงการ/กจิกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   

 ๒. มกีารดําเนินการตามโครงการ/กจิกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรม   

 ๔. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ 

 ๕. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุ รักษ พัฒนาและสรางเอกลักษณ

ศิลปวัฒนธรรม รายงานผูบังคับบัญชาทราบและส่ังการ 
 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
  

ผลลัพธ 
 

วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

 หมายเหตุ การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหน่ึงโครงการให

สามารถนับกิจกรรมยอยแทนการนับโครงการได 

 เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕  

 
 

จํานวนโครงการ/กจิกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   

จํานวนครู/อาจารยและครูฝกและบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทัง้หมด 

 

X ๑๐๐ 
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เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ๑. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 ๓. นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธที่ไดคอืคะแนนของตัวบงช้ี 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงวาโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่หนวยศึกษาอบรมดําเนินการไดเกดิประสิทธผิลและเปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชน 

สังคม หรือประเทศ อาท ิรายงานประจําป ผลการประเมนิโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง

ประเมนิโครงการ 

๒. หลักฐานที่หนวยศึกษาอบรมไดมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการ

วชิาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมกีารวิจัยที่แสดงถงึการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

๔. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการสรางวัฒนธรรมหรือองคความรูดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

๕. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมกีารเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวฒันธรรม 

๖. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม

ปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และ

ครูฝก ที่มาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป 

๗. จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ตอตามปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนบุคลากร

ที่มาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป 
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ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณ

ศลิปวัฒนธรรม   

 บก.ฝรก. ไดจัดทําโครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ บก.

ฝรก. ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งเปนการ

สนับสนุนใหบุคลากรดําเนินการ/เขารวมกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนา

และสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๐ 

๒. มีการดาํเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและ

สรางเอกลักษณศลิปวัฒนธรรม 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๑  ขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ฝรก. ได

ดําเนินการ/เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม  จํานวน 

๓๘ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒)  ครู/อาจารย/ครูฝกและบุคลากร

ของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมด มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๔๘ คน  คิดเปนรอยละ 

๒๕.๖๘ คดิเปน ๕ คะแนน 

 กจิกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ บก.ฝรก.ไดดําเนินการ  มดัีงน้ี 

๑. โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ บก.ฝรก. 

เปนผูจัดทําและดําเนินการเอง 

 ๑.๑  โครงการ/กจิกรรม สําหรับบุคลากร และผูเขารับการ

ฝกอบรม ใหมสีวนรวมในกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือใหเกดิ

ความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถงึความเปนชาติไทย และ

สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมองคกรที่ดี มจีํานวน ๑๔ กจิกรรม 

1) โครงการแบงปนวันละบาทเพ่ือสังคม 

2) โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน : ชวยเพ่ือนมขีาเทยีม 

3) โครงการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน 

เอกสารหมายเลข ๒  

สรุปกจิกรรมสงเสริม 

สนับสนุนและอนุรักษศิลปะ

และวัฒนธรรม  
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4) โครงการเสียงธรรมตามสาย 

5) โครงการจติอาสาแยกขยะลดภาวะโลกรอน 

6) โครงการไถชีวติโค-กระบอื 

7) กิจกรรมสรงนํ้าพระพุทธรูปและรด นํ้าขอพร

ผูบังคับบัญชา เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต ๑๐ 

เม.ย.๖๑ 

8) พิธีไหวครูหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๑วันพฤหัสบดีที่ 28 

ม.ค.59 

9) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน่ืองในวัน

อาสาฬหบูชา ประจําป ๒๕๖๑ วันศุกรที่ ๒๗ ก.ค.

๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. (กจิกรรมเวยีนเทยีน) 

10) โครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เน่ืองในวัน

เขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๑ วันพุธที่ ๒๕ ก.ค.๖๑ 

เวลา ๑๕.๐๐ น. (กจิกรรมถวายเทยีนพรรษา) 

11) โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม ดานศิลปวัฒนธรรม

ไทย ระหวางเดือน พ.ค.-ก.ค.๖๑ 

12) โครงการบริจาคโลหติเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแด

สมเด็จพระนางเจาสิริกิ ต์ิ พระบรมราชินีนาถ ใน

รัชกาลที่ 9 วันที่ 12 ส.ค.61 ณ บก.ฝรก. 

13) กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ  กล าวคํ าสัตย

ปฏญิาณ บทปลงใจ อุดมคติตํารวจ 

14) กจิกรรมกฬีาสีของ นสต. 

 ๑.๒  โครงการ/กิจกรรมที่ครู-อาจารย จัดใหมกีารบูรณาการ

ระหวางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน จํานวน 

๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมการฝกอบรมเสริมหลักสูตรวาดวยการอบรม

คุณธรรม จริยธรรม ใหกับ นสต. โดยใช หลักศาสนิกสัมพันธ ดังน้ี 

1) รวมกจิกรรมที่วัดปามณีกาญจน 

2) รวมกจิกรรมที่มัสยิดบางอุทิศ 

3) รวมกจิกรรมที่โบสถวัดนักบุญเปโตร 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 2. โครงการ/กิจกรรมทํานุบํารุงและอนุรักษศิลปะและวัฒนธรรม

ที่บุคลากรของ บก.ฝรก. เขารวมดําเนินการกับหนวยงานภายนอก มี

จํานวน ๒๑ กจิกรรม  

1) เขารวมงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศกาล

วันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่๑ ม.ีค.๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. 

ณ ลานรอบองคพระประธานพุทธมณฑล 

2) เขารวมงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศการ

วันมาฆบูชา ในวันพฤหัสบดีที่๑ ม.ีค.๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. 

ณ ลานรอบองคพระประธานพุทธมณฑล 

3) เขารวมงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศการ

วันมาฆบูชา ในวันอังคารที่ 27 ก.พ. เวลา ๑๕.๓๐ น.  

ณ ลานรอบองคพระประธานพุทธมณฑล 

4) เขารวมกิจกรรม “หั วใจพระพุทธศาสนา หั วใจ

ประชาชน ปที่  ๒” เน่ืองในเทศการวันมาฆบูชาวันที่  

๒๗  ก.พ.๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ มหาวิทยาลัยมหากุฏ

ราชวทิยาลัย 

5) เขารวมงานตักบาตรขาวสารอาหารแหง สรงนํ้า

พระพุทธรูปและรดนํ้าขอพรผูบังคับบัญชา เน่ืองในเทศ

การวันสงกรานต วันอังคารที่  ๑๐ เม.ย.๖๑เวลา 

๐๖.๓๐ น. ณ หนาอาคาร บช.ศ. และหองโถง ช้ัน ๑ 

6) รวมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศ

การวันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก วันอาทิตยที่ ๒๗ 

พ.ค.๖๑  เวลา ๑๗ .๐๐ น. ณ  ลานรอบองคพระ

ประธานพุทธมณฑล 

7) รวมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศ

การวันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก วันอังคารที่ ๒๙ 

พ.ค.๖๑  เวลา ๐๗ .๓๐ น. ณ  ลานรอบองคพระ

ประธานพุทธมณฑล 
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8) รวมงานสัปดาหสงเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองในเทศ

การวันวิสาขบูชา วันสําคัญของโลก วันอังคารที่ ๒๙ 

พ.ค.๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานรอบองคพระประธาน

พุทธมณฑล 

9) เขารวมงาน “เลาขานตํานานศาลายา” คร้ังที่ ๑๒ วันที่ 

๑๑ มิ.ย.๖๑ ณ หอประชุมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิ

ทยาลัย นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

10) รวมบริจาคโลหิตตามโครงการ “จติอาสา บริจาคโลหิต 

ดวยใจ หน่ึงคนให สามคนรับ”ของเหลากาชาดจังหวัด

นครปฐม วันศุกรที่ 18 พ.ค.61 ณ บก.ฝรก. 

11) รวมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต คร้ังที่ 

2/2561 วันอังคารที่ 24 เม.ย.61 ณ กองบังคับการ

อํานวยการ กองบัญชาการศึกษา 

12) รวมบริจาคโลหิตตามโครงการบริจาคโลหิต คร้ังที่ 

3/2561 วนัพุธที่ 1 ส.ค.61 ณ หองโถงช้ัน 1 อาคาร 

บช.ศ. 

13) รวมงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา เน่ือง

ในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา ประจําป 

2561 วันอังคารที่  24 ก.ค.61 ณ ลานรอบองคพระ

ประธานพุทธมณฑล 

14) รวมงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 

เน่ืองในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

ประจําป 2561 วันศุกรที่ 27 ก.ค.61 เวลา 18.00 น. ณ 

ลานรอบองคพระประธานพุทธมณฑล 

15) รวมงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 

เ น่ื อ ง ใ น เ ท ศ ก า ร วั น อ า ส า ฬ ห บู ช า 

และวันเขาพรรษา ประจําป 2561 วนัศุกรที่ 27 ก.ค.

61 เวลา 07.00 น. ณ ลานรอบองคพระประธาน

พุทธมณฑล 
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16) รวมงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 

เน่ืองในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา      

ป 2561วันศุกรที่  27 ก.ค.61เวลา 18.00 น.       

ณ ลานรอบองคพระประธานพุทธมณฑล 

17) รวมงานสัปดาหสงเสริมการเผยแผพระพุทธศาสนา 

เน่ืองในเทศการวันอาสาฬหบูชาและวันเขาพรรษา 

ประจําป 2561 วันพุธที่ 25 ก.ค.61 เวลา 16.30 น. 

ณ ลานรอบองคพระประธานพุทธมณฑล 

18) เขารวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจา

สิริกต์ิิพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เน่ืองในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา วันที่ 12 ส.ค.61 

ณ  หอประ ชุม โรงเรียนกาญ จนาภิ เษกวิทยาลัย 

นครปฐม (พระตําหนักสวนกุหลาบมัธยม) 

19) เขารวมกจิกรรมเน่ืองในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระเจาอยูหั ว 66 พรรษา วันที่  28 ก.ค.61 ณ 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตําหนัก

สวนกุหลาบมัธยม) 

20) เขารวมกิจกรรมจิตอาสาเฉ ลิมพระเกียรติ  พระ

ชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว  วันที่ 24 ก.ค.61  

ณ วัดมะเกลือ 

21) เขารวมงานวันสถาปนา บช.ศ. ครบรอบปที่ 58 ใน

วันที่ 21 ก.ย.61 ณ บริเวณดานหนาอาคาร บช.ศ. 

๓. มกีารตรวจสอบและประเมนิผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเอกลักษณศลิปวัฒนธรรม 

 เมื่อส้ินปงบประมาณ บก.ฝรก.ไดดําเนินการติดตามประเมนิผล

การดําเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓)  

เอกสารหมายเลข ๓  

แบบประเมนิผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ 
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๔. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนา

และสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินการตามโครงการ 

 หลังจากติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการแลวทําการ

สรุปผล  เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการดําเนินงานของปถัดไป 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔  

แผนการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

๕. มกีารนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและ

สรางเอกลักษณศลิปวัฒนธรรม รายงานผูบังคับบัญชาทราบและสั่ง

การ 

 หลังจากติดตามประเมนิผลการดําเนินโครงการแลวทําการ

สรุปผล  จากน้ันรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ เพ่ือส่ังการตอไป

(เอกสารหมายเลข ๕)   

เอกสารหมายเลข ๕  

หนังสือรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ  

 

 

การประเมนิตนเอง 
 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมนิ 

การบรรลุ

เปาหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได ๕ คะแนน 

๒. ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๒๐ 

เทากับ ๕ คะแนน  ดําเนินการไดรอยละ 

๒๕.๖๘ คดิเปน ๕ คะแนน  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบงช้ี เทากับ ๕ คะแนน 

๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีกจิกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรตํารวจเปนจํานวน

มากและมีความหลากหลาย 
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๒. บุคลากรทุกระดับใหความรวมมือรวมใจในการรวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และนําไปบูรณาการในการดําเนินชีวติ เพ่ือเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏบิติัหนาที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ดี 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.สมศักด์ิ  อรุณพันธ 

 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. ร.ต.อ.หญิง ลัดดาวัลย  จับจติร 

โทรศัพท : ๐๘๑-๔๔๑-๖๔๑๕ โทรศัพท : ๐๘๕-๖๙๒-๒๒๘๙ 

E-mail : policertp_17@hotmail.com E-mail : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา หนวยศึกษาอบรมสามารถสรางผลผลิตที่มี

คุณภาพ  

 นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ ส่ิงประดิษฐ และ

เทคโนโลยีใหม ๆ หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มอียูแลว ใหทันสมัยและใหไดผลดีย่ิงขึ้น 

เมื่อนํานวัตกรรมมาใชชวยใหการทํางานดานการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันไดผลดีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธผิลสูงกวาเดิมทัง้ยังชวยประหยัดเวลาและแรงงานไดดวย  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑. มกีารดําเนินการ 

  ๑.๑ มแีนวทางหรือขัน้ตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับ

พันธกจิของหนวยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

  ๑.๒  มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๒. มกีารดําเนินการ 

  ๒.๑  ใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วธิีการตรวจสอบ ประเมิน

ระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๒.๒  มกีารกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
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  ๒.๓ มกีารดําเนินการตามนโยบายการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๓. มกีารดําเนินการ 

  ๓.๑  จัดใหมีผูรับผดิชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหีนาที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 

  ๓.๒  มกีารประสานงานกับหนวยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

 ๔. มกีารดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย 

  ๔.๑ การควบคมุ ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๒ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด 

(๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๓ การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรม 

(๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๔ มกีารดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๕. มีการดําเนินการ 

  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น 

(๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒ มีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไปเปนสวนหน่ึงของ

การดําเนินงาน (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มกีารกําหนดอยางชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไรใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  

 ๒. มกีารดําเนินการตามแนวทางหรือขัน้ตอนที่กําหนดในขอ ๑  

 ๓. มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 

ระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนรูปธรรม  
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 ๕. มกีารแตงต้ังผูรับผดิชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหีนาที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๖. มเีอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหนวยงานภายนอกดานการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๗. มเีอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมนิคุณภาพ  

 ๘. มเีอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด  

 ๙. มเีอกสารหลักฐานในการนําผลการประเมนิคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวย

ศึกษาอบรม  

 ๑๐. มเีอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในขอ ๙ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

       ๑๑. มเีอกสารหลักฐานการมนีวตักรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการดําเนินงาน 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารดําเนินการ 

     ๑.๑  มแีนวทางหรือขั้นตอนการดําเนนิการประกันคุณภาพ

ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของหนวยศกึษา

อบรม (๐.๕ คะแนน)  

     ๑.๒ มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการ

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.เห็นความสําคัญในเร่ืองประกันคุณภาพ

การศึกษา มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน (เอกสารหมายเลข ๑.๑)  และดําเนินการตามแนวทางหรือ

ขัน้ตอนการดําเนินการประกันคณุภาพภายใน ดังน้ี 

 ๑. การเตรียมการ 

     ๑.๑) มกีารเตรียมความพรอมของบคุลากร เพ่ือสราง

ความตระหนัก และเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา  และพัฒนาความรูและทักษะเพ่ือจะไดใหความ

รวมมอืในการปฏบิัติงานตาง ๆ เพ่ือคุณภาพการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

และขัน้ตอนการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ของหนวย ดําเนินการโดยการจัดโครงการสัมมนาการประกัน

คุณภาพฯ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ใหแกบุคลากรในหนวย 

  ๑.๒) แตงต้ังกรรมการที่รับผิดชอบดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหนวย (เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

 ๒. การดําเนินการ 

  ๒.๑) วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) โดยการประชุม 

กําหนดแนวทางการดําเนินงาน  กําหนดระยะเวลา และ

ผูรับผดิชอบ (เอกสารหมายเลข ๑.๔) 

  ๒.๒) ดําเนินการตามแผน (Do) โดยมีการจัดส่ิง

อํานวยความสะดวก ใหการสนับสนุนทรัพยากร มีการกํากับ 

ติดตามการดําเนินงานอยูเปนระยะ 

  ๒.๓) ตรวจสอบประเมนิผล (Check) โดยมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บก.ฝรก. 

มีการกําหนดสงแฟมขอมูลเพ่ือใหคณะกรรมการดําเนินการ

ประเมนิ และสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาของ

แตละตัวบงช้ี (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 

  ๒.๔) นําผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) โดยนํา

ผลการประเมินที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  มีพัฒนาการวางแผนการดําเนินการใน

คราวตอไป   

 ๓. การรายงาน  โดยฝายบริการการฝกอบรมของ บก.

ฝรก.จะรวบรวมผลการดําเนินงานและผลการประเมินมาเขียน

รายงาน  แลวจัดทํ าเปนรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report: SAR) เสนอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพร

ตอสาธารณชนใหรับทราบ (เอกสารหมายเลข ๑.๖) 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

เอกสารที่เกี่ยวของกับ

โครงการสัมมนาการประกัน

คุณภาพ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

รายงานการประชุมบริหาร

ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

การตรวจประเมนิคุณภาพ

ของคณะกรรมการฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

รายงานการประเมนิตนเอง

ของ บก.ฝรก. 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 มกีารดําเนินการ 

     ๒.๑ ใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ

ตรวจสอบ ประเมนิระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒.๒  มีการกํ าหนดนโยบายการประกันคุณ ภาพ

การศกึษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒.๓ มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ

การศกึษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 

 บก.ฝรก.ใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา มกีารแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพ่ือกําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ แนวทาง วธิกีารตรวจสอบ ประเมนิระบบกลไก และ

การดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการ

กําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก. 

(เอกสารหมายเลข ๒ .๒) ใหสอดรับกับนโยบายของ ตร. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๓)  นอกจากน้ี  ยังมีการติดตามการ

ดําเนินการประกันคุณภาพอยูเปนระยะๆ ในการประชุมประจํา

สัปดาห (เอกสารหมายเลข ๒.๔) 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

รายงานการประชุมประจํา

สัปดาห 

๓ มกีารดําเนินการ 

     ๓.๑ จัดใหมี ผู รับผิดชอบดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ

ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)

 บก.ฝรก. มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๑) โดย

กําหนดใหมีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงาน

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

คําส่ังมอบหมายผูรับผดิชอบ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  ๓.๒ มกีารประสานงานกับหนวยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน)

  บก.ฝรก.มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกในเร่ือง

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 

๓.๓)  เชน สมศ., สศป., และ ศฝร.ตางๆ เปนตน 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ดําเนินงานที่เปนการ

ประสานงานกับหนวยงาน

ภายนอก 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มกีารดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่ครบถวน ประกอบดวย  

๑) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)  

   กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ดําเนินการควบคุม ติดตาม

การดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 

๒) การจัดทํ ารายงานการประเมิ นตนเองเสนอต อ

หน วยงานที่ เกี่ ยวของภายในกําหนด (๑๕ พ.ย.) (๐.๒๕ 

คะแนน)  

 ฝายบริการการฝกอบรม(งานประกันฯ) จัดทํารายงาน

การประเมินตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. 

ของทุกป (เอกสารหมายเลข ๔.๒) โดยรวบรวมขอมูลจาก

ผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีมาจัดทําเลมรายงานการประเมิน

ตนเอง 

๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนา

คุณภาพของหนวยศกึษาอบรม (๐.๒๕ คะแนน)  

 มีการประชุมผูบริหารและขาราชการรวมกันวิเคราะห

ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวย

ศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๔.๓) 

๔) มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอย

กวารอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

 แตละฝายที่ เกี่ ยวของดําเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพมากกวารอยละ ๘๐ (เอกสารหมายเลข ๔.๔) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

รายงานการประเมนิตนเอง

และใบปะหนาสงฯ บช.ศ. 

เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

รายงานการประชุมการ

จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ

ของหนวย 

เอกสารหมายเลข ๔.๔ 

ผลการดําเนินการตามแผนฯ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5 มกีารดําเนินการ 

      ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ ดีหรืองานวิ จัยดานการประกัน

คุณภาพการศกึษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน) 

 ฝายบริการการฝกอบรม(งานประกันฯ) ไดพัฒนาแนว

ทางการปฏิบัติงานที่ดีดานงานประกันคุณภาพ  โดยจัดทําเปน

คูมือแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑)  ที่หนวยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใชใน

การพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงเปนแหลง

อางอิงใหกับหนวยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น ตลอดจนําไป

เผยแพรใหหนวยอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได โดยไดอัพ

โหลดไวในเว็บไซตของหนวย (เอกสารหมายเลข ๕.๒)     

     ๕.๒ มีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพ

ภายในเขาเปนสวนหน่ึงของการดําเนนิงาน (๐.๕ คะแนน)  

  บก.ฝรก. มกีารดําเนินการ ดังน้ี 

๑) ระบบประกันคุณภาพ ๕ ส (เอกสารหมายเลข ๔.๑) 

 บก.ฝรก. ใชระบบคุณภาพ ๕ ส  เขามาเปนสวนหน่ึง

ของการปฏบิัติงานในทุกกองกํากับ 

๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

มีการมอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหแตละหนวยดําเนินการ

ประกันคุณ ภาพภายใน โดยระบุ ไว ในคู มื อแนวทางการ

ดําเนินงานประกันฯ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) การมอบหมาย

หนาที่รับผิดชอบแตละตัวบงช้ีสอดคลองกับภาระงานของแตละ

ฝาย (เอกสารหมายเลข ๔.๓) ไมถือวาเปนการเพ่ิมภาระงาน  

เน่ืองจากเปนภารกิจประจําที่ ดําเนินการอยูแลว ระบบการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยไดถูกหลอมรวมเปนสวน

หน่ึงของการปฏบิัติงานตามปกติ 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

คูมอืแนวทางการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

การเผยแพรคูมอืแนว

ทางการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในใน

เว็บไซตของหนวย 
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การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยใหความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และใหความรวมมอืในการดําเนินงานเปนอยางดี 

๒. กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏบิัติงานปกติ 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๓ อุปกรณเคร่ืองชวยฝก  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวชัิยมูล 

๒. ร.ต.อ.หญิง หทัยชนก  ศรีศักด์ิ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. ร.ต.อ.ทองยอย  ตะพัง 

๒. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา   บุนนาค 

๓. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ   หาญแรง 

๔. ร.ต.ต.วุฒิสภา  นพเกตุ 

โทรศัพท : ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙ 

            :  

โทรศัพท : ๐๘6-๕๐๖-๐๓๓๕ 

            : ๐๘6-๑73-0873 

 : ๐๘1-114-7938 

E-mail :  

 

E-mail  : vios3753@gmail.com 

           : apt.cptd@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค : 

  เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมมีความพรอมในการสนับสนุนอุปกรณเคร่ืองชวยฝก ทัง้ความพรอมทาง

กายภาพ ปริมาณ มีคุณภาพพรอมใชงาน และทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจาก

ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

 

เกณฑการประเมนิ 

 1. มรีะบบการบริหารจัดการอปุกรณเคร่ืองชวยฝก 

 2. มจีํานวนอุปกรณเคร่ืองชวยฝกที่อยูในสภาพพรอมใชงาน 

 3. มสีถติิและรายละเอยีดการนําอุปกรณเคร่ืองชวยฝกไปใชในการเรียนการสอน 

 4. มกีารประเมนิผลระบบบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองชวยฝกโดยผูศึกษาอบรม และเจาหนาที่ที่

เกี่ยวของ 

 5. มีการนําผลการสรุปจากการประเมินในขอที่ 4 มากําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง

อยางเปนรูปธรรม 
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เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. เอกสารหลักฐานการแสดงเอกสารคําส่ังผูรับผิดชอบดูแล การบริหารจัดการอุปกรณ

เคร่ืองชวยฝกทุกประเภท 

 2. เอกสารหลักฐานการแสดงระเบยีบการใชอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 3. เอกสารหลักฐานการแสดงทะเบียนอุปกรณเคร่ืองชวยฝก โดยแยกใหเห็นวา รายการใด

ประจําอยูที่ใด  

 4. เอกสารหลักฐานการใชอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 5. เอกสารหลักฐานการประเมินหรือบันทึกการแกไขปญหาความพรอมหรือความเพียงพอใน

การใชงานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 6. แสดงแบบประเมินที่มีรายการประเมินที่ครอบคลุมทั้งระบบ และสรุปผลการประเมินเปน

สารสนเทศ เพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร 

 7.  แสดงรายงานการประชุม/การสรุปประเด็นการนําผลประเมนิการใชอุปกรณเคร่ืองชวยฝก

มาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปตอไป โดยกําหนดผูรับผดิชอบ เร่ืองที่จะดําเนินการ หวงเวลาใน

การดําเนินการ  

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มรีะบบการบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 บก.ฝรก.มกีารบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

(เอกสารหมายเลข ๑) โดยฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม

จะดูแลอุปกรณเคร่ืองชวยฝกตางๆ ที่ใชทําการฝกหลักสูตร 

นสต. และหลักสูตรตางๆ ที่ทําการฝกอบรมที่ ศาลายา  สวน

ศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจ จะดูแลอุปกรณเคร่ืองชวยฝกที่ใชทําการ

ฝกหลักสูตรตางๆ ที่หนองสาหราย  โดยมรีะบบการยืม – คนื 

อุปกรณอยางเปนระบบ  และมกีารดูแลจัดเก็บรักษาเปนอยางดี 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการอุปกรณเคร่ืองชวย

ฝก 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. มจํีานวนอุปกรณเคร่ืองชวยฝกที่อยูในสภาพพรอมใชงาน 

 อุปกรณเคร่ืองชวยฝกของ บก.ฝรก.มสีภาพพรอมใช

งาน  เน่ืองจากมกีารดูแลรักษาอยูเสมอ (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถาย

อุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

๓. มสีถติแิละรายละเอียดการนําอุปกรณเคร่ืองชวยฝกไปใช

ในการเรียนการสอน 

 ในการนําอุปกรณเคร่ืองชวยฝกตางๆ ไปใชในการเรียน

การสอนจะลงบันทกึทุกคร้ัง  และมสีถติิรายละเอยีดในการใช

เคร่ืองชวยฝก 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารการนําอุปกรณ

เคร่ืองชวยฝกไปใชในการ

เรียนการสอน 

๔. มกีารประเมนิผลระบบบรหิารจัดการอุปกรณเคร่ืองชวยฝก

โดยผูศกึษาอบรม และเจาหนาที่ทีเ่กี่ยวของ 

 มกีารประเมินหรือบันทึกการแกไขปญหาความพรอม

หรือความเพียงพอในการใชงานอุปกรณเคร่ืองชวยฝกโดยผูเขา

อบรม 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารการประเมนิผลการ

บริหารจัดการอุปกรณ

เคร่ืองชวยฝก 

๕. มกีารนําผลการสรุปจากการประเมนิในขอที่ 4 มากําหนด

แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอยางเปนรูปธรรม 

 มกีารการประชุมสรุปประเด็นการนําผลประเมนิการใช

อุปกรณเคร่ืองชวยฝกมาเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในป

ตอไป โดยกําหนดผูรับผดิชอบ เร่ืองที่จะดําเนินการ หวงเวลาใน

การดําเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารรายงานการประชุม

และอื่นๆ 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครูฝกมคีวามรูความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองชวยฝกเปนอยางดี 

๒. แมจะมีปญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองชวยฝกใหม  ทวาครูฝกสามารถ

พัฒนาและปรับปรุงอุปกรณเคร่ืองชวยฝกใหสามารถใชงานไดเพียงพอและมีประสิทธภิาพ 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ความสาํเร็จของการพัฒนาผูศกึษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศกึษาอบรมกําหนด  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ต.อูด   ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อูด   ไทรผองศรี 

๒. ส.ต.อ.หญิง ชรัญภัทร   ดวงตาปยะชัย 

โทรศัพท : ๐81-924-7683 โทรศัพท : ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖ 

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

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือนําไปสูการกําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทัง้แผนพัฒนาคุณภาพของหนวย

ศึกษาอบรมที่จะสรางองคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค  

 อัตลักษณ หมายถงึ ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วสัิยทัศน พันธกิจ 

และวัตถุประสงคของหนวยศึกษาอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ

หนวยงานตนสังกัด  

 หนวยงานระดับภูมภิาค หมายถงึ หนวยงานต้ังแตระดับจังหวัดขึ้นไป  

 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถงึ หนวยงานราชการระดับกรม หรือ

เทยีบเทาขึ้นไป หรือองคการมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทัง้ภาครัฐและเอกชน  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑. มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

  ๑.๑  มกีารวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๒  มกีารดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๓  มกีารตรวจสอบและประเมนิ (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔  มกีารนําผลการประเมนิมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของการดําเนินการของหนวยศึกษา

อบรม และหรือตามจุดเนนและจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม 

 ๔. ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๕. ไดรับการยกยองระดับภูมภิาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 

๑๑๒ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกําหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวย

ศึกษาอบรม รวมทัง้จุดเดนหรือจุดเนนของหนวยศึกษาอบรม  

 ๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏบิัติงานประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพที่ไดรับความเห็นชอบจาก

หนวยศึกษาอบรม  

 ๓. รายงานผลการปฏบิัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของหนวยศึกษาอบรมและตามจุดเนนจุดเดนของหนวยศึกษาอบรมที่กําหนด หรือผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกดิขึ้น จนถือเปนเอกลักษณจุดเนน หรือจดุเดนของหนวย

ศึกษาอบรมที่ไดรับการยอมรับ  

 ๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน

แบบอยางในการปฏบิัติที่ดีในการขับเคล่ือนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 

หนังสือเชิดชูเกยีรติ เปนตน  
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

     ๑.๑ มกีารวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๒ มกีารดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๓ มกีารตรวจสอบและประเมนิ (Check)(๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๔ มกีารนําผลการประเมนิมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน) 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมกีารดําเนินการ ดังน้ี 

 กําหนดอัตลักษณ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ที่สอดคลองกับ

ปรัชญา พันธกจิ และวัตถุประสงคของหนวย (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒)   

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

ทบทวนอัตลักษณ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

แผนการปฏบิัติราชการ

ประจําป ๒๕๖๑ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  มกีารจัดทําแผนพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมตามอัตลักษณ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

 มกีารดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข ๑.๔) 

 มกีารรายงานผลการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 

มีการประเมินผลแผนการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๖) 

และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการใน

ปตอไป (เอกสารหมายเลข ๑.๗) 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

แผนพัฒนาผูเขารับการ

ฝกอบรมตามอัตลักษณ

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

เอกสารการดําเนินการตาม

แผนพัฒนาผูเขารับการ

ฝกอบรมตามอัตลักษณ 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

หนังสือรายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

เอกสารการประเมนิแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๗ 

รายงานการประชุมการ

พัฒนาผูเขารับการฝกอบรม

ตามอัตลักษณ และ

แผนพัฒนาฯป ๒๕๖๐ 

2 การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

มกีารดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนมากกวารอยละ ๘๐ 

(เอกสารหมายเลข ๒)  

เอกสารหมายเลข ๒ 

๒.๑ แผนการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒.๒ รายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาผู

เขารับการฝกอบรมตามอตั

ลักษณ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของ

การดําเนินการของหนวยศกึษาอบรม และหรือตามจุดเนน

และจุดเดนของหนวยศกึษาอบรม 

 มีการนําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการพัฒนา

กจิกรรมการฝกอบรมในปตอไป (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 

 เขารวมการปรับปรุงตํารา/คูมอื และการจัดทําแผนการสอน

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจทุกป (เอกสารหมายเลข 

๓.๒) 

 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางดานยุทธวิธี

และปฏิบัติการ ตามอัตลักษณของหนวย (เอกสารหมายเลข 

๓.๓) เชน หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา มีการออกไปฝก

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีการปฏิบัติการติดตามจับกุมผูตองหา

ตามคดีคางเกา ซึ่งประสบผลสําเร็จเปนอยางมาก (เอกสาร

หมายเลข ๓.๔) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

รายงานการประชุมการ

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับอัตลักษณ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการเขารวม

ปรับปรุงตํารา/คูมอื และการ

จัดทําแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ และ

หลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธวธิอีื่น  ๆ

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

แถลงหลักสูตรและโครงการ  

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ผลการปฏบิัติการติดตาม

จับกุมผูตองหาตามหมายจับ

คดีคางเกา 

4 ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ผูสําเร็จการฝกอบรมจาก บก.ฝรก. มผีลการปฏบิัติงาน

ที่สรางคุณประโยชนและคุณคาใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ

และสังคม  และได รับการยกยองในระดับ  บก. (เอกสาร

หมายเลข ๔)  

เอกสารหมายเลข ๔ 

๔.๑ ภาพและขาวการปฏิบัติงาน

ของผูสําเร็จการฝกอบรม  

๔ .๒  ผ ล ง า น ดี เด น ข อ ง

ผูสําเร็จการฝกอบรม 

 

 

 

 

๑๑๕ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๔ ขอ จํานวน ๔ ขอ ๔ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมตามอัตลักษณของ บก.

ฝรก. 

๒. ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยฝกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของผูสําเร็จการฝกอบรมใหเปนระบบ และมีระบบการติดตาม

ผลงานของผูสําเร็จการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๕ เอกลักษณหนวยศกึษาอบรม  
 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.สมศักด์ิ  อรุณพันธ 

๒. พ.ต.ท.ปรีชา  จนิรัตน 

 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อูด  ไทรผองศรี 

๒. ร.ต.อ.หญิง ธัญนิชา  อนิทรเภา 

๓. ด.ต.หญิง พิกุล  พรมอุทศิ 

๔. ส.ต.อ.หญิง สินีรัตน  ยุทธกจิ 

โทรศัพท : ๑. ๐๘๑-๔๔๑-๖๔๑๕ 

            : ๒. ๐๘๑-๙๒๕-๐๔๐๓ 

โทรศัพท : ๑. ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓ 

 : ๒. ๐๘๔-๔๔๑-๖๔๑๕ 

 : ๓. ๐๘๐-๐๔๗-๕๗๖๗ 

 : ๔. ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมมลัีกษณะเฉพาะที่สะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ 

ตามพันธกจิ/วัตถุประสงคและบริบทของหนวยศึกษาอบรม  

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดน

เปนหน่ึงของหนวยศึกษาอบรม  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑. มกีารดําเนินการ 

  ๑.๑  กําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏบิัติได (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒  นิยามความหมายเอกลักษณของหนวยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓  มเีหตุผลในการกําหนดเอกลักษณของหนวยศึกษาอบรมอยางชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. มกีารดําเนินการ 

  ๒.๑  มกีารกําหนดตัวบงช้ีในการวัดเอกลักษณ (๐.๕ คะแนน) 

  ๒.๒  มรีะดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. มกีระบวนการและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏบิัติที่ชัดเจนและตอเน่ือง 
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 ๔. มกีระบวนการสรางการมสีวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ 

 ๕. มกีารดําเนินการ 

  ๕.๑  มกีารประเมนิผลเอกลักษณ (๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒  มกีารนําผลการประเมนิเอกลักษณไปใชปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของหนวย

ศึกษาอบรม นิยามความหมาย และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน  

 ๒. เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จของเอกลักษณที่เหมาะสม  

 ๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคล่ือนเอกลักษณสูการปฏบิัติที่ชัดเจนและตอเน่ือง  

 ๔. เอกสารหลักฐานมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูศึกษาอบรม และบุคลากรในการ

ขับเคล่ือนเอกลักษณสูการปฏบิัติอยางสมบูรณ  

  ๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลไปใชในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

ผลการดําเนินงาน 
 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารดําเนินการ 

๑.๑ กําหนดเอกลกัษณหนวยศกึษาอบรมที่เหมาะสมและ  

      ปฏบิัตไิด (๐.๓๓ คะแนน) 

๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณของหนวยศกึษาอบรม  

      (๐.๓๓ คะแนน) 

๑.๓ มเีหตุผลในการกําหนดเอกลักษณของหนวยศกึษาอบรม 

       อยางชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  บก.ฝรก.ไดรวมกันประชุม (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 

เพ่ือกําหนดเอกลักษณของหนวย  ผลการประชุมสรุปวายังคงใช

เอกลักษณเดิมที่เคยกําหนดไว  คือ “ศูนยรวมการฝกยุทธวิธี

ตํารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ”  

 จากเอกลักษณที่กําหนดไว  ไดใหคํานิยามเอกลักษณไว

วา “ศูนยฝกอบรมตํารวจกลางเปนแหลงรวมการฝกอบรม

ทางดานยุทธวิธีตํารวจใหแกขาราชการตํารวจทั่วประเทศ”

 เหตุผลที่ กําหนดเอกลักษณเชนน้ี เน่ืองจาก ผลการ

ดําเนินงานของ บก.ฝรก.ที่ผานมา (เอกสารหมายเลข ๑.๒) เปน

ที่ประจักษชัดแลววา บก.ฝรก.เปนหนวยฝกอบรมที่มีความ

เช่ียวชาญในดานการฝกยุทธวิธีตํารวจตางๆ เน่ืองจากไดรับ

มอบหมายภารกจิจาก ตร.ใหจัดการฝกอบรมเฉพาะทาง พัฒนา

หลักสูตรการฝกอบรมยุทธวิธี  พัฒนาคูมือและแนวทางการ

ฝกอบรม  ตลอดจนการยกระดับการฝกอบรมดานยุทธวิธีให

เทยีบเทามาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข ๑.๓)  

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 

ประจําป ๒๕๖๑ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ ของ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตร แนว

ทางการฝกอบรม 

 

๒ มกีารดําเนินการ 

๒.๑ มกีารกําหนดตัวบงชี้ในการวัดเอกลักษณ (๐.๕ คะแนน) 

      มีการกําหนดตัวบงช้ีในการวัดเอกลักษณของของ บก.ฝรก. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑) ดังน้ี 

      ๒.๑.๑. มีการจดัการฝกอบรมหลักสูตรดานยุทธวธิีตํารวจ

ตามลักษณะที่ไดนิยามไวครบทุกหลักสูตร ดังน้ี 

๑) การรอดพนภยันอันตรายของเจาหนาที่ (Officer 

Survival Tactic/OST) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

๒) การปฏบิัติการในอาคาร (Close Quarter 

Battle/CQB) (เอกสารหมายเลข ๒.๓) 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 

ประจําป ๒๕๖๑ 

เอกสารหมายเลข ๒.๒–๒.๑๔ 

การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๓) การหยุดยานพาหนะและการควบคุม

บุคคล (Vehicle Stop & Occupant 

Control/VSOC (เอกสารหมายเลข ๒.๔) 

๔)  การปฐมพยาบาลขัน้สูง (Advanced First 

Aid/AFA) (เอกสารหมายเลข ๒.๕) 

๕) การยิงปนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน 

(Basic Firearms) (เอกสารหมายเลข ๒.๖) 

๖) การยิงปนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๗) 

๗) ผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๘)   

๘) การเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวกิฤต(Crisis 

Negotiation) (เอกสารหมายเลข ๒.๙) 

๙) การขับขี่รถยนตขับเคล่ือน ๔ ลอ (๔ × 

WD) (เอกสารหมายเลข ๒.๑๐) 

๑๐) การปองกันการโจมตีเปาหมายออนแอ 

(Preventing Attack on Soft target) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๑) 

๑๑) การอารักขาบุคคลสําคัญ (VIP Protection) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๒) 

๑๒) การควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณพิเศษ

สําหรับการควบคุมฝูงชน  (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๓) 

๑๓) การชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๔) 

 ๒.๑.๒ . ผลการประเมินภาพรวมการฝกอบรมของ

หลักสูตรดานยุทธวิธีตํารวจตามลักษณะที่ไดนิยามไว คะแนน

เต็ม ๕  
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒.๒ มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณที่เหมาะสม (๐.๕ 

คะแนน) 

มกีารกําหนดระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณตาม

ตัวบงช้ีที่กําหนดขึ้น ดังน้ี 

ตัวบงช้ีที่ ๑ มกีารจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานยุทธวธิี

ตํารวจตามลักษณะที่ไดนิยามไวครบทุกหลักสูตร 

 ระดับความสําเร็จ วัดโดยใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ 

กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน   

ตัวบงช้ีที่ ๒ ผลการประเมินภาพรวมการฝกอบรมของ

หลักสูตรดานยุทธวธิีตํารวจตามลักษณะที่ไดนิยามไว  (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๕) 

ระดับความสําเร็จ ใชคาเฉล่ียการประเมนิภาพรวมการ

ฝกอบรมหลักสูตรดานยุทธวธิตํีารวจตามลักษณะที่ไดนิยามไว 

คะแนนเต็ม ๕ คะแนน   

         เกณฑการใหคะแนนเอกลักษณ คอื นําคะแนนจากขอ 

๑ และ ๒ มารวมกันแลวหารดวย ๒ ผลลัพธที่ไดคือ คะแนน

ของเอกลักษณ 

 ดั ง น้ั น  ผ ล ก ารดํ า เนิ นก าร ในด านอั ต ลั ก ษ ณ  มี

รายละเอยีด ดังน้ี 

๑. มีการจัดการฝกอบรมหลักสูตรดานยุทธวิธีตํารวจ

ตามลักษณะที่ไดนิยามไวครบทุกหลักสูตร ดังน้ัน ตัวบงช้ีน้ีได ๕ 

คะแนน 

๒. ผลการประเมินภาพรวมการฝกอบรมของหลักสูตร

ดานยุทธวิธีตํารวจตามลักษณะที่ไดนิยามไวมีคาเฉล่ีย ๔.๓๒ 

จากคะแนนเต็ม ๕  ตัวบงช้ีน้ีได ๔.๓๒ คะแนน  

นําคะแนนจากขอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลวหารดวย ๒

ผลลัพธที่ไดคอื คะแนนของเอกลักษณ ซึ่งไดเทากับ ๔.๖๖  

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๕ 

หลักสูตรฝกอบรมทางยุทธวธิี

เพ่ิมเติม 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจน

และตอเน่ือง 

 บก.ฝรก.มีกระบวนการปฏิบั ติงานที่ ชัดเจนในการ

ดําเนินงานขับเคล่ือนเอกลักษณไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการ

มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร

ตางๆ  มีการรายงานผลการดําเนินงานที่ชัดเจนไปยังหนวยงาน

ตนสังกัด 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับ

กระบวนการและกลไก

ขับเคล่ือนสูการปฏบิัติ 

4 มกีระบวนการสรางการมสีวนรวม 

 บุคลากรใน บก.ฝรก.มีสวนรวมในการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ ในทุกระดับ  โดยมีคําส่ังมอบหมายหนาที่เปน

คณะผูรับผดิชอบประจําหลักสูตรตางๆ  

เอกสารหมายเลข ๔ 

คําส่ังต้ังกองอํานวยการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และ

คําส่ังมอบหมายหนาทีค่ณะ

ผูรับผดิชอบประจําหลักสูตร

ตางๆ 

5 มกีารดําเนินการ 

๕.๑ มกีารประเมนิผลเอกลักษณ (๐.๕ คะแนน) 

๕.๒ มีการนําผลการประเมินเอกลักษณไปใชปรับปรุง

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มกีารประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม  โดยมกีาร

ประเมนิความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรในภาพรวม จากน้ันทํา

การประมวลผลเพ่ือสรุป  และรายงานผลการประเมินให

ผูบังคับบัญชาทราบ  พรอมทั้งนําผลการประเมินไปพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวเิคราะหและ

ประเมนิผล 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีตํารวจ  ซึ่งมีความ

พรอมในดานสถานที่ อปุกรณเคร่ืองชวยฝก และวทิยากร 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศกึษาอบรมชี้นํา ปองกัน  

หรือแกปญหาของสังคม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญิง  กานตชนก   บุญศิวนนท 

๒.พ.ต.อ.วชิาธร  ผวิพรรณ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร   ลบลํ้าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวชัิยมูล  

๓. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา   บุนนาค 

๔. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ   หาญแรง 

๕. ร.ต.ต.หญิง อรสุมน  มแีสงเพ็ชร 

โทรศัพท : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-783-6537 

โทรศัพท : 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 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมในการแนะนํา ปองกันหรือการแกปญหา

สังคมในดานตาง ๆ ไดแก ส่ิงเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือ

เปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได  

 การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการดานการช้ีนํา 

ปองกันหรือแกปญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจติสํานึกสาธารณะและการมีสวนรวมในการแกไข

ปญหาสังคม เพ่ือใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองไดในการแกปญหา

สังคม โดยผูมสีวนไดสวนเสียมสีวนรวมในการกําหนดทศิทางการดําเนินงาน  

 หนวยงานระดับภูมภิาค หมายถงึ หนวยงานต้ังแตระดับจังหวัดขึ้นไป  

๑๒๔ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 
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 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถงึ หนวยงานราชการระดับกรม หรือ

เทยีบเทาขึ้นไป หรือองคการมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน  

 หมายเหตุ หนวยงานระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการ

เดียวกัน สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการที่เปนหนวยงานตนสังกัด  
 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑. มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

  ๑.๑  มกีารวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๒  มกีารดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๓  มกีารตรวจสอบและประเมนิ (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔  มกีารนําผลการประเมนิมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  

 ๓ มผีลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  

 ๔ ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

  ๕ ไดรับการยกยองระดับภูมภิาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. โครงการ/กจิกรรมที่หนวยศึกษาอบรมไดดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการช้ีนํา ปองกัน หรือ

แกปญหาสังคมในดานตาง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค รวมทัง้ความสําเร็จของโครงการ  

 ๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กจิกรรมจากหนวยศึกษาอบรมที่ไดดําเนินงาน โดยมี

บทบาทในการช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ  

 ๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะตองมจีํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการ

ประเมนิความรูความเขาใจ และผลการประเมนิการนําความรูไปใชพรอมแบบประเมนิ  

 ๔. เอกสารหลักฐานขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอ

สังคมจากการดําเนินงานของโครงการ  

 ๕. เอกสารหลักฐานขอมูลที่ แสดงถึงการได รับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือ

กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 ๖. เอกสารหลักฐานขอมูลที่แสดงถงึการไดรับการยกยองระดับภูมภิาค หรือชาติ หรือนานาชาติ  

๑๒๕ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

๑.๑ มกีารวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๒ มกีารดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๓ มกีารตรวจสอบและประเมนิ (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๔ มกีารนําผลการประเมินมาปรับปรุง(Act)(๐.๒๕ คะแนน)  

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีโครงการในการ

ช้ี นําและ/ห รือแกปญหาสังคม(ส่ิ งเสพติด อุบั ติ ภัย และจิต

สาธารณะ) ดังน้ี (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑.๓)  

1) โครงการรัตนโกสินทรรวมใจ ตานภัยยาเสพติด 

(เอกสารหมายเลข ๑.๑) เปนโครงการที่ใหความรูดานการปองกัน

ตัวใหหางจากยาเสพติดและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาจํานวน 16 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา   

2) โครงการจติอาสา ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข 

๑.๒) เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความมีจิตสาธารณะของ

ขาราชการและนักเรียนนายสิบตํารวจ  ที่ออกไปทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนแก วัด โรงเรียน และชุมชนในบริเวณใกลเคียง 

เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ันๆ ซึ่งออกไปดําเนินกิจกรรม   

๙ แหง คอื 

๒.๑)  ชุมชนศาลายา  ริมคลองมหาสวัสด์ิ  

๒.๒)  โรงเรียนบานคลองบางกระจัน  จ.นครปฐม เปน

โรงเรียนที่เปดสอนในระดับช้ันอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้ง

โรงเรียนจํานวน ๔๗ คน  มคีรู ๓ คน   

๒.๓) โรงเรียนนุมประสงค จ.นนทบุรี เปนโรงเรียนที่เปด

สอนในระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ ๓ มีจํานวนนักเรียนทัง้ส้ิน 

๑๖๗ คน  ผูบริหารและครูจาํนวน ๒๔ คน     

๒.๔)  วัดปุรณาวาส   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

โครงการรัตนโกสินทรรวม

ใจ ตานภัยยาเสพติด  
 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

โครงการจติอาสา  
 

 

 

 

 

๑๒๖ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒.๕) โรงพยาบาลพุทธมณฑล  

๒.๖)  สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

(บานนนทภูม)ิ  

๒.๗) สถานสงเคราะหคนชรา นครปฐม  

๒.๘)  มูลนิธิเด็กบานทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔ 

ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะเปนแหลงฟนฟูสุขภาพและพัฒนาการของ

เด็กขาดสารอาหารและพัฒนาการชา เด็กถูกทารุณกรรม ถูก

ทอดทิ้ง อายุแรกเกิดถึง ๑ ป ๖ เดือน และใหความชวยเหลือ

ครอบครัวของเด็กแรกเกิดถึง ๔ ปที่ประสบปญหาเดือดรอน

เฉพาะหนาอันมีผลสะทอนสูการเล้ียงดูเด็กที่ไมเหมาะสม ซึ่งจะมี

เด็กพักฟน จํานวน ๕๐ – ๑๐๐ คนตอป หมุนเวยีนเขา – ออก  

๒.๙)  วัดปามณกีาญจน จ.นนทบุรี  

๓)  กิจกรรมการฝกปฏิบัติงานสืบสวนของผูเขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ณ ศูนยสืบสวน บช.น. 

ซึ่งไดติดตามสืบสวนหมายจับคดีคางเกาไดจํานวนมาก  กอใหเกิด

การจับ กุมผู ต อ งหาตามหมายจับ  ซึ่ ง เป นการลดปญ หา

อาชญากรรมในสังคม  และสรางประสิทธภิาพการปฏิบัติงานดาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ไดเปนอยางดี 

ซึ่งในการดําเนินโครงการตางๆ ดังกลาวขางตนน้ัน ไดมีการ

ดําเนินการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) กลาวคอื 

 ๑. มกีารวางแผน (Plan) โดยมกีารเขยีนโครงการ กําหนด

วัตถุประสงค  เปาหมาย วางกรอบแนวทางการดําเนินการไว

ครบถวน 

 ๒. มกีารดําเนินการตามแผน (Do) โดยมกีารกําหนด

ผูรับผดิชอบในแตละโครงการใหดําเนินการตามโครงการที่วางไว 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมิน(Check) โดยมีการกํากับ

ดูแลจากผูบั งคับบัญ ชา มีการประเมินโครงการวาบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน

สืบสวนของผู เขา รับการ

ฝ กอ บรม ห ลัก สูตรก าร

สืบสวนคดีอาญา 

 

๑๒๗ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  ๔. มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อสรุปผล

การประเมินแลว มีการรายงาน ผบก.ทราบเพ่ือส่ังการ และมีการ

นําผลการประเมนิไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการในคราวตอไป 

 

2 การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 การดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายมากกวารอยละ 

๘๐ (เอกสารหมายเลข ๒) ในทุกโครงการที่ไดดําเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ตางๆ 

๓ มผีลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

 ผลการดําเนินงานโครงการตางๆ กอใหเกดิประโยชนและ

สรางคุณคาตอสังคม ดังน้ี 

๑) โครงการรัตนโกสินทรรวมใจ ตานภัยยาเสพติด 

(เอกสารหมายเลข ๑.๑) เปนโครงการที่ใหความรูดานการปองกัน

ตัวใหหางจากยาเสพติดและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมใหกับ

นัก เรียนระ ดับ ช้ันมั ธยม ศึกษาจํ านวน  1 6  คน  โรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศ ศาลายา  สงผลใหเยาวชนมคีวามรู

ความเขาใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และทราบวิธีปฏิบัติตนให

หางไกลยาเสพติด  ถือเปนเกราะปองกันการเกิดปญหาสังคม 

และเปนการลดอาชญากรรมอกีทางหน่ึง 

๒) โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข 

๑.๒) เปนโครงการที่แสดงใหเห็นถึงความมีจิตสาธารณะของ

ขาราชการและนักเรียนนายสิบตํารวจ  ที่ออกไปทํากิจกรรม

บําเพ็ญประโยชนแก วัด โรงเรียน และชุมชนในบริเวณใกลเคียง 

เพ่ือแกปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ันๆ ซึ่งออกไปดําเนินกิจกรรม   

๙ แหง คอื 

๒ .๑ )  ชุม ชนศาลายา   ริม ค ลอ งม ห าสวั ส ด์ิ 

ดําเนินการกําจัดผักตบชวา  ทําใหการสัญจรทางนํ้าเปนไปดวย

ความสะดวกมากขึ้น  นอกจากน้ียังทําความสะอาดถนน  กําจัด

ขยะในบริเวณชุมชน  ทําใหเกดิสุขอนามัยที่ดี 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

เอ ก ส า รแ ล ะ ภ า พ ถ า ย

โครงการรัตนโกสินทรรวม

ใจ ตานภัยยาเสพติด 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอ ก ส า รแ ล ะ ภ า พ ถ า ย

โครงการจติอาสา  

 

๑๒๘ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๑ 

 



ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ ๒.๒)  โรงเรียนบานคลองบางกระจัน  จ.นครปฐม เปน

โรงเรียนที่เปดสอนในระดับช้ันอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้ง

โรงเรียนจํานวน ๔๗ คน  มีครู ๓ คน  บก.ฝรก.ไดดําเนินการปรับปรุง

ภูมิทัศน  ทาสีเคร่ืองเลนของเด็ก ซอมแซมอุปกรณตางๆ ที่ชํารุดให

กลับมาใชงานได ปรับพ้ืนที่รกรางออก และปรับเปนแปลงปลูกผัก 

ร้ืออาคารและส่ิงปลูกสรางที่ใชงานไมไดออก เพ่ือใหนักเรียนใช

ชีวติไดอยางปลอดภัยและมีสภาพแวดลอมที่ดี 

๒.๓) โรงเรียนนุมประสงค จ.นนทบุรี เปนโรงเรียนที่เปด

สอนในระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปที่ ๓ มีจํานวนนักเรียนทัง้ส้ิน 

๑๖๗ คน  ผูบริหารและครูจํานวน ๒๔ คน  ไดไปดําเนินการ

ปรับปรุงภูมิทัศน  ทําความสะอาดพ้ืนที่บริเวณโรงเรียน ตัดหญา 

โคนตนไมที่รกออก เพ่ือปองกันสัตวราย   

๒.๔)  วัดปุรณาวาส โดยดําเนินการเดินตามรอยบาตร ทํา

ความสะอาดบริเวณวัด   

๒.๕) โรงพยาบาลพุทธมณฑล โดยดําเนินการชวยเข็นรถ

ผูปวยที่มจีํานวนมาก รองเพลงใหกําลังใจผูปวย และชวยปรับภูมทิัศน    

๒.๖)  สถานสงเคราะหเด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

(บานนนทภูมิ) โดยดําเนินการชวยบริจาคส่ิงของ และชวยดูแลเด็ก 

ปอนอาหาร และชวยปรับภูมทิัศน 

๒.๗) สถานสงเคราะห คนชรา นครป ฐม  โดย

ดําเนินการใหความบันเทงิผูสูงอายุ เชน รองเพลง  เตนรํา เปนตน  

นอกจากน้ียังไดบริจาคทรัพยใหแกผูสูงอายุทุกทานไดมีไวใชจาย

สวนตัว เล้ียงอาหารกลางวัน  และชวยปรับภูมทิัศน 

๒.๘)  มูลนิธิเด็กบานทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔ 

ซึ่งมีวัตถุประสงคที่จะเปนแหลงฟนฟูสุขภาพและพัฒนาการของ

เด็กขาดสารอาหารและพัฒนาการชา เด็กถูกทารุณกรรม ถูก

ทอดทิ้ง อายุแรกเกิดถึง ๑ ป ๖ เดือน และใหความชวยเหลือ
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ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ครอบครัวของเด็กแรกเกิดถึง ๔ ปที่ประสบปญหาเดือดรอน

เฉพาะหนาอันมีผลสะทอนสูการเล้ียงดูเด็กที่ไมเหมาะสม ซึ่งจะมี

เด็กพักฟน จํานวน ๕๐ – ๑๐๐ คนตอป หมุนเวียนเขา – ออก 

โดยไดดําเนินการปรับภูมทิัศน ชวยดูแลเด็ก และบริจาคส่ิงของ 

๒.๙)  วัดปามณีกาญจน จ.นนทบุรี โดยไดดําเนินการ

บําเพ็ญประโยชนทําความสะอาดวัด  ปรับภูมิทัศน  และชวยเหลือ

พระสงฆตามจําเปน 

 ๓) กิจกรรมการฝกปฏิบัติงานสืบสวนของผูเขารับการ

ฝกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ณ ศูนยสืบสวน บช.น. 

ซึ่งไดติดตามสืบสวนหมายจับคดีคางเกาไดจํานวนมาก  กอใหเกิด

การจับ กุมผู ต อ งหาตามหมายจับ  ซึ่ ง เป นการลดปญ หา

อาชญากรรมในสังคม  และสรางประสิทธภิาพการปฏิบัติงานดาน

การปองกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ไดเปนอยางดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

เอ ก ส า รแ ล ะ ภ า พ ถ า ย

กิจกรรมการฝกปฏิบัติงาน

สืบสวน 

 

4 ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ผลการดําเนินโครงการเปนที่ยอมรับและไดรับการยก

ยองจาก ภ.๗  (เอกสารหมายเลข ๔)  

เอกสารหมายเลข ๔ 

ใบประกาศยกยองการ

ดําเนินโครงการจาก ภ.๗ 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๔ ขอ จํานวน ๔ ขอ ๔ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มกีารประสานความรวมมอืในการดําเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องคการปกครองสวน

ทองถิ่น และหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทําใหเกดิสัมพันธภาพอันดีตอกัน 
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สวนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

 

สรุปผลการประเมนิตนเอง 

 จากการตรวจประเมินตนเอง ๑๖ ตัวบงช้ี ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ไดคะแนน

เฉล่ียผลการประเมนิ ๔.๘๑ อยูในระดับ ดีมาก  รายละเอยีดผลคะแนนการประเมนิ มดัีงน้ี 

 

กลุม 
ตัวบงช้ี 

มาตรฐาน 
ตาม

กฎกระทรวง 
ดาน ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ตัวบงช้ี
พื้นฐา

น 

ผลการจัด
การศึกษาและ 
การจัดการเรียน
การสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ 

คุณภาพผูศึกษา
อบรม 

๑. ผูผานการทดสอบตามเกณฑ
มาตรฐานวิชาการ 

7 ๔.๘๖ ดีมาก 

๒. ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
และผูท่ีเกี่ยวของ 

7 4.๗๙ ดีมาก 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ี
เนน 
ผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ 

7 ๕  ดีมาก 

หลักสูตร ๔. ความพึงพอใจของผูศึกษา
อบรม 
ท่ีมีตอการจัดฝกอบรมตาม
หลักสูตรการฝกอบรม 

๗ ๔.๕๔  ดีมาก 

ครู/อาจารย 
และครูฝก 

๕. ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับ 
การเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ 

7 ๕  ดีมาก 

๖. งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
ส่ิงประดิษฐ 

๗ ๕  ดีมาก 

๗. ผลของการดําเนินโครงการ
บริการทางวิชาการ และหรือ
วิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการ พัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม 
ประเทศ 

7 ๕  ดีมาก 

การบริหาร
จัดการ 

การบริหารและ
พัฒนาหนวย

๘. ผลการพัฒนาบุคลากรของ 
หนวยศึกษาอบรม 

๖ ๔.๘๕ ดีมาก 
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กลุม 
ตัวบงช้ี 

มาตรฐาน 
ตาม

กฎกระทรวง 
ดาน ตัวบงช้ี 

น้ําหนัก 
คะแนน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 

ศึกษาอบรม ๙. การบริหารความเส่ียง ๖ ๕ ดีมาก 

๑๐. หองสมุด อุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

๖ ๔.๖๔  ดีมาก 

๑๑. การสงเสริมและสนับสนุน 
ดานศิลปะและวัฒนธรรม 

๖ ๕  ดีมาก 

การประกัน
คุณภาพภายใน 

การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

๑๒. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

๖ ๕  ดีมาก 

การบริหาร
จัดการและการ
จัดการเรียนการ
สอนท่ีเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ 

อุปกรณ 
เครื่องชวยฝก 

๑๓. อุปกรณเครื่องชวยฝก ๖ ๕  ดีมาก 

รวมน้ําหนัก ๘๕ ๔.๙๐ ดีมาก 

 ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ 

อัตลักษณ/
เอกลักษณ 

๑๔. ความสําเร็จของการพัฒนาผู
ศึกษาอบรมตามอัตลักษณท่ีหนวย
ศึกษาอบรมกําหนด 

5 ๔ ดี 

 ๑๕. เอกลักษณหนวยศึกษา
อบรม 

๕ ๕ ดีมาก 

 รวมน้ําหนัก ๑๐ ๔.๕๐ ดี 

 ผลการจัด
การศึกษาและ
การจัดการเรียน
การสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปน
สําคัญ 

มาตรการสงเสริม 1๖. ความสําเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรม
ช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาของ
สังคม 

๕ ๔ ดี 

 รวมน้ําหนัก ๕ ๔ ดี 
รวมน้ําหนักท้ัง ๑๖ ตัวบงช้ี ๑๐๐ ๔.๘๑ ดีมาก 
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๓.๒  แนวทางการพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๖ ตัวบงช้ีดังกลาวขางตน ของกองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลาง ไดมีการวเิคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี.- 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานคุณภาพผูศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. ครู/อาจารย และวทิยากรที่สอนหลักสูตรตางๆ ของ บก.ฝรก. เปนผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรู

ความสามารถเฉพาะทาง  มีความรูเชิงลึกในเร่ืองที่สอน  สามารถถายทอดใหผูเรียนมีความรูความ

เขาใจอยางแทจริง และสามารถนําไปประยุกตใชในการปฏบิัติงานในอนาคตได 

2. หลักสูตรตางๆ ที่ บก.ฝรก.ดําเนินการจัดขึ้นน้ันมจีํานวนมาก  หลากหลาย  และครอบคลุม

การปฏิบติังานของขาราชการตํารวจเกอืบทุกดาน  จงึเปนประโยชนสําหรับผูเขารับการฝกอบรมในการ

พัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการปฏบิัติงานของจน  ซึ่งเปนปจจัยที่กอใหเกิดประสิทธภิาพ

การปฏบิัติงานของบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 

3. มกีาารสรุปผลการประเมินและรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบเพ่ือนําขอมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุนตอๆไป 

4. ผูสําเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรูความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และประชาชนผูรับบริการ 

5. บก.ฝรก.ไดรวบรวมแถลงหลักสูตรไวทุกหลักสูตรที่มีการฝกอบรม ทําใหครูอาจารย

สะดวกในการทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษา

อบรม 

6.  ครูอาจารยมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางดี  

เนนใหผูเรียนไดลงมอืปฏบิัติจริงในการจัดกจิกรรมภาคบูรณาการ 
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กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานคุณภาพผูศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มกีารประเมินผลภาพรวมการจัดการฝกอบรมทุกหลักสูตร 

๒.  มีการนําเทคโนโลยีมาใชสนับสนุนการทํางานดานการประเมิน  โดยการใชการประเมิน

ออนไลน  ซึ่งเปนการแกปญหาการขาดแคลนบุคลากร ที่ตองทําการประเมนิทกุหลักสูตร 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานครูอาจารยและครูฝก 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยจัดใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผูบังคับบัญชาใหความสําคัญในการพัฒนาบุคลากรของหนวย 

๓. ครู/อาจารยมีความสามารถในการนําองคความรูและประสบการณมาจัดทํานวัตกรรมเพ่ือ

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 

๔. นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเปนประโยชนและเปนส่ือการสอนที่มีคุณภาพ   ทําใหการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 

๕. หนวยงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกลเคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วทิยากรในการบรรยายและฝกปฏบิัติตางๆ  รวมทัง้สถานที่ฝกอบรมอยางตอเน่ือง  

๖. สามารถใหบริการทางวิชาการดานกิจการตํารวจสําหรับหนวยงานภายนอกไดอยาง

เหมาะสม  รวมทัง้เปนเปนศูนยกลางการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานมากขึ้น 

๒. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง   

๓. มกีารรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงใหแกหนวยตนสังกัดเปนระยะ 

บก.ฝรก.มคีวามพรอมในดานอาคารสถานที่  และแหลงการเรียนรู  มบีรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู    
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๔. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ ดี มีการซอมบํารุงอยูเสมอ  

บุคลากรในหนวยงานมีความตระหนักและใหความรวมมือใชทรัพยากรของหนวยอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

๕. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานอาคารสถานที่  และแหลงการเรียนรู  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู    

๖. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ ดี มีการซอมบํารุงอยูเสมอ  

บุคลากรในหนวยงานมีความตระหนักและใหความรวมมือใชทรัพยากรของหนวยอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด 

๗. บก.ฝรก.มีกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรตํารวจเปน

จํานวนมากและมีความหลากหลาย 

๘. บุคลากรทุกระดับใหความรวมมอืรวมใจในการรวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวฒันธรรม 

และนําไปบูรณาการในการดําเนินชีวติ เพ่ือเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏบิติัหนาที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ดี 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑. บุคลากรที่ดําเนินการเร่ืองบริหารความเส่ียงมไีมเพียงพอตอการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน

ในหนาที่ตอคนเกนิกําลัง เน่ืองจากมภีาระงานอื่นที่ตองปฏบิัติดวย 

๒. บก.ฝรก.มคีวามพรอมในดานแหลงการเรียนรู  และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  ควร

ปรับเปล่ียนกฎระเบียบปกครอง ให นสต. ไดมีโอกาสไดใชแหลงเรียนรูตางๆ ไดเต็มที่ แมที่ผานมาไดมี

การปรับเปล่ียนไปบางแลว  แตในทางปฏิบัติยังไมไดมีการเปล่ียนแปลงเทาที่ควร เชน การใชโทรศัพท 

โนตบุค เปนตน 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยใหความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และใหความรวมมอืในการดําเนินงานเปนอยางดี 

๒. กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏบิัติงานปกติ 
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กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครูฝกมคีวามรูความสามารถในการดูแลรักษาอุปกรณเคร่ืองชวยฝกเปนอยางดี 

๒. แมจะมีปญหาเกี่ยวกับงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณเคร่ืองชวยฝกใหม  ทวาครูฝก

สามารถพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณเคร่ืองชวยฝกใหสามารถใชงานไดเพียงพอและมปีระสิทธภิาพ 

 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มแีผนการปฏบิัติงานประจําปและแผนพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมตามอัตลักษณของ บก.ฝรก. 

๒. ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยฝกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๓. บก.ฝรก.มศัีกยภาพในการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรทางยุทธวธิีตํารวจ  ซึ่งมคีวามพรอม

ในดานสถานที่ อุปกรณเคร่ืองชวยฝก  และวทิยากร 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของผูสําเร็จการฝกอบรมใหเปนระบบ และมรีะบบการติดตาม

ผลงานของผูสําเร็จการฝกอบรมอยางตอเน่ือง 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 ควรพัฒนากระบวนการ

ติดตามผลการ

ปฏบิัติงานของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมใหมี

ประสิทธภิาพย่ิงขึ้น 

 จัดทําขอมูลสารสนเทศผูเขา

อบรมใหเปนระบบ โดยเฉพาะ

เบอรโทรศัพท e-mail 

ตลอดจนชองทางการติดตอ

ทางโซเชียลมเีดีย เชน ID Line/ 

Instagram/ Facebook  

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๖๒ 

 ฝายบริการการ

ฝกอบรม 
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กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มกีารประสานความรวมมอืในการดําเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องคการปกครอง

สวนทองถิ่น และหนวยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทําใหเกดิสัมพันธภาพอันดีตอกัน 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

หนวยศึกษาอบรม            กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง                  .S 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

ขอมูลท่ัวไป      

๑.  จํานวนผูบริหาร      

๑.๑ ผบก. คน - ๑ ๑  

๑.๒ รอง ผบก. คน - ๔ ๔  

๑.๓ ผกก. คน ๑ ๔ ๔  

๑.๔ รอง ผกก. คน ๒ ๖ ๖  

๒.  จํานวนครู/อาจารยท้ังหมด      

๒.๑ บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงครู/อาจารย คน ๘ ๘ ๖  

๒.๒ บุคลากรท่ีทําหนาท่ีครูฝก คน ๓๒ ๑๔ ๑๒  

๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย

และครูฝก 
   

 
 

๓.๑ ระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี คน ๖๑ ๑ ๓  

๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน ๘๐ ๑๔ ๙  

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน ๑๗ ๖ ๕  

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - ๑ ๑  

๓.๕  อื่น ๆ คน - - -  

๔. จํานวนอาจารยพิเศษ      

๔.๑ ภายใน คน ๘ ๒๖๕ ๒๖๐  

๔.๒ ภายนอก คน ๙๗ ๗๒ ๗๒  

๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ      

บุคลากรสายสนับสนนุ คน - ๑๐๔ ๑๑๕  

๖. จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด      

๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
(นสต.) 

คน - ๓๖๐ ๓๖๐  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๒ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ป
ข้ึนไป เพื่อเล่ือนตําแหนงและเล่ือน
ยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) 

คน - 243 24๔  

๓ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน - 42 45  

๔ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน) 

คน - 51 49  

๕ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

คน - 53 37  

๖ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการจราจร (ประทวน) 

คน - 44 35  

๗ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และ
กําลังพล (ประทวน) 

คน - 35 42  

๘ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน - 85 84  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๙ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 
(ประทวน) 

คน - 69 107  

๑๐ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมา
เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน 
(กอป.) 

คน - 95 
 

66 
 

๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - 118 120  

๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

คน - 39 30  

๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนท่ี 
๑๐๐ 

คน - 4๖ 40  

๑4 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 1) 

คน - 41 40  

๑5 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

คน - 42 20  

๑6 หลักสูตร สว.รุน 165 คน - 168 213  

๑7 หลักสูตร สว.รุน 187 คน - 192 401  

๑8 หลักสูตร สว.รุน 189 คน - 192 451  

19 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒0 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒1 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒2 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒3 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนท่ี 1 

คน - 40 40  

๑๔๑ | ห น า  
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๒4 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)  

คน - 40 40  

๒5 หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมเจาหนาท่ีรักษาสันติภาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

คน - 40 40  

๒6 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๒7 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

28 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

29 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

30 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

31 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๓2 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 2 

คน - 40 40  

๓3 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 3 

คน - 40 40  

๓4 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 4 

คน - 40 40  

๑๔๒ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๓5 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 5 

คน - 40 40  

๓6 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๓7 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

38 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

39 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๔0 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๔1 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔2 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๔3 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๔4 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๔5 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๔6 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔7 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๔๓ | ห น า  
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48 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

49 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕0 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๕1 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕2 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๕3 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๕4 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕5 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๕6 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕7 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

58 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๑๔๔ | ห น า  
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59 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

60 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖1 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๖2 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๖3 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๖4 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖5 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

66 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

67 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

68 โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 
Attack on Soft target)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

69 โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 
Attack on Soft target)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗0 โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗1 โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๔๕ | ห น า  
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๗2 โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คน - 40 40  

๗3 โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗4 โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗5 โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4 x W Drive) 

คน - 40 40  

76 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

77 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

78 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

79 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

80 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

81 โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

82 โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๘3 โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต 
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๘4 โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต ( 
Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๔๖ | ห น า  
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๘5 โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : 
PTPC ) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

86 โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : 
PTPC ) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

87 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

88 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

89 โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

90 โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙1 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙2 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙3 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙4 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙5 โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๑ 

คน - 40 -  

96 โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๒ 

คน - 40 -  

๑๔๗ | ห น า  
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97 โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

98 โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

99 โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม
หนวยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. 
ของ ตร. (SWAT) 

คน - 200 153  

100 โครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
ปฏิบัติการใตน้ํา รุนพิเศษ 1  

คน - 40 -  

101 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก 
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับช้ัน
ประทวน 

คน - 60 -  

102 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก 
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับผูบังคับ
หมวดและผูบังคับกองรอย 

คน - 59 -  

103 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางบุคลิกภาพธํารงวินัยใหแก
ขาราชการตํารวจ รุน 1 

คน 11-17 ก.พ.61 - 120  

104 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาและ
เสริมสรางบุคลิกภาพธํารงวินัยใหแก
ขาราชการตํารวจ รุน 2 

คน 20-26 ก.พ.61 - 30  

105 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )          
รุนท่ี 1 

คน 25-27 ก.พ.61 - 60  

๑๔๘ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

106 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )           
รุนท่ี 2 

คน 28 ก.พ.-2 ม.ีค.61 - 60  

107 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )      
รุนท่ี 3 

คน 5-7 มี.ค.61 - 60  

108 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )       
รุนท่ี 4 

คน 8-10 มี.ค.61 - 60  

๗. รายรับ      

๗.๑ จากงบประมาณแผนดิน บาท ๑๔,๓๑๕,๙๓๓  126,164,664.26 

๗.๒ จากแหลงอื่นๆ บาท - - -  

๘. รายจาย      

๘.๑ เงินเดือน บาท ๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔  -  

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 งบประมาณวัสดุฝก บาท ๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗ 18,795,680.86 

- 

 

๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผูเขารับ   

การอบรม 
บาท - - 4,883,597.26  

๘.๗ คาสาธารณูปโภค บาท ๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗ 8,626,440,63 8,896,830.03  

๘.๘ คาใชจายอื่นๆ บาท - - -  

๘.๙ ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง บาท ๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒๐ 201,982,716.48 49,731,790  

- คาเส่ือมราคา บาท ๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕ - -  

๑๔๙ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม      

๑ หลักสูตรนั ก เรียนนายสิบ ตํารวจ 
(นสต.) 

คน - อยูระหวางการ
ฝกอบรม 

355  

๒ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ป
ข้ึนไป เพื่อเล่ือนตําแหนงและเล่ือน
ยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) 

คน - 243 244  

๓ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
ห ลั ก สู ต รก ารก าร ป อ งกั น แ ล ะ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน - 42 45  

๔ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน) 

คน - 51 49  

๕ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
ห ลั ก สู ต ร ผู ช ว ย ง า น ส อ บ ส ว น 
(ประทวน) 

คน - 53 37  

๖ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการจราจร (ประทวน) 

คน - 44 35  

๗ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และ
กําลังพล (ประทวน) 

คน - 35 42  

๑๕๐ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๘ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน - 85 84  

๙ ห ลัก สูตรก ารฝ ก อ บ รม ทบ ทวน
ข า ร าช ก าร ตํ า ร ว จ เพื่ อ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
ห ลั ก สู ต ร ก า ร ส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง 
(ประทวน) 

คน - 69 107  

๑๐ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมา
เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน 
(กอป.) 

คน - 95 58  

๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - 118 121  

๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

คน - 39 25  

๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนท่ี 
100 

คน - 4๖ 48  

๑4 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 1) 

คน - 41 39  

๑5 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

คน - 42 25  

๑6 หลักสูตร สว.รุน 165 คน - 168 208  

๑7 หลักสูตร สว.รุน 187 คน - 192 401  

18 หลักสูตร สว.รุน 189 คน - - 449  

19 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒0 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒1 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๑๕๑ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๒2 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 2 

คน - 50 47  

๒3 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนท่ี 1 

คน - 40 40  

๒4 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)  

คน - 40 40  

๒5 หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมเจาหนาท่ีรักษาสันติภาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

คน - 40 27  

๒6 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๒7 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

28 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

29 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

30 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาท่ี และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๓1 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๓2 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 2 

คน - 40 40  

๓3 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 3 

คน - 40 40  

๑๕๒ | ห น า  
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รายการขอมูล หนวยนับ 
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หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๓4 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 4 

คน - 40 40  

๓5 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 5 

คน - 40 40  

๓6 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๓7 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

38 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

39 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๔0 โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับข่ี/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๔1 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔2 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๔3 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 39  

๔4 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๔5 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๔6 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๑๕๓ | ห น า  
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๔7 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

48 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

49 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕0 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

๕1 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕2 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๕3 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๕4 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕5 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕6 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

57 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๑๕๔ | ห น า  
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58 โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

59 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖0 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๖1 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ 

คน - 40 42  

๖2 โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๖3 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖4 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

65 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

66 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

67 โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 
Attack on Soft target)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

68 โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 
Attack on Soft target)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 39  

69 โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 36  

๗0 โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 39  

๑๕๕ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๗1 โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คน - 40 40  

๗2 โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗3 โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗4 โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4 x W Drive) 

คน - 40 40  

75 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

76 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

77 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

78 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

79 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๘0 โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๘1 โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๘2 โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต 
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๘3 โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต ( 
Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๕๖ | ห น า  
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๘4 โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : 
PTPC ) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

85 โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : 
PTPC ) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 37  

86 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

87 โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาท่ีตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

88 โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

89 โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

90 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

91 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

92 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙3 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙4 โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

95 โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๕๗ | ห น า  
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96 โค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า ร ส ร า ง
สถานการณ จําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

97 โค ร ง ก า ร ฝ ก อ บ ร ม ก า ร ส ร า ง
สถานการณ จําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

98 โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม
หนวยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. 
ของ ตร. (SWAT) 

คน - 200 153  

99 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก 
เพื่ อ เต รี ย ม ค ว าม พ ร อ ม ใน ก าร
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝ ก อ บ รม  ๑ ๘  เดื อ น )ร ะ ดั บ ช้ั น
ประทวน 

คน - 60 -  

๑๐0 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก 
เพื่ อ เต รี ย ม ค ว าม พ ร อ ม ใน ก าร
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับผูบังคับ
หมวดและผูบังคับกองรอย 

คน - 59 -  

101 โครงการฝกอบรมเพื่ อพัฒนาและ
เสริมสรางบุคลิกภาพธํารงวินัยใหแก
ขาราชการตํารวจ รุน 1 

คน 11-17 ก.พ.61 - 90  

102 โครงการฝกอบรมเพื่ อพัฒนาและ
เสริมสรางบุคลิกภาพธํารงวินัยใหแก
ขาราชการตํารวจ รุน 2 

คน 20-26 ก.พ.61 - 26  

103 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )             
รุนท่ี 1 

คน 25-27 ก.พ.61 - 60  

๑๕๘ | ห น า  
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104 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )           
รุนท่ี 2 

คน 

28 ก.พ.-2 ม.ีค.61 - 59  

105 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )            
รุนท่ี 3 

คน 

5-7 มี.ค.61 - 59  

106 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
เพื่อทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคล
สําคัญ ระ ดับนานาชาติ  (ข้ัน ตน )            
รุนท่ี 4 

คน 

8-10 มี.ค.61 - 62  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๑๐.๑  จํานวนผู สําเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการ

ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
คน 1,466  

อยูระหวางการ

ฝกอบรม 
 

๑๐.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม คน 1,461 ๕,๖๒๒ 6,416  

๑๑. การจัดการเรียนการสอน      

๑๑.1 จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีบรรจุตาม   

เลขท่ีตําแหนงแยกตามกลุมวิชา 
คน - ๔ 2  

๑๑.๑.๑ กฎหมาย คน ๔ - -  

๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม คน - - -  

๑๑.๑.๓ บริหารงานตํารวจ คน ๒ - -  

๑๑.๑.๔ สืบสวน คน ๑ - -  

๑๑.๑.๕ จราจร คน - - -  

๑๑.๑.๖ ท่ัวไป คน - - -  

๑๑.๑.๗ การฝก คน ๑ 4 2  

๑๑.๒  จํานวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาบรรยายไมนอย

กวา ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง - ๑๓ 19  

๑๕๙ | ห น า  
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๑๑ .๓  ระ ดับความพึ งพอใจของผู สํ า เร็ จ

การศึกษาอบรมตอคุณภาพการสอน

ของครู/อาจารย 

ระดับ 

(๕ ระดับ) 
- ๔.๕๗ 4.71  

๑๑.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูสําเร็จ

การศึกษาอบรม 
คน ๑๐ ๑๐ 2  

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของครู/

อาจารยและครูฝก 
     

      จํานวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยท่ีเปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัย

ปฏิบัติการของครู/อาจารย และครูฝก และ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ช้ิน - ๓ 1  

๑๓. การบริการทางวิชาการ      

     จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการทาง 

     วิชาการท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/

โครงการ 
๑ ๒๒ 12  

๑๔. การบริหารและการจัดการ      

๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท่ีไดรับ

การพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน ๕ ๒๒ 18  

๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนท่ี 

 ไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน - ๑๓๐ 136  

๑๔.๓ จํานวนโครงการท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 
โครงการ ๒ ๖ 5  

 
 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
           พ.ต.อ.   

            (อิทธิพล  สุวรรณวัฒนะ) 

             รอง ผบก.ภ.จว.มหาสารคาม 

          รรท.ผบก.ฝรก. 

 

๑๖๐ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 
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