
คํานํา 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง พ.ศ.255๘ ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจประเมนิการประกันคณุภาพ

การศึกษา  ตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเปน

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

ที่กําหนดใหมกีารประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายนอกและภายใน   

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง

เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเปนขาราชการตํารวจ  ในการจัดการฝกอบรมไดคํานึงถึงคุณภาพของ           

ผูเขารับการฝกอบรม ซึ่งเนนระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนหลัก โดยมีขาราชการและบุคลากร

ทุกคนรวมกัน วางแผน ขับเคล่ือน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตามตัวบงช้ีในมาตรฐานตาง ๆ และ

มอบหมายใหขาราชการตํารวจมีสวนรวมรับผิดชอบในแตละตัวบงช้ี    มีการถายทอดและให

ขาราชการตํารวจในสังกัดไดรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินการทุกกระบวนการ เพ่ือใหการปฏิบัติ

ภารกจิในแตละสวนสอดคลองกัน และใหสามารถดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม  

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย ครูฝก และขาราชการตํารวจผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มสีวนรวม

ในการดําเนินการ  รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกทานที่ไดกรุณาสละ

เวลาใหคําแนะนําที่เปนประโยชน   เพ่ือกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจะไดนําไปดําเนินการตาม

หลักการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป   และหวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา

ภายในน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและผลการดําเนินงานของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการดําเนินงาน เพ่ือเสริมสรางคุณภาพองคการ การ

จัดการศึกษาและเปนสถาบันการฝกอบรมที่ไดรับการยอมรับ ศรัทธา และเช่ือมั่นวาจะผลิตขาราชการ

ตํารวจใหเปนตํารวจมอือาชีพของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

    

       พลตํารวจตรี    

                (ชอบ  คสิาลัง) 

               ผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

                มกราคม ๒๕๕๙ 
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สารบัญ 

                 หนา 

คํานํา              ก 

สารบัญ             ข 

บทสรุปผูบริหาร            ง 

สวนที่ ๑  ขอมูลเบื้องตนและสภาพการดําเนนิงานของหนวยศกึษาอบรม     ๑ 

สวนที่ ๒  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศกึษา ๒๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๑  ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ ๒๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๒  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ ๓๐ 

ตัวบงช้ีที่ ๓  ผลการจดัการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ ๓๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๔  จํานวนงานวจิัยและหรือนวัตกรรมและหรือส่ิงประดิษฐ ๔๑    

ตัวบงช้ีที่ ๕  จํานวนงานวจิัยและหรือนวัตกรรมและหรือส่ิงประดิษฐที่นําไปใช ๔๖ 

                               ประโยชนทางวชิาการหรือวชิาชีพ  

ตัวบงช้ีที่ ๖  ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนอง ๕๑ 

                ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม  ประเทศ     

ตัวบงช้ีที่ ๗  ผลของการดําเนินงานของจดุที่ใหบริการทางวชิาการและวชิาชีพ ๖๐ 

                 ที่มผีลตอชุมชน สังคม ประเทศ     

ตัวบงช้ีที่ ๘  การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ๖๔

ตัวบงช้ีที่ ๙  การพัฒนาสุนทรียภาพในมติิทางศิลปะและวัฒนธรรม ๗๑ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๐ ครู/อาจารย และครูฝกไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ       ๗๗ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม ๘๐ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๒ ผลการปฏบิัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม            ๘๕ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากร ๙๐ 

                   ที่มคีุณภาพและประสิทธิภาพ   

ตัวบงช้ีที่ ๑๔ การบริหารความเส่ียง ๙๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๕ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู          ๑๐๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน                    ๑๑๐ 
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ตัวบงช้ีที่ ๑๗ การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม           ๑๑๕                     

ตัวบงช้ีที่ ๑๘  ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่                     ๑๒๑ 

                   หนวยศึกษาอบรมกําหนด                 

ตัวบงช้ีที่ ๑๙ เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม             ๑๒๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๒๐ ความสําเร็จของโครงการหรือกจิกรรมที่หนวยศึกษาอบรมช้ีนํา         ๑๓๐ 

  ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

สวนที่ ๓  สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพัฒนา             ๑๓๖ 

ภาคผนวก                  

ผนวก ก  แบบบันทกึขอมูลหนวยศกึษาอบรม (Common Data Set)          ๑๔๘ 

ผนวก ข  คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษา            ๑๖๑  
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มภีารกจิหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรม อยู ๒ 

ลักษณะ คอื  ฝกอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเตรียมเขารับราชการตํารวจ (Pre-service-Training) และ

จัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจประจําการ  ใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับ

ตําแหนงการงานที่จะปฏิบัติ หรือจะไปปฏิบัติ (In-service-Training) นอกจากน้ียังมีภารกิจพิเศษที่

ไดรับมอบหมายจากสํานักงาน ตํารวจแหงชาติในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  ซึ่งในการผลิต

และพัฒนาบุคลากรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ  เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดขาราชการตํารวจที่มี

คุณลักษณะตรงกับความตองการของหนวยงาน และสอดคลองกับความตองการของสังคม  

นอกจากน้ี  ในฐานะที่เปนหนวยงานหน่ึงในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ  กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางยังมีภาระหนาที่ในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติกําหนดอีกดวย  ดังน้ัน จึงเปนหนวยงานที่มี ๒ สถานะ  คือ หนวยงานตํารวจหนวยงานหน่ึง 

พรอม ๆ กับเปนสถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

   จากบทบาททั้งสองดานดังกลาวทําใหการจัดโครงสรางองคกรมีลักษณะเปน

หนวยงานที่มีหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดการฝกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเปนหนวยกําหนด

กรอ บ แนวท าง โค รงสร างห ลั ก สู ต ร ให กอ งบั งคั บ ก ารฝ กอ บ รม ตํ ารวจก ลางป ฏิ บั ติ 

ซึ่งจะมีการติดตาม ตรวจสอบ และกํากับดูแลโดยมีการรายงานตามหวงระยะเวลาที่ กําหนด 

นอกจากน้ี  สํานักงานตํารวจแหงชาติไดประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือตอบสนองเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  ๓) พ.ศ. 25๕๓  กฎกระทรวงวาดวยระบบ 

หลักเกณฑ และวธิกีารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๕๓   

  ดังน้ัน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง จึงไดดําเนินการจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก   เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  โดยใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน

การปฏบิติังาน   ตลอดจนแลกเปล่ียนความคดิเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ
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กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางใหมีคุณภาพ  รองรับและสอดคลองตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๕๗  มขีอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการ ดังน้ี 

๑. ควรจัดทําจุดบริการในรูปโครงการที่กําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน   เพ่ือจะได

นําผลการประเมนิ ไปพัฒนาตอยอด และดําเนินการอยางตอเน่ือง 

๒. ควรประชาสัมพันธจุดบริการฯ ใหชุมชน สังคม ทราบ เพ่ือใหคุมคากับ การ

ดําเนินงาน และสรางคุณคาตอสังคม 

๓. ควรจัดทําเปาหมายของโครงการใหเปนเชิงปริมาณ เพ่ือสามารถวัดผลไดอยาง

เปนรูปธรรม 

๔. ควรประเมนิผลงานตางๆ และนําเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือเปนแนวทางการพัฒนา

ในปตอไป 

๕. ควรจัดทําแผนการสงเสริมและทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหหนวยมี

ทศิทางและสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง  

๖. เน่ืองจาก บก.ฝรก. มีผูเขารับการศึกษาอบรมเปนจํานวนมาก จึงควรคํานึงถึง

ความปลอดภัยดานอาคารสถานที่เปนอยางย่ิง โดยเฉพาะถนนบางแหงที่เปนหลุมบอ ควรไดรับการ

ปรับปรุงซอมแซม ใหปลอดภัยตอบุคลากรและผูเขารับการศึกษาอบรม 

๗. เห็นควรจัดฝกอบรมใหความรูดานประกันคุณภาพการศึกษา   แกบุคลากรอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะอยางย่ิงผูไดรับมอบหมาย   ใหจัดทําเอกสารประกอบตัวบงช้ี 

๘. การจัดทําหลักฐานตาง ๆ ที่ นํามาอางอิงควรครบถวนตรงตามเกณฑการ

ดําเนินงาน และทํา Highlight รายละเอียดที่เกี่ยวของเพ่ือใหการตรวจสอบเกิดความรวดเร็วและ

ถูกตอง 

๙. ควรมีการนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการพัฒนางานใหมปีระสิทธภิาพตามที่

ไดกําหนดไวเปนระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหนวย 

๑๐. บุคลากรและผูเขารับการฝกอบรมสวนใหญยังไมทราบและไมเขาใจเกี่ยวกับอัต

ลักษณ ควรกําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง เพ่ือสรางการรับรูและความเขาใจ รวมทัง้

สรางความรวมมือการปฏิบัติตามกลยุทธที่กําหนดและมีการประเมินผูเขารับการฝกอบรมตามอัต

ลักษณเปนระยะ 

 

 
จ 



๑๑. ควรใชศักยภาพและการมีสวนรวมของบุคลากรทุกระดับของหนวยในการ

ดําเนินงาน 

๑๒. ควรมีการติดตามผลในการดําเนินกจิกรรมที่หนวยศึกษาอบรมช้ีนํา ปองกัน หรือ

แกปญหาของสังคมในพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอ 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวขางตนพรอมผลการ

ประเมนิในดานตาง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานครบถวนแลว  และในปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

บก.ฝรก.ไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ผลการประเมินตนเอง มีคาเฉล่ีย ๔.๙๓  อยู

ในระดับ ดีมาก   

                            

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

 

 

 
ฉ 



 

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลเบื้องตนและสภาพการดําเนนิการของหนวยศกึษาอบรม 

 

๑.๑  ชื่อหนวยศกึษาอบรม กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

๑.๒  สถานที่ต้ัง  เลขที่  ๑๘๙  หมู  ๕  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล    

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 

๑.๓  ปที่ใหขอมูล    ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕8 

๑.๔  ประวัตกิารกอต้ัง 

พ.ศ. ๒๔๕๑ : เดิมช่ือวา  โรงเรียนพลตํารวจตระเวน หรือโรงเรียนตํารวจตระเวน  แตโดยทั่วไป

   จะเรียกช่ือวา โรงเรียนพลตระเวน ต้ังอยูที่วัดประยูรวงศาวาส   

   โดยทานมหาอํามาตยโทเซ็นตจอน ลอรซัน เปนอธบิดี 

   กรมกองตระเวน 

พ.ศ.๒๔๕๒ : ประกาศใชพระราชบัญญัติเกณฑทหารทั่วประเทศ 

   โดยอนุญาตใหผูที่เกณฑทหารแลวคัดเลือกใหเขารับราชการ 

   เปนตํารวจได  โดยจะสงตัวเขารับการ ฝกอบรมในโรงเรียนพลตํารวจ  

   เปนระยะเวลา ๑ ป 

พ.ศ.๒๔๕๘ : รวมกรมพลตระเวนกับกรมตํารวจภูธรเปนกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม     

   พ.ศ.๒๔๕๘   เรียกวา กรมตํารวจภูธรและกรมพลตระเวน โดยขึ้นตอกระทรวง 

   พระนครบาลจงึถอืวา วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปเปนวันตํารวจ 

พ.ศ.๒๔๙๖ : พลตํารวจโท เผา  ศรียานนท อธบิดีกรมตํารวจ ไดกอสราง 

  โรงเรียนพลตํารวจขึ้นที่ตลาดบางเขน  อําเภอบางเขน   

  จังหวัดพระนคร เรียกช่ือวา “ศูนยการฝกบางเขน”   

  อยูในบังคับบัญชาของตํารวจนครบาล 
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 พ.ศ.๒๕๐๓ : พระราชกฤษฎกีา แบงสวนราชการกรมตํารวจ  กระทรวงมหาดไทยได ต้ั ง 

   กองบัญชาการศึกษาขึ้น และให โรงเรียนตางๆ ของกรมตํารวจอยูในบังคับ

   บัญชาของกองบัญชาการศึกษา 

 พ.ศ. ๒๕๔๑ : พระราชกฤษฎกีา โอนกรมตํารวจ       

   กระทรวงมหาดไทย ไปจัดต้ังเปน       

   สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ต้ังแต  

   ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไป 

พ.ศ.๒๕๔๒ : ยายสถานที่ทํ าการจากเขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร มาต้ังอยูที่ 

   ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ ๒๑มิถุนายน    

   พ.ศ. ๒๕๔๒ 

พ.ศ. ๒๕๔๘ : เปล่ียนช่ือจากกองกํากับการโรงเรียนตํารวจนครบาล (เดิม) เปนศูนยฝกอบรม

 ตํารวจกลาง  สังกัด กองบัญชาการศึกษา ต้ังแต ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ

 ไดเปล่ียนจากนักเรียนพลตํารวจ เปนนักเรียนนายสิบตํารวจ เริ่มรุนที่ ๑ 

 (หรือรุนที่ ๗๗ เดิม)   ในปการศึกษา ๒๕๔๘ เปนตนไป 

พ.ศ. ๒๕๕๒ :  เปล่ียนช่ือจาก  “ศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง”  เปน   “กองบังคับการฝกอบรม

 ตํารวจกลาง” สังกัดกองบัญชาการศึกษา   ตามพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

 สํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ต้ังแต ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๑.๕  ปรัชญาองคกร  (Organization philosophy) 

 เปล่ียนแปลงสูส่ิงที่ดีกวา 

๑.๖  ปณิธาน (Determination) 

 เสริมสรางปญญา  พัฒนารางกาย  มุงหมายคณุธรรม  

๑.๗  วสิัยทัศน (Vision) 

 เปนหนวยหลักในการผลิตขาราชการตํารวจ  การฝกยุทธวธิ ีและปฏบิัติการของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เพ่ือสรางตํารวจมอือาชีพ 
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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 

 

๑.๑๐  อัตลักษณ (Identity)  

 “เปนตํารวจมอือาชีพดานยุทธวธิแีละปฏบิัติการ” 

 หมายถงึ  ขาราชการตํารวจที่มคีวามรู ความสามารถ  และทักษะการปฏบิัติงานดานยุทธวธิี

ตํารวจและปฏบิัติการอยางปลอดภัยและมปีระสิทธภิาพ 

 การฝกอบรมถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ จึงเปนภารกิจที่

สําคัญที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายและไววางใจใหกับ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการฝกอบรมและพัฒนาระบบการฝกยุทธวิธีและการปฏิบัติการใหกับ

เจาหนาที่ ตํารวจที่ปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีแนวคิดในการ
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ดําเนินการอยู ๔ มติิ ไดแก 

๑. มติิดานหลักสูตรการฝกอบรม ที่มคีวามทันสมัยและมรีะบบการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

๒. มติิดานอปุกรณเคร่ืองชวยฝก ที่มคีวามปลอดภัยและเปนมาตรฐานสากล 

๓. มติิดานบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถดานวชิาการ  และมทีกัษะในการถายทอด        

องคความรูอยางมปีระสิทธภิาพ 

๔. มติิดานสถานที่ ที่มคีวามเหมาะสมกับหลักสูตรและระบบการฝกอบรมในแตละวชิาการฝก 

 การฝกยุทธวิธตํีารวจ 

 การฝกยุทธวิธ ีนอกจากเปนพ้ืนฐานที่จําเปนตอหลักการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ตํารวจแลว ยัง

ถอืวาเปน “หัวใจของความปลอดภัย” อีกดวย เน่ืองจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค  คือ การใหผู

เขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ดังน้ัน  องคความรูหลักในการฝกยุทธวิธตํีารวจ คอื เมื่อสําเร็จการฝกอบรมไปแลว  จะสามารถมคีวาม

ปลอดภัยตลอดทัง้ชีวติทัง้ในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการดําเนินชีวิตสวนตัว   โดยมหีลักสูตรการ

ฝกอบรมหลักอยู 1๓ ลักษณะ ไดแก 

๑. การรอดพนภยันอันตรายของเจาหนาที่ (Officer Survival Tactic/OST) ที่เนนสรางระบบความ

ปลอดภัยในรูปแบบตางๆ ใหกับเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน 

๒. การปฏบิัติการในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ที่จะทําใหผูปฏบิัติในอาคารที่จะตอง

ตอสูในระยะประชิดมคีวามปลอดภัยสูงสุด 

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

การสรางทักษะในการปฏบิัติงานหยุดและตรวจคนยานพาหนะที่ปลอดภัยและเปนระบบ

มาตรฐานสากล 

๔. การปฐมพยาบาลขัน้สูง (Advanced First Aid/AFA) เปนการสรางทักษะในการชวยเหลือ

เคล่ือนยายที่มคีวามถูกตองปลอดภัย 

๕. การยิงปนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เปนระบบการฝกสําหรับปนพก

กึ่งอัตโนมัติที่เนนการใชอาวุธในระยะตางๆ ที่มปีระสิทธภิาพ และสามารถแกไขปญหาการ

ติดขัดในลักษณะตางๆไดอยางถูกตองปลอดภัย 
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๖. การยิงปนพกขัน้สูง (Advanced Firearms) เปนการเพ่ิมทักษะการตัดสินใจใชอาวุธปนไดอยาง

ถูกตอง  สามารถเขาแกไขสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ  และลดการสูญเสียใน

การปฏบิัติหนาที ่

๗. ผู เขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  เปนการฝกอบรมที่สรางระบบการตอบรับ

เหตุการณเบื้องตน (ระดับสถานีตํารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดับหัวหนาสถานีตํารวจ ในการ

บริหารจัดการเหตุการณเบื้องตน 

๘. การเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เปนการสรางระบบการเจรจา

ตอรองชวยเหลือบุคคลในภาวะตางๆ  พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีตํารวจและกองบังคับ

การ (สรางทีมเจรจาตอรองฯ)  และ เรียนรูระบบและอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏิบัติการ

เจรจาตอรอง 

๙. การขับขี่รถยนตขับเคลื่อน ๔ ลอ (๔ × WD) เปนการสรางระบบการขับขี่และควบคุม

ยานพาหนะขับเคล่ือน 4 ลอ ตามมาตรฐาน มีทักษะการแกไขเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางมี

ประสิทธภิาพ 

๑๐. การปองกันการโจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing Attack on Soft target) เปนการสราง

ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่งายตอการถูกโจมตี  มีทักษะการแกไข

เหตุการณที่เกิดขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  ลดการสูญเสียและการถูกโจมตีจากกลุมผูกอเหตุ

ตางๆ 

๑๑. การอารักขาบุคคลสําคัญ (VIP Protection) เปนการสรางระบบมาตรฐานในการรักษาความ

ปลอดภัยบุคคลและบุคคลสําคัญ  มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  

และลดการสูญเสียและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับบุคคลที่ไดรับการคุมครอง 

๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณพิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน  เปนการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพของ “ครูฝก” กองรอยควบคุมฝูงชน และการใชอุปกรณพิเศษในการ

ปฏิบัติหนาที่ควบคุมฝูงชนตามระบบมาตรฐานและคูมือการฝก  มีทักษะการแกไข

เหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  และลดการสูญเสียในการปฏบิัติหนาที ่

๑๓. การชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) เปนการสรางระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเขา

เผชิญเหตุและชวยเหลือผูประสบภัยตามระบบมาตรฐาน 
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 การฝกปฏบิัติการสืบสวน 

 การสืบสวนเปนทักษะที่มีความสําคัญในการสรางความเปนธรรมใหกับประชาชนในสังคม 

เน่ืองจากการสืบสวนเปนสวนของการนําตัวผูกระทําความผิดไปลงโทษ   ในระบบมาตรฐานของการ

บังคับใชกฎหมาย  การสืบสวนถือเปนกระบวนการหลักในการบังคับใชใหเปนไปตามกฎหมาย    ทั้งใน

ดานเทคนิคและวิธีการที่มีความรู  โดยเฉพาะ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางไดรับมอบหมายให

เปนหนวยหลักในการฝกอบรมผูปฏบิัติงานสืบสวน ๓ ระดับ ไดแก 

๑. ระดับผูบริหารทมีสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนขัน้กาวหนา) ที่กําหนดคณุสมบัติผูเขารับการ

ฝกอบรมในตําแหนง รองผูกํากับการและสารวัตร ผูที่ปฏบิัติหนาที่สืบสวน เพ่ือใหเกดิทักษะ

ในการควบคุมส่ังการทมีสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

๒. ระดับผูควบคุมการสืบสวน (หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา)ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารวมการ

ฝกอบรมในตําแหนงรองสารวัตร ผูปฏบิัติหนาที่สืบสวน เพ่ือใหเกดิทกัษะความรูในการ

ปฏบิัติงานควบคุมทมีสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

๓. ระดับผูปฏบิัติการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวน) ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารวมการฝกอบรม

ในระดับช้ันประทวนผูปฏบิัติหนาที่สบืสวน เพ่ือใหมทีักษะความรูความชํานาญในการ

ปฏบิัติงานสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

 

1.11  เอกลักษณ (Uniqueness) 

 “ศูนยรวมการฝกยุทธวธิตํีารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” 

 ศูนยรวม หมายถงึ แหลงรวม 

 คํานิยาม “ศูนยฝกอบรมตํารวจกลางเปนแหลงรวมการฝกอบรมทางดานยุทธวิธีตํารวจใหแก

ขาราชการตํารวจทั่วประเทศ”   
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๑.๑๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๘  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  เปดใหการศึกษาอบรมแก

ขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ ดังน้ี 

              
หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ๑ พ.ย.57 – ๓๑ ต.ค. ๕๘ ๑ ป ๓๖๐ ๓๕๔ ลาออก  6 

คน(กอนตัด

ยอด) 

๒ หลักสูตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม ๒ – ๒๑ พ.ย. ๕๗ ๓ สัปดาห 50 40 หนวยสงเขา

อบรม 40 คน 

๓ หลักสูตรการสบืสวน ๒ – ๒๑ พ.ย. ๕๗ ๓ สัปดาห 50 50  

๔ หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน ๒๓ พ.ย. – ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ๓ สัปดาห 50 44 หนวยสงเขา

อบรม 44 คน 

๕ หลักสูตรการจราจร 5 – ๒๓ ม.ค. ๕๘ ๓ สัปดาห 50 43 หนวยสงเขา

อบรม 43 คน 

๖ หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกําลังพล ๒๓ พ.ย. – ๑๒ ธ.ค. ๕๗ ๓ สัปดาห 50 40 หนวยสงเขา

อบรม 40 คน 

๗ หลักสูตรการเงนิงบประมาณ ๓๐ พ.ย. –  ๒๖ ธ.ค. ๕๗ ๔ สัปดาห 100 87 หนวยสงเขา

อบรม 87 คน 

๘ หลักสูตรการสงกําลังบํารุง ๒ – ๒๘ พ.ย. ๕๗ ๔ สัปดาห 100 96 หนวยสงเขา

อบรม 96 คน 

๙ โครงการเตรยีมความพรอมการสง

ขาราชการตํารวจไปปฏบัิตภิารกจิรักษา

สันตภิาพของสหประชาชาต ิหลักสูตร 

Individual Police Office 

14 – 25 ก.ย. ๕๘  ๒  สัปดาห ๕๐ 30 หนวยสงเขา

อบรม 30 คน 

๑๐ หลกัสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ

และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปน

ขาราชการตํารวจชั้นประทวน (กอป.) 

๑๘ พ.ค. - ๑๘ ส.ค. ๕๘ ๑๒  

สัปดาห 

๑๐๔ 98 หนวยสงเขา

อบรม 99 คน 

สงตัวกลับ 1 

คน 
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หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๑๑ หลักสูตรครูสอนปองกันและปราบปราม

ยาเสพตดิ 

๔ – ๑๖ ม.ค. ๕๘ ๒ สัปดาห ๕๐ ๕๐  

๑๒ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดยีาเสพตดิ ๑๘ – ๓๐ ม.ค. ๕๘ ๒ สัปดาห ๗๕ 71 หนวยสงเขา

อบรม 71 คน 

๑๓ หลักส ูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี

ปกครองโรงเรยีน   รุน ๒ 

๑๕ – ๑๙ ธ.ค. ๕๗ ๕ วัน ๕๐ 45 หนวยสงเขา

อบรม 45 คน 

๑๔ หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๔๒ ๒ ก.พ. – ๑๐ เม.ย. ๕๘ ๑๐ สัปดาห ๑๙๕ ๑๙๔ หนวยสงเขา

อบรม 194 คน 

๑๕ หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๔๔ ๒๐ เม.ย.–๒๖ ม.ิย. ๕๘ ๑๐ สัปดาห ๑๙๕ ๑๙๒ หนวยสงเขา

อบรม 192 คน 

๑๖ หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๔๗ ๒ – ๔ ธ.ค. ๕๗ ๑๐ สัปดาห ๑๙๕ ๑๒7 หนวยสงผูเขา

อบรม ๑๒๘ 

คน  สอบตดิ

นักบิน ๑ คน 

๑๗ หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน ๑ ต.ค. – ๒๖ ก.ย. ๕๘ 8 สัปดาห 120 131 ขอเพิ่มจํานวน

ผูเขารับการ

ฝกอบรม 

๑๘ หลักส ูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี

ปกครองโรงเรยีน   รุน 3 

๒๔ – ๒๘ ส.ค. ๕๘ ๕ วัน ๕๐ ๔๑ หนวยสงเขา

อบรม 41 คน 

๑๙ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับ

ครูฝก (ชัน้ประทวน)   

18 - 29 พ.ค. 58 ๒  สัปดาห ๕๐ ๕๐  

๒๐ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับ

ครูฝก (ชัน้สัญญาบัตร ) 

8 - 19 ม.ิย. 58 ๒  สัปดาห ๕๐ ๕๐  

๒๑ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) 29 ม.ิย. - ๑๐ ก.ค. 58 ๒  สัปดาห 40 40  

๒๒ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย

ปฏบัิตกิารสายตรวจ) 

3 - 14 ส.ค. ๕8 ๒  สัปดาห 40 40  
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หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๒๓ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน 

(Basic Firearms)  (รุนท่ี 1) 

8 - 12 ธ.ค. 57 5 วัน 40 40  

๒๔ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน 

(Basic Firearms)  (รุนท่ี 2) 

15 - 19 ธ.ค. 57 5 วัน 40 40  

๒๕ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน 

(Basic Firearms)  (รุนท่ี 3) 

1 - 5 ม.ิย. 58 5 วัน 40 40  

๒๖ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน 

(Basic Firearms)  (รุนท่ี 4) 

3 - 7 ส.ค. 58 5 วัน 40 40  

๒๗ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน 

(Basic Firearms)  (รุนท่ี 5) 

31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58 5 วัน 40 40  

๒๘ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 

(Advance Firearms) (รุนท่ี 1) 

4 - 8 พ.ค. 58 5 วัน 40 40  

๒๙ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 

(Advance Firearms) (รุนท่ี 2) 

29 ม.ิย. - ๓ ก.ค. ๕๘ 5 วัน 40 40  

๓๐ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 

(Advance Firearms) (รุนท่ี 3) 

20 - 24 ก.ค. 58 5 วัน 40 40  

๓๑ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 

(Advance Firearms) (รุนท่ี 4) 

10 - 14 ส.ค. 58 5 วัน 40 40  

๓๒ โครงการการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 

(Advance Firearms) (รุนท่ี 5) 

7 - 11 ก.ย. 58 5 วัน 40 40  

๓๓ โครงการการฝกอบรมผูเขาเผชญิเหตุคนแรก 

(First Responder) (รุนท่ี 1) 

31 ส.ค. - 4 ก.ย. 58 5 วัน 40 40  

๓๔ ครงการการฝกอบรมผูเขาเผชญิเหตุคนแรก 

(First Responder) (รุนท่ี 2) 

14 - 18 ก.ย. 58 5 วัน 40 40  

๓๕ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) (รุนท่ี 1) 

24 - 28 พ.ย. 57 5 วัน 40 40  
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หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๓๖ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) (รุนท่ี 2) 

2 - 6 ก.พ. 58 5 วัน 40 40  

๓๗ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) (รุนท่ี 3) 

16 - 20 ก.พ. 58 5 วัน 40 40  

๓๘ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) (รุนท่ี 4) 

23 - 27 ม.ีค. 58 5 วัน 40 40  

๓๙ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี

และยุทธวิธี  (Officer Survival and Tactics / 

O.S.T.) (รุนท่ี 1) 

22 - 26 ธ.ค. 57 5 วัน 40 40  

๔๐ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี

และยุทธวิธี  (Officer Survival and Tactics / 

O.S.T.) (รุนท่ี 2) 

5 - 9 ม.ค. 58 5 วัน 40 40  

๔๑ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี

และยุทธวิธี  (Officer Survival and Tactics / 

O.S.T.) (รุนท่ี 3) 

9 - 13 ม.ีค. 58 5 วัน 40 40  

๔๒ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี

และยุทธวิธี  (Officer Survival and Tactics / 

O.S.T.) (รุนท่ี 4) 

20 - 24 เม.ย. 58 5 วัน 40 40  

๔๓ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบัิตกิารในอาคาร (Building Entry & Close 

Quarter Battle / C.Q.B.) (รุนท่ี 1) 

12 -  16 ม.ค. 58 5 วัน 40 40  

๔๔ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบัิตกิารในอาคาร (Building Entry & Close 

Quarter Battle / C.Q.B.) (รุนท่ี 2) 

19 - 23 ม.ค. 58 5 วัน 40 40  

๔๕ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบัิตกิารในอาคาร (Building Entry & Close 

Quarter Battle / C.Q.B.) (รุนท่ี 3) 

2 - 6 ม.ีค. 58 5 วัน 40 40  
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หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๔๖ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบัิตกิารในอาคาร (Building Entry & Close 

Quarter Battle / C.Q.B.) (รุนท่ี 4) 

6 - 10 เม.ย. 58 5 วัน 40 40  

๔๗ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะและ

การควบคุมผูขับข่ี , ผูโดยสาร (Vehicle Stop and 

Occupant Control / V.S.O.C)  (รุนท่ี 1) 

26 - 30 ม.ค. 58 5 วัน 40 40  

๔๘ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะและ

การควบคุมผูขับข่ี , ผูโดยสาร (Vehicle Stop and 

Occupant Control / V.S.O.C)  (รุนท่ี 2) 

23 - 27 ก.พ. 58 5 วัน 40 40  

๔๙ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะและ

การควบคุมผูขับข่ี , ผูโดยสาร (Vehicle Stop and 

Occupant Control / V.S.O.C)  (รุนท่ี 3) 

16 - 20 ม.ีค. 58 5 วัน 40 40  

๕๐ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะและ

การควบคุมผูขับข่ี , ผูโดยสาร (Vehicle Stop and 

Occupant Control / V.S.O.C)  (รุนท่ี 4) 

30 ม.ีค.- 3 เม.ย. 58 5 วัน 40 40  

๕๑ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care / 

TCCC)  (รุนท่ี 1) 

9 - 13 ก.พ. 58 5 วัน 40 40  

๕๒ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care / 

TCCC)  (รุนท่ี 2) 

27 เม.ย. - 1 พ.ค. 58 5 วัน 40 40  

๕๓ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care / 

TCCC)  (รุนท่ี 3) 

13 - 17 ก.ค. 58 5 วัน 40 40  

๕๔ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทาง

ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care / 

TCCC)  (รุนท่ี 4) 

17 - 21 ส.ค. 58 5 วัน 40 40  

๑๑ | ห น า  
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หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๕๕ โครงการการฝกอบรมการบรหิารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 1) 

1 - 5 ม.ิย. 58 5 วัน 40 40  

๕๖ โครงการการฝกอบรมการบรหิารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 2) 

24 - 28 ส.ค. 58 5 วัน 40 40  

๕๗ โครงการการฝกอบรมการบรหิารวิกฤตการณ 

(RPM) (รุนท่ี 3) 

7 - 11 ก.ย. 58 5 วัน 40 40  

๕๘ โครงการการฝกอบรมการบรหิารวิกฤตการณ 

(RPM) (รุนท่ี 4) 

๒๑ - ๒๕ ก.ย. ๕๘ 5 วัน 40 40  

๕๙ โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต

ขับเคลื่อน ๔ ลอ (๔ × W Drive)  (รุนท่ี 1) 

16 - 18 ก.ย. 58 12 วัน 40 40  

๖๐ โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต

ขับเคลื่อน ๔ ลอ (๔ × W Drive)  (รุนท่ี 2) 

28 - 30 ก.ย. 58 12 วัน 40 40  

๖๑ โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on Soft 

target (รุนท่ี 1) 

22 - 26 ม.ิย.58 5 วัน 40 40  

๖๒ โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on Soft 

target (รุนท่ี 2) 

21 - 25 ก.ย.58 5 วัน 40 40  

๖๓ โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล

สําคัญ (VIP Protection) (รุนท่ี 1)  

8 - 12 ม.ิย.58 5 วัน 40 40  

๖๔ โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล

สําคัญ (VIP Protection) (รุนท่ี 2) 

6 - 10 ก.ค.58 5 วัน 40 40  

๖๕ โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน 

(รุนท่ี 1) 

18 - 29 พ.ค.58 2 สปัดาห 40 40  

๖๖ โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน 

(รุนท่ี 2) 

13 - 24 ก.ค.58 2 สปัดาห 40 40  

๖๗ โครงการการฝกอบรมการใชอุปกรณพเิศษ

สําหรับการควบคุมฝูงชน (รุนท่ี 1) 

17 - 19 พ.ย.57 3 วัน 40 40  
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หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 

จาํนวน(นาย) 
หมายเหตุ 

แผน สําเร็จ 

๖๘ โครงการการฝกอบรมการใชอุปกรณพเิศษ

สําหรับการควบคุมฝูงชน (รุนท่ี 2) 

20 - 22 พ.ย. 57 3 วัน 40 40  

๖๙ โครงการการฝกอบรมการชวยเหลอื

ผูประสบภัย (Rescue)  (รุนท่ี 1) 

21 - 25 ก.ย.๕๘ 5 วัน 40 40  

๘๐ โครงการการฝกอบรมการชวยเหลอื

ผูประสบภัย (Rescue)  (รุนท่ี 2) 

28 ก.ย. - ๒ ต.ค.๕๘ 5 วัน 40 40  

 

 

๑.๑๓  ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย/บุคลากร 

   

 

ที่ 

 

 

ขอมูล 

จํานวนขาราชการตํารวจ  

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ระดับผูบริหาร 13 - 13 

๒ บุคลากรทําหนาที่ครู/อาจารย 8 - 8 

๓ บุคลากรฝายปกครอง/ครูฝก 13 6 19 

๔ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 42 43 85 

รวม 68 49 125 

 

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

   งบ ป ระม าณ  ที่ ใช ใน ก าร ดํ า เนิ น ก าร เป น งบ ป ระม าณ แ ผ น ดิ น   จํ า น ว น  

270,057,384.00  บาท โดยแบงเปน 

๑) งบดําเนินงาน 69,791,703.00 บาท 

- คาตอบแทน    1,871,160.00 บาท 

- คาใชสอย 48,476,626.94 บาท 

๑๓ | ห น า  
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- คาวัสดุ   7,747,675.54 บาท 

- คาสาธารณูปโภค    ๖,981,972.00 บาท 

๒) งบลงทุน            200,265,681.00       บาท 

- คาครุภัณฑ   2,239,000.00 บาท 

- ที่ดินและส่ิงกอสราง                 197,491,981.00 บาท 

  หากแบงแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรตางๆ  น้ัน เปน  

จํานวนทัง้ส้ิน  57,164,579.00 บาท  โดยมรีายละเอยีด  ดังน้ี 

1.  การฝกอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ 26,059,200.00  บาท 

2.  การฝกอบรมหลักสูตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 203,424.00  บาท 

3.  หลักสูตรการสืบสวน      206,304.00  บาท 

4.  หลักสูตรผูชวยพนักงานสอบสวน      203,424.00  บาท 

5.  หลักสูตรการจราจร      196,800.00  บาท 

6.  หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกําลังพล      199,392.00  บาท 

7.  หลักสูตรการเงนิและงบประมาณ      468,672.00  บาท 

8.  หลักสูตรการสงกําลังบํารุง      455,712.00  บาท 

9.  หลักสูตรครูสอนปองกันและปราปปรามยาเสพติด       246,200.00  บาท 

10. หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด       394,600.00  บาท 

11. หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียน       112,000.00  บาท 

12. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 142  3,475,588.00  บาท 

13. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 144  3,475,588.00  บาท 

14. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 147 3,461,615.00  บาท 

15. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุ

หรือโอนมาเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวนและช้ันพล

ตํารวจ (กอป.) 1,678,329.00 

 

 

บาท 

16. หลักสูตรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน   2,001,492.00  บาท 
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17. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นพ้ืนฐาน (Basic 

Firearms) รุนที่1  273,289.00  

 

บาท 

18. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Firearms) รุนที่2 

                

273,289.00  

 

บาท 

19. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Firearms) รุนที่3 

                

273,289.00  

 

บาท 

20. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Firearms) รุนที่4 

                

273,289.00  

 

บาท 

21. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Firearms) รุนที่5 

                

273,289.00  

 

บาท 

22. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง (Advance Firearms) 

รุนที่ 1 

                 

295,314.00  

 

บาท 

23. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้สูง (Advance Firearms) 

รุนที่ 2 

                 

295,314.00  

 

บาท 

24. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้สูง (Advance Firearms) 

รุนที่ 3 

                 

295,314.00  

 

บาท 

25. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้สูง (Advance Firearms) 

รุนที่ 4 

                 

295,314.00  

 

บาท 

26. โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง (Advance Firearms) 

รุนที่ 5 

                 

295,314.00  

 

บาท 

27. โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก(First Responder) 

รุนที่ 1 

                 

205,200.00  

 

บาท 

28. โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) 

รุนที่ 2 

                 

205,200.00  

 

บาท 

29. หลักสูตรการเจรจาตอรองบคุคลในภาวะวกิฤต (Crisis 

Negotiation) รุนที่ 1 

                 

205,200.00  

 

บาท 
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30. หลักสูตรการเจรจาตอรองบคุคลในภาวะวกิฤต (Crisis 

Negotiation) รุนที่ 2 

                 

205,200.00  

 

บาท 

31. หลักสูตรการเจรจาตอรองบคุคลในภาวะวกิฤต (Crisis 

Negotiation) รุนที่ 3 

                 

205,200.00  

 

บาท 

32. หลักสูตรการเจรจาตอรองบคุคลในภาวะวกิฤต (Crisis 

Negotiation) รุนที่ 4 

                 

205,200.00  

 

บาท 

33. หลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวธิ ี (Office 

Survival and Tactics / O.S.T.) รุนที่ 1 

                 

224,400.00  

 

บาท 

34. หลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวธิ ี (Office 

Survival and Tactics / O.S.T.) รุนที่ 2 

                 

224,400.00  

 

บาท 

35. หลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวธิ ี (Office 

Survival and Tactics / O.S.T.) รุนที่ 3 

                 

224,400.00  

 

บาท 

36. หลักสูตรการอยูรอดของเจาหนาที่และยุทธวธิ ี (Office 

Survival and Tactics / O.S.T.) รุนที่ 4 

                 

224,400.00  

 

บาท 

37. หลักสูตรการเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร  

(Building Entry and Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุนที่ 1 

                 

219,600.00  

 

บาท 

38. หลักสูตรการเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร  

(Building Entry and Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุนที่ 2 

                 

219,600.00  

 

บาท 

39. หลักสูตรการเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร  

(Building Entry and Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุนที่ 3 

                 

219,600.00  

 

บาท 

40. หลักสูตรการเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร  

(Building Entry and Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุนที่ 4 

                 

219,600.00  

 

บาท 

41. หลักสูตรการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/

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

รุนที่ 1 

                 

240,000.00  

 

 

บาท 
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42. หลักสูตรการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/

ผูโดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control / 

V.S.O.C.) รุนที่ 2 

                 

240,000.00  

 

 

บาท 

43. หลักสูตรการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/

ผูโดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control / 

V.S.O.C.) รุนที่ 3 

                 

240,000.00  

 

 

บาท 

44. หลักสูตรการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/

ผูโดยสาร (Vehicle Stop and Occupant Control / 

V.S.O.C.) รุนที่ 4 

                 

240,000.00  

 

 

บาท 

45. หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care / TCCC) รุนที่ 1 

                 

211,200.00  

 

บาท 

46. หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care / TCCC) รุนที่ 2 

                 

211,200.00  

 

บาท 

47. หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care / TCCC) รุนที่ 3 

                 

211,200.00  

 

บาท 

48. หลักสูตรการปฐมพยาบาลทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care / TCCC) รุนที่ 4 

                 

211,200.00  

 

บาท 

49. หลักสูตรการใชอุปกรณพิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน  

      รุนที่ 1 

                

138,800.00  

 

บาท 

50. หลักสูตรการใชอุปกรณพิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน   

รุนที่ 2 

                

138,800.00  

 

บาท 

51. โครงการการฝกอบรมการบริหารวกิฤตการณ (RPM)    

รุนที่ 1 

                 

190,800.00  

 

บาท 

52. โครงการการฝกอบรมการบริหารวกิฤตการณ (RPM)     

รุนที่ 2 

                 

190,800.00  

 

บาท 
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53. โครงการการฝกอบรมการบริหารวกิฤตการณ (RPM)    

รุนที่ 3 

                 

190,800.00  

 

บาท 

54. โครงการการฝกอบรมการบริหารวกิฤตการณ (RPM)    

รุนที่ 4 

                 

190,800.00  

 

บาท 

55. โครงการการฝกอบรมการเตรียมความพรอมเจาหนาที่

รักษาสันติภาพ ( Individual Police Officer / IPO) 

              

1,013,424.00  

 

บาท 

56. โครงการการฝกอบรมการขับขี่รถยนตขับเคล่ือน4ลอ 

(4xW Drive) รุนที่ 1 

                 

142,400.00  

 

บาท 

57. โครงการการฝกอบรมการขับขี่รถยนตขับเคล่ือน4ลอ 

(4xW Drive) รุนที่ 2 

                 

142,400.00  

 

บาท 

58. โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on Soft Target 

รุนที่ 1 

                 

190,800.00  

 

บาท 

59. โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on Soft Target 

รุนที่ 2 

                 

190,800.00  

 

บาท 

60. โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคลสําคญั (VIP 

Protection) รุนที่ 1 

                 

190,800.00  

 

บาท 

61. โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคลสําคญั (VIP 

Protection) รุนที่ 2 

                 

190,800.00  

 

บาท 

62. โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน รุนที่ 1      408,800.00  บาท 

63. โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน รุนที่ 2     408,800.00  บาท 

64. โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) 

รุนที่ 1 

                 

224,400.00  

 

บาท 

65. โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) 

รุนที่ 2 

                 

224,400.00  

 

บาท 

66. หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจระดับครูฝก (ช้ัน

ประทวน) 

                 

349,600.00  

 

บาท 
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67. หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจระดับครูฝก      

(ช้ันสัญญาบัตร) 

                 

435,800.00  

 

บาท 

68. หลักสูตรการตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) 308,000.00  บาท 

69. หลักสูตรการตอตานการกอการราย (ฝายปฏบิัติการ   

สายตรวจ) 

                 

284,000.00  

 

บาท 

70. โครงการเพ่ิมทักษะการยิงปนสําหรับครูฝก (ครูแมไก)     รุนที่ 1  462,600.00  บาท 

71. โครงการเพ่ิมทักษะการยิงปนสําหรับครูฝก (ครูแมไก)    รุนที่ 2   462,600.00  บาท 

 

๑.๑๕  โครงสรางองคกร กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  เปนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  แบงการ

บริหารงานเปน ๔ กองกํากับการ ดังน้ี 

๑. ฝายอํานวยการ  มหีนาที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานกําลัง

พล  งานประชาสัมพันธ  งานศึกษาอบรม  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร งาน

คดีและวนัิย  งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ งานการเงนิและงานบัญชี งานสื่อสาร และงาน

รักษาการณ 

๒. ฝายบริการการฝกอบรม  มหีนาที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  คัดเลือกและ

เตรียมการ  งานผลิตเอกสารและตํารา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด  งานประกัน

คุณภาพและงานวัดผลและประเมนิผล 

๓. ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม  ประกอบดวย กองรอยที่ ๑ – ๓  งานกีฬาและ

นันทนาการ และครูฝกพลศึกษา   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับ

บัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  

๔. ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการฝก ๑ (สนามยิงปน 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ และอาคารฝกทางยุทธวิธี) งานการฝก ๒ (สนามฝกตาง ๆ ของ

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เชน สนามยิงปน  สนามขับรถทางยุทธวธิี  เมืองจําลอง

สถานการณ) และงานครูฝกยุทธวธิตํีารวจ 
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กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง

ฝายอํานวยการ

งานธุรการและ   
กาํลังพล

งานยุทธศาสตร์และ
แผนงานงบประมาณ

งานการเงินและ
พลาธิการ

งานรักษาการณ์

ฝายบริการการฝกอบรม

งานวิชาการ คัดเลือก
และเตรียมการ

งานผลิตตาํราและ
เอกสาร

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ห้องสมุด

งานประกนัคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล

ฝายปกครองและกิจการ

การฝกอบรม

กองร้อยที่ ๑

กองร้อยที่ ๒

กองร้อยที่ ๓

การกีฬาและ
นันทนาการ

อาจารย์พลศึกษา

ศูนยฝกยุทธวธีิ

งานการฝึก ๑

งานการฝึก ๒

งานครูฝึกยุทธวิธี

ตาํรวจ
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รองผูกํากับการ 

ฝายปกครองและกจิการ

 

ผูบังคับกองรอย 

(กองรอยท่ี ๑) 

ผูบังคับกองรอย 

(กองรอยท่ี ๒) 

ผูบังคับกองรอย 
(กองรอยท่ี ๓) 

สารวัตร 

งานกีฬาและนนัทนาการ 

ครูฝกพลศกึษา 

ผูกํากับการ 
ฝายปกครองและกจิการ

การฝกอบรม 

รองผูบังคับการ 

ฝกอบรมตํารวจกลาง 

๑.๑๖ โครงสรางการบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

รองผูกํากับการ 

ฝายอํานวยการ 

สารวัตร 
งานธุรการ/กําลังพล 

สารวัตร 
งานยุทธศาสตรฯ 

สารวัตร 

งานการเงินฯ 

สารวัตร 

งานรักษาการณ 

รองผูบังคับการ 

ฝกอบรมตํารวจกลาง 

ผูกํากับการ 

ฝายอํานวยการ 

รองผู้กํากับการ 

ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ 

สารวัตรงานการฝก๑ 
(สนามยิงปน ตร. และ
อาคารฝกทางยุทธวิธี) 

สารวัตรงานการฝก๒ 
(สนามยิงปนตางๆ ณ 

บก.ฝรก.) 

สารวัตรงานครูฝก

ยุทธวิธีตํารวจ 

ผูกํากับการ 

ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ 

รองผูกํากับการ 

ฝายบรกิารการ

 

สารวัตร 

งานวิชาการ ฯ 

สารวัตร 

งานผลติเอกสารฯ 

สารวัตร 

งานเทคโนโลยี

 

สารวัตร 

งานประกันคุณภาพฯ 

ผูกํากับการ 

ฝายบรกิารการฝกอบรม 

รองผูบังคับการ 

ฝกอบรมตํารวจกลาง 
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๑.๑๗ 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.  นําผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทําแผนการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากรใหมีความรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง

ตอเน่ือง 
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๑.๑๘ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณ ภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๕7  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการ ซึ่งกอง

บังคับการฝกอบรมตํารวจกลางไดดําเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการดําเนินการในหัวขอดังกลาว โดยมี

รายละเอยีด  ดังน้ี 

ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ตัวบงช้ีที่ ๗   

ผลของการ

ดําเนินงานของจุดที่

ใหบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพที่

มผีลตอชุมชน สังคม 

ประเทศ 

1. ควรจัดทําจุดบริการในรูป

โครงการที่กําหนดวัตถุประสงค

อยางชัดเจน   เพ่ือจะไดนําผลการ

ประเมนิ ไปพัฒนาตอยอด และ

ดําเนินการอยางตอเน่ือง 

มกีารจัดทําจุดบริการในรูปโครงการที่

กําหนดวัตถุประสงคอยางชัดเจน  และมี

การดําเนินโครงการตามวงจรเดมมิ่ง 

(PDCA) 

 2. ควรประชาสัมพันธจดุบริการฯ 

ใหชุมชน สังคม ทราบ เพ่ือให

คุมคากับ การดําเนินงาน และ

สรางคุณคาตอสังคม 

มกีารจัดทําแผนพับเพ่ือประชาสัมพันธจุด

บริการฯ ใหชุมชน สังคมทราบ 

 3. ควรจัดทําเปาหมายของ

โครงการใหเปนเชิงปริมาณ เพ่ือ

สามารถวัดผลไดอยางเปน

รูปธรรม 

จัดทําเปาหมายของโครงการใหเปนเชิง

ปริมาณ   

 4. ควรประเมนิผลงานตางๆ และ

นําเสนอผูบังคับบัญชา เพ่ือเปน

แนวทางการพัฒนาในปตอไป 

มกีารรายงานผลการประเมนิความพึง

พอใจของผูรับบริการแลวรายงานให

ผูบังคับบัญชาทราบ 
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ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ตัวบงช้ีที่ 8 

การสงเสริมและ

สนับสนุนดานศิลปะ

และวัฒนธรรม 

ควรจัดทําแผนการสงเสริมและ

ทํานุบํารุงดานศิลปวัฒนธรรม 

เพ่ือใหหนวยมทีศิทางและสามารถ

ดําเนินการไดอยางตอเน่ือง 

จัดทําแผนการสงเสริมและทํานุบํารุงดาน

ศิลปวัฒนธรรม 

ตัวบงช้ีที่ ๙  

การพัฒนา

สุนทรียภาพในมติิ

ทางศิลปะและ

วัฒนธรรม 

เน่ืองจาก บก.ฝรก. มผีูเขารับ

การศึกษาอบรมเปนจํานวนมาก 

จงึควรคํานึงถงึความปลอดภัย

ดานอาคารสถานที่เปนอยางย่ิง 

โดยเฉพาะถนนบางแหงที่เปนหลุม

บอ ควรไดรับการปรับปรุง

ซอมแซม ใหปลอดภัยตอบุคลากร

และผูเขารับการศึกษาอบรม 

ดําเนินการซอมแซมถนนภายในบริเวณ 

บก.ฝรก. 

ตัวบงช้ีที่ 11 ผลการ

พัฒนาบุคลากรของ

หนวยศึกษาอบรม 

เหน็ควรจัดฝกอบรมใหความรูดาน

ประกันคณุภาพการศึกษา   แก

บุคลากรอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ

อยางย่ิงผูไดรับมอบหมาย   ให

จัดทําเอกสารประกอบตัวบงช้ี 

มกีารจัดฝกอบรมใหความรูดานประกัน

คุณภาพการศึกษาแกบุคลากร และประชุม

ช้ีแจงทําความเขาใจผูไดรับมอบหมายให

จัดทําเอกสารประกอบตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีที่ ๑5 

ผลการประเมนิการ

ประกันคุณภาพ

ภายในหนวยศึกษา

อบรม 

 

การจัดทําหลักฐานตาง ๆ ที่นํามา

อางองิควรครบถวนตรงตาม

เกณฑการดําเนินงาน และทํา 

Highlight รายละเอยีดที่เกี่ยวของ

เพ่ือใหการตรวจสอบเกดิความ

รวดเร็วและถูกตอง 

เอกสารอางองิที่นํามาประกอบการตรวจ

ประเมนิของตัวบงช้ีตางๆ ตรงตามเกณฑ

การดําเนินงานและทํา Highlight 

รายละเอยีดที่เกี่ยวของ 
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ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ตัวบงช้ีที่ 16 การนํา

ผลการประเมนิ

คุณภาพภายในไป

พัฒนาหนวยศึกษา

อบรม 

ควรมกีารนําวงจรคุณภาพ PDCA 

มาใชในการพัฒนางานใหมี

ประสิทธิภาพตามที่ไดกําหนดไว

เปนระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพของหนวย 

มกีารนําวงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการ

พัฒนางาน 

ตัวบงช้ีที่ 17 

ความสําเร็จของการ

พัฒนาผูศึกษาอบรม

ตามอัตลักษณที่

หนวยศึกษาอบรม

กําหนด 

บุคลากรและผูเขารับการฝกอบรม

สวนใหญยังไมทราบและ 

ไมเขาใจเกี่ยวกับอัตลักษณ ควร

กําหนดรูปแบบการประชาสัมพันธ 

อยางตอเน่ือง เพ่ือสรางการรับรู

และความเขาใจ รวมทัง้สรางความ

รวมมอืการปฏบิัติตามกลยุทธที่

กําหนดและมกีารประเมนิผูเขารับ

การฝกอบรมตามอัตลักษณเปน

ระยะ 

ประชาสัมพันธอัตลักษณของ บก.ฝรก. ให

บุคลากรและผูเขารับการฝกอบรมทราบ  

โดยระบุไวในคูมอืการฝกอบรมของแตละ

หลักสูตร และเผยแพรในเว็บไซตของหนวย 

ตัวบงช้ีที่ ๑8 

ความสําเร็จของ

โครงการหรือ

กจิกรรมที่หนวย

ศึกษาอบรม ช้ีนํา 

ปองกันหรือ

แกปญหาของสังคม 

ควรใชศักยภาพและการมสีวนรวม

ของบุคลากรทุกระดับของหนวยใน

การดําเนินงาน 

บุคลากรทุกระดับของ บก.ฝรก.มสีวนรวม

ในการดําเนินโครงการที่ช้ีนํา ปองกันหรือ

แกปญหาของสังคม  

ควรมกีารติดตามผลในการ

ดําเนินงานในพ้ืนที่อยางสม่ําเสมอ 

มกีารติดตามผลหลังจากการดําเนิน

โครงการ 
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สวนท่ี ๒ 

ผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ี 

 

ตัวบงชี้ที่  ๑  ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธรียศ  สัตบุษย 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ชาญ   ทองใบใหญ 

2. ส.ต.อ.หญิง สินีรัตน   ยุทธกจิ  

โทรศัพท : 096 – 851 - 6168 โทรศัพท : ๑. ๐๘๙-๔๑๐-๔๘๙๑ 

   2. 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 

    จํานวนผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ   

    จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมทัง้หมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา หนวยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผูสําเร็จการศึกษา

อบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึง

วสัิยทัศน  พันธกจิ และความตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการ

สอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ

แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมนิหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการใหคําแนะนําผูสําเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายช่ือพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ในปงบประมาณ 2558 บก.ฝรก.ได ดําเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการฝกอบรมต้ังแต 8 สัปดาหขึ้นไป จํานวน  6 หลักสูตร    

ดังมรีายละเอยีด ตอไปน้ี 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ  มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน    

354  คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ จํานวน     

282 คน  คิดเปนรอยละ  79.66  ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ 

เทากับ 3.98 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1) 

2. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอน

มาเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.)  มีผูเขารับการฝกอบรม

จํานวน  98  คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ  

จํานวน  98   คน  คดิเปนรอยละ  100 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ 

เทากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2) 

เอกสารหมายเลข ๑  

รายละเอยีดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรนักเรียนนายสิบ

ตํารวจ 

เอกสารหมายเลข ๒  

รายละเอยีดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร กอป. 

 

๒๗ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 2558 

 



ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3. หลักสูตรสารวัตร รุนที่  142  มีผู เขารับการฝกอบรมจํานวน 

194 คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ  จํานวน  

194   คน  คิดเปนรอยละ 100  ใชบัญญั ติไตรยางศเทียบ 

เทากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 3) 

4. หลักสูตรสารวัตร รุนที่  144  มีผู เขารับการฝกอบรมจํานวน 

192 คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ  จํานวน 

192  คน  คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 

5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4) 

5. หลักสูตรสารวัตร รุนที่  147  มีผู เขารับการฝกอบรมจํานวน    

127 คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ  จํานวน     

127 คน  คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 

5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 5) 

6. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน  มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน 131 

คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ  จํานวน   

131  คน  คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 

5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 6) 

 โดยเฉล่ียทุกหลักสูตร  มีผูผานการทดสอบตามเกณฑ

มาตรฐานวชิาการ คดิเปน 4.83 คะแนน รายละเอยีดตามตาราง ดังน้ี 
 

หลักสูตร คาเฉลี่ย 

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 3.98 

๒. หลักสูตร กอป. 5.00 

๓. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 142 5.00 

๔. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 144 5.00 

5. หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 147 5.00 

๖. หลักสูตรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน 5.00 

คาเฉลี่ย 4.83 
 

เอกสารหมายเลข 3 

รายละเอยีดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 

142 

เอกสารหมายเลข 4 

รายละเอยีดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 

144 

เอกสารหมายเลข 5  

รายละเอยีดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 

147 

เอกสารหมายเลข 6  

รายละเอยีดตางๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน 
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การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.71 4.83 4.83 ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. ครู/อาจารย ตลอดจนวิทยากรภายนอกที่เชิญมาสอนหลักสูตรตางๆ ของ บก.ฝรก. น้ัน เปน

ผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความสามารถเฉพาะทาง  รูลึก  รูจริงในเร่ืองที่สอน  ทําใหผูเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง 

สามารถนําไปตอยอดในการไปปฏบิัติงานจริงได 

2. หลักสูตรที่  บก.ฝรก.ดําเนินการจัดขึ้นน้ันคอนขางหลากหลาย  และครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจเกือบทุกดาน  ซึ่งเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 

  

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

1. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนนายสิบตํารวจมเีวลาเพ่ือทบทวนบทเรียนใหมากขึ้น  

2. ควรลดกจิกรรมที่กระทบเวลาเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ 

3. ควรจัดสอนเสริมใหแกนักเรียนกลุมที่ไดรับมอบหมายใหไปทําภารกจิพิเศษในชวงเวลาเรียน 
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ตัวบงชี้ที่  ๒  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธรียศ  สัตบุษย 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน   ณัฐไตรสิทธิ์ 

2. ส.ต.อ.หญิง รพีพร   เพียรพนัสสัก 

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

   2.  ๐๘๘-๒๑๓-๖๙๙๙ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้  :  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 แตไมมผีูใตบังคับบัญชา และไมมผีูรับบริการ 

 ผูที่เกี่ยวของ หมายถงึ เพ่ือนรวมงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม 
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 กรณีที่ ๔  ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนรวมงาน มผีูรับบริการ แตไมมผีูใตบังคับบัญชา 

 ผูที่เกี่ยวของ หมายถงึ เพ่ือนรวมงาน และผูรับบริการ 

 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ หมายถึง คาเฉล่ีย

ของระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา หนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษา

อบรมในทุกหลักสูตรของหนวยศึกษาอบรมที่ใชในการประเมิน ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษา

อบรม ๓ - ๖ เดือน โดยใชมาตราสวนประมาณคา ๕ ระดับ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชคาเฉล่ียของคะแนนประเมนิความพึงพอใจ  คะแนนเต็ม ๕  

 หมายเหตุ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด  ตองไดรับกลับคืนไมนอย

กวารอยละ ๘๐ ของผูสําเร็จการศึกษาอบรม  และแบบประเมินของผูที่เกี่ยวของ ตองไดรับกลับคืนไม

นอยกวารอยละ ๘๐ ของผูสําเร็จการศึกษาอบรม  เชนกัน  

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ขอมูลพ้ืนฐานและรายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด 

และผูที่เกี่ยวของ โดยคิดเปนคาเฉล่ียของความพึงพอใจ (เทียบจาก ๕ ระดับ) ที่ไดจากการประเมิน

ผูสําเร็จการศึกษาอบรมที่ทํางานดวยต้ังแต ๓ - ๖ เดือน ทั้งน้ีการประเมินตองครอบคลุมทั้ง ๓ ดาน 

ไดแก ๑) ความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒) ความรูความสามารถพ้ืนฐานที่

สงผลตอการทํางาน และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.ไดสงแบบสอบถามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัด และผูที่เกี่ยวของตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมที่

จัดทําโดย สศป.บช.ศ. เพ่ือประเมินความพึงพอใจตอผู สําเร็จการ

ฝกอบรม 2 หลักสูตร ดังน้ี 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป พ.ศ.2556 ซึ่ง

มจีํานวน  354  คน ดําเนินการฝกอบรมระหวางวันที่ 1 พ.ย.2556 – 

31 ต.ค.2557  ฝายบริการการฝกอบรมไดสงแบบประเมินติดตาม

ผูสําเร็จการฝกอบรมไปยังตนสังกัดของผูสําเร็จการฝกอบรมทุกคน  

ในชวงเดือน พ.ค.2558 (เอกสารหมายเลข ๑)  หลังจากสําเร็จการ

ฝกอบรมประมาณ  6 เดือน  แบบสอบถามที่สงไปยังตนสังกัดของ

ผูสําเร็จการฝกอบรมแตละคนจะประกอบดวย 3 ชุด คอื แบบสอบถาม

ผูบังคับบัญชา  และแบบสอบถามผูเกี่ยวของ คือ เพ่ือนรวมงาน  และ

ผูรับบริการ (เอกสารหมายเลข ๒)  ซึ่งสามารถนํามาสรุปผลการ

ประเมนิ  ดังน้ี 
 

กลุมบุคคล แบบสอบถาม

ตอบกลับ 

คดิเปน    

รอยละ 

คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 

ผูบังคับบัญชา 315 88.98 4.85 

ผูเกี่ยวของ 582 164.41 4.89 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 4.87 

 

๒. หลักสูตรสารวัตร  รุนที่ 142  ซึ่งมีจํานวน  194  คน  

ดําเนินการฝกอบรมระหวางวันที่ 2 ก.พ.2558 – 10 เม.ย.2558  

ฝายบริการการฝกอบรมไดสงแบบประเมนิติดตามผูสําเร็จการฝกอบรม

ไปยังตนสังกัดของผูสําเร็จการฝกอบรมทุกคน (เอกสารหมายเลข ๓) 

แบบสอบถามที่ ส งไปประกอบด วย 3 ชุด  คื อ  แบบสอบถาม

ผูบังคับบัญชา  และแบบสอบถามผูเกี่ยวของ คือ เพ่ือนรวมงาน  และ

ผู รับบริการ (เอกสารหมายเลข ๔) ซึ่งสามารถนํามาสรุปผลการ

ประเมนิ  ดังน้ี 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

รายละเอียดหนังสือสง

แบบสอบถามไปยังตนสังกัด

ของผูสําเร็จการฝกอบรม

หลักสูตรนักเรียนนายสิบฯ 

เอกสารหมายเลข ๒  

แบบสอบถามตอบกลับจาก

ตนสังกัดของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือสง

แบบสอบถามไปยังตนสังกัด

ของผูสําเร็จการฝกอบรม

หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 

142 

เอกสารหมายเลข ๔  

แบบสอบถามตอบกลับจาก

ตนสังกัดของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมหลักสูตร

สารวัตร รุนที่ 142 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 

กลุมบุคคล แบบสอบถาม

ตอบกลับ 

คดิเปน    

รอยละ 

คาเฉลี่ยความ

พึงพอใจ 

ผูบังคับบัญชา 162 83.51 4.91 

ผูเกี่ยวของ 260 134.02 4.87 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 4.89 

  

 เมื่อหาคาเฉล่ียของทั้ง 2 หลักสูตร ไดคาเฉล่ียการประเมิน 

ดังน้ี 

หลักสูตร คาเฉลี่ยความพึงพอใจ 

นักเรียนนายสบิตํารวจ 4.87 

สารวัตร รุนที่ 142 4.89 

คาเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม 4.88 
 
 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 4.88 4.88  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 กานตชนก   บุญศิวนนท  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย  จรัสบญุประชา 

๒. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร  ลบลํ้าเลิศ 

๓. พ.ต.ท.ฤทธรุิจ  เขมะวนิช 

๔. ร.ต.ท.หญิง ธัญนิชา   อนิทรเภา 

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

 : ๐๘5-136-1102 

 : ๐๘๔-007-4512 

 : ๐๘๔-๔๔๑-๖๑๔๕ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com E-mail : Tannicha.JU@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางของผู

ศึกษาอบรม และจัดใหผูศึกษาอบรมมสีวนรวมในกจิกรรมการเรียนรูมากทีสุ่ด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการ

การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูศึกษาอบรม และการจัดใหผูศึกษาอบรมมี

สวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมากที่สุด เชน การเปดโอกาสใหผู ศึกษาอบรมไดฝกประสบการณ

ภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทําโครงการ มีหองสมุดและระบบ

สืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอในการศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมไดดวยตนเอง 

 รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมหีลายรูปแบบ เชน 

 ๑. การเรียนรูจากกรณปีญหา (Problem-based Learning:PBL) 

 ๒. การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study) 

 ๓. การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 
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 ๔. การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self Study) 

 ๕. การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning) 

 ๖. การเรียนรูที่เนนการวจิัยเพ่ือสรางองคความรู (Research-based Learning) 

 ๗.  การเรียนรูที่ใชวธิสีรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach) 

 

ประเด็นการพิจารณา 

  ๑   หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวทิยากรมคีวามรู

ความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแตละหลักสูตร 

 ๒   หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวทิยากรวเิคราะห

ศักยภาพของผู ศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหมา

ปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร 

 ๓   หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่

เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ 

 ๔   ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากรมีการประเมินผลการฝกอบรมที่สอดคลองกับ

สภาพการศึกษาอบรมที่จัดใหผูศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผูศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความ

แตกตางระหวางบุคคล และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูศึกษา

อบรมไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

 ๕   ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวทิยากร สามารถบูรณาการความรูและประสบการณจากขอ 

๑ ถงึ ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนตอไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได ๑ ขอ ดําเนินการได ๒ ขอ ดําเนินการได ๓ ขอ ดําเนินการได ๔ ขอ ดําเนินการได ๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสราง

ความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่กําหนดไว 
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๒. รายงานผลการดําเนินงานที่แสดงขอมูลวาผูที่เกี่ยวของมคีวามรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนด 

๓. มาตรการที่หนวยศึกษาอบรมไดกําหนดขึ้นเพ่ือใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวทิยากร

ดําเนินการวเิคราะหศักยภาพผูศึกษาอบรม และเขาใจผูศึกษาอบรมเปนรายบุคคล 

๔. เอกสารหลักฐานหรือคูมือที่เปนแนวทางปฏบิัติตามมาตรการที่กําหนดไว โดยมกีารประกาศ

หรือเผยแพรอยางกวางขวางรายงานหรือผลการวจิัยเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถในการจัด

ประสบการณที่เนนผู ศึกษาอบรมเปนสําคัญรวมถึงเอกสารอื ่น ๆ เชน แผนการสอน การจัด

กิจกรรม สัดสวนวิชา ส่ือ เทคโนโลยี เปนตน 

 ๕. รายงานหรือผลการวจิัยเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่

เนน ผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ รวมถงึเอกสารอืน่ ๆ เชน แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดสวนวิชา ส่ือ 

เทคโนโลยี เปนตน  

 ๖. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมนิผลการศึกษาที่คํานึงถงึความแตกตางระหวาง

บุคคลของผูศึกษาอบรม  

 ๗. เอกสารหลักฐานการนําผลประเมนิมาปรับเปล่ียนการศึกษาอบรมที่เหมาะสม เพ่ือพัฒนาผู

ศึกษาอบรมใหเต็มศักยภาพ  

 ๘. เอกสารหลักฐานที่แสดงถงึการบูรณาการความรูและประสบการณจากการจัดการศึกษา

อบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป  

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และ

ครูฝก และหรือวิทยากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการจัดการศกึษาอบรม และหลักสูตรศึกษา

อบรมในแตละหลักสูตร 

 มคีูมอืการปฏบิัติงานของ บก.ฝรก. ในสวนที่เกี่ยวของ

กับการจัดหลักสูตรที่เพ่ิมเติมขึ้นจากคูมือการปฏิบัติงานของ 

บช.ศ. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏบิัติงานของแตละหนวยใน 

เอกสารหมายเลข 1.๑  

คูมอืการปฏบิัติงานเพ่ิมเติม 

เอกสารหมายเลข ๑.๒  

รายงานการประชุมฝาย

บริการการฝกอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑.๓  

แถลงหลักสูตรตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก. ใหมีความเขาใจตรงกัน  สามารถปฏิบัติงานไปใน

แนวทางเดียวกัน  เน่ืองจากตามโครงสรางองคกรของ บก.ฝรก. 

ไมมีกลุมงานอาจารย  ทวา บก.ฝรก.ได รับการสนับสนุน

อาจารยจาก กลุมงานอาจารย จาก บช.ศ.  ดวยเหตุน้ี บก.ฝรก.

จงึไดจัดทําคูมอืการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 

เพ่ือเปนมาตรการสงเสริมใหทุกหนวยปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธภิาพ   

 กอนที่จะมีการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ฝาย

บริการการฝกอบรม  กลุมงานอาจารย และฝายปกครองฯ จะมี

การประชุมรวมกัน (เอกสารหมายเลข ๑.๒)  เพ่ือทําความเขาใจ

เปาหมายของการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรตางๆ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๓)  ตลอดจนการวางแนวทางในการวิเคราะห

ผู เ รียนเปนรายบุคคล แนวทางการฝกอบรม  และการ

ประเมนิผล 

 

๒ หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และ

ครูฝก และหรือวิทยากรวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษา

อบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผล

การว ิเคราะห มาป ร ับป ร ุงแผ นการเร ียน รู ในแต ละ

หลักสูตร 

 มีการกําหนดใหอาจารยทําการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลตามแบบฟอรมที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑) 

โดยอาจารยผูสอนตองสรางเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบเอง ให

เหมาะสมกับเร่ืองที่จะวิเคราะหผูเรียนในแตละดาน เชน การวัด

ความรูความสามารถ หรือความพรอมดานสติปญญา ก็จะใช

แบบทดสอบ  ซึ่ง ครอบคลุมสาระหลักๆ ที่จะเรียนรูสอดคลอง 

เอกสารหมายเลข 2.๑  

ผลการวเิคราะหศักยภาพ

ผูเรียน (กอนการเรียนการ

สอน) หลักสูตรนักเรียนนาย

สิบตํารวจ  

เอกสารหมายเลข 2.๒  

แผนการสอนและบันทกึหลัง

การสอนรายวชิาตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 กับประเด็นที่จะวัดหรือประเมินผูเรียนในแตละดานและมีการ

กําหนดระดับอยางชัดเจน   จากน้ันสรุปผลการวิเคราะห  แลว

นําผลการวิเคราะหมาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึก

ลงในบันทึกหลังการสอน (ดานวิธีการจัดการเรียนการสอน  

การใชส่ือ  การประเมนิผลการเรียน เปนตน) (เอกสารหมายเลข 

๒.๒) 

 

 

3 ห น ว ยศ ึก ษ าอ บ รม ม ีก า รสํ า รว จ /ป ระเม ิน ค ว าม รู

ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูศกึษาอบรม

เปนสําคัญ 

ฝายบริการการฝกอบรมจัดทําแบบประเมินความรูการ

จัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญของอาจารย (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑)  โดยอาจารยทุกคนผานเกณฑการประเมนิรอย

ละ ๘๐ คดิเปนรอยละ ๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข 3.๑  

แบบประเมนิความรู

ความสามารถในการจัด

ประสบการณที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ 

เอกสารหมายเลข 3.๒  

สรุปการประเมินกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญของอาจารย 

4 ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากรมกีารประเมินผล

การฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดใหผู

ศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผูศึกษาอบรมมีการ

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบ ุคคล และนําผลการ

ประเมินมาปรับเปลี ่ยนการศึกษาอบรม เพื ่อพัฒนาผู

ศึกษาอบรมไดอยางมปีระสทิธิภาพ 

 อาจารยมีวธิีการประเมินผลที่หลากหลาย  และตรงตาม

สภาพจริง (เชน การทดสอบ  การสังเกต  การนําเสนอผลงาน  

การแสดงความคดิเห็น  การปฏบิติัจริง)  สอดคลองกับสภาพการ

เรียนรูและคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งจะปรากฏใน

แผนการสอนและบันทกึการสอน (เอกสารหมายเลข ๔.๑) 

เอกสารหมายเลข 4.๑  

แผนการสอนและบันทกึหลัง

การสอนวชิาตางๆ หลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ 

(นสต.) 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 อาจารยนําผลการประเมินมาพัฒนาแนวการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือพัฒนาผูศึกษาอบรม โดยบันทึกไวในบันทึกหลังการ

สอน 

 

 

๕ ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวทิยากร สามารถบูรณาการ

ความรูและประสบการณ จากขอ ๑ ถึ ง ๔ มาพัฒ นา

การศกึษาอบรมในรุนตอไป 

 อาจารย สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัง

การเสร็จส้ินการสอนในแตละหลักสูตร  ในรูปแบบของ PMIA: 

Plusจุดเดน; Minusจุดดอย; Interesting pointจุดที่ควรพัฒนา; 

Approach แนวทางการพัฒนา  (เอกสารหมายเลข ๕ .๑ )  

จากน้ันก็ทําการประชุมรวมกันเพ่ือสรุปผลการวิเคราะหของแต

ละวิชา (เอกสารหมายเลข ๕.๒)  เพ่ือนําขอมูลมาจัดกิจกรรม

บูรณาการผูเรียนในภาคบูรณาการ (เอกสารหมายเลข ๕.๓)  

โดยนําทฤษฎี และความรูที่เรียนมาในภาควิชาการ มาจัดเปน

สถานการณจําลอง  เพ่ือใหผูเรียนไดเตรียมพรอมกอนออกไป

ปฏิบัติงานจริง และมีการประเมินผลเปนรายบุคคล จากน้ันมี

การสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือนําไปพัฒนาการจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรในรุนตอไป 

เอกสารหมายเลข 5.๑  

แบบฟอรมการบูรณาการผล

การวเิคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลเพ่ือนํามาเปนแนว

ทางการปรับปรุงการเรียน

การสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญ 

เอกสารหมายเลข 5.๒    

รายงานก ารป ระ ชุมฝ าย

บริการการฝกอบรม บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข 5.๓    

การจัดกิจกรรมบูรณาการ 

นสต. 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕  ดมีาก บรรล ุ
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.ไดรวบรวมเอกสารแถลงหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีการฝกอบรมในแตละ

ปงบประมาณไว  ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกแกครูอาจารยในการทําความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษาอบรม 

๒.  ครูอาจารยมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางดี  

เนนใหผูเรียนไดลงมอืปฏบิัติจริงในการจัดกจิกรรมภาคบูรณาการ 

๓.  ครูอาจารยไดมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคลทําใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 
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ตัวบงชี้ที่ ๔ จํานวนงานวจัิย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญิง  กานตชนก   บุญศิวนนท 

๒.พ.ต.อ.ชัยวัฒน   ศรีอัศวอมร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ภานุภณ   ชัยสนิท 

๒. พ.ต.ท.หญิง อชิตา   ตาครู  

๓. พ.ต.ต.หญิง  อมรรัตน   ณัฐไตรสิทธิ์ 

๔. ด.ต.ยุกต  เทอดไทย 

โทรศัพท : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-๓๕๗-๑๓๑๓ 

โทรศัพท : ๐๘๑-๔๘๘-๕๙๑๒ 

            : ๐๙๒-๓๕๔-๖๖๕๙ 

            : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail : panupoo@hotmail.com 

          : coffea_tee@hotmail.com 

          : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละป  

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอนภาค

วชิาการหรือภาคการฝก  

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ  

 ครูฝก หมายถงึ ผูที่มคีวามเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวธิ ีและสามารถทําการสอนในวชิาทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมายได  

 งานวจัิย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมกีารศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบยีบวธิีวจิัย 

เพ่ือใหเกดิเปนองคความรูใหม หรือเปนการตอยอดองคความรูเดิม หากเปนงานวจัิยในชั้นเรียน ตองมี
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การศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบยีบวธิีวจิัยที่เหมาะสม เนนกระบวนการที่เปนเหตุเปนผล โดยนับ

กจิกรรมที่อยูบนพ้ืนฐานของกระบวนการตอไปน้ี ๑) เปาหมาย/วัตถุประสงค ๒) ระบุปญหา ๓) มวีธิกีาร

ดําเนินการ ๔) มกีารเก็บและบันทกึขอมูล ๕) มีการวเิคราะหสรุปผลและแนวทางการนําความรูที่ไดจาก

การดําเนินการไปใชประโยชน  

 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสรางสรรคที่มีการศึกษา

คนควาจากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกตใชองค

ความรูและประสบการณของครู/อาจารย และครูฝก เพ่ือสงเสริมการพัฒนาทกัษะและการเรียนรูของผู

ศึกษาอบรมอยางเปนรูปธรรม โดยมหีลักฐานชัดเจน หรือเปนผลงานที่แสดงความกาวหนาทางวชิาการ 

เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชนหรือแสดงความเปนตนแบบ ตนความคิดของผลงาน 

หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งส่ิงประดิษฐและผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงาน

การคิดคนกระบวนการฝกซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจากแหลงอางอิงที่

เชื่อถอืได 

 หมายเหตุ หนวยงานรับรองนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ถาเปนระดับกองบังคับการตอง

ไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใช

กองบัญชาการที่เปนหนวยงานตนสังกัด  

 การนับจํานวนงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ หมายถึง ใหนับผลงานนวัตกรรม และ

หรือส่ิงประดิษฐ ที่ครู/อาจารย และครูฝก ดําเนินการจัดทําเสร็จส้ินในปงบประมาณน้ัน ๆ และตองมี

เอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหนวยงานซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจาก

แหลงอางองิที่เช่ือถอืไดเทาน้ัน 

 

วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

  ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๑๐ เทากับ ๕ คะแนน 

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ   

                 จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท้ังหมด 

X ๑๐๐ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. จํานวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก

ทัง้หมด  

 ๒. จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝกทัง้หมด ที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม

ปงบประมาณ โดยปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครู

ฝก ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป  

  ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ 

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มจีํานวนอาจารยและครูฝกจํานวนทัง้ส้ิน  13 คน 

(เอกสารหมายเลข ๑) โดยมรีายละเอยีดดังน้ี 

- อาจารยที่มคีําส่ังใหมาปฏบิัติราชการจาก กลุมงานอาจารย 

บช.ศ. จํานวน ๖ คน ปฏิบั ติหนาที่สอน ที่ศาลายา จําวน 5 คน 

(เอกสารหมายเลข ๒)  และดูแลภารกิจการกอสรางและดําเนินงานที่

ศู น ย ฝ ก ยุ ท ธวิธี ตํ ารวจกลาง  ต .ห นองสาห ร าย   อ .ป าก ช อ ง                

จ.นครราชสีมา จํานวน 1 คน (เอกสารหมายเลข ๓)  

- อาจารยพลศึกษา  ฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม  

จํานวน 2 คน 

- ครู จํานวน 6 คน 

- รวมมคีรูอาจารยที่ปฏบิัติหนาที่  ทัง้ส้ิน 1๓ คน  

 อาจารยและครูจัดทํางานนวัตกรรมจํานวน ๒ เร่ือง ดังน้ี 

๑. คูมือภาษาอังกฤษในหนาที่ ตํารวจ เลม 2 (English for 

Police Tasks 2) (เอกสารหมายเลข ๔) จัดทําขึ้น 39เพ่ือใชในประกอบการ

จัดการเรียนการสอน วิชา การสนทนาภาษาอังกฤษในหนาที่ตํารวจ   

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ   และวชิาภาษาอังกฤษของหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข ๑  

รายช่ือครูอาจารยของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒ 

คําส่ังใหขาราชการตํารวจใน

สังกัด กอจ.มาปฏบิัติ

ราชการ บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๓ 

คําส่ังใหขาราชการตํารวจ

สังกัด กอจ. มาปฏบิัติ

ราชการศูนยฝกยุทธวธิี

ตํารวจกลาง ต.หนอง

สาหรายฯ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

คูมอืภาษาอังกฤษในหนาที่

ตํารวจ เลม 2 (English for 

Police Tasks 2) 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การฝกอบรมขาราชการตํารวจหลักสูตรอื่นๆ  โดยมุงใหผูเรียนฝกทกัษะ

ในการฟงและพูด การใชศัพทและสํานวนตางๆ ที่เปนประโยชนตอการ

ปฏิบัติงานในหนาที่ตํารวจ ที่อาจจําเปนตองสนทนากับนักทองเที่ยว

ชาวตางชาติ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําความรูไปใชในการปฏบิัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ ผูจัดทําจึงไดรวบรวมขอมูลจากหนังสืออางอิง

หลายเลม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงขอมูลจากเว็บไซต

จํานวนมาก คําและสํานวนตางๆที่นําเสนอน้ี ผูจัดทําพิจารณาแลวเห็น

วาเปนคําและสํานวนพ้ืนฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียน สามารถนําไปใชใน

การส่ือสารในการปฏิบัติงานและในชีวติประจําวันไดเปนอยางดี เพ่ือให

ผูเรียนเขาใจเน้ือหาอยางงายๆ 

๒. นวัตกรรมส่ือการสอนยุทธวิธีตํารวจ  ซึ่งเปนปนส้ันเพ่ือใช

ในการฝกยุทธวธิีตํารวจ  เปนนวัตกรรมที่จัดทําขึ้นโดยครูฝายปกครอง

และกิจการการฝกอบรม  เน่ืองจากตองการแกไขปญหาอาวธุปนส้ันไม

เพียงพอในการฝก  จึงไดจัดทําปนส้ันที่ทําจากวัสดุธรรมชาติ จํานวน 

๒๐๐  กระบอก  โดยเปนปนส้ันที่ทําจากไม  ๑๐๐  กระบอก (เอกสาร

หมายเลข ๕) และปนส้ันที่ทําจากยางพารา  จํานวน ๑๐๐ กระบอก 

(เอกสารหมายเลข ๖) วัตถุประสงคในการจัดทํานวัตกรรมน้ี  เพ่ือให

นักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมมีทักษะ  ความคุนเคย 

และความชํานาญในการใชอาวุธปน 

 ดังน้ันเทียบจํานวนงานนวัตกรรมกับจํานวนอาจารยและครูฝก

ทัง้หมด  คดิเปนรอยละ 15.38  คดิเปน ๕ คะแนน 

เอกสารหมายเลข ๕ 

โครงการจัดทํานวัตกรรมส่ือ

การสอนยุทธวธิตํีารวจ 

เอกสารหมายเลข ๖ 

เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับ

การจัดทําปนยาง 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> รอยละ ๑๐ รอยละ 15.38 ๕  ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารยมีความมุงมั่นในการพัฒนาผูเรียน  จึงตระหนักในความสําคัญของการจัดทํา

นวัตกรรมเปนอยางดี ทําใหมผีลงานที่เปนประโยชนแกผูเรียนและครู/อาจารยของศูนยฝกอบรมตํารวจ

ตาง ๆ  

๒. ครู/อาจารยมีความสามารถในการนําองคความรูและประสบการณมาจัดทํานวัตกรรมเพ่ือ

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

ควรสงเสริมใหมกีารติดตามผลของการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนอยางตอเน่ือง 
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ตัวบงชี้ที่ ๕ จํานวนงานวจัิย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ ที่นําไปใชประโยชนทาง

วชิาการหรือวชิาชพี 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญิง  กานตชนก   บุญศิวนนท 

๒.พ.ต.อ.ชัยวัฒน   ศรีอัศวอมร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ภานุภณ   ชัยสนิท 

๒. พ.ต.ท.หญิง อชิตา   ตาครู  

๓. พ.ต.ต.หญิง  อมรรัตน   ณัฐไตรสิทธิ์ 

๔. ด.ต.ยุกต  เทอดไทย 

โทรศัพท : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-๓๕๗-๑๓๑๓ 

โทรศัพท : ๐๘๑-๔๘๘-๕๙๑๒ 

            : ๐๙๒-๓๕๔-๖๖๕๙ 

            : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

E-mail  : aoypupu@hotmail.com 

 : Rgoo2945@gmail.com 

 

E-mail : panupoo@hotmail.com 

          : coffea_tee@hotmail.com 

          : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงถงึศักยภาพของครู/อาจารย และครูฝก ของหนวยศึกษาอบรมในการนํางานวจิัยและ

หรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค สามารถนําไปสูการปองกันหรือ

แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มคีวามคดิริเร่ิมสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมกีาร

เผยแพรสูสาธารณะและหรือกลุมเปาหมายอยางชัดเจน  

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอนภาค

วชิาการหรือภาคการฝก  

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ  

 ครูฝก หมายถงึ ผูที่มคีวามเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวธิ ีและสามารถทําการสอนในวชิาทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมายได  
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 งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย 

และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค

ที่ระบุไวในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถ

นําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม  มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการประยุกต ใช กับ

กลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจนกอใหเกิดประโยชนไดจริง

อยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ  

ประเภทของการใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม และส่ิงประดิษฐ ที่สามารถนําไปสูการ

แกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม มดัีงน้ี  

 ๑. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานที่นําไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเร่ืองตางๆ 

ที่ทําใหคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการ

บริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการสงเสริมประชาธิปไตยภาค

ประชาชน ดานศิลปะและวัฒนธรรม ดานวถิชีีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง เปนตน  

  ๒. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานเชิงนโยบายในการนําไปประกอบ

เปนขอมูลการประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกร หรือหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เปนตน 

 ๓. การใชประโยชนในเชิงพาณชิย เชน ผลงานที่นําไปสูการพัฒนาส่ิงประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่ง

กอใหเกดิรายได หรือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต เปนตน  

 ๔. การใชประโยชนทางออมของงานสรางสรรค ซึ่งเปนการสรางคุณคาทางจิตใจ ยกระดับ

จิตใจ กอใหเกิดสุนทรียภาพ สรางความสุข เชน งานศิลปะที่นําไปใชในโรงพยาบาล ซึ่งไดมีการศึกษา

และการประเมนิไว  

 ๕. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/

ฝกอบรม) เชน เปนส่ือการเรียนการสอน การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

การเขียนตํารา แบบเรียน การใชประโยชนในดานการใหบริการ หรือเปนงานวิจัยเพ่ือตอยอด

โครงการวจิัย เปนตน  

 หนวยงานที่ เก่ียวของในการรับรองการนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ

สิ่งประดิษฐไปใชประโยชน หมายถึง หนวยงานหรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 
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หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ที่มีการนํางานวิจัย และ

หรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐของหนวยศึกษาอบรม ไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรอง

เปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุผลของการนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ

ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน  

 หมายเหตุ หนวยงานรับรองการใชประโยชน ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับ

การในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการที่

เปนหนวยงานตนสังกัด  

  การนับจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน 

หมายถงึ ใหนับจากวันที่นําผลงานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐของครู/อาจารย และครู

ฝก มาใชและเกดิผลอยางชัดเจน ชวงเวลาที่ใชเปนไปตามปงบประมาณหรือจนถงึวันตรวจประเมิน 

ในกรณีที่งานวจิัยและหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐมาใชประโยชนมากกวา ๑ คร้ัง ใหนับการใช

ประโยชนไดเพียงคร้ังเดียว ยกเวน ในกรณีที่มกีารใชประโยชนที่แตกตางกันอยางชัดเจนตามมิติการใช

ประโยชนที่ไมซ้ําซอนกัน ทั้งน้ี จะนับงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐน้ันเมื่อ

ไดรับการตอบรับอยางเปนลายลักษณอักษรวามกีารนําไปใชประโยชนแลว 

 

วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๕ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. จํานวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ของครู/อาจารย และ

ครูฝกทัง้หมด  

  ผลรวมจํานวนงานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐที่นําไปใชประโยชน 

                                       ทางวชิาการหรือวชิาชีพ                                    X ๑๐๐ 

                                จํานวนครู/อาจารย และครูฝกทัง้หมด 
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 ๒. จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม

ปงบประมาณ โดยปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครู

ฝก ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป  

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ  

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามกีารเผยแพรงานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ  

 ๕. ช่ือหนวยงานและปที่นํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชน 

โดยมีหลักฐานการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานหรือองคกรระดับกองบังคับการ หรือ

กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือหนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ทั้งน้ีให

แสดงขอมูลที่ระบุรายละเอยีดการใชประโยชนที่ชัดเจนดวยตามแนวทาง ดังตอไปน้ี  

 - ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวจิัย และหรือนวัตกรรม และ

หรือส่ิงประดิษฐไปใชตามวัตถุประสงคของงาน  

 - ขอมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เปนผล

จากงานวจิัยไปใช  

 - ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงคเพ่ือการ

พัฒนาสาธารณะไปใช 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 

บก.ฝรก. มกีารนํางานนวัตกรรมที่จัดทําขึ้น ไปใชประโยชน ดังน้ี 

 ๑. คูมอืภาษาอังกฤษในหนาที่ตํารวจ เลม ๒ (English for Police 

Tasks 2) ได นําไปใชในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ โดย ศฝร.ภ.๒ (เอกสารหมายเลข ๑) และ 

ศฝร.ภ.๕ (เอกสารหมายเลข ๒) ไดรับรองวาเปนนวัตกรรมและนําไปใช

ประโยชนเชิงวชิาการ  โดยนําไปสอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ   

 

 

เอกสารหมายเลข ๑  

หนังสือรับรองการใช

ประโยชนจาก ศฝร.ภ.๒ 

เอกสารหมายเลข ๒  

หนังสือรับรองการใช

ประโยชนจาก ศฝร.ภ.๕ 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒.  นวัตกรรมส่ือการสอนยุทธวิธีตํารวจ  โดย ศฝร.ภ.๒  และ 

ศฝร.ภ.๓ รับรองวาเปนนวัตกรรมและจะนําแนวคิดไปพัฒนาการฝก

ยุทธวธิขีองหนวยตนเองตอไป 

 โดยสรุป อาจารยและครูฝกจัดทํางานนวัตกรรมจํานวน ๒ เร่ือง 

และนําไปใชประโยชนทั้ง ๒ เร่ือง จากอาจารยและครูฝกจํานวนทั้งส้ิน 

๑๓ คน  (อาจารย ๗  คน  ครูฝก ๖ คน)  ดังน้ันเทียบจํานวนงาน

นวัตกรรมกับจํานวนอาจารยและครูฝกทั้งหมด  คิดเปนรอยละ 15.38  

คดิเปน ๕ คะแนน 

 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> รอยละ ๕ รอยละ 15.38 ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไว 

๒. บก.ฝรก.สามารถแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณและผลิตช้ินงานนวัตกรรมได 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํานวัตกรรมส่ือการสอนในการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ ๖ ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชพีทีต่อบสนองความ

ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแขง็ของชุมชน สังคม ประเทศ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญิง  กานตชนก   บุญศิวนนท 

๒.พ.ต.อ.ชัยวัฒน   ศรีอัศวอมร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร   ลบลํ้าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวชัิยมูล  

๓. ร.ต.ท.หญิง นัฐชกร  กองแกว 

โทรศัพท : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-๓๕๗-๑๓๑๓ 

โทรศัพท : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ 

            : ๐๘๙-๕ต๔-๑๙๑๙ 

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

E-mail  : aoypupu@hotmail.com 

 : Rgoo2945@gmail.com 

 

E-mail  : nok_lert@hotmail.com 

           : vios3753@gmail.com 

 : prakanpolice@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

 วัตถุประสงค :  

 เพ่ือพัฒนาหรือชวยเหลือชุมชนและสังคม อันจะสงผลในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ความ

ปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสินของประชาชน  

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอนภาค

วชิาการหรือภาคการฝก  

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ  

 ครูฝก หมายถงึ ผูที่มคีวามเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวธิ ีและสามารถทําการสอนในวชิาทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมายได  

 โครงการ/กิจกรรมการใหบริการทางวชิาการ หมายถึง โครงการหรือกจิกรรมที่หนวยศึกษา

อบรมไดจัดทําขึ้นหรือรวมมอืกับหนวยงานอื่น เพ่ือพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ 
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งานบริการวิชาการหรืองานประเภทใหบริการตาง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมใหความรูแกชุมชน

และสงเสริมใหเกดิความสงบสุข/ลดปญหาอาชญากรรม  

 โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลตอชุมชน หมายถึง โครงการหรือ

กจิกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่หนวยศึกษาอบรมจัดทําขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิด

การเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองไดตาม

ศักยภาพของตน เชน การใหความรูเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนา

ความสามารถของชุมชนในดานการปองกันภัยอันตรายประเภทตาง ๆ  

 การใหบริการวิชาการ หมายถึง การที่หนวยศึกษาอบรมอยูในฐานะเปนที่พ่ึงของชุมชนหรือ

เปนแหลงอางอิงทางวิชาการหรือทําหนาที่ใด ๆ ที่มผีลตอการพัฒนาขึ้นของชุมชน ตลอดจนสรางความ

เขมแข็งของชุมชน รวมถงึการบริการทางวชิาการที่มคีาตอบแทนและบริการทางวชิาการแบบใหเปลา  

  การใหบริการทางวิชาการและวชิาชพี หมายถึง การใหบริการทางวชิาการและวชิาชีพที่มผีล

ตอชุมชน สังคม และประเทศ นําไปสูความสงบสุข เชน การใหความรูเร่ืองยาเสพติด การปองกันภัย

อันตรายจากแหลงอบายมุขตาง ๆ การปองกันนํ้าทวม การจัดเวรยามดูแลหมูบาน การใหความรูเร่ือง 

การปองกันตัว การฝกยิงปน เปนตน 

 

วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางอิงที่เกี่ยวของ การนับจํานวนครู/อาจารย และครูฝก 

ใหนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือน

    ผลรวมจํานวนโครงการ กจิกรรมบริการทางวชิาการ และหรือวชิาชีพที่ตอบสนอง        

      ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ          X ๑๐๐ 

                               จาํนวนครู/อาจารย และครูฝกทัง้หมด 
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ขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต  ๖ 

เดือนขึ้นไป  

 ๒. การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหน่ึงโครงการใหสามารถนับ

กจิกรรมยอยแทนการนับโครงการได  

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.ไดดําเนินโครงการ/กจิกรรมบริการทางวชิาการและ

วชิาชีพ จํานวนทัง้ส้ิน  ๕๐  โครงการ/กจิกรรม (เอกสารหมายเลข ๑)    

จากจํานวนอาจารยและครูฝกทัง้ส้ิน ๑๓ คน  คิดเปนรอยละ  ๓๘๔.๖๒ 

 รายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมบริการทางวชิาการและวชิาชีพ 

(เอกสารหมายเลข ๒) มดัีงน้ี 

๑. โครงการเยาวชนยุคใหม  หางไกลยาเสพติด 

๒. โครงการคุณธรรมนําชีวติ  พิชิตยาเสพติด 

๓. โครงการความรูยุทธวธิตํีารวจเพ่ือสังคม 

๔. โครงการคลองสวยนํ้าใส 

๕. วพ.รพ.ตร.ขอรับการสนับสนุนอาจารยผูสอน  ปการศึกษา 

2558  วิชาการฝกตามแบบตํารวจ  และพลศึกษา ๑ หลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปที่ 1 จํานวน 70 คน และวิชาการตํารวจ                     

หลักสูตรประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล จํานวน 60 คน 

๖. อําเภอพุทธมณฑลขอรับการสนับสนุนวิทยากรและขอใช

สถานที่จัดโครงการปฏบิัติการปองกัน   และแกไขปญหายาเสพติด  ใน

วันที่ 27 ก.ย.58  โดยมผีูเขารวมโครงการ 100 คน 

๗. ธนาคารแหงประเทศไทย ขอใชสถานที่  บก.ฝรก.เพ่ือ

ฝกซอมแผนฉุกเฉินการขนสงธนบัตรและทรัพยสินมีคา ประจําป 

2558 วันที่ 26 ก.ย.58 ต้ังแตเวลา 08.30 น.เปนตนไปจนกวาจะ

แลวเสร็จ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบสรุปกจิกรรม/โครงการ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

รายละเอยีดโครงการ/

กจิกรรมบริการทางวชิาการ

ทุกกจิกรรม (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑ – ๒.๕๐) 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๘. บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ขอสนับสนุน

วิทยากรและสถานที่จัดอบรมหลักสูตรการเปนผูบัญชาการเหตุการณ

(กรณีวัตถุระเบดิ)ใหกับผูบริหารและพนักงาน  รุนที ่๑ วันที่ 3 -4 ก.ย.

58 เวลา 08.30-16.30 น.  

๙. บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จํากัด (มหาชน) ขอสนับสนุน

วิทยากรและสถานที่จัดอบรมหลักสูตรการเปนผูบัญชาการเหตุการณ

(กรณีวัตถุระเบิด)ใหกับผูบริหารและพนักงาน  รุนที่ 2 วันที่ 10-11 

ก.ย.58 เวลา 08.30-16.30 น. 

๑๐. ภาควิชานิติเวชศาสตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

ขอใชสนามยิงปนเพ่ือทดสอบรูปแบบการกระจายของลูกกระสุนปราย

ปนลูกซอง เพ่ือทําการวิจัยยิงทดสอบปนลูกซองชนิดตางๆและกระสุน

ปนสําหรับปนลูกซองแตละชนิด โดยขอใชสนามยิงปนตอเน่ืองประมาณ 

12 วัน ในเดือนก.ย. 58 และเดือน ต.ค. 58 

๑๑. วตร.ขอใชศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลางเพ่ือฝกปฏิบัติวิชา

บริการวิกฤตการณหลักสูตร บตส.รุนที่ 40 วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย.58 

โดยขอสนับสนุนสถานที่ฝกปฏบิัติ และจัดเจาหนาที่รวมฝกปฏบิัติ 

๑๒. สํานักงานขนสงจังหวัดนครปฐม ขอความอนุเคราะหใน

การทําใบอนุญาตขับรถยนต และรถจักรยานยนตนอกสถานที่ โดยจัด

โครงการทดสอบภาคทฤษฎีเพ่ือขอรับใบอนุญาตขับรถดวยระบบ

อิเล็คทรอนิคส (E-exam) ใหแกผูขอรับใบอนุญาตขับรถ (ในทองถิ่น

หางไกล) ใหแก นสต. ต้ังแตวนัที่ 18 – 20 ก.ย.58  

๑๓. สํานักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง ขอใหสถานที่

ฝกอบรม โครงการฝกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการขับรถเปนขบวน แล

การควบคุมรถขณะประสบเหตุคับขัน” ใหแกพนักงานขับรถยนต

สวนกลาง พนักงานขับรถยนตประจําตําแหนงผูบริหารและองคมนตรี 

วันที่ 29 ส.ค.58 เวลา 08.00– 17.00 น. 

๑๔. สถานทูตอิสราเอล ขอใชสนามยิงปน บช.ศ. ตร. เพ่ือ

ฝกซอมยิงปน ในวันที่ 11 ส.ค.58 เวลา 08.00-15.00 น. 

เอกสารหมายเลข ๑.๑  

คูมอืประกันคุณภาพ 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑๕. ส บ ส . ข อ รับ ก ารส นั บ ส นุ น ส ถ าน ที่ (ห อ งป ระ ชุ ม

อเนกประสงค ช้ัน 2) และ ขาราชการตํารวจจาก บก.ฝรก. เพ่ือ

ดําเนินการสอบขาราชการตํารวจเพ่ือพิจารณาเลื่อนตําแหนงเปน

พนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุติ ประจําป 2558 ในวันที่ 22 ส.ค.58  

๑๖. บก.อก.บช.ศ. ขอรับการสนับสนุนสถานที่เพ่ือจัดฝกอบรม

โครงการสรางวิทยากรดานจริยธรรม คุณธรรม และจรรยาบรรณของ

ตํารวจ ประจําปงบประมาณ 2558 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวฯ ระหวางวันที่ 19-21 ส.ค.58 

๑๗. ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล ขอใชสถานที่ เพ่ือจัดการ

ประชุมหัวหนาสวนราชการ วนัที่ 3 ส.ค.58 เวลา 09.00 น. 

๑๘. สบส. ขอใชสถานที่ เพ่ือดําเนินการทดสอบขาราชการ

ตํารวจเพ่ือพิจารณาเล่ือนตําแหนงเปนพนักงานสอบสวนผูทรงคุณวุฒิ 

ประจําป 2558 ระหวางวันที่ 21-23 ส.ค.58 

๑๙. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ขอใชสถานที่ ศูนยฝกยุทธวิธี

ตํารวจกลาง (อาคารฝกยุทธวธิ ีC.Q.B) เพ่ือฝกอบรมโครงการฝกอบรม

การเขาตรวจคนและการปฏิบัติการในอาคาร วันที่ 8 พ.ค.58 เวลา 

07.00-16.00 น. 

๒๐. สน.จักรวรรดิ ขอสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ในการ

ฝกอบรมทบทวนและเพ่ิมประสิทธภิาพอาสาสมัครตํารวจบาน วันที่ 10 

พ.ค.58 เวลา 08.30-16.30 น. 

๒๑. สน.บุปผาราม ขอสนับสนุนวิทยากร และครูฝก และสถานที่

ในการฝกอบรมโครงการอาสาสมัครตํารวจบาน วันที่ 22 ก.พ.58 

๒๒. สน.คลองตัน ขอใชสถานที่ ในการทําโครงการ “พัฒนา

ศักยภาพอาสาสมัครตํารวจชุมชน และอาสาจราจร” วันที่ 21-22 

ก.พ.58 

๒๓. วตร. ขอใชสนามยิงปนพก บก.ฝรก.(บางเขน) เพ่ือใชใน

การฝกยิงปนทางยุทธวิธีของหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ

กาวหนา รุนที่ 11 วันที่ 2-3 ม.ีค.58 เวลา 08.00-18.30 น. 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒๔. นรป. ขอสนับสนุนวิทยากรสําหรับการฝกอบรมการใช

อาวุธปน และใชสนามยิงปนทางยุทธวิธีและสนามยิงปนพก ในการ

ฝกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังพลใหกับขาราชการตํารวจที่

ปฏิบั ติหนาที่ถวายความปลอดภัย ในสังกัด  สง.นรป. ประจําป

งบประมาณ 2558 วันที่ 19 ม.ีค.58 , 26-27 ม.ีค.58 

๒๕. วตร. ขอรับการสนับสนุนอุปกรณประกอบการฝกยิงปน

ทางยุทธวิธีตํารวจ ในการฝกภาคปฏิบัติการยิงปนทางยุทธวิธีตํารวจ

ของหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา รุนที่ 11 วันที่ 2-3 

ม.ีค.58 เวลา 08.00-18.30 น. 

๒๖. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ขอใชลานฝก บก.ฝรก.เพ่ือทํา

การฝกขับรถยนตถวายอารักขาฯในขบวนเสด็จ วันที่ 12-13 ม.ีค.58 

๒๗. การทางพิเศษแหงประเทศไทย ขอความอนุเคราะห

วทิยากรและสถานที่เพ่ือใชฝกอบรมหลักสูตร “การปองกันตัวเองดวย

ศิลปะปองกันตัวทามอืเปลา” วันที่ 23-27 ก.พ.58 

๒๘. วิทยาลัยพยาบาลตํารวจ ขอความอนุเคราะหใชสถานที่

อาคารฝกยุทธวธิ ีบริเวณลานและเฮลิคอปเตอร เพ่ือการศึกษาโดยการ

ฝกปฏบิติัผานสถานการณจําลอง วันที ่2 ธ.ค.58  

๒๙. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ขอความอนุเคราะหใชลานฝก

และสนามยิงปน วันที่ 26 พ.ย.57  

๓๐. สถานทูลอิสราเอล ขอใชสนามยิงปนของสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ วันที่ 7 ม.ค.58 และวันที่ 20 ม.ค.58  

๓๑. กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ขอความอนุเคราะหใชสถานที่

ฝกอบรมและอาคารที่พัก จัดฝกอบรมโครงการฝกเจาหนาที่อาวุธพิเศษ

ประจําขบวนเสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตสําหรับขาราชการตํารวจที่

ไดรับการแตงต้ังใหมมาประจําหนวย วันที่ 20-21 ธ.ค.57  

๓๒. ศฝร.บช.น. ขอความอนุเคราะหใชสนามยิงปน บช.ศ. วันที่ 

7 พ.ย.57,14 พ.ย.57, 21พ.ย.57, 26 พ.ย.57, 6 ธ.ค.57 และ 

13 ธ.ค.57 
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๓๓. สภ.พุทธมณฑล ขอความอนุเคราะหในการใชสนามยิงปน

และวทิยากรในการฝกทักษะการยิงปน วันที่ 9 พ.ย.57  

๓๔. สศป .ขอ รับการส นุนส นับค รู  – อาจารย  ค รูฝ ก  ที่

รับผิดชอบในการสอนวิชาการปฏิบัติตอเด็กและสตรีหรือวิชาสิทธิ

มนุษยชนกับการปฏิบัติหนาที่ของตํารวจ จํานวน 2 คน เพ่ือถายทอด

ความรู ให กับผู เขารับการอบรมตามโครงการฝกอบรมวิทยากร 

(Training of Trainers-TOT) เร่ือง การคุมครองเด็กสําหรับขาราชการ

ตํารวจ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในระหวางวันที่ 3 – 7 ส.ค. 58 

ณ สถาบนัฝกอบรมระหวางประเทศวาดวยการดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย (สบร.) 

๓๕. บช.ศ. ขอสนับสนุนสถานที่ฝกอบรม หองปฏิบัติการทางภาษา 

(Sound Lab) ตามโครงการฝกอบรมความรูดานการใชงานระบบสารสนเทศ

เพ่ือการพัฒนางานฝกอบรม บช.ศ. ระหวางวันที่ 19 – 21 ส.ค. 58  

๓๖. ศฝร.ภ.7 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหลักสูตร 

นสต. รุนที่ 7 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 วิชาระเบียบการ

ตํารวจไมเกี่ยวกับคดี 

๓๗. ภ.จว.นครนายก ขอรับการสนุนวทิยากรฝกอบรมโครงการ

ฝกยิงปนทางยุทธวิธีในระบบตอสูแบบฉับพลัน ในวันที่ 30 มิ.ย. 58 

ต้ังแตเวลา 08.00 – 16.00 น. ณ สนามยิงปน รร.ตท. อ.บานนา    

จว.นครนายก 

๓๘. วพ.รพ.ตร. ขอรับการสนับสนุนอาจารยผูสอน ในวิชา การ

ฝกตามแบบตํารวจและพลศึกษา 2  สําหรับนักศึกษาพยาบาลตํารวจ 

ช้ันปที่ 2 จํานวน 65 นาย  

๓๙. สน.จักรวรรดิ  ขอรับการสนับสนุนวิทยากรและสถานที่ใน

การฝกอบรมทบทวนและเพ่ิมประสิทธิภาพอาสาสมัครตํารวจบาน     

ในวันที่ 8 มี.ค. 58 ระหวางเวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมีผูเขารับ

การอบรมทัง้ส้ิน 50 คน 
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๔๐. วตร. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรในหลักสูตร สารวัตร รุนที่ 

141 แบงกลุมฝกปฏิบัติวิชาการบริหารวิกฤตการณ (RPM) ในระหวาง

วันที่ 12 – 13 ม.ีค. 58 โดยมผีูเขารับการอบรมทัง้ส้ิน 168 คน 

๔๑. สง.นรป. ขอรับการสนับสนุนวทิยากรและใชสถานที่ในการ

ฝกอบรมการใชอาวุธปน รุนที่ 1 วันที่ 19 ม.ีค. 58 

๔๒. สง.นรป. ขอรับการสนับสนุนวทิยากรและใชสถานที่ในการ

ฝกอบรมการใชอาวุธปน  รุนที่ 2 วันที่ 26 ม.ีค. 58 

๔๓. กรมทางหลวงชนบท ขออนุเคราะหวิทยากรในการจัด

โครงการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคในการสืบสวน การจับกุม และการ

ตอสูปองกันตัวของเจาพนักงานทางหลวงในการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวง รุนที่ ๑ ในหัวขอวิชา เทคนิคการสืบสวนหา

ผูกระทําความผดิ วธิกีารจับกุม และเทคนิคการตอสูปองกันตัว  

๔๔. กรมทางหลวงชนบท ขออนุเคราะหวิทยากรในการจัด

โครงการฝกอบรม หลักสูตร เทคนิคในการสืบสวน การจับกุม และการ

ตอสูปองกันตัวของเจาพนักงานทางหลวงในการปฏิบัติหนาที่ตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวง รุนที่ ๒ ในหัวขอวิชา เทคนิคการสืบสวนหา

ผูกระทําความผดิ วธิกีารจับกุม และเทคนิคการตอสูปองกันตัว 

๔๕. ศฝร.ภ.3 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร หลักสูตรสารวัตร 

รุนที่ 140 ในวิชา การจัดการภาวะวิกฤตและการจัดการความขัดแยง 

ในระหวางวันที่ 18 – 19 ก.พ. 58 ณ ศฝร.ภ.3 ต.จอหอ อ.เมือง    

จ.นครราชสีมา มผีูเขารับการอบรมทัง้ส้ิน 160 คน 

๔๖. อําเภอพุทธมณฑล ขอรับการสนับสนุนวิทยากรและใช

สถานที่ ตามโครงการปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ใน

วันที่ 27 ก.ย. 58 โดยมผีูเขารวมโครงการทัง้ส้ิน 100 คน 

๔๗. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ขอรับการสนับสนุน

วิทยากร โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่เจรจาตอรองเพ่ือ

แกไขสถานการณวิกฤต รุนที่ 4 ในวันที่ 30 เม.ย. 58 ณ โรงเรียน     

การขาว กรมขาวทหารอากาศ  
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๔๘. ศฝร.ภ.5 ขอรับการสนับสนุนวิทยาบรรยายหลักสูตร 

สารวัตร รุนที่ 146 วชิา การฝกปฏบิัติการบริหารวกิฤตการณ 

๔๙. ศฝร.ภ.7 ขอรับการสนับสนุนวิทยากรบรรยายหลักสูตร 

นสต. รุนที่ 6 ประจําป 2557  (ภาคเรียนที่ 2 ) ในวิชา กระบวนการ

ยุติกรรมทางอาญา และวชิา การเสริมสรางสุขภาพกายและจิต 2  โดย

มผีูเขารับการอบรมทัง้ส้ิน 370 คน 

๕๐. ศฝร.ภ.3 ขอรับการสนับสนุนวิทยากร หลักสูตร สารวัตร 

รุนที่ 143 ประจําปงบประมาณ 2558   ในวิชาการจัดการภาวะ

วกิฤตและการจัดการความขัดแยง ในวันที่ 20-21 พ.ค. 58 ณ ศฝร. 

ภ.3 ต.จอหอ อ.เมือง จ.นครราชสีมา โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งส้ิน 

93 คน 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> รอยละ ๒๐ รอยละ ๓๘๔.๖๒ ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. การใหบริการวิชาการมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและความเช่ียวชาญ

เฉพาะของครู อาจารย สามารถสรางความเขมแข็งตอชุมชนและสังคม 

๒. หนวยงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกลเคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วทิยากรในการบรรยายและฝกปฏบิัติตางๆ  รวมทัง้สถานที่ฝกอบรมอยางตอเน่ือง  

๓. สามารถใหบริการทางวิชาการดานกิจการตํารวจสําหรับหนวยงานภายนอกไดอยาง

เหมาะสม  รวมทั้งเปนเปนศูนยกลางการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของบุคลากรสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ ๗ ผลของการดําเนินงานของจุดที่ใหบริการทางวชิาการและวชิาชพีที่มผีลตอชุมชน  

สังคม ประเทศ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.อมรวทิย   มั่นทอง   

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ปรีชา  จนิรัตน 

๒. พ.ต.ท.พรเทพ  พันธุพฤกษ 

๓. ร.ต.ท.บรรดิษฐ  สังขทอง 

โทรศัพท : ๐๘๑-๖๑๙-๖๙๒๔ โทรศัพท : ๐๘๑-๙๒๕-๐๔๐๓ 

 : 089-810-0188 

 : 089-517-5789 

E-mail : - E-mail : prueh4920@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงถงึศักยภาพของหนวยศึกษาอบรมที่มจีุดใหบริการทางวชิาการและวชิาชีพเปนประจํา 

และเปนที่พ่ึงพาของสังคม จนเปนที่ยอมรับและมผีลตอชุมชน สังคม และประเทศ  

  จุดที่ใหบริการ หมายถึง สถานที่ที่ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ทําเปนประจําและมทีี่ต้ัง

เปนการถาวร ทัง้ภายในและภายนอกหนวย เชน คลินิกรับปรึกษากฎหมาย เปนตน 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ 

จุดที่ใหบริการ 

ที่มผีลตอชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๓ – ๔ 

จุดที่ใหบริการ 

ที่มผีลตอชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๕ – ๖ 

จุดที่ใหบริการ 

ที่มผีลตอชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๗ – ๘ 

จุดที่ใหบริการ 

ที่มผีลตอชุมชน 

สังคม ประเทศ 

๙ 

จุดที่ใหบริการ 

ที่มผีลตอชุมชน 

สังคม ประเทศ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. ขอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอางองิทีเ่กี่ยวของกับหนวยศึกษาอบรมที่ใหบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพเปนประจําและเปนที่พ่ึงพาของสังคม จนเปนที่ยอมรับและมผีลตอชุมชน สังคม และ

ประเทศ  

 ๒. เอกสารการเสนอโครงการและไดรับการอนุมัติการดําเนินโครงการจากผูบังคบับัญชา  

 ๓. สถติิการใชบริการแตละจุดอยางชัดเจน  

 ๔. การประเมนิผลการใชบริการในแตละจุด และนําขอมูลมาใชในการพัฒนาปรับปรุงแตละจุดบริการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มีการดําเนินโครงการจุดบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งกําหนด

ไวจํานวน ๑๔  จุดบริการ (เอกสารหมายเลข ๒)  

ดังน้ี 

๑) สนามยิงปนระบบ N.R.A.  ขนาด ๒๒ ชองยิง  

จํานวน ๒ สนาม ถ.วภิาวดีฯ (เอกสารหมายเลข ๓) 

๒) สนามยิงปนพก ณ ศูนยฝกยุทธวธิี บก.ฝรก. จว.

นครปฐม (เอกสารหมายเลข ๔) 

๓) สนามยิงปนทางยุทธวธิ ีณ ศูนยฝกยุทธวธิ ีบก.

ฝรก. ต.ศาลายา  (เอกสารหมายเลข ๕) 

๔) สนามยิงปนระบบ P.P.C.  ณ ศูนยฝกยุทธวธิ ีถ.

วภิาวดีฯ (เอกสารหมายเลข ๖) 

๕) สนามยิงปนทางยุทธวธิ ีระยะ ๖๐ หลา ณ ศูนยฝก

ยุทธวธิตํีารวจกลาง ต.หนองสาหราย  อ.ปากชอง 

จ.นครราชสีมา (เอกสารหมายเลข ๗) 

๖) อาคารฝกยุทธวธิ ี(เอกสารหมายเลข ๘) 

เอกสารหมายเลข ๑ โครงการจุดบริการทาง

วชิาการและวชิาชีพของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒ ใบปะหนาสรุปจุดบริการ

พรอมวัตถุประสงคของการใหบริการ 

เอกสารหมายเลข ๓ เอกสารการใหบริการ

สนามยิงปน N.R.A. ถ.วภิาวดีฯ  

เอกสารหมายเลข ๔ เอกสารการใหบริการ

สนามยิงปนพก ต.ศาลายาฯ 

เอกสารหมายเลข ๕ เอกสารการใหบริการ

สนามยิงปนทางยุทธวธิี 

เอกสารหมายเลข ๖ เอกสารการใหบริการ

สนามยิงปนระบบ P.P.C. 

เอกสารหมายเลข ๗ เอกสารการใหบริการ

สนามยิงปนทางยุทธวธิ ีระยะ ๖๐ หลา ต.หนอง

สาหราย 

เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารการใหบริการ

อาคารฝกยุทธวธิ ี
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๗) สถานีหอสูง / สถานีทดสอบกําลังใจ ณ บก.ฝรก. 

ต.ศาลายา (เอกสารหมายเลข ๙) 

๘) สถานีหอสูง / สถานีทดสอบกําลังใจ ณ ศูนยฝก

ยุทธวธิตํีารวจกลาง ต.หนองสาหราย           

จว.นครราชสีมา (เอกสารหมายเลข ๑๐) 

๙) หองฝกยิงปนจําลองสถานการณ (Simulator)       

ต.ศาลายา (เอกสารหมายเลข ๑๑) 

๑๐) หองฝกยิงปนจําลองสถานการณ (Simulator)       

ต.หนองสาหราย (เอกสารหมายเลข ๑๒) 

๑๑) หองฝก O.S.T. (Redman)(ต.ศาลายา) (เอกสาร

หมายเลข ๑๓) 

๑๒) หองปฏบิัติการทางภาษา (เอกสารหมายเลข ๑๔) 

๑๓) เรือนพยาบาล (เอกสารหมายเลข ๑๕) 

๑๔) สถานีทดสอบสมรรถภาพ  ต.หนองสาหราย 

(เอกสารหมายเลข ๑๖) 

 เมื่อส้ินปงบประมาณ จะมีการประเมินผลความ

พึงพอใจของผูรับบริการ (เอกสารหมายเลข ๑๗) และมี

การสรุปผลการประเมิน แลวรายงานผูบังคับบัญชา

ทราบ (เอกสารหมายเลข ๑๘) เพ่ือนําขอมูลมาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงานในปตอไป (เอกสารหมายเลข 

๑๙) 

เอกสารหมายเลข ๙ เอกสารการใหบริการ

สถานีหอสูง  ต.ศาลายา 

เอกสารหมายเลข ๑๐ เอกสารการใหบริการ

สถานีหอสูง ต.หนองสาหราย  

เอกสารหมายเลข ๑๑ เอกสารการใหบริการ

หองฝกยิงปนจําลองสถานการณ ต.ศาลายา 

เอกสารหมายเลข ๑๒ เอกสารการใหบริการ

หองฝกยิงปนจําลองสถานการณ ต.หนอง

สาหราย 

เอกสารหมายเลข ๑๓ เอกสารการใหบริการ

หองฝก O.S.T.(Redman) 

เอกสารหมายเลข ๑๔ เอกสารการใหบริการ

หองปฏบิัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๑๕ เอกสารการใหบริการ

เรือนพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๑๕ เอกสารการใหบริการ

สถานีทดสอบสมรรถภาพ 

เอกสารหมายเลข ๑๗ แบบสอบถามความพึง

พอใจของผูรับบริการ 

เอกสารหมายเลข ๑๘ หนังสือรายงานสรุปผล

การประเมนิฯ 

เอกสารหมายเลข ๑๙ โครงการจุดบริการ

วชิาการและวชิาชีพของ บก.ฝรก.ป๒๕๕๙ 

 

 

 

๖๒ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 2558 

 



การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๙ จุดบริการ ๑๔ จุดบริการ ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มกีารประชาสัมพันธจุดบริการใหกับชุมชนและสังคมทราบ 

๒. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานจุดบริการ  เปนลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งเปนที่

ยอมรับของชุมชนและสังคม 
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ตัวบงชี้ที่ ๘ การสงเสริมและสนับสนุนดานศลิปะและวัฒนธรรม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญิง นิตยา  แชมชอย 

๒. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร  นิธอิมรศาสตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญิง ศศิญา   ธรรมกถกิานนท 

๒. ร.ต.ท.สุริยา   เขยสูงเนิน 

๓. ส.ต.อ.หญิง ศรินญา  แจมสวาง 

โทรศัพท : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐ 

   

โทรศัพท : ๐๘๖-๒๕๗-๐๔๑๕ 

 : ๐๘๑-๔๕๓-๕๗๙๙ 

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

          : suriya.k91@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเปนพันธกิจหลัก

ประการหน่ึงที่หนวยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพ่ือให

สังคมในหนวยศึกษาอบรมอยูรวมกันอยางมคีวามสุข อยางมคีุณคา สามารถเปนแบบอยางทีน่าศรัทธา 

และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจําตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจได

ตอเน่ืองมั่นคงและย่ังยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมนิผลได  

 ครู หมายถึง ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอนภาค

วชิาการหรือภาคการฝก  

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ  

 ครูฝก หมายถงึ ผูที่มคีวามเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวธิ ีและสามารถทําการสอนในวชิาทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมายได  

 ศิลปะ หมายถึง งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 

สภาพแวดลอมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ

ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข  
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  วัฒนธรรม หมายถงึ ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มพัีฒนาการอยางตอเน่ือง เชน เร่ือง

ความคิด ความรูสึก ความเช่ือ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ

สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี

ลักษณะสากลเปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปน

สากล แตมรีากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มคีุณคา 

 

วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

เกณฑการใหคะแนน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๒๐ เทากับ ๕ คะแนน 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. หลักฐานที่แสดงวาโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษ

ศิลปวัฒนธรรมที่หนวยศึกษาอบรมดําเนินการไดเกดิประสิทธผิลและเปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชน 

สังคม หรือประเทศ อาท ิรายงานประจําป ผลการประเมนิโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง

ประเมนิโครงการ  

 ๒. หลักฐานที่หนวยศึกษาอบรมไดมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในการ

บริการวชิาการ  

 ๓. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมกีารวจิัยที่แสดงถงึการบูรณาการศิลปวฒันธรรม  

 ๔. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการสรางวัฒนธรรมหรือองคความรูดานศิลปะและ

วัฒนธรรม  

 ๕. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมกีารเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวฒันธรรม  

 การนับจํานวน หากโครงการใดมกีจิกรรมยอยแทรกอยูในหน่ึงโครงการใหสามารถนับกจิกรรม

ยอยแทนการนับโครงการได  

จํานวนโครงการ/กจิกรรมการอนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม   

จํานวนครู/อาจารยและครูฝกและบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทัง้หมด 

 

X ๑๐๐ 
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 ๖. จํานวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม

ปงบประมาณ โดยปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครู

ฝก ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป  

  ๗. จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลา

ศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวน

บุคลากรที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก. ไดจัดทําแผนการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ 

บก.ฝรก. ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งเปน

การสนับสนุนใหบุคลากรดําเนินการ/เขารวมกิจกรรมในการอนุรักษ

พัฒนาและสรางเสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ   

 ในปงบประมาณ ๒๕๕๘  ขาราชการตํารวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ไดดําเนินการ/เขารวมกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับศิลปะและวัฒนธรรม  

จํานวน ๓๘ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒)  ครู/อาจารย/ครูฝกและ

บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมด มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๒๕ คน  คิด

เปน รอยละ ๓๐.๔๐ คดิเปน ๕ คะแนน 

 กจิกรรมในการสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ บก.ฝรก.ไดดําเนินการ  มดัีงน้ี 

๑. พิธทีําบุญเล้ียงพระเน่ืองในโอกาสครบรอบ ๑๐๖ ป โรงเรียนตํารวจ

นครบาล ประจําป ๒๕๕๘  

๒. รวมงานประเพณตัีกบาตรทองนํ้า และพิธเีจริญพระพุทธมนต     

นพเคราะห ประจําป 2557 วันพฤหัสบดีที่ 6 พ.ย.57                 

ณ วัดสุวรรณาราม อ.พุทธมณฑล จว.นครปฐม 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แผนการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๒  

สรุปกจิกรรมสงเสริม 

สนับสนุนและอนุรักษศิลปะ

และวัฒนธรรม (รายละเอยีด 

๓๘ กจิกรรม เปนเอกสาร

หมายเลข ๒.๑ – ๒.๓๘) 

เอกสารหมายเลข ๓  

แบบประเมนิผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๔  

หนังสือรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ 
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๓. ขาราชการตํารวจ บก.ฝรก. รวมบริจาคโลหิต ถวายเปนพระราช

กุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในวันที่ 16 มี.ค.58 ณ ลาน

กจิกรรม 1 หางเดอะบริโอ มอลล ต.ศาลายา จว.นครปฐม 

๔. รวมพิธทีําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ถวายเปนพระราชกุศล

แด สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  วันที่  ๒  เม.ย.58 ณ โรงเรียน

วัดมะเกลอื ต.ศาลายา อ.พทธมณฑล จว.นครปฐม 

๕. รวมพิธเีฉลิมพระเกยีรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช

กุมารี ๒  เม.ย.58 ณ ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล จว.นครปฐม 

๖. รวมพิธวีันปยมหาราช ณ ที่วาการอําเภอพุทธมณฑล 

๗. โครงการจิตอาสาพัฒนาวัดของ บก.ฝรก. ประจําป ๒๕๕๘ 

๘. พิธทีําบุญเล้ียงพระ ไหวพระพุทธวโิมกขและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ เน่ืองในวัน

ตํารวจ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๗ 

๙. ขาราชการตํารวจ บก.ฝรก. ทาํบุญตักบาตร และเขาแถวเคารพธง

ชาติเน่ืองในวันตํารวจ ๑๓ ต.ค.๒๕๕๗ 

๑๐. พิธมีอบทุนการศึกษาใหแกบุตร-ธดิา ขาราชการตํารวจ บก.ฝรก. 

เน่ืองในวันตํารวจ ประจําปงบประมาณ 2558 

๑๑. พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแกขาราชการตํารวจ บก.ฝรก. ผูมี

ความทุมเท และเสียสละในการทํางาน วันที่ 13 ต.ค.57 ณ ลาน

ฝก บก.ฝรก. 

๑๒. โครงการอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกยีรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยกองบังคบัการฝกอบรม

ตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ณ วัดมวงชุม อ.บางระจัน จว.

สิงหบุรี  ระหวางวันที ่3 – 12 ธ.ค.57  

๑๓. กจิกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๘ 

๑๔. กจิกรรมวันสงกรานต ประจําป ๒๕๕๘ สรงนํ้าพระพุทธรูปและรด

นํ้าดําหัวขอพรผูบังคับบัญชา วันอังคารที่ 21 เม.ย.58 

เอกสารหมายเลข ๕  

แผนการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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๑๕. โครงการอุปสมบทหมูเฉลิมพระเกยีรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 โดยกองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลาง กองบัญชาการศึกษา ณ วัดปรุณาวาส เขตทววีฒันา 

กทม. ระหวาง วันที่ 3 – 7 ธ.ค.57 

๑๖. พิธจีุดเทยีนชัยถวายพระพรเฉลิมพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว ๕ ธันวามหาราช 

๑๗. รวมพิธเีฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๕ ธันวามหาราช 

๑๘. ขาราชการตํารวจ บก.ฝรก. เขารวมกจิกรรมเวียนเทยีน เน่ืองในวัน

วสิาขบูชา วันจันทรที่ 1 ม.ิย.58  ณ พุทธมณฑล จว.นครปฐม 

๑๙. ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ 

๒๐. โครงการบริจาคโลหติเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระ

นางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในวโรกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 

2558 ณ บก.ฝรก. 

๒๑. ขาราชการตํารวจ บก.ฝรก. เขาแถวแสดงความเคารพธงชาติ 

กลาวบทปลงใจ กลาวคําปฏญิาณ และอุดมคติตํารวจ เวลา 

๐๘.๓๐ น. ทุกวันจันทร  

๒๒. รวมจัดงานวันสถาปนา บช.ศ. ครบรอบ ๕๕ ป 

๒๓. กจิกรรมศาสนิกสัมพันธ หลักสูตร นสต.  

๒๔. พิธบีายศรีสูขวัญ นสต.รุนที่ ๘๖ ประจําป ๒๕๕๘ 

๒๕. พิธมีอบหมวกให นสต. รุนที่ 86 ประจําปงบประมาณ 2558   

ณ ลานฝก บก.ฝรก. 

๒๖. พิธไีหวครู ของ นสต. ประจําปงบประมาณ 2558 วันพฤหัสบดีที่ 

29 ม.ค.58 
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๒๗. พิธสีวนสนาม ของ นสต. รุนที่ 85 ณ ลานฝก บก.ฝรก. 

๒๘. กจิกรรมพิธเีกษยีณอายุราชการแกขาราชการผูครบเกษยีณอายุ

ราชการ บก.ฝรก. ประจําป ๒๕๕๘ 

๒๙. โครงการคลองสวยนํ้าใส 

๓๐. โครงการแบงปนวันละบาทเพ่ือสังคม 

๓๑. โครงการเพ่ือนชวยเพ่ือน: ชวยเพ่ือนใหมขีาเทยีม ประจาํป ๒๕๕๘ 

๓๒. โครงการบําเพ็ญสาธารณประโยชน 

๓๓. โครงการเสียงธรรมตามสาย ประจําป ๒๕๕๘ 

๓๔. โครงการคัดแยกขยะลดภาวะโลกรอน ประจําป ๒๕๕๘ 

๓๕. โครงการไถชีวติโคกระบอื ประจําป ๒๕๕๘ 

๓๖. โครงการเศรษฐกจิพอเพียงของ บก.ฝรก. ประจําปงบประมาณ 

2558 

๓๗. กจิกรรม 5 ส . ของ บก.ฝรก. ประจําปงบประมาณ 2558 

๓๘. การมอบประกาศเกยีรติคุณ การสรรหาและคัดเลือกขาราชการที่

ประพฤติปฏบิัติดีเย่ียมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ของตํารวจ ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

 เมื่อส้ินปงบประมาณ บก.ฝรก.ไดดําเนินการประเมนิผลการ

ดําเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓) แลวรายงานใหผูบังคับบัญชา

ทราบ (เอกสารหมายเลข ๔)  เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการ

ดําเนินงานของปถัดไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> รอยละ ๒๐ รอยละ ๓๐.๔ ๕  ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีแผนการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทําใหหนวยมีทศิทางในการดําเนินการที่

ชัดเจนและสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง 

๒. บก.ฝรก.มกีจิกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนมากและมีความหลากหลาย 

๓. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหความรวมมือรวมใจในการรวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม และนําไปบูรณาการในวถิกีารดําเนินชีวติ เพ่ือเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏบิัติหนาที่ 
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ตัวบงชี้ที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมติทิางศลิปะและวัฒนธรรม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑.ร.ต.อ.หญิง มยุรีย   กงนอก 

โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ โทรศัพท : ๐๙๘-๒๙๖-๒๒๔๖ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสุนทรียและรสนิยม เกิด

รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทัน

อยางมีปญญา มแีผนในการพัฒนาใหความรูและประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ

วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางใหตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม 

อยางมสุีนทรียที่มรีสนิยม  

 ศิลปะ หมายถึง งานสรางสรรคที่สงเสริมสรางสุนทรีย ความงาม และความสุข แกผูคน 

สภาพแวดลอมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและ

ความสําคัญของศิลปะ ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาสงเสริมการอยูรวมกันอยางมคีวามสุข  

 วัฒนธรรม หมายถงึ ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยที่มพัีฒนาการอยางตอเน่ือง เชน เร่ือง

ความคิด ความรูสึก ความเช่ือ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ

สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี

ลักษณะสากลเปล่ียนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปน

สากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคา การมีนํ้าใจเสียสละและการมีสวนรวมกับสังคม 

สามารถเปนผูนําที่ดีและเปนที่พ่ึงของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวติหนวยศึกษาอบรมที่นาศรัทธาเปนที่

ยอมรับ มบีทบาทตอการปกปองวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยและพัฒนาแนวทางการดํารงชีวิตทามกลาง

กระแสวัฒนธรรมสากลไดเหมาะสมอยางฉลาดรู  

 การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางมีแผนที่เปนระบบเกี่ยวกับ

ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบตอบุคคล สถาบัน สภาพแวดลอม และสังคมใน
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แนวทางที่ดีขึ้น โดยมีเปาหมายที่ชัดเจน และเปนที่ยอมรับรวมกันได ผลการปรับปรุงเปล่ียนแปลงหรือ

สรางส่ิงที่ใหมตองไมเปนการทําลายคุณคาทางสุนทรียของศิลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง

วัฒนธรรมสามารถสรางวัฒนธรรมใหมที่สอดคลองและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปล่ียนแปลงและมี

นวัตกรรมใหม ทัง้ทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความยินยอม เพ่ือใหอยูรวมกันไดอยางเขาใจมีความ

เจริญกาวหนาอยางสันติสุข  

  สุนทรียะทางศลิปะและวัฒนธรรม หมายถงึ คุณคาทางความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม

ที่สงผลตอการรับรูและความรูสึก สามารถจรรโลงจิตใจใหมีความสุข มีรสนิยม กอใหเกิดวิถีชีวิตที่

งดงามสามารถอยูรวมกันในสังคมที่เขาใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรูถึงคุณคาที่เปนรูปธรรมและ

นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตรเพ่ือการดํารงรักษสบืตอไป 

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ การมสีวนรวมของบุคลากรในหนวยศึกษาอบรมที่กอใหเกดิวัฒนธรรมที่ดี  

 ๒ ส่ิงแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมี

ความสุนทรีย  

 ๓ ปรับแตงและรักษาภูมทิัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมติรกับส่ิงแวดลอม  

 ๔ การจัดใหมีพ้ืนที่และกจิกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหผูศึกษาอบรมและบุคลากร

มสีวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

  ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไมตํ่ากวา 

๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

๗๒ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 2558 

 



ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพดานศิลปะและ

วัฒนธรรมที่หนวยศึกษาอบรมดําเนินการตลอดปงบประมาณ  

 ๒. โครงการหรือกิจกรรมที่แสดงรายละเอียดที่ กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายของ

ความสําเร็จอยางเปนรูปธรรม รายงานผลการประเมนิการมสีวนรวม  

 ๓. เอกสารหลักฐานหรือผลการประเมินดานสภาพแวดลอม ความปลอดภัย ความสะอาด 

สุขอนามัย และความสวยงาม  

 ๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดใหมีพ้ืนที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม

ใหผูรับการศึกษาอบรมและบุคลากรมสีวนรวมอยางสม่ําเสมอ  

 ๕. รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถงึ ๔  

 หมายเหตุ  ๑. สะอาด หมายถงึ ไมรก มรีะเบยีบ รักษางาย ใชสะดวก  

   ๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไรมลภาวะ สุขกาย สบายใจ เปน

มติรตอส่ิงแวดลอม  

     ๓. สวยงาม หมายถึง มีการจัดแตงอาคาร สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม 

สอดคลองกับพ้ืนที่แวดลอม ไมส้ินเปลือง และไมกอใหเกดิผลกระทบตอสภาพแวดลอม 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 การมีส วนรวมของบุคลากรในหนวยศึกษาอบรมที่

กอใหเกดิวัฒนธรรมที่ดี 

 บุคลากรใน บก.ฝรก  ไดมสีวนรวมในกิจกรรมตาง  ๆที่

กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี เชน  

 การประชุมแถวตอนเชา (เอกสารหมายเลข ๑.๑)   

 การทํากจิกรรม ๕ ส  ทําความสะอาดพ้ืนที่รับผดิชอบ    

การรวมกันทํากจิกรรม Big Cleaning Day (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑  

เอกสารและภาพถายการ

ประชุมแถวตอนเชา 

เอกสารหมายเลข ๑.๒  

เอกสารและภาพถายการทาํ

กจิกรรม ๕ ส 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  การรวมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสตางๆ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

เอกสารหมายเลข ๑.๓  

เอกสารและภาพถายการ

รวมกจิกรรมทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

2 สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด 

ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมคีวามสุนทรีย 

 อาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมรอบๆ บก.ฝรก. มีความ

ปลอดภัย   สะอาด   ถูก สุขลักษณ ะ และตกแต งอยางมี

สุนทรียภาพ (เอกสารหมายเลข ๒.๑) 

เอกสารหมายเลข ๒.๑  

เอกสารและภาพถายความ

ปลอดภัยของอาคารสถานที่ 

สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ

ตกแตงอยางมคีวามสุนทรีย 

3 ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ

ธรรมชาต ิและเปนมติรกับสิ่งแวดลอม 

 ทั่วบริเวณ  รอบๆ  และระหวางอาคาร เนนการปลูกไม

ดอกและไมประดับเพ่ือใหความรมร่ืน  เย็นตา ปลูกไมยืนตน

เพ่ือใหรมเงาระหวางทางสัญจรในบริเวณ บก. เนนพ้ืนที่สีเขียว 

มีสนามหญา บึงบัว ในเวลาเชาและเย็นจะมีฝูงนกบินมาหา

อาหาร  แสดงใหเห็นถึงความสมบูรณของธรรมชาติ  กอใหเกิด

ทัศนียภาพอันนาร่ืนรมย (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 

 มีการแบงพ้ืนที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดทั่ว

บริเวณ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

 มีการปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงามอยูเสมอ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๓) 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓.๑  

เอกสารและภาพถาย

บรรยากาศความรมร่ืนใน 

บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๒  

เอกสารและภาพถายการ

แบงพ้ืนที่รับผดิชอบทําความ

สะอาด 

เอกสารหมายเลข ๓.๑  

เอกสารและภาพถายการ

ปรับแตง รักษาภูมทิัศน 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๔ การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและ

สงเสริมใหผูศึกษาอบรมและบุคลากรมีสวนรวมอยาง

สม่ําเสมอ 

 ลานฝก, ลานหนา บก.ฝรก., สนามฟุตบอล  และหอง

ประชุมใหญ เปนพ้ืนที่หลักที่ใชจัดกจิกรรมตางๆ ของหนวย  

อยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) 

 มีการจัดพ้ืนที่สงเสริมภูมิปญญาทองถิ่นและเศรษฐกิจ

พอเพียง (เอกสารหมายเลข ๔.๒)  โดยมีการจัดสรรพ้ืนที่สวน

หน่ึงทําเปนแปลงผักปลอดสารพิษ มีวัตถุประสงคเพ่ือให

บุคลากรและผู เขารับการฝกอบรมไดทํากิจกรรมรวมกัน 

สงเสริมการใชเวลาวางใหเกดิประโยชน  ปลูกฝงการดําเนินชีวิต

โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง โดย บก.ฝรก. ดําเนินการ

ปลูกผักปลอดสารพิษไวหลายแปลงผลผลิตที่ไดก็นํามาจําหนาย

ใหกับบุคลากรและผูเขารับการศึกษาอบรมในหนวยในราคาถูก 

รายไดที่ไดจากการจําหนายผลผลิตก็นําเขาเปนสวัสดิการใหแก

บุคลากรในหนวย 

เอกสารหมายเลข ๔.๑  

เอกสารและภาพถายที่แสดง

ใหเห็นวา บก.ฝรก.มกีารจัด

พ้ืนที่และกจิกรรมทาง

วัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม

ใหผูศึกษาอบรมและ

บุคลากรมสีวนรวมอยาง

สม่ําเสมอ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒  

เอกสารและภาพถายการ

ดําเนินปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพียง 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมที่

เก่ียวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนน

เต็ม ๕ 

 จากการดําเนินการออกแบบสํารวจความพึงพอใจของ

บุคลากรและผูเขารับการอบรมในดานการพัฒนาสุนทรียภาพใน

มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมพบวาบุคลากรและผูเขารับการ

อบรมมีความพึงพอใจอยูในระดับดี  โดยมีคาเฉล่ีย ๔.๑๖ จาก

คะแนนเต็ม ๕  โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี 

เอกสารหมายเลข ๕.๑  

เอกสารและภาพถาย 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 
 

หลักสูตร คาเฉลี่ย 

นักเรียนนายสิบตํารวจ ๓.๗๓ 

กอป. ๔.๓๗ 

ชัยยะขัน้พ้ืนฐาน ๔.๑๑ 

สารวัตร รุนที่ ๑๔๒ ๔.๑๓ 

สารวัตร รุนที่ ๑๔๔ ๔.๑๘ 

สารวัตร รุนที่ ๑๔๗ ๔.๒๖ 

บุคลากรของ บก.ฝรก. ๔.๓๒ 

คาเฉลี่ยในภาพรวม ๔.๑๖ 
  

 ฝายบริการการฝกอบรมไดประเมินความพึงพอใจของ 

ผูเขารับการฝกอบรมและบุคลากรในหนวยแลวสรุปรายงานให

ผูบังคับบัญชารับทราบเพ่ือนํามาเปนขอมูลในการพัฒนาในปตอไป 

 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕  ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บุคลากรของ บก.ฝรก. ใหความรวมมือในโครงการและกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติิศิลปะและวัฒนธรรมเปนอยางดี 

๒. แมจะมีงบประมาณอันจํากัด  แตผูบังคับบัญชาก็ใสใจในสภาพความเปนอยูของผูเขารับการ

ฝกอบรม  โดยการซอมแซมสภาพหองเรียน  ถนนที่เปนหลุมเปนบอ  อาคารที่พักกองรอย 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ควรขอจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการซอมแซมถนนเพ่ิมเติม  เพราะงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรมาลาสุดน้ันไมเพียงพอในการซอมแซมถนนทัง้หมด  ยังคงเหลือถนนที่เปนหลุมเปนบอบางสวน   
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ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

๒.ส.ต.ต.หญิง อภญิญา   สินธุสังข 

โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

            : ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔ 

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 ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทําหนาที่สอนภาค

วชิาการหรือภาคการฝก  

 อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางที่ใชคําส่ังกองบัญชาการศึกษาใหไปปฏบิัติราชการ  

 ครูฝก หมายถงึ ผูที่มคีวามเช่ียวชาญในดานอาวุธ ยุทธวธิ ีและสามารถทําการสอนในวชิาทั่วไป

ที่ไดรับมอบหมายได  

 การนําความรูมาขยายผล หมายถงึ  

 ๑) การนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ  และ 

      ๒) มกีารนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน 
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วธีิคํานวณ 

 

 

 

 

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  

 

ผลการดําเนินงาน 
 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 จํานวนครูและอาจารยและครูฝกของ บก.ฝรก. มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๓ 

คน  ไดรับการเพ่ิมพูนความรูและประสบการณ เชน ศึกษาอบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน รวมทั้งปงบประมาณ ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสารหมายเลข 

๑-๑๓) และนําความรูมาขยายผล  โดยนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ 

และสอนนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง  ๆ 

 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ ครู/อาจารยไดรับการเพ่ิมพูนความรู

และนําความรูมาขยายผล รอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน 

เอกสารหมายเลข ๑-๑๓  

รายละเอยีดการเพ่ิมพูน

ความรูและการขยายผลของ

ครู/อาจารยแตละคน 

ผลรวมจาํนวนครูและอาจารยและครูฝกที่ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

            อยางนอย ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป และมกีารนําความรูมาขยายผล 

                          จาํนวนครู/อาจารยและครูฝกทัง้หมด 

X ๑๐๐ 
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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 ๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศกึษาอบรม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

๒.ส.ต.ต.หญิง อภญิญา   สินธุสังข 

โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ โทรศัพท : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

            : ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมกีารสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบคุลากรทัง้ดานการ

ประกันคณุภาพการศึกษา และองคความรูตาง ๆ เพ่ือสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา และนําไปสูสังคมฐานความรู  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ แผนพัฒนาบุคลากร มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  

 ๒ ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  

 ๓ จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ 

๙๐ ของบุคลากรทัง้หมด  

 ๔ จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานการประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไม

ตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรทัง้หมด  

 ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จาก

คะแนนเต็ม ๕ 
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เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหนวย

ศึกษาอบรม  

 ๒. โครงการ/กจิกรรม การพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม  

 ๓. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม  

 ๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง

โครงการ/กจิกรรม  

 ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก  

  - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ

ลาศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากร

ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป  

  - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่

บุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี ตองไดรับการ

พัฒนาต้ังแต ๖ ช่ัวโมงขึ้นไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา  

  - จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่

บุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ยกเวน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

ทัง้น้ี ตองไดรับการพัฒนาต้ังแต ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา  

 ๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธภิาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร  
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ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 

(PDCA) 

 มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากร

ประจําป  ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๑ .๑ )  และมีการ

ดําเนินการตามวงจรคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) คอื  

๑. วางแผนการดําเนินการ 

๒. ดําเนินการตามแผนที่วางไว  

๓. ประเมนิและติดตามผลการดําเนินงาน 

๔. วเิคราะหผลการประเมนิเพ่ือนําไปพัฒนาปรับปรุงใน

คราวตอไป 

เอกสารหมายเลข ๑.๑   

แผนปฏบิัติงานดานการ

พัฒนาบุคลากร ป ๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒   

เอกสารรายละเอยีดการ

ดําเนินการตามแผนปฏบิติั

งานดานการพัฒนาบุคลากร

ตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

2 ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร 

ไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 ผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 

๒.๑) ตามแผนปฏบิัติงานดานการพัฒนาบุคลากรรอยละ ๑๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑   

ผลการดําเนินการตาม

แผนปฏบิติังานดานการ

พัฒนาบุคลากร  

3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ

การศกึษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 จํานวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๒๕ คน 

(เอกสารหมายเลข ๓.๑)  ไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา จํานวน ๑๑๔ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒)   คิดเปน 

รอยละ ๙๑.๒๐ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน

สังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

สรุปผลและรายละเอยีดการ

สงบุคลากรเขารับการอบรม

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมตํ่ากวารอยละ ๙๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 

 จํานวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจํานวนทั้งส้ิน ๑๒๕ คน 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑)  ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและการฝก

จํานวน ๑๑๖ คน  (เอกสารหมายเลข ๔.๒)  คิดเปน รอยละ 

๙๒.๘๐ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน

สังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๒   

สรุปผลและรายละเอยีดการ

สงบุคลากรเขารับการอบรม

นอกเหนือจากการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการ

พัฒนาบุคลากร ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 บก.ฝรก.ไดจัดทําแบบสอบถาม เร่ือง แบบสอบถาม

ความคิดเห็นตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร

หนวยและความพึงพอใจตอระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๕.๑) ในหัวขอ

ระดับความพึงพอใจดานการพัฒนาบุคลากร ไดคาเฉล่ีย ๔.๐๕ 

อยูในระดับดี (เอกสารหมายเลข ๕.๒) 

เอกสารหมายเลข ๕.๑   

แบบสอบถามความคดิเหน็

ตอการปฏบิัติงานตาม

บทบาทหนาที่ของผูบริหาร

หนวยและความพึงพอใจตอ

ระบบการบริหารทรัพยากร

บุคคลฯประจําปงบประมาณ 

๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๕.๒   

รายงานสรุปผล

แบบสอบถามความคดิเห็นฯ 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕  ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทําใหบุคลากรทุกฝายไดรับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานมากขึ้น 

 ๒. บก.ฝรก.มีแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งทําใหการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของหนวยมี

ทศิทางและแนวทางที่ชัดเจน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๘๔ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 2558 

 



ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการปฏบิัตติามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศกึษาอบรม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญิง นิตยา  แชมชอย 

๒. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร  นิธอิมรศาสตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

๒. ร.ต.อ.อูด   ไทรผองศรี 

โทรศัพท : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓ 

 : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ  

วัตถุประสงค :  

  เพ่ือใหผูบริหารหนวยศึกษาอบรมใชระบบบริหารแบบธรรมาภบิาล ซึ่งเปนการประเมนิผูบริหาร

ในดานการบริหารจัดการ และการเปนผูนําเพ่ือนําไปสูการบริหารจัดการองคการที่ดีใหเกิดความ

โปรงใส ตรวจสอบได และมสีวนรวม 

 ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผูบังคับการ และ 

ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ระดับกองกํากับการ หมายถงึ ผูกํากับการ  

 ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี เปน

แนวทางสําคัญในการจัดระเบียบใหสังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝาย

วิชาการ ฝายปฏิบัติการ ฝายราชการ และฝายธุรกิจ สามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข มีความรูรัก

สามัคคแีละรวมกันเปนพลังกอใหเกิดการพัฒนาอยางย่ังยืน และเปนสวนเสริมความเขมแข็งหรือสราง

ภูมคิุมกันแกประเทศ ประกอบดวยหลัก ๙ ประการ คอื  

 ๑. ความรับผดิชอบที่ตรวจสอบได  

  ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องคการ และผูที่ทําหนาที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหนาที่

เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ตองมภีาระความรับผิดชอบตอสาธารณะเกี่ยวกับการกระทํา กจิกรรม

หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งสงผลกระทบตอสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กลาวมา หมายถึง การเปดเผย

ขอมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติตอทุกคนดวยความเสมอภาค และตรวจสอบได โปรงใส และ

ดําเนินการภายใตกรอบของกฎหมาย  
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 ๒. ความโปรงใส  

  ความโปรงใส หมายถึง การตัดสินใจและการดําเนินการตาง ๆ อยูบนกฎระเบียบชัดเจน 

การดําเนินงานของรัฐบาลในดานนโยบายตาง ๆ น้ัน สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความมั่นใจไดวา

การดําเนินงานของรัฐน้ันมาจากความต้ังใจในการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุผลตามเปาหมายของนโยบาย  

 ๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤตมิชิอบ  

  การที่องคการภาครัฐใชอํานาจหนาที่หรือการแสวงหาผลประโยชนในทางสวนตัว

เหลาน้ี ถือเปนการทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งตอองคการภาครัฐเองและองคการในภาคเอกชน 

การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางานและการทําใหเกิดความโปรงใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบ

ราชการจะเปนเคร่ืองมอืในการปราบปรามการฉอฉล และเสริมสรางธรรมาภบิาล  

 ๔. การสรางการมสีวนรวม  

  การมีสวนรวมเปนการเปดโอกาสใหกับประชาชนหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของเขามามี

บทบาทในการตัดสินใจดําเนินนโยบาย มีสวนรวมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีสวน

รวมจะกอใหเกิดกระบวนการตรวจสอบ และเรียกรองในกรณีที่ เกิดความสงสัยในกระบวนการ

ดําเนินงานของรัฐไดเปนอยางดี  

 ๕. การมกีฎหมายที่เขมแข็ง  

  ธรรมาภิบาลมีพ้ืนฐานการดําเนินการอยูบนกรอบของกฎหมายโดยไมเลือกปฏิบัติ มี

การใหความเสมอภาคเทาเทยีมกัน และเปนธรรมกับทุกฝาย มกีฎหมายที่เขมแข็ง มกีารระบุการลงโทษ

ที่ชัดเจน และมีผลบังคับใชไดจะเปนส่ิงที่ชวยพัฒนาระบบการปกครองเพ่ือปองกันการละเมดิหรือฝาฝน 

การมรีะบบกฎหมายที่ดีจะสงเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม  

 ๖. การตอบสนองที่ทันการ  

  การตอบสนองที่ทันการ หมายถึง การใหการตอบสนองที่ทันการตอผูมีสวนเกี่ยวของ

ทุกฝายในเวลาที่ทันการ  

 ๗. ความเห็นชอบรวมกัน  

  สังคมที่ประกอบดวยบุคคลที่มคีวามคดิเห็นแตกตางกันไป ธรรมาภบิาลจะทําหนาที่เปน

ตัวกลางในการประสานความตองการที่แตกตางใหบนพ้ืนฐานของประโยชนสวนรวมและขององคการ

เปนหลัก  
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 ๘. ประสทิธิภาพและประสทิธิผล  

  ประสิทธภิาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภบิาลน้ันตองการใหมกีารใชทรัพยากรตาง 

ๆ ใหเกดิประโยชนสูงสุด และคุมคา  

 ๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวของ  

  หลักธรรมาภิบาลจะเนนใหบุคลากรทุกคนในองคการรูสึกมีสวนรวมหรือรูสึกเปนสวน

หน่ึงกับองคการ บุคคลสามารถมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมหลักที่จะชวยสรางความเติบโตใหกับ

หนวยงาน  

 

เกณฑการใหคะแนน  

 ใชบัญญัติไตรยางศเทยีบ กําหนดรอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน  

 

คะแนนเฉลี่ยของผูบริหารสูงสุดของหนวยศกึษาอบรม ซึ่งไดจาก  

 ๑. ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมประเมนิตนเองโดยใหครอบคลุมบทบาทหนาที่ทัง้ ๙ 

ขอ คดิเปนรอยละ ๔๐  

 ๒. ใหบุคลากรทัง้หมดของหนวยศึกษาอบรมประเมนิผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมให

ครอบคลุมบทบาทหนาทีท่ัง้ ๙ ขอ คดิเปนรอยละ ๖๐  

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวธิกีารเก็บรวบรวมขอมูล  

 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการกํากับดูแล รวมทั้ง

ทบทวนกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตามหนาที่และบทบาทของผูบริหารสูงสุด

ของหนวยศึกษาอบรม  

 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดําเนินการตามระบบการกํากับดูแล โดยมเีอกสาร

หรือหลักฐาน หรือรายงาน หรือบันทกึการประชุม ที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษา  

อบรมไดกําหนดใหมีกระบวนการที่เปนรูปธรรมในการจัดการเพ่ือใหเกดิการควบคุมและตรวจสอบการ

ดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรม  
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 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานสําคัญ  เชน ระบบในดานนโยบายและแผน ดานการบริหารงานบุคคล ดานการเงิน 

งบประมาณ และการบริหารความเส่ียง โดยเฉพาะการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยศึกษาอบรม  

 ๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ผูบังคับบัญชาของหนวยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ

ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดี มีการกําหนดหรือทบทวนนโยบายการ

กํากับดูแลและกรอบทิศทางการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตาม

หนาที่และบทบาทของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม (เอกสาร

หมายเลข ๑)  มีการดําเนินการตามระบบกํากับดูแล (เอกสารหมายเลข ๒)

มีแนวทางในการบริหารที่ เปดโอกาสใหทุกคนรวมกันพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา  มุงมั่นในการบริหารเพ่ือผลประโยชนของผูศึกษาอบรมเปน

สําคัญ   ม ีการต ิดตาม ผลการดําเนินงานตางๆ  โดยเฉพาะการ

ดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๓) 

นอกจากน้ี  ผูบั งคับบัญชายังไดกระจายอํานาจการตัดสินใจสู

ผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมาอยางเหมาะสม  

 บก.ฝรก. ไดสรุปแบบประเมินผูบริหารในดานการปฏบิัติตนตาม

บทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม ของ บก.ฝรก ไดผลดังน้ี 

 ผบก. ประเมนิตนเอง  ไดคาเฉล่ีย ๔.๙๕  (จาก ๕ คะแนน)  คดิ

เปน ๓๙.๖๐ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๔) 

 หัวหนาหนวยทุกหนวยประเมนิไดคาเฉล่ีย ๔.๙๗ คดิเปน 

๕๙.๖๔ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕) 

 ดังน้ัน ผลการประเมินตนเองของผูบริหารสูงสุดและหัวหนา

หนวย รวมไดคาคะแนนเทากับ  ๙๙.๒๔  คดิเปนคาเฉล่ียได ๔.๙๖ 

เอกสารหมายเลข ๑    

เอกสารที่เกี่ยวของกับการ

กําหนดนโยบายการกํากับ

ดูแล และดําเนินงานของ

หนวยศึกษาอบรมตามหนาที่

และบทบาทของผูบริหาร

สูงสุดของหนวยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๒    

เอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินการตามระบบการ

กํากับดูแลของผูบริหาร

สูงสุดของหนวยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๓    

เอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ติดตามผลการดําเนินงาน

สําคัญ 

เอกสารหมายเลข ๔    

แบบสอบถามฯของผูบริหาร 

เอกสารหมายเลข ๕    

แบบสอบถามฯของบคุลากร 
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การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

>๔.๕๑ ๔.๙๖ ๔.๙๖ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดีและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารอยาง

ครบถวน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมและ สงเสริมให

บุคลากรปฏบิัติงานอยางเต็มตามศักยภาพของตน 

๒. ผูบังคับบัญชามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมาอยาง

เหมาะสม   
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ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มคีณุภาพ  

และประสทิธิภาพ  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญิง นิตยา  แชมชอย 

๒. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร  นิธอิมรศาสตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา   สวมมงกุฎ 

๒. ร.ต.อ.อูด   ไทรผองศรี 

๓. ส.ต.อ.หญิง รุงรัชนี  บุตรศรี 

โทรศัพท : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐ โทรศัพท : ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓ 

 : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓ 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบคุคลใหมี

สมรรถนะในการปฏบิัติงาน และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพและประสิทธภิาพ  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ มกีารจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวเิคราะหขอมูลเชิงประจักษ  

 ๒ มรีะบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 

เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวม

ประชุมฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวชิาการ การประเมินผลการปฏบิัติงาน มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจมาตรการลงโทษ รวมทัง้การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มคีณุภาพ  

 ๓ มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมปีระสิทธภิาพและอยูอยางมคีวามสุข  

 ๔ มรีะบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มศัีกยภาพสูงใหมโีอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา

ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา  
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 ๕ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และมีการนําผลการ

ประเมนิความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมแีนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพ่ือใหดีขึ้น 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. แผนงานดานการบริหารบคุคลของหนวยศึกษาอบรมและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 

ตลอดจนการประเมนิและปรับปรุง  

 ๒. โครงการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ ประกาศ กฎ ระเบียบ 

ขอบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรม เชน หลักเกณฑการรับเขา 

สวัสดิการ และสิทธปิระโยชน ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เปนตน  

 ๓. ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารบุคคลของหนวยศึกษาอบรม เชน คําส่ัง

แตงต้ังหรือมอบหมายผูรับผดิชอบ รายงานการประชุมของทมีงานหรือคณะกรรมการผูรับผิดชอบหลัก

ดานการบริหารบุคคล ระบบฐานขอมูลบุคคลของหนวยศึกษาอบรม สภาพแวดลอมที่เอื้อตอการทํางาน

ขอมูล หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน  

 ๔. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาและเล่ือนตําแหนง เชน การฝกอบรม การศึกษา การเขา

รวมประชุมวชิาการ ตลอดจนการเล่ือนขัน้ เล่ือนตําแหนงวชิาการ เปนตน  

 ๕. สถติิการเขาออกของบุคลากรทุกประเภท  

 ๖. สถติิเกี่ยวกับการไดรับสวสัดิการและสิทธปิระโยชนตาง ๆ ของบุคลากร  

 ๗. ความสําเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุม ทั้งแผนระยะส้ัน ระยะปานกลาง 

และระยะยาว  

 ๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุง  
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 ๙. รายงานผลการปฏบิัติงานที่แสดงถงึระดับคุณภาพการปฏบิัติงาน เชน ระดับความสําเร็จของ

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัลทั้งในระดับหนวยศึกษาอบรม 

ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม

ภายใตการวเิคราะหขอมูลเชงิประจักษ 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีการจัดทําแผน

หรือนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหนวย  (เอกสาร

หมายเลข ๑.๑ – ๑.๓) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑–๑.๓ 

รายละเอยีดเกี่ยวกับ

แผนการบริหารทรัพยากร

บุคคล บก.ฝรก. 

๒ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการ

สงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัตงิาน เชน การสรรหา การจัดวาง

คนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การ

สนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทาง

วิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญ

กําลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากร

ที่มคีุณภาพ 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีระบบและกลไก

ในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน

การปฏบิัติงานของขาราชการตํารวจในสังกัด เชน  มีการสรรหา 

โดยสงบัญ ชีตําแหนงเพ่ือใชรองรับการบรรจุและแตง ต้ัง  

(เอกสารหมายเลข ๒.๑) มีการจัดวางบุคลากรลงตําแหนง 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) โดยมีขอมูลจํานวนตําแหนงและตัว

ขาราชการตํารวจในสังกัด มีการกําหนดเสนทางเดินของ

ตําแหนง (เอกสารหมายเลข ๒.๓) และสนับสนุนใหบุคลากร 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

(ก า ร ส ร ร ห า ) ส ง บั ญ ชี

ตําแหนงเพ่ือใชรองรับการ

บรรจุและแตงต้ัง 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

เอกสารการจัดวางคนลง

ตําแหนง  

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

เอกสารการกําหนดเสนทาง

เดินของตําแหนง 

 เอกสารหมายเลข ๒.๔

เอกสารรายละเอยีดการ

สนับสนุนบุคลากรเขารวม

ประชุม/ฝกอบรม 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 เขารวมประชุมสัมมนาและฝกอบรมหลักสูตรตางๆ (เอกสาร

หมายเลข ๒.๔) เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใน

หนวย 

 นอกจากน้ี  ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่

เปนธรรม  โปรงใส (เอกสารหมายเลข ๒.๕)   มีมาตรการใน

การสรางขวัญและกําลังใจบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๒.๖) 

โดยมีการมอบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติและของที่ระลึก

ใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด ที่ประพฤติดีเย่ียมตามประมวล

จริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ   

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

เอกสารการประเมนิผลการ

ปฏบิัติราชการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

เอกสารรายละเอยีดที่

เกี่ยวของกับมาตรการสราง

ขวัญกําลังใจบุคลากร 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

เอกสารรายละเอยีดที่

เกี่ยวของกับมาตรการ

ลงโทษ 

๓ มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสราง

บรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

และอยูอยางมคีวามสุข 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีระบบสวัสดิการที่ดี 

(เอกสารหมายเลข ๓.๑) ใหแกบุคลากรเพ่ือเสริมสรางขวัญและ

กําลังใจใหแกบุคลากร ซึ่งดําเนินการโดย 

 จัดทําโครงการอาหารกลางวันใหแกขาราชการ

ตํารวจและลูกจางในหนวย 

 จัดสวัสดิการบานพักใหแกขาราชการ 

 มอบทุนสงเสริมการศึกษาบุตรขาราชการ 

 บานพัก บช.ศ. (บางเขน) 

 สวัสดิการบริการรถรับ-สง ระหวาง บก.ฝรก. – บางเขน 

 มีการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการขาราชการตํารวจ 

ลูกจาง กรณเีจ็บปวยหรือเสียชีวติ 

 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

เอกสารรายละเอยีดที่

เกี่ยวของกับระบบสวัสดิการ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารรายละเอยีดที่

เกี่ยวของกับระบบเสริมสราง

สุขภาพ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  นอกจากน้ี  ยังมีการเสริมสรางสุขภาพที่ ดี (เอกสาร

หมายเลข ๓.๒) และสรางบรรยากาศที่ ดีใหบุคลากรทํางานได

อยางมปีระสิทธภิาพและอยูอยางมคีวามสุขซึ่งดําเนินการโดย 

 จัดกิจกรรม ๕ ส  เพ่ือชวยสรางสภาพแวดลอมที่ดี

ในที่ทํางานใหเกิดบรรยากาศที่นาทํางาน เกิดความสะอาด

เรียบรอยในสํานักงาน   ถูกสุขลักษณะ ทําใหบุคลากรสามารถ

ใชศักยภาพของตนเองไดอยางเต็มความสามารถ 

 มกีารทดสอบสมรรถภาพทางกายของขาราชการตํารวจ 

 มกีารตรวจสุขภาพประจําปบุคลากรในหนวย 

 จัดโครงการตํารวจสีขาว ดาวคุณธรรม เพ่ือสราง

ตนแบบตํารวจที่ ดี  เสริมสรางคุณ ธรรมจริยธรรมใหแก

ขาราชการตํารวจในหนวย 

 มีการจัดสถานที่ สําห รับออกกําลังกายพรอม

อุปกรณในการออกกําลังกาย 

 

4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง

รวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 

 มรีะบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มศัีกยภาพสูงใหมี

โอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็ว

ตามสายการบังคับบัญชา เชน การจัดใหขาราชการตํารวจได

เดินทางไปศึกษาดูงานทัง้ในประเทศและตางประเทศ และจัดสง

ขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ เพ่ือ

เตรียมพรอมที่จะเล่ือนยศใหสูงขึ้น (เอกสารหมายเลข ๔.๑ – 

๔.๒)  เชน หลักสูตร กดต. หลักสูตรสารวัตร เปนตน 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

รายงานการแตงต้ังขาราชการ

ตํารวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๗ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

การสงเสริมขาราชการตํารวจ

เขารับการฝกอบรมเพ่ือเตรียม

ลอมที่จะเล่ือนยศสูงขึ้น 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยาง

เปนระบบ และมีการนําผลการประเมนิความพึงพอใจเสนอ

ผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนา

เพ่ือใหดขีึ้น 

 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 

(เอกสารหมายเลข ๕.๑) อยางเปนระบบ โดยคาเฉล่ียความพึง

พอใจของบุคลากรในหนวย เทากับ  ๔.๒๖ จาก ๕ คะแนน 

(เอกสารหมายเลข ๕.๒)  และมีการนําผลการประเมินความพึง

พอใจเสนอผูบริหาร (เอกสารหมายเลข ๕.๓)เพ่ือหาแนวทางในการ

ปรับปรุงพัฒนาใหดีขึ้น 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

แบบประเมนิความพึงพอใจ

ของบุคลากร 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

สรุปผลการประเมนิความพึง

พอใจของบุคลากรฯ 

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

รายงานผ ลก ารป ระ เมิ น

ความพึงพอใจของบุคลากรฯ 

 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารของหนวยเห็นความสําคัญของบุคลากรทุกคน  มีการจัดสวัสดิการที่ดี  และ

สงเสริมความกาวหนาในวชิาชีพ 

 

 

 

 

 

 

๙๕ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 2558 

 



ตัวบงชี้ที่ ๑๔ การบริหารความเสี่ยง  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญิง นิตยา  แชมชอย 

๒. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร  นิธอิมรศาสตร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.หญิง ศศิญา   ธรรมกถกิานนท 

๒. ร.ต.ท.สุริยา   เขยสูงเนิน 

๓. ส.ต.อ.หญิง ศรินญา  แจมสวาง 

โทรศัพท : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐ 

   

โทรศัพท : ๐๘๖-๒๕๗-๐๔๑๕ 

 : ๐๘๑-๔๕๓-๕๗๙๙ 

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

          : suriya.k91@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  
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ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมีผูบริหารของหนวย

ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผดิชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

 ๒ มีการวิเคราะหและระบุความเส่ียง และปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงอยางนอย ๓ ดาน ตาม

บริบทของหนวยศึกษาอบรม  

 ตัวอยางเชน  

 - ความเส่ียงดานทรัพยากร (การเงนิ งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)  

 - ความเส่ียงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสวนงาน  

 - ความเส่ียงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ  

 - ความเส่ียงดานการปฏบิัติงาน เชน ความเส่ียงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร

งานวจิัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ  

 - ความเส่ียงดานบุคลากรและความเส่ียงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ

อาจารยและบุคลากร  

 - ความเส่ียงจากเหตุการณภายนอก 

 ๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียงและจัดลําดับความเส่ียงที่ไดจากการ

วเิคราะหในประเด็นที่ ๒  

 ๔ มกีารจัดทําแผนบริหารของความเส่ียง ที่มีระดับความเส่ียงสูงสุด ดําเนินการตามแผน มกีาร

ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหาร

ของหนวยศึกษาอบรม เพ่ือพิจารณาอยางนอยปละ ๑ คร้ัง  

 ๕ มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับ

แผนหรือวเิคราะหความเส่ียงในปถัดไป 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. มคีําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง ประกอบดวย ผูบริหารของ

หนวยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผดิชอบ เปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน  

 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 (เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

– ๑.๓) และมีการมอบหมายใหขาราชการตํารวจในสังกัดที่

ได รับการแตงต้ังเปนคณะทํางานยอย เขารวมประชุมเพ่ือ

ดําเนินการบริหารความเส่ียง ของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๔) 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

คําสั่ง บช.ศ. ท่ี ๑๔๕/๒๕๕๓ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการการ

ติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในของ บช.ศ. 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

คําสั่ง บก.ฝรก. ท่ี ๖๔/๒๕๕๘ 

เรื่อง คําสั่งแตงตัง้คณะกรรมการ

ยอย เพื่อดําเนินการ เรื่อง การ

บรหิารความเสี่ยง ของ บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

หนังสือ บก.อก.บช.ศ. เรื่อง แจง

คําสั่งคณะทํางานการดําเนินการ

พั ฒ นา คุณ ภ าพ ก ารบริห าร

จัดการดานยุทธศาสตร ตร. ฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

บั น ทึ ก สั่ ง  บ ก .ฝ ร ก .  ท่ี 

๐๐๓๔.๔๑๒/๖๖ ลง ๑๐ ก.พ.

๕๘  
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยที่กอใหเกิด

ความเสี่ยงอยางนอย๓ ดานตามบริบทของหนวยศึกษา

อบรม 

 บก.ฝรก.ไดวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยที่

กอใหเกดิความเส่ียงไว ดังน้ี 

๑. ความเส่ียงดานเทคโนโลยี  มีปจจัยที่กอให เกิด

ความเส่ียง คือ เกิดจาก ตร.และหนวยงานในสังกัดมีระบบ

สารสนเทศและฐานขอมูลหลากหลายระบบและยังไม ได

เช่ือมโยงกับสารสนเทศกลางรวมทัง้ยังไมมคีรบทุกหนวย 

๒. ความเส่ียงดานบุคลากร  เกิดจากบุคลากรขาด

ความรูความเขาใจเร่ืองกฎหมายและภาษาอังกฤษ 

๓. ความเส่ียงดานการฝกอบรม  เน่ืองจากปจจุบัน 

บก.ฝรก.รับมอบหมายใหฝกอบรมทางดานยุทธวิธีจาก ตร.อยู

เสมอ  แตยังไมมสีถานที่ฝกอบรมเฉพาะทางดานยุทธวธิ ี   

           บช.ศ. มีการแจงแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการบริหาร

ความเส่ียง ประจําป ๒๕๕๘ ใหแตละหนวยในสังกัด เพ่ือให

ดําเนินการไดถูกตองชัดเจน ตรงเปาหมาย (เอกสารหมายเลข 

๒.๑)   

๑. บก.ฝรก.ไดดําเนินการ จัดทํารายงานการแจงแนวทาง

ปฏิบัติเร่ืองการบริหารความเส่ียงประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ สงขอมูลให  บช.ศ. โดยสงโครงการ 

“โครงการกอสรางที่ทําการและสิ่งประกอบศูนยฝก

ยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหราย งบประมาณ 

๒๔๔,๘๐๐,๐๐๐ บาท” (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

         

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

หนังสอื บช.ศ. ท่ี ๐๐๓๔.๑๒๒/

๒๗๓๗ ลง ๙ ต.ค. ๕๘ เรื่อง 

แจงแนวทางปฏบัิต ิเรื่อง การ

บรหิารความเสี่ยงฯ 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

หนังสอื บก.ฝรก. ท่ี 

๐๐๓๔.๔๑๒/๑๖๓๖ ลง ๑๔ 

ต.ค.๕๗  เรื่อง สงรายงานการ

แจงแนวทางปฏบัิต ิเรื่อง การ

บรหิารความเสี่ยงฯ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

หนังสอื บช.ศ. ท่ี ๐๐๓๔.๑๒๒/

๖๓๕ ลง ๑๙ ม.ีค.๕๘ เรื่อง 

กําชับการรายงานผลการ

ดําเนนิการตามแนวทางปฏบัิติ 

เรื่อง การควบคุมภายในและการ

บรหิารความเสี่ยงฯ 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

หนังสอื บก.ฝรก. ท่ี 

๐๐๓๔.๔๑๒/๑๖๕๕ ลง ๑๖ 

ต.ค. ๕๗ เรื่อง สงรายงานการ

ดําเนนิการ เรื่อง การวิเคราะห

ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภบิาลฯ  

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

หนังสอื บช.ศ. ท่ี ๐๐๓๔/๑๒๒/

๒๑๗ ลง ๒๗ ม.ค. ๕๘ ซึ่ง ตร.

ไดพจิารณาคัดเลอืกโครงการ

กอสรางอาคารท่ีทําการฯ  
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. แจงเวียน หนังสือตาม ให  กก. ที่ ได รับมอบหมาย 

รับผิดชอบ ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม/และ

วัตถุประสงคของการควบคุมภายในและการบริหาร

ความเส่ียง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (รอบ ๖ 

เดือน) (เอกสารหมายเลข ๒.๓) 

๓. สงรายงานการดําเนินการ เร่ือง การวเิคราะหความ

เส่ียงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการที่

สําคัญตามนโยบายรัฐบาลประกอบคําของบประมาณ

รายจายประจําป และการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง

ของ ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โครงการ

จัดต้ังศูนยฝกยุทธวธีิตํารวจกลาง ต.หนองสาหราย 

อ.ปากชอง จว.นครราชสมีา (เอกสารหมายเลข ๒.๔) 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

หนังสอื บช.ศ. ท่ี ๐๐๓๔.๑๒๒/

๖๗๗ ลง ๑๔ ม.ีค. ๕๘ ใหทุก

หนวยจัดทํารายงานผลการ

ดําเนนิการ เรื่อง การบรหิาร

ความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในของ ตร. 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ

จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวเิคราะหในประเด็นที่๒ 

          มกีารประเมนิโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง โดย

บก.ฝรก. ไดจัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแนวทางปฏบิัติ 

เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รอบ ๖ 

เดือน และ ๑๒ เดือน แจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบตามหวง

ระยะเวลาที่กําหนด (เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารเกี่ยวกับการบริหาร

ความเส่ียง ตร. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มกีารจัดทําแผนบริหารของความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยง

สูงสุดดําเนินการตามแผนมีการติดตามประเมินผลการ

ดําเนินงานตามแผนและรายงานตอคณ ะกรรมการ

สถานศึกษาและผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือ

พิจารณาอยางนอยปละ๑คร้ัง 

          บก.ฝรก.มกีารจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและรายงาน

ผลตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารหนวยศึกษา

อบรมเพ่ือพิจารณา  (เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- รายงานผลการ

ดําเนินการตามแนวทาง

ปฏบิัติ เร่ือง การควบคุม

ภายในและการบริหาร

ความเส่ียงประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 

- แผนบริหารความเส่ียง

ของ บก.ฝรก.  

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 

- หนังสือเชิญประชุม

บริหาร บช.ศ. คร้ังที ่๕/

๒๕๕๘  

- รายงานการประชุม บก.

ฝรก.เร่ืองการบริหาร

ความเส่ียง ป ๒๕๕๙ 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง   

๒. มกีารรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงใหแกหนวยตนสังกัดเปนระยะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการปฏบิัติดานการบริหารความเส่ียง 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๕ หองสมุด อุปกรณการศกึษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.ท.สมบติ   พัฒนา  

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. ส.ต.อ.หญิง   สุพัณนิดา   แสนทาว 

๒. ส.ต.อ.สิทธกิร  บุญจันทร 

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

 : ๐๘๐-๘๕๗-๕๐๖๕ 

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  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ มบีริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น ๆ  

 ๒ มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูศึกษาอบรมอยาง

นอยในดานหองเรียน หองปฏบิัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต  

 ๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยาง

นอย ในเร่ืองประปา ไฟฟา ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกัน

อัคคภัีย ในบริเวณอาคารตาง ๆ  

 ๔ ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถงึ ๓ ไมตํ่า

กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕  
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  ๕ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการ

บริการดานกายภาพที่สนองความตองการของผูรับบริการ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการหองสมุด ที่มคีวามเหมาะสมและทนัสมัยใหกับผูศึกษาอบรม  

 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษาอบรม 

รวมทัง้จุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต  

 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พรอมแผนปองกันและระงับอัคคภัีย  

 ๔. รายงานผลการประเมนิคุณภาพของการบริการในประเด็นที ่๑ ถงึ ๓  

  ๕. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพ โดยจัดทําแผนพัฒนาการใหบริการ 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มบีริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ 

 บก.ฝรก. มีหองสมุดไวบริการผูเขาศึกษาอบรมและ

บุคลากร  โดยมีการจัดหนังสือเปนหมวดหมู เพ่ือใหสะดวกตอ

การศึกษาคนควาตางๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มีการจัดทํา

สมุดบันทึกขอมูลการใชหองสมุด สําหรับขาราชการตรวจใน

สังกัดและผูเขาอบรมหลักสูตรตางๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) 

เอ ก ส ารห ม า ย เล ข  ๑ .๑

ภาพถายบรรยากาศภายใน

หองสมุด การจัดหนังสือเปน

หมวดหมูและภาพผูใชบริการ

หองสมุดเพ่ือศึกษาคนควา

ตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 จัดทําสมุดคุมการยืมหนังสือ และซีดีใหความรูตางๆ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๓) มีหลักฐานการเสนอความตองการหนังสือ และ

ส่ือส่ิงพิมพตางๆ เพ่ือนํามาใชในหองสมุด (เอกสารหมายเลข 

๑.๔ – ๑.๕) มแีหลงการเรียนรูอื่น (เอกสารหมายเลข ๑.๖) ดังน้ี  

(1.) หองปฏบิัติการทางภาษา  

(2.) หองจําลองสถานการณ สืบสวน  

(3.) หองฝกการตอสูปองกันตัว  

(4.) หองฝกยิงปนสถานการณจําลอง 

(5.) โรงเรือ สําหรับฝกยุทธวธิแีละชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า  

(6.) ลานฝกยุทธวธิ ี

(7.) สถานีหอสูง 

(8.) อาคารฝกยุทธวธิ ี

(9.) สนามยิงปนทางยุทธวธิี 

(10.) สนามยิงปนพก 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

บั นทึ กการเข า รับ บ ริการ

หองสมุด  ของขาราชการ

ตํารวจในสังกัด และของผู

เขารับการอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

สมุดคุมการยืมหนังสือ/CD 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

บันทึกขอความเสนอความ

ตองการหนังสือพิมพและ

นิตยสารตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

ท ะ เบี ย น คุ ม ก า ร จั ด ซื้ อ

หนังสอืพิมพ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

ภาพถายการใชบริการแหลง

การเรียนรูตางๆ 

๒ มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอยในดานหองเรียน

หองปฏิบั ติ การอุปกรณ การศึกษ าและจุด เชื่อมตอ

อินเตอรเน็ต 

         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 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ภาพถายภูมทิัศนโดยรอบ 

บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ภาพถายที่พักผูเขารับการ

ฝกอบรม กองรอยตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถายสถานที่ประกอบเล้ียง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถายหองนํ้า 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 เพ่ือใชในการศึกษาคนควา (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบ

บริการนํ้าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอกับจํานวนผูเขารับการอบรม 

(เอกสารหมายเลข ๒.๗) หองปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 

มีระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีโปรแกรมฝกภาษา พรอม

ใหบริการแกผู เขารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – 

๒.๑๐) นอกจากน้ียังมีอุปกรณการฝกที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถใช

ประกอบการฝก (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) ดังตอไปน้ี  

(1.) การปฐมพยาบาล 

(2.) การตอสูปองกันตัว 

(3.) การควบคุมฝูงชน 

(4.) การเจรจาตอรองฯ 

(5.) การฝกยุทธวธิแีละการชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า 

(6.) การฝกยิงปนทางยุทธวธิ ี

(7.) การเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร 

(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่/ผูโดยสาร 

(9.) เคร่ืองฝกยิงปนจําลองสถานการณ 

(10.) รถโมบายเคล่ือนที่  

  

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถายหองเรียน ซึ่งมี

จุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต WiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถายระบบบริการนํ้าด่ืม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถายหองปฏบิัติการทาง

ภาษา และระเบยีบการใชหอง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการเรียนการสอน

หลักสูตร ซึ่งใชหอง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คูมอืการใชงานโปรแกรมตางๆ 

ในหองปฏบิัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถายอุปกรณ

ประกอบการฝกตางๆ  

๓ มรีะบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเร่ืองประปาไฟฟา

ระบบจํากัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและ

อุปกรณปองกันอัคคภัียในบริเวณอาคารตางๆ 

         มีการจัดระบบสาธารรูปโภค ที่เหมาะสม เพียงพอตอ

การใชงาน  และมรีะบบการกําจัดของเสียที่เหมาะสมถูกตอง 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ภาพถายระบบสาธารณูปโภค  

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

ภาพถายการจัดเวรยามรักษา

ความปลอดภัยของ บก.ฝรก. 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ตามหลักสากล (เอกสารหมายเลข ๓.๑) มีระบบความปลอดภัย

ที่ ดี เย่ียม โดยมีการจัดเวรยามตลอด  ๒๔ ชม .(เอกสาร

หมายเลข ๓.๒– ๓.๓) มีการวางแผนแกไขปญหาดานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย 

(เอกสารหมายเลข ๓.๔ – ๓.๕) 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

ตัวอยางคําส่ังเวรยามประจํา

สถานที่ราชการ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

แผนแกไขปญหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเมื่อเกดิเหตุการณ

ฉุกเฉนิ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๕ 

ภาพถายระบบอุปกรณ

ปองกันอัคคภัียในเวรตางๆ 

4 ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการ

บริการในประเด็นที๑่ถงึ๓ไมตํ่ากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

          มีการประเมินความพึงพอใจของผู ศึกษาอบรมตอ

คุณภาพการบริการในดานการบริการหองสมุดและแหลงการ

เรียนรูอื่นๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ดานกายภาพที่เหมาะสม

ตอการจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ  ได

คาเฉล่ีย ๔.๓๓  จาก ๕ คะแนน  พรอมการสรุปผลการประเมิน

รายงานผูบังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

รายงานผลการประเมนิความ 

พึงพอใจของผู ศึกษาอบรม

ตอคุณภาพการบริการใน

ดานการบริการหองสมุดและ

แหลงการเรียนรูอื่นๆ  

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

ราย งานผ ลก ารป ระ เมิ น

ภาพรวมหลักสูตรตางๆ 

๕ มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่๔ มาใชเปน

ขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพที่สนอง

ความตองการของผูรับบริการ 

          มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงขอบกพรองในดานการบริการ

หองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ ดานกายภาพที่เหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและรักษา 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

ภาพถายและรายงานการ

ประชุมงานเทคโนโลยีฯ 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

บันทกึขอความสงขอเสนอ

งบประมาณรายจายประจําป 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ และมีการ

จัดทําคําของบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือนํามาปรับปรุงการบริการ

ดานตางๆใหดีย่ิงขึ้น (เอกสารหมายเลข ๕.๑ – ๕.๔) 

  

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

โครงการจัดต้ังศูนยพัฒนา

ความรูวชิาชีพตํารวจ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๕.๔ 

แบบขอเสนองบประมาณ

รายจายประจําป  

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานอาคารสถานที่  และแหลงการเรียนรู  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู  ผูเขารับการฝกอบรมมคีุณภาพชีวติที่ดี   

 ๒. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ ดี มีการซอมบํารุงอยูเสมอ  

บุคลากรในหนวยงานมีความตระหนักและใหความรวมมือใชทรัพยากรของหนวยอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑. ควรจัดระบบการคนหาหนังสือในหองสมุดใหเปนระบบ  

๒. ควรสงบุคลากรผูรับผิดชอบงานหองสมุดไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดหมวดหมู

หนังสือหรือการจัดเรียงสารนิเทศตางๆ  เพ่ือทําความเขาใจและสามารถแยกหนังสือออกเปนหมวดหมู 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และเปนระเบยีบในการจัดเก็บ 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธรียศ   สัตบุษย 

๒. พ.ต.ท.สมบัติ  พัฒนา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน  ณัฐไตรสิทธิ์ 

๒. ร.ต.ท.หญิง นัฐชกร   กองแกว 

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

 : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

E-mail : yoth_scool@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 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ 

ของหนวยศึกษาอบรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

 ๒ มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแตงต้ัง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการ

ตรวจสอบ ประเมนิระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 ๓ จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายนอก  
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 ๔ มกีารดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย  

  ๑) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)  

  ๒) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด 

      (๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน)  

  ๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรม    

      (๐.๒๕ คะแนน)  

  ๔) มกีารดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)  

  ๕ มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใชในการพัฒนาการ

ประกันคณุภาพการศึกษา รวมถงึเปนแหลงอางองิใหกับหนวยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏบิัติงานที่มกีารกําหนดอยางชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไรใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  

 ๒. มกีารดําเนินการตามแนวทางหรือขัน้ตอนที่กําหนดในขอ ๑  

 ๓. มีการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 

ระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนรูปธรรม  

 ๕. มกีารแตงต้ังผูรับผดิชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมหีนาที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  
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 ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหนวยงานภายนอกดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา  

 ๗. มเีอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการดําเนินงานและประเมนิคุณภาพ  

 ๘. มเีอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมนิตนเองเสนอหนวยงานที่เกีย่วของภายใน

กําหนด  

 ๙. มเีอกสารหลักฐานในการนําผลการประเมนิคุณภาพไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวย

ศึกษาอบรม  

 ๑๐. มเีอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในขอ ๙ ไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

       ๑๑. มเีอกสารหลักฐานการมนีวตักรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่

เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ ของหนวยศกึษาอบรม 

และดําเนินการตามระบบที่กําหนด 

 บก.ฝรก.เห็นความสําคัญในเร่ืองประกันคุณภาพ

การศึกษา มีนโยบายการประกันคุณภาพของหนวย พยายาม

ดําเนินการใหระบบประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มี

ความทั่วถึงในทุก ๆ หนวยงาน ตลอดจนมีการใหขอมูลแก

บุคลากรเพ่ือใหเกดิความเขาใจ 

 นอกจากน้ี  มีการแตงต้ังคณะกรรมการวางระบบฯ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๒) ดําเนินการทบทวนและกําหนดระบบกลไก

การประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๓)ใหสอดคลองกับพันธ

กิจและอัตลักษณของหนวย ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

วางระบบ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

รายงานการประชุมการ

ทบทวนระบบ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกัน

คุณภาพการศึกษา โดยการแตงต้ังคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศกึษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ

ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

 มกีารกําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.

ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๒.๑) ใหสอดรับกับนโยบายของ ตร. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) และใหความสําคัญเร่ืองการประกัน

คุณภาพ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (เอกสารหมายเลข ๒.๓) เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ 

แนวทาง วิธกีารตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงาน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

3 จัดใหมีผูรับผดิชอบดานการประกันคุณภาพการศกึษา โดย

มหีนาที่บริหาร พัฒนา และตดิตามการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก 

บก.ฝรก. มีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๑)  โดยมีหนาที่

บริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

การศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒)  ตลอดจนประสานงานกับ

หนวยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข ๓.๓)   

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

คําส่ังมอบหมายผูรับผดิชอบ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

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)  

๒) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอ

หนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด (๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ 

คะแนน)  

๓) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนา

คุณภาพของหนวยศกึษาอบรม (๐.๒๕ คะแนน)  

๔) มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอย

กวารอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

   กองบังคับการฝกอบรมตํารวจดําเนินงานดานการประกัน

คุณภาพภายใน ดังน้ี 

 ๑) มี คณ ะกรรมการประกันคุณ ภาพการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ดําเนินการควบคุม ติดตามการ

ดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ  

 ๒) ฝายบริการการฝกอบรม(งานประกันฯ) จัดทํา

รายงานการประเมินตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ 

ม.ค. ของทุกป (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

 ๓) มกีารประชุมผูบริหารและขาราชการรวมกัน

วเิคราะหผลการประเมนิคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของ

หนวยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๔.๓) 

 ๔) แตละฝายที่เกี่ยวของดําเนินการตามแผนพัฒนา

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 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยศึกษาอบรม

พัฒนาขึ้นใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 

รวมถึงเปนแหลงอางอิงให กับหนวยศึกษาอบรมหรือ

สถาบันอ่ืน 

 ฝ ายบ ริการการฝ กอบรม (งานประกันฯ) จัดทํ า

นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑)    

ที่หนวยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใชในการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมถึงเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยศึกษา

อบรมหรือสถาบันอื่น 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

คูมอืแนวทางการดําเนินงาน

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

 

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 ๑๗ การนําผลการประเมนิคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศกึษาอบรม 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธรียศ   สัตบุษย 

๒. พ.ต.ท.สมบัติ  พัฒนา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน  ณัฐไตรสิทธิ์ 

๒. ร.ต.ท.หญิง นัฐชกร   กองแกว 

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

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

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

  

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมตรวจสอบความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขัน้ตอนที่กําหนด มี

ระบบและกลไกที่ชัดเจน และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตามการประเมนิคุณภาพภายในไปใชในการ

พัฒนาคณุภาพการศึกษา  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ หนวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกใหสอดคลองกับมาตรฐานที่ กําหนด และ

เหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม  

 ๒ หนวยศึกษาอบรมมกีารจดัทาํรายงานการประเมนิตนเองที่เปนไปตามมาตรฐาน โดยผานการ

พิจารณาจากผูมอีํานาจสูงสุดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบ  

 ๓ หนวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในไป

ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ มีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่

ชัดเจน  

 ๔ หนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไปเปนสวน

หน่ึงของการดําเนินงาน  
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  ๕ หนวยศึกษาอบรมมกีารประเมินผลการประเมนิคุณภาพภายในของแตละฝาย/แผนก/งาน ใน

สังกัด มีการยกยองเชิดชู ฝาย/แผนก/งาน ที่ดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สามารถเปน

ตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวาทุกหนวยงานของหนวยศึกษาอบรมไดนําผลการประกันคุณภาพ

ภายในมาทบทวนมีระบบกลไกสอดคลองกับมาตรฐานตามที่กําหนดและเหมาะสมกับ อัตลักษณของ

หนวยศึกษาอบรม  

 ๒. รายงานการประเมนิตนเองของหนวยศึกษาอบรมที่เปนไปตามมาตรฐาน  

 ๓. หลักฐานการเผยแพรที่รายงานผลใหสาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมนิตนเองของ

หนวยศึกษาอบรม  

 ๔. แผนงานหรือมาตรการที่เกิดจากการนําผลการประเมินตนเอง และผลการประเมนิคุณภาพ

ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคณุภาพการดําเนินงานใหดีขึ้น  

 ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปล่ียนแปลงการพัฒนากระบวนการดําเนินงานที่สอดคลอง

กับการประกันคุณภาพภายใน  

 ๖. บันทึกรายงานการประชุมในการพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละ

หนวยงานในสังกัด เพ่ือยกยองเชิดชูใหแกหนวยงานที่ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมาย เอกสารหลักฐานที่

แสดงถงึการเผยแพรแบบอยางการดําเนินงานที่มปีระสิทธภิาพใหหนวยงานอื่น ๆ ทราบอยางทั่วถงึ  
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ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 หนวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกใหสอดคลอง

กับมาตรฐานที่กําหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณของ

หนวยศกึษาอบรม  

บก.ฝรก. จัดประชุมคณะกรรมการวางระบบฯ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๑) เพ่ือทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพให

สอดคลองกับมาตรฐานและอัตลักษณของหนวย “เปนตํารวจ

มอือาชีพดานยุทธวธิแีละปฏบิัติการ” (เอกสารหมายเลข ๑.๒) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุม

คณะกรรมการวางระบบฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

รายงานการประชุมการ

จัดทําแผนปฏบิัติราชการ

ประจําป 

2 หนวยศกึษาอบรมมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่

เปนไปตามมาตรฐาน โดยผานการพิจารณาจากผูมีอํานาจ

สูงสุดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 

 ทุกหนวยในสังกัด สงขอมูลตัวบงช้ี ที่ตนเองรับผิดชอบ

ใหแก ฝายบริการการฝกอบรม(งานประกันฯ) เพ่ือจัดทํา SAR 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพ่ือนําเสนอผูบังคับบัญชาพิจารณา  

และเผยแพรผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในใหแก

สาธารณชนทราบทางเว็บไซต (เอกสารหมายเลข ๒.๒)ของ

หนวย 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

รายงานการประเมนิตนเอง  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

การเผยแพรรายงานการ

ประเมนิตนเอง (SAR) ใน

เว็บไซตของ บก.ฝรก. 

๓ หนวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง และผล

การประเมนิคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ

ดําเนินงานใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ มีแผนการดําเนินงาน

หรือมาตรการที่ชัดเจน 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางนําผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาแจงใหบุคลากรในหนวยทุกคนรับทราบ  

จากน้ันคณะผูบริหาร และขาราชการตํารวจช้ันสัญญาบัตร   

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

รายงานการประชุมการ

พัฒนาคณุภาพการ

ดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ประชุมวางแผนรวมกันวิเคราะหผลการประเมินคุณภาพภายใน 

และกําหนดแนวทางการพัฒนาคณุภาพการดําเนินการ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑)    พรอมทั้งจัดทําแผนพัฒนาการดําเนินงานของ

หนวย  (เอกสารหมายเลข ๓.๒) ตลอดจนรวมกันจัดทําเปนคูมือ

แนวทางการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (เอกสาร

หมายเลข ๓.๓) ของหนวยตอไป เพ่ือใหบุคลากรทุกคนในหนวย

มคีวามเขาใจเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

แผนพัฒนาการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพของหนวย

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

คูมอืแนวทางการดําเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน 

4 หนวยศกึษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกัน

คุณภาพภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนนิงาน 

 บก.ฝรก. มกีารดําเนินการ ดังน้ี 

๑) ระบบประกันคุณภาพ ๕ ส (เอกสารหมายเลข ๔.๑) 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ยังไดใชระบบ

คุณภาพ ๕ ส  เขามาเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานในทุกกอง

กํากับ 

๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      

๓) มีการมอบหมายหนาที่ รับผิดชอบใหแตละหนวย

ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน โดยระบุไวในคูมือแนว

ทางการดําเนินงานประกันฯ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) การ

มอบหมายหนาที่รับผดิชอบแตละตัวบงช้ีสอดคลองกับภาระงาน

ของแตละฝาย (เอกสารหมายเลข ๔.๓) ไมถือวาเปนการเพ่ิม

ภาระงาน  เน่ืองจากเปนภารกิจประจําที่ ดําเนินการอยูแลว 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวยไดถูกหลอมรวม

เปนสวนหน่ึงของการปฏบิัติงานตามปกติ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

การดําเนินงานกจิกรรม ๕ ส 

ประจําป ๒๕๕๘ ของ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

คูมอืแนวทางการดําเนินงาน

ประกันฯ 

เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

คําส่ังมอบหมายหนาที่

รับผดิชอบตัวบงช้ีฯ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5 หนวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพ

ภายในของแตละฝาย/แผนก/งาน ในสังกัด มีการยกยอง

เชดิชู ฝาย/แผนก/งาน ที่ดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย

ที่วางไว สามารถเปนตนแบบใหแกหนวยงานอ่ืนได 

 มกีารแตงต้ังคณะกรรมการประเมนิคุณภาพภายในของ 

บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕.๑) เพ่ือประเมินผลการประเมิน

คุณภาพภายใน (เอกสารหมายเลข ๕.๒)  ของแตละหนวยงาน

ใน บก.ฝรก.  เมื่อไดผลการประเมินแลวมีการยกยองเชิดชู 

(เอกสารหมายเลข ๕.๓) หนวยงานที่ดําเนินงานไดสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว และเปน  Best Practice ใหแกฝายอื่นได 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

คําส่ังคณะกรรมการประเมนิ

คุณภาพภายใน 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

ผลการตรวจการดําเนินงาน 

๕ ส 

เอกสารหมายเลข ๕.๓ 

หนังสือยกยองหนวยงาน

ตนแบบที่มผีลการดําเนิน

กจิกรรม ๕ ส ดีเดน 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มกีารนําระบบพัฒนาคุณภาพเขามาเปนสวนหน่ึงของการปฏบิัติงาน 

๒. บุคลากรทุกฝายใหความรวมมอืในการดําเนินการประกันคณุภาพเปนอยางดี 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๘ ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศกึษาอบรมกําหนด  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธรียศ   สัตบุษย 

๒. พ.ต.ท.สมบัติ  พัฒนา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ชาญ   ทองใบใหญ  

๒. ร.ต.ท.หญิง ธัญนิชา   อนิทรเภา 

๓.. ส.ต.อ.หญิง ชรัญภัทร   ดวงตาปยะชัย 

โทรศัพท : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘ โทรศัพท : ๐๘๙-๔๑๐-๔๘๙๑ 

 : ๐๘๔-๔๔๑-๖๑๔๕ 

 : ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖ 

E-mail : yoth_scool@hotmail.com E-mail : Tannicha.JU@hotmail.com  

          : 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  

 ๒ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  
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 ๓ มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของการดําเนินการของหนวยศึกษา

อบรม และหรือตามจุดเนนและจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม  

 ๔ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาแกกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ  

 ๕ ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือภูมภิาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ  

 หมายเหตุ  ๑. ผลจากการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตองผานความเห็นชอบจาก

ผูบังคับบัญชาของหนวยศึกษาอบรม  

    ๒ . หน วยงานระดับกองบั งคั บการต องไม ใชกอ งบั งคั บการในสั งกัด

กองบัญชาการเดียวกันสําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการที่ เปน

หนวยงานตนสังกัด 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกําหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงคของการจัดต้ังหนวย

ศึกษาอบรม รวมทัง้จุดเดนหรือจุดเนนของหนวยศึกษาอบรม  

 ๒. แผนกลยุทธ แผนการปฏบิัติงานประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพที่ไดรับความเห็นชอบจาก

หนวยศึกษาอบรม  

 ๓. รายงานผลการปฏบิัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให

เห็นถึงผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา พันธกิจ และ

วัตถุประสงคของหนวยศึกษาอบรมและตามจุดเนนจุดเดนของหนวยศึกษาอบรมที่กําหนด หรือผลการ

ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่เกดิขึ้น จนถือเปนเอกลักษณจุดเนน หรือจุดเดนของหนวย

ศึกษาอบรมที่ไดรับการยอมรับ  
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 ๔. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปน

แบบอยางในการปฏบิัติที่ดีในการขับเคล่ือนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 

หนังสือเชิดชูเกยีรติ เปนตน  

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมกีารดําเนินการ ดังน้ี 

 กําหนดอัตลักษณ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ที่สอดคลองกับ

ปรัชญา พันธกจิ และวัตถุประสงคของหนวย (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒)   

 มกีารจัดทําแผนพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมตามอัตลักษณ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

 มกีารดําเนินการตามแผนที่กําหนดไว (เอกสารหมายเลข 

๑.๔) 

 มกีารรายงานผลการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 

 มกีารประเมนิผลแผนการดําเนินการ (เอกสารหมายเลข 

๑.๖) และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินการในปตอไป (เอกสารหมายเลข ๑.๗) 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

ทบทวนอัตลักษณ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

แผนการปฏบิัติราชการ

ประจําป ๒๕๕๘ 

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 ๒๕๕๙ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนมากกวารอยละ ๘๐ 

(เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

๒.๑ แผนการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ ประจําป

งบประมาณ ๒๕๕๘ 

๒.๒ รายงานผลการ

ดําเนินการตามแผนพัฒนาผู

เขารับการฝกอบรมตามอตั

ลักษณ 

3 มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของ

การดําเนินการของหนวยศกึษาอบรม และหรือตามจุดเนน

และจุดเดนของหนวยศกึษาอบรม 

 มีการนําผลการประเมินมากําหนดแนวทางในการพัฒนา

กจิกรรมการฝกอบรมในปตอไป (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 

 เขารวมการปรับปรุงตํารา/คูมอื และการจัดทําแผนการสอน

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจทุกป (เอกสารหมายเลข 

๓.๒) 

 ดําเนินการจัดการฝกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางดานยุทธวิธี

และปฏิบัติการ ตามอัตลักษณของหนวย (เอกสารหมายเลข 

๓.๓) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

รายงานการประชุมการ

ดําเนินการพัฒนาหลักสูตร

ใหสอดคลองกับอัตลักษณ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการเขารวม

ปรับปรุงตํารา/คูมอื และการ

จัดทําแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ และ

หลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธวธิี

อื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

แถลงหลักสูตรและ 

โครงการฝกอบรมหลักสูตร

ตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มผีลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาแกกองบังคับการ 

หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ผูสําเร็จการฝกอบรมจาก บก.ฝรก. มผีลการปฏบิัติงาน

ที่สรางคุณประโยชนและคุณคาใหแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ

และสังคม (เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

๔ .๑  ภ า พ แ ล ะ ข า ว ก า ร

ปฏิบัติงานของผูสําเร็จการ

ฝกอบรม  

๔ .๒  ผ ล ง า น ดี เด น ข อ ง

ผูสําเร็จการฝกอบรม 

5 ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ

ภูมภิาค หรือระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ

 ผลการปฏบิัติงานของผูสําเร็จการฝกอบรมไดรับการยก

ยองในระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

ใบประกาศเกยีรติคุณผลงาน 

ในระดับสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ ของผู สําเร็จการ

ฝกอบรม 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคของหนวยงานที่เปนลายลักษณ

อักษรเปนรูปธรรมชัดเจน  สอดคลองกับภารกิจหลักของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึกษาของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจําปและแผนพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมตามอัตลักษณของ บก.

ฝรก. 

๓. ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยฝกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรมเปนที่ประจักษ 
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ตัวบงชี้ที่ ๑๙ เอกลักษณหนวยศกึษาอบรม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธรียศ   สัตบุษย 

๒. พ.ต.ท.สมบัติ  พัฒนา 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.ท.ชาญ   ทองใบใหญ  

๒. ร.ต.ท.หญิง ธัญนิชา   อนิทรเภา 

๓.. ส.ต.อ.หญิง ชรัญภัทร   ดวงตาปยะชัย 

โทรศัพท : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘ โทรศัพท : ๐๘๙-๔๑๐-๔๘๙๑ 

 : ๐๘๔-๔๔๑-๖๑๔๕ 

 : ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖ 

E-mail : yoth_scool@hotmail.com E-mail : Tannicha.JU@hotmail.com  

          : police_rtp17@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค :  

 เพ่ือใหหนวยศึกษาอบรมมลัีกษณะเฉพาะที่สะทอนความโดดเดน/ความชํานาญ/ความเช่ียวชาญ 

ตามพันธกจิ/วัตถุประสงคและบริบทของหนวยศึกษาอบรม  

 เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดน

เปนหน่ึงของหนวยศึกษาอบรม  

 

ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ มีการกําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได พรอมนิยามความหมาย

และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน  

 ๒ มกีารกําหนดตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จทีเ่หมาะสม  

 ๓ มกีระบวนการและกลไกขับเคล่ือนสูการปฏบิัติที่ชัดเจนและตอเน่ือง  

 ๔ มกีระบวนการสรางการมสีวนรวม  

  ๕ มกีารประเมนิผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา 
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เกณฑการใหคะแนน 

 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ จุดเนน หรือจุดเดนของหนวย

ศึกษาอบรม นิยามความหมาย และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน  

 ๒. เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบงช้ี และระดับความสําเร็จของเอกลักษณที่เหมาะสม  

 ๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคล่ือนเอกลักษณสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและ

ตอเน่ือง  

 ๔. เอกสารหลักฐานมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูศึกษาอบรม และบุคลากรในการ

ขับเคล่ือนเอกลักษณสูการปฏบิัติอยางสมบูรณ  

  ๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลไปใชในการ

ปรับปรุงพัฒนา 

 

ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารกําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและ

ปฏิบัติได  พรอมนิยามความหมายและเหตุผลในการ

กําหนดเอกลกัษณอยางชัดเจน  

 บก.ฝรก.ไดรวมกันประชุม (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 

เพ่ือกําหนดเอกลักษณวาเปน “ศูนยรวมการฝกยุทธวิธีตํารวจ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” ซึ่งไดใหคํานิยามเอกลักษณไววา        

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 

ประจําป ๒๕๕๘ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 “ศูนยฝกอบรมตํารวจกลางเปนแหลงรวมการฝกอบรมทางดาน

ยุทธวิธตํีารวจใหแกขาราชการตํารวจทั่วประเทศ”  จากผลการ

ดําเนินงานของ บก.ฝรก.ที่ผานมา (เอกสารหมายเลข ๑.๓) เปน

ที่ประจักษชัดแลววา บก.ฝรก.เปนหนวยฝกอบรมที่มีความ

เช่ียวชาญในดานการฝกยุทธวิธีตํารวจตางๆ เน่ืองจากไดรับ

มอบหมายภารกิจจาก ตร.ใหจัดการฝกอบรม พัฒนาหลักสูตร

การฝกอบรมยุทธวิธี  พัฒนาคูมือและแนวทางการฝกอบรม  

ตลอดจนการยกระดับการฝกอบรมดานยุทธวิธีใหเทียบเทา

มาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข ๑.๔)  

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

แผนปฏบิัติราชการ ประจําป 

๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

หนังสือส่ังการให บก.ฝรก. 

ดําเนินการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตร แนว

ทางการฝกอบรม 

๒ มกีารกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม 

 ตัวบงช้ี ของเอกลักษณของหนวยคือ จัดการฝกอบรม

หลักสูตรดานยุทธวิธีตํารวจตามลักษณะที่ไดนิยามไว (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑) ดังน้ี 

๑. การรอดพนภยันอันตรายของเจาหนาที่ (Officer 

Survival Tactic/OST) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

๒. การปฏบิัติการในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๓)  

๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล 

(Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC (เอกสาร

หมายเลข ๒.๔) 

๔. การปฐมพยาบาลขัน้สูง (Advanced First Aid/AFA) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๕)   

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดทําแผนปฏบิัติราชการ 

ประจําป ๒๕๕๘ 

เอกสารหมายเลข ๒.๒–๒.๑๔ 

การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๕. การยิงปนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic 

Firearms) (เอกสารหมายเลข ๒.๖) 

๖. การยิงปนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๗) 

๗. ผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๘)   

๘. การเจรจาต อ รองบุ คคลในภาวะวิกฤต (Crisis 

Negotiation) (เอกสารหมายเลข ๒.๙) 

๙. การขับขี่ รถยนต ขับ เค ล่ือน  ๔  ล อ  (๔  × WD) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๐) 

๑๐. ก า ร ป อ ง กั น ก า ร โจ ม ตี เป า ห ม า ย อ อ น แ อ 

( Preventing Attack on Soft target)  ( เ อ ก ส า ร

หมายเลข ๒.๑๑) 

๑๑. ก า รอ า รั ก ข า บุ ค ค ล สํ า คั ญ  (VIP Protection) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๒) 

๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณพิเศษสําหรับ

การควบคุมฝูงชน  (เอกสารหมายเลข ๒.๑๓) 

๑๓. การชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๔) 

ระดับความสําเร็จของตัวบงช้ี กําหนดรอยละ ๑๐๐ 

เทากับ ๕ คะแนน 
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ขอที่ ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจน

และตอเน่ือง 

 บก.ฝรก.มีกระบวนการปฏิบั ติงานที่ ชัดเจนในการ

ดําเนินงานขับเคล่ือนเอกลักษณไปสูการปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการ

มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินการ  มีการรายงานผล

การดําเนินงานที่ชัดเจน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอยีดเกี่ยวกับ

กระบวนการและกลไก

ขับเคล่ือนสูการปฏบิัติ 

4 มกีระบวนการสรางการมสีวนรวม 

 บุคลากรใน บก.ฝรก.มีสวนรวมในการจัดการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ ในทุกระดับ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

คําส่ังต้ังกองอํานวยการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ และ

คําส่ังมอบหมายหนาทีค่ณะ

ผูรับผดิชอบประจําหลักสูตร

ตางๆ 

5 มกีารประเมนิผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา 

 มีการวิ เคราะหและประเมินผลการดําเนินงานใน

ภาพรวม  พรอมทั้งนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการ

ดําเนินงานในปถัดไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวเิคราะหและ

ประเมนิผล 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๕ ขอ จํานวน ๕ ขอ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีตํารวจ  ซึ่งมีความพรอมใน

ดานสถานที่ อุปกรณเคร่ืองชวยฝก  และวทิยากร 
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ตัวบงชี้ที่ ๒๐ ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศกึษาอบรมชี้นํา ปองกัน  

หรือแกปญหาของสังคม  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญิง  กานตชนก   บุญศิวนนท 

๒. พ.ต.อ.ชัยวัฒน   ศรีอัศวอมร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร   ลบลํ้าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวชัิยมูล 

โทรศัพท : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-๓๕๗-๑๓๑๓ 

โทรศัพท : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ 

         : ๐๘๙-๕ต๔-๑๙๑๙ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail : nok_lert@hotmail.com 

          : vios3753@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  

 หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถงึ หนวยงานราชการระดับกรม หรือ

เทยีบเทาขึ้นไป หรือองคการมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน  

 หมายเหตุ หนวยงานระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการ

เดียวกัน สําหรับหนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการที่เปนหนวยงานตนสังกัด  
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ประเด็นการพิจารณา  

 ๑ มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

 ๒ การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐  

 ๓ มผีลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม  

 ๔ ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ  

  ๕ ไดรับการยกยองระดับภูมภิาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการได 

๑ ขอ 

ดําเนินการได 

๒ ขอ 

ดําเนินการได 

๓ ขอ 

ดําเนินการได 

๔ ขอ 

ดําเนินการได 

๕ ขอ 

 

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  
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ผลการดําเนินงาน 

 

ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีโครงการในการช้ีนําและ/

หรือแกปญหาสังคม(ส่ิงเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ) 

(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑.๔) 

 มีการดําเนินการตามโครงการ และมอบหมายใหขาราชการ

ตํารวจปฏิบัติตามโครงการไวโดยระบุสถานที่ และหวงเวลา

การดําเนินการอยางชัดเจน 

 มกีารประเมนิผลและสรุปผลการดําเนินโครงการและวิเคราะห

ใหเห็นถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  แนวทางการพัฒนาในการ

ดําเนินงานในปงบประมาณถัดไป 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

โครงการเยาวชนยุคใหม  

หางไกลยาเสพติด 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

โครงการคุณธรรมนําชีวิต  

พิชิตยาเสพติด 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

โครงการความ รู ยุทธวิธี

ตํารวจเพ่ือสังคม 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

โครงการคลองสวยนํ้าใส 

2 การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมตํ่ากวารอยละ ๘๐ 

 การดําเนินการตามแผนบรรลุเปาหมายมากกวารอยละ 

๘๐ (เอกสารหมายเลข ๒) โดย บก.ฝรก.มกีารจัดโครงการที่ช้ีนํา 

ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม ดังน้ี 

 โครงการเยาวชนยุคใหม หางไกลยาเสพติด 

 โครงการคุณธรรมนําชีวติ พิชิตยาเสพติด 

 โครงการความรูยุทธวธิตํีารวจเพ่ือสังคม 

 โครงการคลองสวยนํ้าใส 

เอกสารหมายเลข ๒ 

สรุปผลการดําเนินโครงการ

ตางๆ 

๓ มผีลกระทบที่เกดิประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 

 ผลการดําเนินงานโครงการคลองสวยนํ้าใสสงผลกระทบ

ใหสภาพแวดลอมในคลองมหาสวัสด์ิดีขึ้น เปนการเปดเสนทาง

สัญจรทางนํ้า และสะอาดขึ้น  ลดปญหานํ้าเนาเสีย  ทําใหชุมชน 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ภาพกิ จกรรมการดํ าเนิ น

โครงการคลองสวยนํ้าใน และ

คลิปขาวที่นําเสนอทาง ททบ.๕ 
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ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 บริเวณคลองมหาสวัสด์ิมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น  และผลการดําเนิน

โครงการเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยองในระดับอําเภอพุทธ

มณฑล และมีรายการคุยขาวสิบโมง ตอนจิตอาสานครบาล 86 

นําเสนอขาวการฝกอบรมและการทํากจิกรรมสาธารณประโยชน

หรือจิตอาสาของ บก.ฝรก. ออกอากาศวันที่  ๒๒ มิถุนายน 

๒๕๕๘ (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 

ผลการดําเนินงานโครงการเยาวชนยุคใหม หางไกลยา

เสพติด (เอกสารหมายเลข ๓.๒) และโครงการคุณธรรมนําชีวิต 

พิชิตยาเสพติด (เอกสารหมายเลข ๓.๓) สงผลให เยาวชนมี

ความรูความเขาใจเกีย่วกับโทษของยาเสพติด และทราบวธิปีฏบิัติ

ตนใหหางไกลยาเสพติด  ถือเปนเกราะปองกันการเกิดปญหา

สังคม และเปนการลดอาชญากรรมอกีทางหน่ึง 

ผลการดําเนินโครงการความรูยุทธวิธีตํารวจเพ่ือสังคม 

(เอกสารหมายเลข ๓.๔)  เปนการแนะนําวิธกีารปองกันตัวและการ

เอาตัวรอดในภาวะคับขัน  การแกปญหาเฉพาะหนาใหแกเยาวชนใน

วัยเรียน  

และคลิปการสัมภาษณ

ประชาชนในพ้ืนที่และผล

การประเมนิโครงการฯ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

ภาพกจิกรรมและผลการ

ประเมนิโครงการโครงการ

เยาวชนยุคใหม หางไกลยา

เสพติด 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

ภาพกจิกรรมและผลการ

ประเมนิโครงการคุณธรรม

นําชีวติ พิชิตยาเสพติด 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ภาพกจิกรรมและผลการ

ประเมนิโครงการความรู

ยุทธวธิตํีารวจเพ่ือสังคม 

4 ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ผลการดําเนินโครงการเปนที่ยอมรับและไดรับการยก

ยองในระดับอําเภอพุทธมณฑล (เอกสารหมายเลข ๔.๑) และ

สถาบันสงเสริมงานสอบสวน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ใบประกาศยกยองการ

ดําเนินโครงการจาก

นายอําเภอพุทธมณฑล 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ใบประกาศยกยองการ

ดําเนินโครงการจาก ผบก.

สบส. 
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ขอที่ ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ ไดรับการยกยองระดับภูมภิาค หรือชาต ิหรือนานาชาต ิ

 รายการคุยขาวสิบโมง จาก ททบ.๕ ไดนําเสนอกิจกรรม

จติอาสานครบาล 86 เปนการนําเสนอขาวการฝกอบรมและการ

ทํากิจกรรมสาธารณประโยชนหรือจิตอาสาของ บก.ฝรก. 

ออกอากาศวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ และมีการกลาวยกยอง

ชมเชยในรายการ  

เอกสารหมายเลข ๕ 

คลิปขาว 

 

การประเมนิตนเอง 

 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง คะแนน ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

๔ ขอ จํานวน ๔ ขอ ๔ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มกีารจัดโครงการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  สอดแทรกจติสํานึกสาธารณะ

และการมสีวนรวมในการปองกันปญหาสังคมที่จะเกดิขึ้น  เพ่ือใหชุมชนเกดิความเขมแข็ง 

๒. มกีารประสานความรวมมอืในการดําเนินโครงการกับชุมชน  องคการปกครองสวนทองถิ่น  

ซึ่งทําใหเกดิสัมพันธภาพอันดีตอกัน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่ไดจัดโครงการอยูอยางตอเน่ือง เพ่ือตอยอดการ

ดําเนินการในปตอไป  ซึ่งจะไดเปนการแกปญหาของชุมชนน้ันๆ อยางแทจริง 
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สวนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

 

สรุปผลการประเมนิตนเอง 

 จากการตรวจประเมินตนเอง ๒๐ ตัวบงช้ี ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ไดคะแนน

เฉล่ียผลการประเมนิ ๔.๙๓ อยูในระดับ ดีมาก  รายละเอยีดผลคะแนนการประเมนิ มดัีงน้ี 

 

กลุมตัวบงชี้ ตัวบงชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 

กลุมตัว

บงชี ้

พ้ืนฐาน 

 

ดานคุณภาพผูศกึษาอบรม   

๑. ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ ๔.๘๓ ดีมาก 

๒. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและ      

    ผูที่เกี่ยวของ 

๔.๘๘ ดีมาก 

๓. ผลการจดัการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ ๕ ดีมาก 

ดานงานวจัิยและนวัตกรรม   

๔. จํานวนงานวจิัย และหรือนวตักรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ๕ ดีมาก 

๕. จํานวนงานวจิัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐที ่

    นําไปใชประโยชนทางวชิาการหรือวชิาชีพ 
๕ ดีมาก 

ดานการบริการวชิาการแกสังคม   

๖. ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพ

ที่ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

๕ ดีมาก 

๗. ผลของการดําเนินงานของจดุที่ใหบริการทางวชิาการและ 

     วชิาชีพที่มผีลตอชุมชน สังคม ประเทศ 
๕ ดีมาก 

ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม   

๘. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ดีมาก 

๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๕ ดีมาก 

ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศกึษาอบรม   

๑๐. ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕ ดีมาก 

๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม ๕ ดีมาก 
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กลุมตัวบงชี้ ตัวบงชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 

๑๒. ผลการปฏบิัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวย 

      ศึกษาอบรม 

๔.๙๖ ดีมาก 

๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพ่ือการพัฒนาและธํารงรักษา 

      ไวซึ่งบุคลากรที่มคีุณภาพและประสิทธภิาพ 
๕ ดีมาก 

๑๔. การบริหารความเส่ียง ๕ ดีมาก 

๑๕. หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ๕ ดีมาก 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน   

๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๕ ดีมาก 

๑๗. การนําผลการประเมนิคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวย 

       ศึกษาอบรม 

๕ ดีมาก 

คาเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน ๔.๙๘ ดมีาก 

กลุมตัวบงชี้ 

อัตลักษณ/

เอกลักษณ 

ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ   

๑๘. ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่   

       หนวยศึกษาอบรมกําหนด 
๕ ดีมาก 

๑๙. เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม ๕ ดีมาก 

คาเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ ๕.๐๐ ดมีาก 

กลุมตัวบงชี้

มาตรการ

สงเสริม 

ดานมาตรการสงเสริม   

๒๐. ความสําเร็จของโครงการหรือกจิกรรมที่หนวยศึกษา     

      อบรมช้ีนํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคม 
๔ ดี 

 คาเฉลี่ยในภาพรวม ๒๐ ตัวบงชี ้ ๔.๙๓ ดมีาก 
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๓.๒  แนวทางการพัฒนา 

จากผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ๒๐ ตัวบงช้ีดังกลาวขางตน ของกองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลาง ไดมีการวเิคราะหจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมรีายละเอยีด ดังน้ี.- 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานคุณภาพผูศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. ครู/อาจารย ตลอดจนวิทยากรภายนอกที่เชิญมาสอนหลักสูตรตางๆ ของ บก.ฝรก. น้ัน เปน

ผูทรงคุณวุฒิที่มคีวามรูความสามารถเฉพาะทาง  รูลึก  รูจริงในเร่ืองที่สอน  ทําใหผูเรียนไดรับความรูที่ถูกตอง 

สามารถนําไปตอยอดในการไปปฏบิัติงานจริงได 

2. หลักสูตรที่  บก.ฝรก.ดําเนินการจัดขึ้นน้ันคอนขางหลากหลาย  และครอบคลุมการ

ปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจเกือบทุกดาน  ซึ่งเปนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

บุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 

3. มกีารสรุปผลการประเมินและรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบเพ่ือนําขอมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุนตอๆไป 

4. ผูสําเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรูความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และประชาชนผูรับบริการ  

5. บก.ฝรก.ไดรวบรวมเอกสารแถลงหลักสูตรทุกหลักสูตรที่มีการฝกอบรมในแตละ

ปงบประมาณไว  ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกแกครูอาจารยในการทําความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษาอบรม 

6. ครูอาจารยมีความรูความเขาใจกระบวนการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญอยางดี  

เนนใหผูเรียนไดลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ  และมีการวิเคราะหผูเรียนเปน

รายบุคคลทําใหสามารถพัฒนาผูเรียนไดอยางมปีระสิทธภิาพ 
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 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

1. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนนายสิบตํารวจมเีวลาเพ่ือทบทวนบทเรียนใหมากขึ้น  

2. ควรลดกจิกรรมที่กระทบเวลาเรียนของนักเรียนนายสิบตํารวจ 

3. ควรจัดสอนเสริมใหแกนักเรียนกลุมที่ไดรับมอบหมายใหไปทําภารกจิพิเศษในชวงเวลาเรียน 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 เปดโอกาสใหนักเรียนนาย

สิ บ ตํ า ร ว จ มี เ ว ล า เ พ่ื อ

ทบทวนบทเรียนใหมากขึ้น 

 ใหเวลานักเรียนอานหนังสือ

ในชวงกอนเขานอนเพ่ิมมาก

ขึ้น 

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 ฝายปกครอง

แ ล ะ กิ จ ก า ร

การฝกอบรม 

 ลดกิจกรรมที่กระทบเวลา

เรียนของนักเรียนนายสิบ

ตํารวจ 

 ในชวงที่ นักเรียนเรียนทั้ ง

ภาควิชาการและภาคการ

ฝก ไมควรมอบหมายให

นักเรียนไปทํากิจกรรมอื่น

โดยไมจําเปน   ทวา หาก

หลีกเล่ียงไมได  เปนภารกิจ

ที่จําเปนจริงๆ อาจารยหรือ

ค รู จั ด ส อ น เส ริ ม ให แ ก

นั ก เ รี ย น ก ลุ ม ที่ ไ ด รั บ

มอบหมายใหไปทําภารกิจ

พิเศษในชวงเวลาเรียน   

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 ฝายปกครองฯ 

 อาจารย 
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กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานงานวจัิยและนวัตกรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารยมีความมุงมั่นในการพัฒนาผูเรียน  จึงตระหนักในความสําคัญของการจัดทํา

นวัตกรรมเปนอยางดี ทําใหมผีลงานที่เปนประโยชนแกผูเรียนและครู/อาจารยของศูนยฝกอบรมตํารวจ

ตาง ๆ  

๒.  ครู/อาจารยมคีวามสามารถในการนําองคความรูและประสบการณมาจัดทํานวัตกรรมเพ่ือ

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 

๓.  นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นสามารถนําไปใชประโยชนไดตรงตามวัตถุประสงคและบรรลุ

เปาหมายที่ต้ังไว 

๔.  บก.ฝรก.สามารถแสวงหาความรวมมือจากหนวยงานภายนอกในการสนับสนุนวัสดุ

อุปกรณและผลิตช้ินงานนวัตกรรมได 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑.  ควรสงเสริมใหมกีารติดตามผลของการนํานวัตกรรมไปใชประโยชนอยางตอเน่ือง 

๒.  ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทํานวัตกรรมส่ือการสอนในการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 

 แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป 

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 ควรสงเสริมใหมีการ

ติดตามผลของการนํา

น วั ต ก ร ร ม ไ ป ใ ช

ป ร ะ โ ย ช น อ ย า ง

ตอเน่ือง 

 ประสานไปยังหนวยตางๆ ที่สง

นวัตกรรมไปเผยแพรวาได นํา

นวัตกรรมไปใชประโยชนหรือไม

อยางนอย ๓ ป  เพ่ือเราจะได

ทราบขอมูลการตอยอดความคิด

จากนวัตกรรมที่จัดทําขึ้น 

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 กอจ. 

 ฝายปกครองฯ 

 ฝายบริการการ

ฝกอบรม 
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ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 ค ว ร ข อ รั บ ก า ร

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดทํานวัตกรรม

ส่ือ การสอ นในการ

ฝ ก อ บ รม ห ลัก สู ต ร

ตางๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 ก ลุ ม ง าน อ าจ ารย แ ล ะฝ า ย

ปกครองฯควรแสวงหาความ

รวมมือจากหนวยงานภายนอก

เ พ่ื อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณเพ่ิมเติม  

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 กอจ. 

 ฝายปกครองฯ 

 ฝายบริการการ

ฝกอบรม 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานการบริการวชิาการ 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. การใหบริการวิชาการมีความสอดคลองกับความตองการของชุมชนและความเช่ียวชาญ

เฉพาะของครู อาจารย สามารถสรางความเขมแข็งตอชุมชนและสังคม 

๒. หนวยงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกลเคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วทิยากรในการบรรยายและฝกปฏบิัติตางๆ  รวมทัง้สถานที่ฝกอบรมอยางตอเน่ือง  

๓. สามารถใหบริการทางวิชาการดานกิจการตํารวจสําหรับหนวยงานภายนอกไดอยาง

เหมาะสม  รวมทั้งเปนเปนศูนยกลางการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของบุคลากรสํานักงานตํารวจ

แหงชาติ 

๔. มกีารประชาสัมพันธจุดบริการใหกับชุมชนและสังคมทราบ 

๕. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานจุดบริการ  เปนลักษณะความเช่ียวชาญเฉพาะทางซึ่งเปนที่

ยอมรับของชุมชนและสังคม 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีแผนการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งทําใหหนวยมีทศิทางในการดําเนินการที่

ชัดเจนและสามารถดําเนินการไดอยางตอเน่ือง 
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๒. บก.ฝรก.มกีจิกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจํานวนมากและมีความหลากหลาย 

๓. ผูบริหารและบุคลากรทุกระดับใหความรวมมือรวมใจในการรวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรม และนําไปบูรณาการในวถิกีารดําเนินชีวติ เพ่ือเสริมสรางประสิทธภิาพในการปฏบิัติหนาที่ 

๔. บุคลากรของ บก.ฝรก. ใหความรวมมือในโครงการและกิจกรรมที่ เกี่ยวของกับการพัฒนา

สุนทรียภาพในมติิศิลปะและวัฒนธรรมเปนอยางดี 

๕. แมจะมีงบประมาณอันจํากัด  แตผูบังคับบัญชาก็ใสใจในสภาพความเปนอยูของผูเขารับการ

ฝกอบรม  โดยการซอมแซมสภาพหองเรียน  ถนนที่เปนหลุมเปนบอ  อาคารที่พักกองรอย 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ควรขอจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการซอมแซมถนนเพ่ิมเติม  เพราะงบประมาณที่ไดรับการ

จัดสรรมาลาสุดน้ันไมเพียงพอในการซอมแซมถนนทัง้หมด  ยังคงเหลือถนนที่เปนหลุมเปนบอบางสวน   

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป 

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 ควรขอจัดสรรงบประมาณ

มาดําเนินการซอมแซม

ถนนเพ่ิมเติม 

 จัดทําคําของบประมาณใน

การซ อมแซมถนน และ

อาคารสถานที่ที่ชํารุดไปยัง

หนวยงานตนสังกัด 

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 ฝายอํานวยการ 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีแผนพัฒนาบุคลากร  ซึ่งทําใหการดําเนินงานในการพัฒนาบุคลากรของหนวยมี

ทศิทางและแนวทางที่ชัดเจน มกีารจัดสวัสดิการที่ดี  และสงเสริมความกาวหนาในวชิาชีพ 

๒. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทําใหบุคลากรทุกฝายไดรับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานมากขึ้น 
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๓. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ ดีและปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารอยาง

ครบถวน  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน  เปดโอกาสใหบุคลากรมีสวนรวมและ สงเสริมให

บุคลากรปฏบิัติงานอยางเต็มตามศักยภาพของตน 

๔. ครู/อาจารย ไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง โดยจัดใหเขารวมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือนําความรูที่ไดรับมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๕. ผูบังคับบัญชามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจสูผูบังคับบัญชาในระดับรองลงมาอยาง

เหมาะสม 

๖. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง   

๗. มกีารรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงใหแกหนวยตนสังกัดเปนระยะ 

๘. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานอาคารสถานที่  และแหลงการเรียนรู  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู  ผูเขารับการฝกอบรมมคีุณภาพชีวติที่ดี   

๙. ผูบริหารใหความสําคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ ดี มีการซอมบํารุงอยูเสมอ  

บุคลากรในหนวยงานมีความตระหนักและใหความรวมมือใชทรัพยากรของหนวยอยางคุมคาและเกิด

ประโยชนสูงสุด  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑. บุคลากรบางสวนยังขาดความรูความเขาใจในการปฏบิัติดานการบริหารความเส่ียง 

๒. ควรจัดระบบการคนหาหนังสือในหองสมุดใหเปนระบบ ควรสงบุคลากรผูรับผิดชอบงาน

หองสมุดไปศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการจัดหมวดหมูหนังสือหรือการจัดเรียงสารนิเทศตางๆ  เพ่ือ

ทําความเขาใจและสามารถแยกหนังสือออกเปนหมวดหมู เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการคนหา และ

เปนระเบยีบในการจัดเก็บ 
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แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป  

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 บุคลากรบางสวนยังขาด

ความรูความเขาใจในการ

ป ฏิ บั ติ ด านก ารบ ริห าร

ความเส่ียง 

 จัดสงบุคลากรเขารับการ

อบรมสัมมนา ดูงานดาน

การบริหารความเส่ียง แลว

นําความรูมาถายทอดให

ผูอื่นทราบ 

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 ฝายอํานวยการ 

 ควรจัดระบบการคนหา

หนังสือในหองสมุดใหเปน

ระบบ 

 สงบุคลากรผูรับผดิชอบงาน

หองสมุดไปศึกษาอบรม

เพ่ิม เติม เกี่ ยว กับการจัด

หมวดหมูหนังสือหรือการ

จัด เรียงสารนิ เท ศต างๆ  

เพ่ื อทํ าค วาม เข า ใจและ

ส า ม า ร ถ แ ย ก ห นั ง สื อ

ออก เป นหม วดหมู  เ พ่ื อ

ความสะดวกรวดเร็วในการ

คนหา และเปนระเบียบใน

การจัดเก็บ 

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 ฝายบริการการ

ฝกอบรม 

 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน  ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยใหความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และใหความรวมมอืในการดําเนินงานเปนอยางดี 

๒. กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏบิัติงานปกติ 
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๓. มกีารนําระบบพัฒนาคุณภาพเขามาเปนสวนหน่ึงของการปฏบิัติงาน 

๔. บุคลากรทุกฝายใหความรวมมอืในการดําเนินการประกันคณุภาพเปนอยางดี 

๕. มกีารนําระบบพัฒนาคุณภาพเขามาเปนสวนหน่ึงของการปฏบิัติงาน 

๖. บุคลากรทุกฝายใหความรวมมอืในการดําเนินการประกันคณุภาพเปนอยางดี 

 

กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการกําหนดวิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงคของหนวยงานที่เปนลายลักษณ

อักษรเปนรูปธรรมชัดเจน สอดคลองกับภารกิจหลักของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึกษาของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๒. มแีผนการปฏบิัติงานประจําปและแผนพัฒนาผูเขารับการฝกอบรมตามอัตลักษณของ บก.ฝรก. 

๓. ไดรับการยอมรับวาเปนหนวยฝกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรมเปนที่ประจักษ 

๕. บก.ฝรก.มศัีกยภาพในการดําเนินการฝกอบรมหลักสูตรทางยุทธวธิีตํารวจ  ซึ่งมคีวามพรอม

ในดานสถานที่ อุปกรณเคร่ืองชวยฝกและวทิยากร 

 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มกีารจัดโครงการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชน  สอดแทรกจติสํานึกสาธารณะ

และการมสีวนรวมในการปองกันปญหาสังคมที่จะเกดิขึ้น  เพ่ือใหชุมชนเกดิความเขมแข็ง 

๒. มกีารประสานความรวมมอืในการดําเนินโครงการกับชุมชน  องคการปกครองสวนทองถิ่น  

ซึ่งทําใหเกดิสัมพันธภาพอันดีตอกัน 
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 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานในพ้ืนที่ที่ไดจัดโครงการอยูอยางตอเน่ือง เพ่ือตอยอดการ

ดําเนินการในปตอไป  ซึ่งจะไดเปนการแกปญหาของชุมชนน้ันๆ อยางแทจริง 

 

ขอเสนอแนะจากการ

ประเมนิตนเอง 
วธีิการดําเนนิการ 

ระยะเวลา

ดําเนนิการ 
ผูรับผดิชอบ 

 ควรมีการติดตามผลการ

ดําเนินงานในพ้ืนที่ที่ ไดจัด

โครงการอยูอยางตอเน่ือง 

 ห ลั ง จ า ก จั ด กิ จ ก ร ร ม /

โครงการใหกับชุมชนแลว 

ประมาณ ๓-๖ เดือน ควร

มกีารติดตามผลอกีคร้ังเพ่ือ

ทราบความกาวหนาของผล

การดําเนินโครงการตางๆ 

 ตลอด

ปงบประมาณ      

๒๕๕๙ 

 กอจ. 

 ฝายปกครองฯ 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

หนวยศึกษาอบรมกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง.S 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

ขอมูลท่ัวไป      

๑.  จํานวนผูบริหาร      

๑.๑ ผบก. คน - ๑ ๑  

๑.๒ รอง ผบก. คน - ๓ ๓  

๑.๓ ผกก. คน ๑ ๔ ๔  

๑.๔ รอง ผกก. คน ๒ ๕ ๕  

๒.  จํานวนครู/อาจารยท้ังหมด      

๒.๑ บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงครู/อาจารย คน ๘ 9 ๘ 

อจ. จากกลุม

งาน  อจ.บช.ศ.

มาปฏิบัติหนาที่  

ณ บก.ฝรก. 

๒.๒ บุคลากรท่ีทําหนาท่ีครูฝก คน ๓๒ 8 6  

๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย

และครูฝก 
     

๓.๑ ระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี คน ๖๑ 6 2  

๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน ๘๐ 8 6  

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน ๑๗ 3 6  

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - - -  

๓.๕  อื่น ๆ คน - - -  

๔. จํานวนอาจารยพิเศษ      

๔.๑ ภายใน คน ๘ 219 309 

บุคลากรใน 

บก.ฝรก. 

107 คน 

ตร. นอก

หนวย 150 

คน 

๔.๒ ภายนอก คน ๙๗ 25 52  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ      

บุคลากรสายสนับสนนุ คน - 88 85  

๖. จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด      

๖.1  หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) คน - 39 40  

๖.๒ หลักสูตรครูสอนการปองกันและปราบปราม   

        ยาเสพติด 
คน - 50 50  

๖.๓ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด คน - 73 75  

๖.๔หลักสูตรการตอตานการกอการราย (สายตรวจ) คน - 41 40  

6.๕ หลักสูตรการเงินงบประมาณ คน - - 100  

6.๖ หลักสูตรการจราจร คน - - 50  

6.๗ หลักสูตรสารวัตร รุน 142 คน - - 195  

6.๘ หลักสูตรสารวัตร รุน 144 คน - - 195  

6.๙ หลักสูตรสารวัตร รุน 147 คน - - 195  

6.1๐ หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน คน - - 120  

๖.1๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ

ระดับครูฝก รุนท่ี 25 (1) 
คน - 50 -  

๖.1๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ

ระดับครูฝก รุนท่ี 26 (2) 
คน - 51 -  

6.1๓ หลักสูตรการสงกําลังบํารุง คน - - 100  

6.1๔ หลักสูตรการสืบสวน คน - - 50  

๖.1๕ โครงการเตรียมความพรอมการสง

ขาราชการตํารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ หลักสูตร 

Individual Police Office 

คน - 27 30  

๖.1๖ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา

หนาท่ีปกครองโรงเรียน  
คน - - 100  

๖.1๗ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและ

บุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการ

ตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - - 104  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๖.๑๘ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ คน - ๓๔๗ 36  

6.๑๙ หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล คน - - 50  

6.2๐ หลักสูตรการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 
คน - - 50  

๖.2๑ หลักสูตรผูชวยพนักงานสอบสวน คน - - 50  

๖.2๒ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ คน - - 40  

๖.2๓ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน  รุนท่ี ๒ คน - - 40  

๖.2๔ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ คน - - 40  

๖.2๕ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน  รุนท่ี ๔ คน - - 40  

๖.2๖ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน  รุนท่ี ๕ คน - - 40  

๖.2๗ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 1 คน - - 40  

6.๒๘ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 2 คน - - 40  

6.๒๙ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 3 คน - - 40  

6.3๐ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 4 คน - - 40  

6.3๑ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 5 คน - - 40  

๖.3๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ 

ระดับครูฝก (ประทวน) 
คน - - 50  

๖.3๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ 

ระดับครูฝก (สัญญาบัตร) 
คน - - 50  

6.3๔ โครงการการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ

คนแรก (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.๓๕ โครงการการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ

คนแรก (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

๖.๓๖ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๖.๓๗ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.๓๘ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต  (รุนท่ี 3) 
คน - - 40  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

6.๓๙ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (รุนท่ี 4) 
คน - - 40  

6.4๐ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 1) 

คน 
- - 40  

6.4๑ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 2) 

คน 
- - 40  

6.4๒ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 3) 

คน 
- - 40  

6.4๓ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 4) 

คน 
- - 40  

6.4๔ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.4๕ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.4๖ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 3) 
คน - - 40  

6.4๗ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 4) 
คน - - 40  

๖.๔๘ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 1) 

คน 
- - 40  

6.๔๙ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 2) 

คน 
- - 40  

๖.๕๐ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 3) 

คน 
- - 40  

๖.๕๑ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 4) 

คน 
- - 40  

6.5๒ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวิธี (รุนท่ี 1)  
คน - - 40  

6.5๓ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล  

         ทางยุทธวิธี (รุนท่ี ๒)                                
คน - - 40  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

6.5๔ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล  

         ทางยุทธวิธี (รุนท่ี ๓) 
คน - - 40  

6.5๕ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล  

         ทางยุทธวิธี (รุนท่ี ๔) 
คน - - 40  

6.5๖ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.5๗ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.๕๘ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 3) 
คน - - 40  

6.๕๙ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 4)     
คน - - 40  

๖.๖๐ โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต  ๔ ลอ 

(๔ × W Drive)  (รุนท่ี 1)    
คน - - 40  

๖.๖๑ โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต  ๔ ลอ 

(๔ × W Drive)  (รุนท่ี 2)    
คน - - 40  

6.6๒ โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on 

            Soft target (รุนท่ี 1)              
คน - - 40  

6.6๓ โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on 

            Soft target (รุนท่ี 2)              
คน - - 40  

๖.๖๔ โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล   

          สําคัญ (VIP Protection) (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.6๕ โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล     

        สําคัญ (VIP Protection) (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.6๖ โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 

          ฝูงชน (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.6๗ โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 

          ฝูงชน (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  
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6.๖๘ โครงการการฝกอบรมการใชอุปกรณพิเศษ 

          สําหรับการควบคุมฝูงชน (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.๖๙ โครงการการฝกอบรมการใชอุปกรณพิเศษ 

          สําหรับการควบคุมฝูงชน (รุนท่ี ๒) 
คน - - 40  

6.7๐ โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือ  

          ผูประสบภัย (Rescue)  (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.7๑ โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือ  

          ผูประสบภัย (Rescue)  (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.7๒ หลักสูตรการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน และ 

        การปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี                  
คน - 

 

21 
-  

6.7๓ โครงการฝกอบรมเพื่อใหไดครูฝกท่ีมี 

         มาตรฐานประจําสนามแสงสิงแกว   

        ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

คน - 

 

50 

 

-  

6.7๔ โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ  

        ตํารวจภูธร จ.นครราชสีมา 
คน - 50 -  

6.7๕ โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม      

        ฝูงชน  
คน - 50 -  

๖.7๖ โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ การยิงปน  

        สําหรับครูฝกในสังกัด ตร.  รุน 23  
คน - 50 -  

๖.7๗ โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ การยิงปน  

        สําหรับครูฝกในสังกัด ตร.  รุน 24 
คน - 49 -  

6.๗๘ การฝกอบรมหัวขอ RPM หลักสูตร บตส. คน - 144 -  

6.๗๙ หลักสูตรพิทักษสันติ นสต. คน - 347 360  

๗. รายรับ      

๗.๑ จากงบประมาณแผนดิน บาท ๑๔,๓๑๕,๙๓๓ 136,504,842.86 270,057,384  

๗.๒ จากแหลงอื่นๆ บาท - - -  

๘. รายจาย      

๘.๑ เงินเดือน บาท ๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔ - 1,871,160.00  

๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท ๗,๗๐๖,๑๑๕.๐๐ - -  
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๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม 
- - - -  

๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - -  

๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - -  

๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท         - - -  

๘.๕ งบประมาณวัสดุฝก บาท ๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗ 487,824.30 7,747,675.54  

๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผูเขารับ   

การอบรม 
บาท - - -  

๘.๗ คาสาธารณูปโภค บาท ๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗ 6,015134.86 6,981,972.00  

๘.๘ คาใชจายอื่นๆ บาท - - -  

๘.๙ ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง บาท ๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒๐ 30,532,590 197,491,981  

- คาเส่ือมราคา บาท ๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕ 5,992,658.18 -  

๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม      

๙.1  หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) คน - 39 40  

๙.๒ หลักสูตรครูสอนการปองกันและปราบปราม 

ยาเสพติด 
คน - 50 50  

๙.๓ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด คน - 72 71  

๙.๔ หลักสูตรการตอตานการกอการราย (สายตรวจ) คน - 41 40  

๙.๕ หลักสูตรการเงินงบประมาณ คน - - 87  

๙.๖ หลักสูตรการจราจร คน - - 43  

๙.๗ หลักสูตรสารวัตร รุน 142 คน - - 194  

๙.๘ หลักสูตรสารวัตร รุน 144 คน - - 192  

๙.๙ หลักสูตรสารวัตร รุน 147 คน - - 127  

๙.1๐ หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน คน - - 131  

๙.1๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ

ระดับครูฝก รุนท่ี 25 (1) 
คน - 50 -  

๙.1๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ

ระดับครูฝก รุนท่ี 26 (2) 
คน - 51 -  
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๙.1๓ หลักสูตรการสงกําลังบํารุง คน - - 96  

๙.1๔ หลักสูตรการสืบสวน คน - - 50  

๙.1๕ โครงการเตรียมความพรอมการสง

ขาราชการตํารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษา

สันติภาพของสหประชาชาติ หลักสูตร 

Individual Police Office 

คน - 27 30  

๙.1๖ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา

หนาท่ีปกครองโรงเรียน  
คน - - 86  

9.1๗ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและ

บุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการ

ตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - - 98  

9.๑๘ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ คน - ๓๔๗ 354  

9.๑๙ หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล คน - - 40  

9.2๐ หลักสูตรการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 
คน - - 40  

๙.2๑ หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน คน - - 44  

๙.2๒ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ คน - - 40  

๙.2๓ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน  รุนท่ี ๒ คน - - 40  

๙.2๔ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ คน - - 40  

๙.2๕ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน  รุนท่ี ๔ คน - - 40  

๙.2๖ โครงการการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน  รุนท่ี ๕ คน - - 40  

๙.2๗ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 1 คน - - 40  

๙.๒๘ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 2 คน - - 40  

๙.๒๙โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 3 คน - - 40  

๙.3๐ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 4 คน - - 40  

๙.3๑ โครงการการยิงปนพกข้ันสูง  รุนท่ี 5 คน - - 40  
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๙.3๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ 

ระดับครูฝก (ประทวน) 
คน - - 50  

๙.3๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ 

ระดับครูฝก (สัญญาบัตร) 
คน - - 50  

๙.3๔ โครงการการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ

คนแรก (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๙.๓๕ โครงการการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ

คนแรก (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

๙.๓๖ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๙.๓๗ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

๙.๓๘ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต  (รุนท่ี 3) 
คน - - 40  

๙.๓๙ โครงการการฝกอบรมการเจรจาตอรองบุคคล

ในภาวะวิกฤต (รุนท่ี 4) 
คน - - 40  

๙.4๐ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 1) 

คน 
- - 40  

๙.4๑ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 2) 

คน 
- - 40  

๙.4๒ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 3) 

คน 
- - 40  

๙.4๓ โครงการการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาท่ีและยุทธวิธี  (รุนท่ี 4) 

คน 
- - 40  

๙.4๔ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๙.4๕ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

๙.4๖ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 3) 
คน - - 40  
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๙.4๗ โครงการการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏิบัติการในอาคาร (รุนท่ี 4) 
คน - - 40  

๙.๔๘ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 1) 

คน 
- - 40  

๙.๔๙ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 2) 

คน 
- - 40  

๙.๕๐ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 3) 

คน 
- - 40  

๙.๕๑ โครงการการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับข่ี, ผูโดยสาร (รุนท่ี 4) 

คน 
- - 40  

๙.5๒ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวิธี (รุนท่ี 1)  
คน - - 40  

๙.5๓ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล  

         ทางยุทธวิธี (รุนท่ี ๒)                                
คน - - 40  

๙.5๔ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล  

         ทางยุทธวิธี (รุนท่ี ๓) 
คน - - 40  

๙.5๕ โครงการการฝกอบรมการปฐมพยาบาล  

         ทางยุทธวิธี (รุนท่ี ๔) 
คน - - 40  

๙.5๖ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๙.5๗ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

๙.๕๘ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 3) 
คน - - 40  

๙.๕๙ โครงการการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ 

(RPM)  (รุนท่ี 4)     
คน - - 40  

๙.๖๐ โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต  ๔ ลอ 

(๔ × W Drive)  (รุนท่ี 1)    
คน - - 40  
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๙.๖๑ โครงการการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต  ๔ ลอ 

(๔ × W Drive)  (รุนท่ี 2)    
คน - - 40  

๙.6๒ โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on 

           Soft target (รุนท่ี 1)              
คน - - 40  

๙.6๓ โครงการการฝกอบรม Preventing Attack on 

           Soft target (รุนท่ี 2)              
คน - - 40  

๙.๖๔ โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล   

         สําคัญ (VIP Protection) (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๙.6๕ โครงการการฝกอบรมการอารักขาบุคคล     

        สําคัญ (VIP Protection) (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

๙.6๖ โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 

         ฝูงชน (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

๙.6๗ โครงการการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 

         ฝูงชน (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.70 โครงการการฝกอบรมการใชอุปกรณพิเศษ 

         สําหรับการควบคุมฝูงชน (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.7๑ โครงการการฝกอบรมการใชอุปกรณพิเศษ 

         สําหรับการควบคุมฝูงชน (รุนท่ี ๒) 
คน - - 40  

6.72 โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือ  

         ผูประสบภัย (Rescue)  (รุนท่ี 1) 
คน - - 40  

6.73 โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือ  

          ผูประสบภัย (Rescue)  (รุนท่ี 2) 
คน - - 40  

6.74 หลักสูตรการยิงปนพกข้ันพื้นฐาน และ 

        การปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี                  
คน - 

 

21 
-  

6.75 โครงการฝกอบรมเพื่อใหไดครูฝกท่ีมี 

        มาตรฐานประจําสนามแสงสิงแกว   

        ปงบประมาณ พ.ศ.2557 

คน - 

 

50 

 

-  

6.76 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษ  

        ตํารวจภูธร จ.นครราชสีมา 
คน - 50 -  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

6.77 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน  คน - 50 -  

๖.78 โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ การยิงปน  

        สําหรับครูฝกในสังกัด ตร.  รุน 23  
คน - 50 -  

๖.79 โครงการฝกอบรมเพิ่มทักษะ การยิงปน  

       สําหรับครูฝกในสังกัด ตร.  รุน 24 
คน - 49 -  

6.80 การฝกอบรมหัวขอ RPM หลักสูตร บตส. คน - 144 -  

6.81 หลักสูตรพิทักษสันติ นสต. คน - 347 354  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๑๐.๑จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการทดสอบ

ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
คน 1,466 947 ๑,๐๙๖  

๑๐.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม คน 1,461 947 3,833  

๑๑. การจัดการเรียนการสอน      

๑๑.1 จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีบรรจุตาม 

เลขท่ีตําแหนงแยกตามกลุมวิชา 
คน - 2 2 

อจ. จากกลุม

งาน  อจ.บช.ศ. 

มาปฏิบัติหนาที่ 

ณ ฝรก.6 คน 

๑๑.๑.๑ กฎหมาย คน ๔ ๓ 3  

๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม คน - ๑ -  

๑๑.๑.๓ บริหารงานตํารวจ คน ๒ ๑ 1  

๑๑.๑.๔ สืบสวน คน ๑ ๑ 1  

๑๑.๑.๕ จราจร คน - - -  

๑๑.๑.๖ ท่ัวไป คน - ๑ 1  

๑๑.๑.๗ การฝก คน ๑ 2 2  

๑๑.๒ จํานวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาบรรยายไมนอย

กวา ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง - ๓๕ ๓๑  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ

พ.ศ.๒๕๕7 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕๘ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมตอคุณภาพการสอนของ

ครู/อาจารย 

ระดับ 

(๕ ระดับ) 
- ๔.๒๓ ๔.๔๘  

๑๑.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูสําเร็จ

การศึกษาอบรม 
คน ๑๐ ๗ ๙  

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของครู/

อาจารยและครูฝก 
     

       จํานวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยท่ีเปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัย

ปฏิบัติการของครู/อาจารย และครูฝก และ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ช้ิน - ๒ ๒  

๑๓. การบริการทางวิชาการ      

จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการทาง 

วิชาการท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/

โครงการ 
๑ 20 ๕๐  

๑๔. การบริหารและการจัดการ      

๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท่ีไดรับ 

        การพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน ๕ ๑๔ 1๓  

๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนท่ี 

 ไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน - ๑๒๑ ๑๑๖  

๑๔.๓ จํานวนโครงการท่ีสอดคลองกับแผน 

        ยุทธศาสตร 
โครงการ ๒ ๓ ๖  

 
 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
                                              พล.ต.ต.  

(ชอบ   คิสาลัง) 

ผบก.ฝรก. 
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ภาคผนวก ข 

 

 

คําส่ังกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

ที่    ๖๐     /๒๕๕๘ 

   เร่ือง   แตงต้ังคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

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

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่  3)        

พ.ศ.2553  และประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เร่ืองนโยบายและ

หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ. 2556 กําหนดใหหนวยงานที่

รับผิดชอบดานการฝกอบรมจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในและใหถอืวา การประกันคุณภาพภายใน

เปนสวนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษา  น้ัน 

  เพ่ือใหการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง   

เปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ และบรรลุเปาหมายตามเจตนารมณแหงสํานักงานตํารวจแหงชาติ จงึแตงต้ัง

คณะกรรมการการประกันคณุภาพการศึกษา ดังน้ี 

  1. คณะกรรมการอํานวยการการประกันคุณภาพการศึกษา 

  1.1   ผูบังคบัการฝกอบรมตํารวจกลาง   ประธาน 

  1.2   รองผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง (1)  รองประธาน 

  1.3   รองผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง (2)  รองประธาน 

   1.4   รองผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง (3)  รองประธาน 

  1.5   ผูกํากับการฝายอํานวยการ    กรรมการ 

  1.6   ผูกํากับการฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม  กรรมการ 

  1.7   ผูกํากับการศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจ   กรรมการ 

  1.8   ผูกํากับการฝายบริการการฝกอบรม  กรรมการและเลขานุการ 
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   มหีนาที่ 

  1) ใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางการจัดการระบบคณุภาพ และมาตรฐานการศึกษาของหนวย 

  2) กําหนดทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา 

  3) ใหการสนับสนุนสงเสริมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝายตางๆ 

  4) ใหความเห็นชอบคูมอืแนวทางดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวย 

  5) ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏบิัติงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2. คณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

  2.1   รองผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางที่ดูแลรับผดิชอบ ประธาน 

     ฝายบริการการฝกอบรม  

  2.2   ผูกํากับการฝายบริการการฝกอบรม   รองประธาน 

  2.3   รองผูกํากับการฝายบริการการฝกอบรม   กรรมการ 

   2.4   รองผูกํากับการฝายอํานวยการ    กรรมการ 

  2.5   รองผูกํากับการฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม กรรมการ  

  2.6   รองผูกํากับการศูนยฝกยุทธวธิี    กรรมการ 

  2.7   สารวัตรฝายอํานวยการ    กรรมการ 

  2.8   สารวัตรฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม  กรรมการ 

  2.9   สารวัตรศูนยฝกยุทธวธิี     กรรมการ 

  2.10 สารวัตรฝายบริการการฝกอบรม   กรรมการ 

  2.11 สารวัตรฝายบริการการฝกอบรม (งานประกันคุณภาพ) กรรมการและเลขานุการ 

  2.12 รองสารวัตรฝายบริการการฝกอบรม(งานประกันคุณภาพ)กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

   มหีนาที่ 

  1) จัดวางรูปแบบและวธิกีารในการดําเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให

บุคลากรในหนวยไดมสีวนรวมในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 

  2) จัดระบบการควบคุมติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในหนวย 

  3) ประสานงานหนวยงานอื่นๆ ที่เกีย่วของทัง้ภายในและภายนอก 

  4) ใหคําแนะนําเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และหนวยงานที่

เกี่ยวของตามคํารองขอ 
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  5) ใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ปรับปรุงแกไขวิธีการและแนวทางในการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหเหมาะสมกับบริบทของหนวย 

  6) จัดทํารายงานประเมนิคุณภาพประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด และเผยแพรตอ

หนวยงาน  ที่เกี่ยวของและสาธารณชน 

  3. คณะกรรมการตรวจประเมนิการประกันคุณภาพภายใน 

  3.1   พันตํารวจเอกหญิง กานตชนก  บุญศิวนนท   ประธาน 

  3.2   พันตํารวจโทหญิง ศิริพร ลบลํ้าเลิศ    กรรมการ 

  3.3   พันตํารวจโท องอาจ  สงคราม     กรรมการ 

   3.4   พันตํารวจตรี ไพฑูรย  ไชยอํามาตร    กรรมการ 

  3.5   พันตํารวจตรีหญิง อมรรัตน  ณัฐไตรสิทธิ์   กรรมการ 

  3.6   รอยตํารวจโทหญิง นัฐชกร  กองแกว    กรรมการ 

   มหีนาที่ 

  1) วางแผนการตรวจติดตามการดําเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหนวย 

  2) ดําเนินการตรวจติดตามตามแผนที่กําหนดไว 

  3) ใหขอเสนอแนะ จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาแกหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  4) สรุปและรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแกทุกฝายที่เกี่ยวของ 

  ใหคณะกรรมการดังกลาว ปฏบิัติหนาที่ใหเกดิผลดีตอทางราชการ หากมปีญหาใดในการ

ปฏบิัติงาน  ใหรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ 

  ทัง้น้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

           ส่ัง   ณ  วันที่    ๑๗    กุมภาพันธ   พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 

                                               พลตํารวจตรี       ชอบ  คสิาลัง 

                                                                                      ( ชอบ  คสิาลัง )                        

                               ผูบังคบัการฝกอบรมตํารวจกลาง 
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