รายงานการประเมินตนเอง
ประจาปี 2559

กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง

คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ
ฝึกอบรมตารวจกลาง พ.ศ.255๙ ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสานักงานตารวจแห่งชาติ และเป็น
การปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓
ที่กาหนดให้มกี ารประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตารวจ ในการจัดการฝึกอบรมได้คานึงถึงคุณภาพของผู้เข้า
รับการฝึกอบรม ซึ่งเน้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยมีข้าราชการและบุคลากรทุกคน
ร่วมกัน วางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชีใ้ นมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้
ข้าราชการตารวจในหน่วยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้มีการถ่ายทอดและให้ ข้าราชการ
ตารวจในสังกัดได้รับรู้ ทาความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดาเนินการทุกกระบวนการ เพื่อให้การ
ปฏิบัตภิ ารกิจในแต่ละส่วนสอดคล้องกัน และให้สามารถดาเนินการได้สาเร็จลุลว่ งอย่างเป็นรูปธรรม
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการดาเนินงานประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์ ครูฝึก และข้าราชการตารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม
ในการดาเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละ
เวลาให้ ค าแนะน าที่ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง เพื่ อ กองบั ง คั บ การฝึ ก อบรมต ารวจกลางจะได้ น าไป
ดาเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและผลการดาเนินงานของกองบังคับการ
ฝึกอบรมตารวจกลาง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
คุณภาพองค์การ การจัดการศึกษาและเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และ
เชื่อมั่นว่าจะผลิตข้าราชการตารวจให้เป็นตารวจมืออาชีพของสานักงานตารวจแห่งชาติได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ
พลตารวจตรี
(ชอบ คิสาลัง)
ผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
๑๑ มกราคม ๒๕60
ก

สำรบัญ
หน้ำ
คำนำ

ก

สำรบัญ

ข

บทสรุปผู้บริหำร

ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นและสภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยศึกษำอบรม

๑

ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

๒๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

๒๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๒๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ

๓๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์

๔๑

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้

๔๕

ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

๕๐

ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพ

๕๘

ที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๖๑

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๖๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ ครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ ประสบการณ์

๗๖

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม

๗๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม

๘๘

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร

๙๐

ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๔ การบริหารความเสี่ยง

๙๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

๑๐๑

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๐๘

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๗ การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม

๑๑๔

ข

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๘ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่

๑๑๙

หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๙ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม

๑๒๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒๐ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา

๑๒๙

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ

๑๓๔

ภำคผนวก
ผนวก ก แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษำอบรม (Common Data Set)

๑๔๔

ผนวก ข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ

๑๕๙

ค

บทสรุปผู้บริหำร
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง เป็ นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ในสังกั ด
กองบัญชาการศึก ษา สานั กงานตารวจแห่ง ชาติ มี ภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
อยู่ ๒ ลั ก ษณะ คื อ ฝึ ก อบรมบุ ค คลภายนอก เพื่ อ เตรี ย มเข้ า รั บ ราชการต ารวจ (Pre-serviceTraining) และจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจประจาการ ให้มีความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับตาแหน่งการงานที่จะปฏิบัติหรือจะไปปฏิบัติ (In-service-Training) นอกจากนีย้ ังมีภารกิจ
พิเศษที่ได้รับมอบหมายจากสานักงาน ตารวจแห่งชาติในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งใน
การผลิตและพัฒนาบุคลากรให้สานักงานตารวจแห่งชาติ เป็นการดาเนินการเพื่อให้ได้ข้าราชการ
ตารวจที่มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม
นอกจากนี้ในฐานะที่เป็น หน่วยงานหนึ่งในสังกัดสานักงานตารวจแห่งชาติ กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลางยัง มี ภาระหน้ า ที่ใ นการดาเนิน งานตามแผนหรื อโครงการต่ า ง ๆ ที่ ส านั ก งานตารวจ
แห่งชาติกาหนดอีกด้วย ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงานที่มี ๒ สถานะ คือ หน่วยงานตารวจหน่วยงานหนึ่ง
พร้อม ๆ กับเป็นสถาบันการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จากบทบาททั้ ง สองด้ า นดั ง กล่ า วท าให้ ก ารจั ด โครงสร้ า งองค์ ก รมี ลั ก ษณะเป็ น
หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยกาหนด
กรอ บ แ นว ท าง โค รงสร้ างห ลั กสู ตร ให้ กอ งบั งคั บ กา รฝึ กอบ รม ต ารว จกลา งป ฏิ บั ติ
ซึ่ ง จะมี ก ารติ ด ตาม ตรวจสอบ และก ากั บ ดู แ ลโดยมี ก ารรายงานตามห้ ว งระยะเวลาที่ ก าหนด
นอกจากนี้ ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ไ ด้ ป ระกาศนโยบายและหลั ก การในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติ
การศึ ก ษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓ กฎกระทรวงว่ า ด้ ว ยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 25๕๓
ดังนั้นกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางจึงได้ดาเนินการจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษา เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษา ด้ ว ยระบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งชี้
ของสานักงานตารวจแห่งชาติโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน
การปฏิบัตงิ าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ

ง

กองบัง คับ การฝึ กอบรมต ารวจกลางให้ มีคุ ณภาพรองรับ และสอดคล้ องตามนโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสานักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ มีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ดังนี้
๑. ควรจัดหาเวลาให้หลักสูตร นสต. ได้ทบทวนความรูแ้ ละเรียนเสริม เพื่อให้ผ่าน
การทดสอบด้านวิชาการมากขึน้
๒. ในบางหลักสูตรกาหนดเกณฑ์ในการสอบได้ ให้พิจารณาคะแนนความประพฤติ
และเวลาเรียนร่วมกับคะแนนการสอบทั้งภาควิชาการและปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยควรรายงานคะแนน
ความประพฤติ และเวลาเรียนด้วย
๓. ควรสรุปข้อมูลในแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องให้
ครบทั้ง ๓ ตอน โดยเฉพาะตอนที่ ๑ ซึ่งเป็นการสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินฯต้อง
นามาสรุปผลเช่นเดียวกับตอนอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป
๔. ควรสารวจความพึงพอใจตามระยะเวลาที่คู่มอื การประกันฯ กาหนด
๕. ควรจัดทาโครงการแยกแต่ละจุดที่ให้บริการให้มีความชัดเจน โดยต้องมีการ
กาหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย มีการประเมินผล เสนอผู้บังคับบัญชาทราบทุกโครงการ เพื่อจะได้นา
ผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และต่อยอดของแต่ละจุดบริการต่อไป
๖. ควรจัดทาแผน/โครงการสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยดาเนินการ
เองอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน พร้อมรายงานผลการดาเนินการทุกแผน/โครงการ
๗. ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บก.ฝรก. ได้มกี ารปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน ให้มี
ความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับการศึกษาอบรม และมีการบาบัดน้าเสียของโรงอาหาร ไม่ให้มกี ลิ่นเหม็น แต่
เพื่อให้การดาเนินการของกองร้อย และอาคารเรียนรวมมีความสมบูรณ์ยิ่งขึน้ เห็นควรปรับระบบน้าใน
ส่วนของห้องส้วม และโถปัสสาวะบางส่วนที่ชารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ต่อไป
๘. ควรส่งเสริมให้การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงานประจา รวมทั้งสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเห็นความสาคัญของการประกันคุณภาพ
และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
๙. การกาหนดเอกลักษณ์ต้องสัมพันธ์กับคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์ผู้เรียน ปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงต้องเหมาะสมกับ

จ

ความโดดเด่น ความเชี่ยวชาญ หรือศักยภาพที่สถานศึกษาจะสามารถดาเนินการให้เป็นที่ประจักษ์
และต้องเป็นไปได้ในการปฏิบัติ
๑๐. ควรนิยามเอกลักษณ์ให้ชัดเจน เจาะจง และสื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
๑๑. การเขียนโครงการเป็นเรื่องของอนาคตที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ ดังนั้นจึง
ควรกาหนดเป้าหมายที่สามารถควบคุมและปฏิบัติได้ ทั้งนีเ้ พื่อไม่ให้เกิดความยุง่ ยากต่อการตรวจสอบ
ควบคุม และติดตามการดาเนินงาน และมีผลสืบเนื่องถึงการประเมินผลโครงการด้วย
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการดาเนินงานครบถ้วนแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
บก.ฝรก.ได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ย ๔.8๒
อยู่ในระดับ ดีมำก

กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง

ฉ

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นและสภาพการดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรม
๑.๑ ชื่อหน่วยศึกษาอบรม

กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง

๑.๒ สถานที่ตั้ง

เลขที่ ๑๘๙ หมู่ ๕ ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑.๓ ปีที่ให้ข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕9

๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง
พ.ศ. ๒๔๕๑ :

เดิมชื่อว่า โรงเรียนพลตารวจตระเวน หรือโรงเรียนตารวจตระเวน แต่โดยทั่วไป
จะเรียกชื่อว่า โรงเรียนพลตระเวน ตั้งอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาส
โดยท่านมหาอามาตย์โทเซ็นต์จอน ลอร์ซัน เป็นอธิบดี
กรมกองตระเวน

พ.ศ.๒๔๕๒ :

ประกาศใช้พระราชบัญญัติเกณฑ์ทหารทั่วประเทศ
โดยอนุญาตให้ผู้ที่เกณฑ์ทหารแล้วคัดเลือกให้เข้ารับราชการ
เป็นตารวจได้ โดยจะส่งตัวเข้ารับการ

ฝึกอบรมในโรงเรียนพลตารวจ

เป็นระยะเวลา ๑ ปี
พ.ศ.๒๔๕๘ :

รวมกรมพลตระเวนกับกรมตารวจภูธรเป็นกรมเดียวกัน เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม
พ.ศ.๒๔๕๘ เรียกว่ า กรมตารวจภูธรและกรมพลตระเวน โดยขึ้นต่อกระทรวง
พระนครบาลจึงถือว่า วันที่ ๑๓ ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันตารวจ

พ.ศ.๒๔๙๖ :

พลตารวจโท เผ่า ศรียานนท์ อธิบดีกรมตารวจ ได้กอ่ สร้าง
โรงเรียนพลตารวจขึ้นที่ตลาดบางเขน อาเภอบางเขน
จังหวัดพระนคร เรียกชื่อว่า “ศูนย์การฝึกบางเขน”
อยู่ในบังคับบัญชาของตารวจนครบาล
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พ.ศ.๒๕๐๓ : พระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมตารวจ กระทรวงมหาดไทยได้ ตั้ ง
กองบัญชาการศึกษาขึ้น และให้ โรงเรี ย นต่ า งๆ ของกรมต ารวจอยู่ ใ นบั ง คั บ
บัญชาของกองบัญชาการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๔๑ : พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตารวจ
กระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็น
สานักงานตารวจแห่งชาติ ตั้งแต่
๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
พ.ศ.๒๕๔๒ :

ย้ า ยสถานที่ ท าการจากเขตบางเขน จั ง หวั ด กรุ ง เทพมหานคร มาตั้ ง อยู่ ที่
ตาบลศาลายา อ าเภอพุ ทธมณฑล จั งหวั ดนครปฐม เมื่อวั นที่ ๒๑มิ ถุ นายน
พ.ศ. ๒๕๔๒

พ.ศ. ๒๕๔๘ :

เปลี่ ยนชื่ อจากกองก ากั บการโรงเรี ยนต ารวจนครบาล (เดิ ม) เป็ นศู นย์ ฝึ กอบรม
ตารวจกลาง สังกัด กองบัญชาการศึกษา ตั้งแต่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และ
ได้เปลี่ยนจากนั ก เรี ย นพลตารวจ เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ ตารวจ เริ่ ม รุ่ น ที่ ๑
(หรื อ รุ่ น ที่ ๗๗ เดิ ม ) ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

พ.ศ. ๒๕๕๒ :

เปลี่ยนชื่ อจาก “ศู นย์ ฝึกอบรมต ารวจกลาง” เป็ น “กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง” สังกัดกองบัญชาการศึกษา ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

๑.๕ ปรัชญาองค์กร (Organization philosophy)
เปลี่ยนแปลงสูส่ ่งิ ที่ดกี ว่า
๑.๖ ปณิธาน (Determination)
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาร่างกาย มุ่งหมายคุณธรรม
๑.๗ วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการตารวจ การฝึกยุทธวิธี และปฏิบัติการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เพื่อสร้างตารวจมืออาชีพ
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๑.๘ วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และฝึกอบรม จัดกระบวนทัศน์ ปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรม และจริยธรรมให้เป็นข้าราชการที่พึงประสงค์และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
๒. เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และการปฏิ บัติระหว่างหน่วยงานภายใน
สถาบันและองค์กรภายนอก
๑.๙ พันธกิจ (Mission)
๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตารวจ และข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสานักงานตารวจแห่งชาติ อาทิ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา
ความปลอดภัย ในกิจ การของตารวจ งานบริก ารประชาชน และงานการให้ ค วามปลอดภั ยในชี วิ ต
ทรัพย์สินแก่ประชาชน
๒. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตารวจ เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพ และทักษะ
ด้านยุทธวิธตี ารวจ
๓. ฝึกอบรมด้านความรูพ้ นื้ ฐานเกี่ยวกับงานตารวจให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และด้าน
ระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๔. ประสานความร่ วมมื อ และปฏิ บัติ ง านร่ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในส านัก งานตารวจแห่ ง ชาติ
สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๑.๑๐ อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นตำรวจมืออำชีพด้ำนยุทธวิธแี ละปฏิบัติกำร”
หมำยถึง ข้ำรำชกำรตำรวจที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนยุทธวิธี
ตำรวจและปฏิบัติกำรอย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
กำรฝึกอบรมถือเป็นพื้นฐำนที่สำคัญของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ จึงเป็นภำรกิจที่
สำคัญที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมอบหมำยและไว้วำงใจให้กับ กองบังคับกำรฝึกอบรมตำรวจกลำง
เป็นหน่วยรับผิด ชอบหลัก ในกำรฝึกอบรมและพั ฒนำระบบกำรฝึ กยุท ธวิธีและกำรปฏิบัติกำรให้กั บ
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ ต ำรวจที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในภำคสนำมทั้ ง ในส่ ว นกลำงและส่ ว นภู มิ ภ ำค โดยมี แ นวคิ ด ในกำร
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ดำเนินกำรอยู่ ๔ มิติ ได้แก่
๑. มิติด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม ที่มีควำมทันสมัยและมีระบบกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๒. มิติด้ำนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ที่มีควำมปลอดภัยและเป็นมำตรฐำนสำกล
๓. มิติด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร และมีทักษะในกำรถ่ำยทอด
องค์ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. มิติด้ำนสถำนที่ ที่มีควำมเหมำะสมกับหลักสูตรและระบบกำรฝึกอบรมในแต่ละวิชำกำรฝึก
กำรฝึกยุทธวิธตี ำรวจ
การฝึกยุทธวิธี นอกจากเป็นพืน้ ฐานที่จาเป็นต่อหลักการปฏิบัตงิ านของเจ้าหน้าที่ตารวจแล้ว ยัง
ถือว่าเป็น “หัวใจของความปลอดภัย” อีกด้วย เนื่องจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค์ คือ การให้ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
ดังนั้น องค์ความรูห้ ลักในการฝึกยุทธวิธตี ารวจ คือ เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว จะสามารถมีความ
ปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตทั้งในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการและในการดาเนินชีวิตส่วนตัว โดยมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมหลักอยู่ 1๓ ลักษณะ ได้แก่
๑. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactic/OST) ที่เน้นสร้างระบบความ
ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิ าน
๒. การปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ที่จะทาให้ผู้ปฏิบัตใิ นอาคารที่จะต้อง
ต่อสู้ในระยะประชิดมีความปลอดภัยสูงสุด
๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล (Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC) เป็น
การสร้างทักษะในการปฏิบัตงิ านหยุดและตรวจค้นยานพาหนะที่ปลอดภัยและเป็นระบบ
มาตรฐานสากล
๔. การปฐมพยาบาลขัน้ สูง (Advanced First Aid/AFA) เป็นการสร้างทักษะในการช่วยเหลือ
เคลื่อนย้ายที่มีความถูกต้องปลอดภัย
๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เป็นระบบการฝึกสาหรับปืนพก
กึ่งอัตโนมัติที่เน้นการใช้อาวุธในระยะต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการ
ติดขัดในลักษณะต่างๆได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
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๖. การยิงปืนพกขัน้ สูง (Advanced Firearms) เป็นการเพิ่มทักษะการตัดสินใจใช้อาวุธปืนได้อย่าง
ถูกต้อง สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียใน
การปฏิบัตหิ น้าที่
๗. ผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)

เป็นการฝึกอบรมที่ สร้างระบบการตอบรับ

เหตุการณ์เบือ้ งต้น (ระดับสถานีตารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดับหัวหน้าสถานีตารวจ ในการ
บริหารจัดการเหตุการณ์เบือ้ งต้น
๘. การเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เป็นการสร้างระบบการเจรจา
ต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะต่างๆ พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีตารวจและกองบังคับ
การ (สร้างทีมเจรจาต่อรองฯ)

และ เรียนรู้ระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติ การ

เจรจาต่อรอง
๙. การขับขี่ รถยนต์ขั บเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ × WD) เป็น การสร้า งระบบการขับขี่แ ละควบคุ ม
ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามมาตรฐาน มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๐. การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack on Soft target) เป็นการสร้าง
ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ง่ายต่อการถูกโจมตี มีทักษะการแก้ไข
เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและการถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ต่างๆ
๑๑. การอารักขาบุคคลสาคัญ (VIP Protection) เป็นการสร้างระบบมาตรฐานในการรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลและบุคคลสาคัญ มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับการควบคุมฝูงชน เป็นการพัฒนาและ
เพิ่มประสิทธิภาพของ “ครูฝึก” กองร้อยควบคุมฝูงชน และการใช้อุปกรณ์พิเศษในการ
ปฏิบั ติห น้า ที่ค วบคุม ฝูง ชนตามระบบมาตรฐานและคู่ มือ การฝึ ก

มี ทัก ษะการแก้ไ ข

เหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียในการปฏิบัตหิ น้าที่
๑๓. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) เป็นการสร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้า
เผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระบบมาตรฐาน
SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 2559

๕ | ห น้ า

การฝึกปฏิบัตกิ ารสืบสวน
การสื บ สวนเป็ นทั ก ษะที่มี ค วามสาคัญ ในการสร้า งความเป็น ธรรมให้ กับ ประชาชนในสัง คม
เนื่องจากการสืบสวนเป็นส่วนของการนาตัวผู้กระทาความผิดไปลงโทษ ในระบบมาตรฐานของการ
บังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนถือเป็นกระบวนการหลักในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งใน
ด้านเทคนิคและวิธีการที่มีความรู้ โดยเฉพาะ กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางได้รับมอบหมายให้
เป็นหน่วยหลักในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสืบสวน ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ระดับผู้บริหารทีมสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนขั้นก้าวหน้า) ที่กาหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมในตาแหน่ง รองผู้กากับการและสารวัตร ผู้ที่ปฏิบัตหิ น้าที่สืบสวน เพื่อให้เกิดทักษะ
ในการควบคุมสั่งการทีมสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระดับผู้ควบคุมการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา)ที่กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในตาแหน่งรองสารวัตร ผู้ปฏิบัตหิ น้าที่สืบสวน เพื่อให้เกิดทักษะความรู้ในการ
ปฏิบัตงิ านควบคุมทีมสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระดับผู้ปฏิบัตกิ ารสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวน) ที่กาหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม
ในระดับชั้นประทวนผู้ปฏิบัตหิ น้าที่สืบสวน เพื่อให้มที ักษะความรู้ความชานาญในการ
ปฏิบัตงิ านสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
1.11 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธตี ารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ”
ศูนย์รวม หมายถึง แหล่งรวม
คานิยาม “ศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลางเป็นแหล่งรวมการฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีตารวจให้แก่
ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ”
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๑.๑๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง เปิดให้การศึกษาอบรมแก่
ข้าราชการตารวจในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

จานวน(นาย)
แผน

สาเร็จ

เหตุ
ลาออก

๑

การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตารวจ

1 พ.ย.58-31 ต.ค.59

1 ปี

360

355

๒

14 ธ.ค.58-4 มี.ค.59

12
สัปดาห์

187

187

1-20 พ.ย.58

3 สัปดาห์

50

50

๔

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขนึ้ ไป
เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
หลักสูตรการป้องกันปราปปราม
อาชญากรรม
หลักสูตรการสืบสวน

1-20 พ.ย.58

3 สัปดาห์

50

43

๕

หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

22 พ.ค.-10 มิ.ย.59

3 สัปดาห์

50

41

๖

หลักสูตรการจราจร

22 พ.ค.-10 มิ.ย.59

3 สัปดาห์

50

50

๗

12 มิ.ย.- 1 ก.ค.59

3 สัปดาห์

50

48

๘

หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และ
กาลังพล
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ

12 มิ.ย.- 8 ก.ค.59

4 สัปดาห์

100

94

๙

หลักสูตรการส่งกาลังบารุง

1 - 27 พ.ย.58

4 สัปดาห์

100

66

๑๐ หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 1/59

4 ก.ค.- 26 ส.ค.59

8 สัปดาห์

120

120

๑๑ หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 2/59

8 ส.ค.- 30 ก.ย.59

8 สัปดาห์

120

120

๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่
ปกครองโรงเรียน (ปท.)
๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่
ปกครองโรงเรียน (สบ.)
14 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับ
ก้าวหน้า รุ่น 1/59
15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับ
ก้าวหน้า รุ่น 2/59
16 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
เจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
(Individual Police Officer / IPO)

30 พ.ค.- 3 มิ.ย.59

5 วัน

30

21

30 พ.ค.- 3 มิ.ย.59

5 วัน

20

16

3 - 29 ก.ค.59

4 สัปดาห์

40

43

31 ก.ค.- 26 ส.ค.59

4 สัปดาห์

40

44

5-16 ก.ย.59

2 สัปดาห์

40

40

๓
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ที่

หลักสูตร

17 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 1
18 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 2
19 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานี
ตารวจ รุ่น 1
20 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานี
ตารวจ รุ่น 2
21 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานี
ตารวจ รุ่น 3
22 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานี
ตารวจ รุ่น 4
23 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การใช้อาวุธปืน
24 โครงการสัมมนาเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
25 โครงการฝึกอบรมแกนนาศาสนิกสัมพันธ์
26 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้
พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่1
27 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้
พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่2
28 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้
พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่3
29 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้
พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่4
30 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้
พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่5
31 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ 1
32 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ 2

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

22-26ส.ค.59

จานวน(นาย)
แผน

สาเร็จ

5 วัน

40

40

5-9 ก.ย.59

5 วัน

40

40

15 – ๑๖ มี.ค.5๙

2 วัน

44

44

๑๗ – ๑๘ มี.ค.59

2 วัน

44

44

๒๒ – 2๓ มี.ค.5๙

2 วัน

44

44

2๔ – 2๕ มี.ค.5๙

2 วัน

44

44

8 - 12 ก.พ.59

5 วัน

27

27

29 มิ.ย.- 30 ก.ย.59

-

6,900

6,825

30 พ.ค.- 2 มิ.ย.59

4 วัน

163

163

18-22 ม.ค.59

5 วัน

40

40

8-12 ก.พ.59

5 วัน

40

40

18-22 เม.ย.59

5 วัน

40

40

16-20 พ.ค.59

5 วัน

40

40

27 มิ.ย.-1 ก.ค.59

5 วัน

40

40

25-29 ม.ค.59

5 วัน

40

40

22-26 ก.พ.59

5 วัน

40

40
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หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

33 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ 3
34 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ 4
35 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง
(Advance Firearms) รุ่นที่ 5
36 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ 1
37 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ 2
38 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 1
39 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 2
40 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 3
41 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 4
42 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival
and Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 1
43 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival
and Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 2
44 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival
and Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 3
45 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival
and Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 4
46 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 1

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

25-29 เม.ย.59

จานวน(นาย)
แผน

สาเร็จ

5 วัน

40

40

23-27 พ.ค.59

5 วัน

40

40

4-8 ก.ค.59

5 วัน

40

40

9-13 พ.ค.59

5 วัน

40

40

11-15 ก.ค.59

5 วัน

40

40

9-13 พ.ย.59

5 วัน

40

40

14-18 มี.ค.59

5 วัน

40

39

30 พ.ค.-3 มิ.ย.59

5 วัน

40

40

11-15 ก.ค.59

5 วัน

40

40

14-18 ธ.ค.58

5 วัน

40

40

21-25 ธ.ค.58

5 วัน

40

40

29 ก.พ.- 4 มี.ค.59

5 วัน

40

40

1-5 ส.ค.59

5 วัน

40

40

4-8 ม.ค.59

5 วัน

40

40
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๙ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

47 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 2
48 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 3
49 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 4
50 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.)
รุ่นที่ 1
51 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.)
รุ่นที่ 2
52 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.)
รุ่นที่ 3
53 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.)
รุ่นที่ 4
54 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty
Care / TCCC) รุ่นที่ 1
55 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty
Care / TCCC) รุ่นที่ 2

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

11-15 ม.ค.59

จานวน(นาย)
แผน

สาเร็จ

5 วัน

40

40

7-11 มี.ค.59

5 วัน

40

39

15-19 ส.ค.59

5 วัน

40

40

4-8 ม.ค.59

5 วัน

40

40

11-15 ม.ค.59

5 วัน

40

40

15-19 ก.พ.59

5 วัน

40

40

22-26 ส.ค.59

5 วัน

40

40

1-5 ก.พ.59

5 วัน

40

40

7-11 มี.ค.59

5 วัน

40

40

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 2559

๑๐ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

56 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty
Care / TCCC) รุ่นที่ 3
57 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty
Care / TCCC) รุ่นที่ 4
58 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1
59 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2
60 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 1
61 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 2
62 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 3
63 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 4
64 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นที่ 1
65 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นที่ 2
66 โครงการการฝึกอบรมการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on
Soft Target รุ่นที่ 1
67 โครงการการฝึกอบรมการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on
Soft Target รุ่นที่ 2
68 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ 1
69 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ 2

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

15-19 ส.ค.59

จานวน(นาย)
แผน

สาเร็จ

5 วัน

40

40

29 ส.ค.-2 ก.ย.59

5 วัน

40

40

8-10 ก.พ.59

3 วัน

40

40

14-16 มี.ค.59

3 วัน

40

40

2-6 พ.ย.58

5 วัน

40

40

25-59 ม.ค.59

5 วัน

40

40

1-5 ส.ค.59

5 วัน

40

40

5-9 ก.ย.59

5 วัน

40

40

21-23 มี.ค.59

3 วัน

40

40

8-10 ส.ค.59

3 วัน

40

40

6-10 มิ.ย.59

5 วัน

40

40

25-29 ก.ค.59

5 วัน

40

40

16-20 พ.ย.58

5 วัน

40

40

18-22 ม.ค.59

5 วัน

40

40
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๑๑ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

70 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน
14-25 ธ.ค.58
รุ่นที่ 1
71 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน
13-24 มิ.ย.59
รุ่นที่ 2
72 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
20-22 เม.ย.59
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
73 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
5-7 ก.ย.59
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 1
74 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
8-10 ก.ย.59
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 2
75 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศึกษาดู
19-30 ก.ย.59
งานการฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก.
76 หลักสูตรการปรับพืน้ ฐานยุทธวิธีตารวจ
28 มี.ค.- 8 เม.ย.59
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 1
77 หลักสูตรการปรับพืน้ ฐานยุทธวิธีตารวจ
27 มิ.ย. - 8 ก.ค.59
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 2
78 หลักสูตรการปรับปื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
22 ก.พ. - 4 มี.ค.59
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 1
79 หลักสูตรการปรับปื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
30 พ.ค.- 10 มิ.ย.59
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 2
80 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
30 พ.ค. - 10 มิ.ย.59
สืบสวน) รุ่นที่ 1
81 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
13 - 24 มิ.ย.59
สืบสวน) รุ่นที่ 2
82 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
16 - 27 พ.ค.59
ปฏิบัติการสายตรวจ)
๘๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๖ ๒๓ พ.ย.๕๘-๑๑ มี.ค.๕๙
รวมจานวนทั้งสิ้น
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ระยะเวลา

จานวน(นาย)
แผน

สาเร็จ

2 สัปดาห์

40

40

2 สัปดาห์

40

40

3 วัน

41

41

3 วัน

40

40

3 วัน

40

40

2 สัปดาห์

40

40

2 สัปดาห์

50

50

2 สัปดาห์

50

50

2 สัปดาห์

50

50

2 สัปดาห์

50

50

2 สัปดาห์

40

40

2 สัปดาห์

40

42

2 สัปดาห์

40

40

๑๖ สัปดาห์

90

90

11,174 11,020

๑๒ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

๑.๑๓ ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร
จานวนข้าราชการตารวจ
ที่

ข้อมูล

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

๑ ระดับผู้บริหาร

11

-

11

๒ บุคลากรทาหน้าที่ครู/อาจารย์

9

-

9

๓ บุคลากรฝ่ายปกครอง/ครูฝึก

12

6

18

๔ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา

41

39

80

๗๓

๔๕

118

(อจ.พลศึกษา 4 คน/ อจ.จาก กอจ. ๕ คน)

รวม

๑.๑๔ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๕8 )
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่ ใ ช้ ใ น ก า ร ด า เ นิ น ก า ร เ ป็ น ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ผ่ น ดิ น จ า น ว น
321,409,517.00 บาท โดยแบ่งเป็น
๑) งบดาเนินงาน

64,637,417.00

บาท

- ค่าตอบแทน

2,130,560.00

บาท

45,552,320.83

บาท

- ค่าวัสดุ

10,103,692.54

บาท

- ค่าสาธารณูปโภค

๖,850,792.65

บาท

256,772,100.00

บาท

43,763,800.00

บาท

- ค่าใช้สอย

๒) งบลงทุน
- ค่าครุภัณฑ์
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

213,008,300.00

บาท

หากแบ่งแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรต่างๆ นั้น เป็น
จานวนทั้งสิน้ 63,315,747.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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๑๓ | ห น้ า

ที่

หลักสูตร

งบประมาณ (บาท)

๑

การฝึกอบรมนักเรียนนายสิบตารวจ

26,716,200.00

๒

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึน้ ไปเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.

๓

หลักสูตรการป้องกันปราปปรามอาชญากรรม

211,900.00

๔

หลักสูตรการสืบสวน

214,900.00

๕

หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน

211,900.00

๖

หลักสูตรการจราจร

205,000.00

๗

หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกาลังพล

207,700.00

๘

หลักสูตรการเงินและงบประมาณ

488,200.00

๙

หลักสูตรการส่งกาลังบารุง

474,700.00

๑๐ หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 1/59

1,931,340.00

๑๑ หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 2/59

1,931,340.00

2,901,850.00

๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่ปกครองโรงเรียน (ปท.)

60,000.00

๑๓ หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่ปกครองโรงเรียน (สบ.)

68,000.00

14 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับก้าวหน้า รุ่น 1/59

4,630,800.00

15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับก้าวหน้า รุ่น 2/59

568,975.00

16 โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของสหประชาชาติ
(Individual Police Officer / IPO)

1,013,424.00

17 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 1

224,400.00

18 โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่น 2

224,400.00

19 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานีตารวจ รุ่น 1

85,448.00

20 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานีตารวจ รุ่น 2

85,448.00

21 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานีตารวจ รุ่น 3

85,448.00

22 โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีประจาสถานีตารวจ รุ่น 4

85,448.00

23 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการใช้อาวุธปืน

99,700.00

24 โครงการสัมมนาเพิม่ ประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

790,160.00

25 โครงการฝึกอบรมแกนนาศาสนิกสัมพันธ์

568,450.00

26 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที1่

273,289.20
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๑๔ | ห น้ า

ที่

หลักสูตร

งบประมาณ (บาท)

27 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที2่

273,289.20

28 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที3
่

273,289.20

29 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที4่

273,289.20

30 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ พืน้ ฐาน (Basic Firearms) รุ่นที5่

273,289.20

31 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ 1

295,314.00

32 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ 2

295,314.00

33 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ 3

295,314.00

34 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ 4

295,314.00

35 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขัน้ สูง (Advance Firearms) รุ่นที่ 5

295,314.00

36 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ 1

205,200.00

37 โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ 2

205,200.00

38 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 1

205,200.00

39 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 2

205,200.00

40 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 3

205,200.00

41 โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) รุ่นที่ 4

205,200.00

42 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival and
Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 1
43 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival and
Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 2
44 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival and
Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 3
45 โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (Office Survival and
Tactics / O.S.T.) รุ่นที่ 4
46 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 1
47 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 2
48 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 3
49 โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry and
Close Quarter Battle / C.Q.B.) รุ่นที่ 4

224,400.00

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 2559

224,400.00
224,400.00
224,400.00
219,600.00
219,600.00
219,600.00
219,600.00

๑๕ | ห น้ า

ที่

หลักสูตร

งบประมาณ (บาท)

50 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นที่ 1
51 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นที่ 2
52 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นที่ 3
53 โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (Vehicle
Stop and Occupant Control / V.S.O.C.) รุ่นที่ 4
54 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care
/ TCCC) รุ่นที่ 1
55 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care
/ TCCC) รุ่นที่ 2
56 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care
/ TCCC) รุ่นที่ 3
57 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty Care
/ TCCC) รุ่นที่ 4
58 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1

138,800.00

59 โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2

138,800.00

60 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 1

190,800.00

61 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 2

190,800.00

62 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 3

190,800.00

63 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) รุ่นที่ 4

190,800.00

64 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นที่ 1

142,400.00

65 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน4ล้อ (4xW Drive) รุ่นที่ 2

142,400.00

66 โครงการการฝึกอบรมการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on Soft Target
รุ่นที่ 1
67 โครงการการฝึกอบรมการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ Preventing Attack on Soft Target
รุ่นที่ 2
68 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ 1

190,800.00

69 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ 2

190,800.00

70 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1

408,800.00
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หลักสูตร

งบประมาณ (บาท)

71 โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 2

408,800.00

72 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย

120,700.00

73 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 1

120,700.00

74 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากรหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 2

120,700.00

75 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศึกษาดูงานการฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก.

600,500.00

76 หลักสูตรการปรับพืน้ ฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 1

349,600.00

77 หลักสูตรการปรับพืน้ ฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 2

349,600.00

78 หลักสูตรการปรับปื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 1

600,500.00

79 หลักสูตรการปรับปื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่น 2

600,500.00

80 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ 1

405,200.00

81 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ 2

405,200.00

82 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ)

365,200.00

๘๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๖

4,630,800.00

๑.๑๕ โครงสร้างองค์กร กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา แบ่งการ
บริหารงานเป็น ๔ กองกากับการ ดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกาลังพล
งานประชาสัมพันธ์ งานศึกษาอบรม งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานคดีและวินัย
งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและงานบัญชี งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์
๒. ฝ่ายบริการการฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ คัดเลือกและ
เตรียมการ งานผลิตเอกสารและตารา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานประกัน
คุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล
๓. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม ประกอบด้วย กองร้อยที่ ๑ – ๓ งานกีฬาและ
นันทนาการ และครูฝึกพลศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับ
บัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
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๔. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการฝึกทางยุทธวิธี
ของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง โดยมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน คือ ๑)ภารกิจด้านยุทธวิธี
ประกอบด้วย งานฝึกยุทธวิธี งานฝึกอาวุธ งานพัฒนาและพื้นฟูสมรรถภาพ งานพัฒนา
หลักสูตรและการฝึก และงานพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ๒) ภารกิจด้านวิทยบริการ
ประกอบด้วย งานเตรียมการฝึก ผลิตเอกสาร ตาราและโสตทัศนูปกรณ์ และงานวัดผล
ประเมินผลและประกันคุณภาพ และ ๓) ภารกิจด้านอานวยการของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ
ประกอบด้วย งานธุรการ กาลังพล และยุทธศาสตร์ และงานการเงินและพัสดุ
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายบริการการ
ฝึกอบรม

งานธุรการและ
กาลังพล

งานวิชาการ
คัดเลือกและ
เตรียมการ

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
งบประมาณ

งานการเงินและ
พลาธิการ

งานรั กษาการณ์

ฝ่ายปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจ

กองร้ อยที่ ๑

งานฝึ กยุทธวิธี

งานผลิตตาราและ
เอกสาร

กองร้ อยที่ ๒

งานฝึ กอาวุธ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ห้ องสมุด

กองร้ อยที่ ๓

งานพัฒนาและฟื ้ นฟุสมรรถภาพ

การกีฬาและ
นันทนาการ

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึ ก

อาจารย์ พลศึกษา

งานพัฒนาอุปกรณ์ เครื่ องช่ วยฝึ ก
เอกสาร ตารา และคู่มือ

งานประกันคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานเตรี ยมการฝึ ก ผลิดเอกสาร
ตาราและโสตทัศนูปกรณ์

งานวัดผล ประเมินผล และประกัน
คุณภาพ
งานธุรการ กาลังพลและ
ยุทธศาสตร์
งานการเงินและพัสดุ
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๑.๑๖ โครงสร้างการบริหาร
ผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ

ผู้กากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ

ผู้กากับการฝ่ายปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม

ผู้กากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม

รองผู้กากับการฝ่าย
อานวยการ
สารวัตรงานธุรการ/
กาลังพล
สารวัตรงาน
ยุทธศาสตร์
สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ
สารวัตรงาน
รักษาการณ์

รองผู้กากับการ(งาน
อานวยการและวิทยบริการ)

สารวัตรงานธุรการ
กาลังพลและ
ยุทธศาสตร์

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ
สารวัตรงาน
เตรียมการฝึก ผลิต
เอกสารฯ
สารวัตรงานวัดผล
ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ
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รองผู้กากับการ(การ
ฝึกยุทธวิธี)

รองผู้กากับการฝ่าย
ปกครองฯ

สารวัตรงานฝึก
ยุทธวิธี

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๑)

สารวัตรงานฝึก
อาวุธ

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๒)

สารวัตรงาน
พัฒนาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๓)

สารวัตรงานพัฒนา
หลักสูตรและการ
ฝึก
สารวัตรงานพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
เอกสาร ตาราฯ

รองผู้กากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม

รองผู้กากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม

สารวัตรงาน
เตรียมการ
คัดเลือกวิชาการ

สารวัตรงานวัดผล
ประเมินผลและงาน
ประกันคุณภาพ

สารวัตรงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

สารวัตรงานผลิต
ตาราฯ

สารวัตรงานกีฬาและ
นันทนาการ
อาจารย์พลศึกษา(สบ
๑-๓)
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๑.๑๗ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางตระหนักถึงความสาคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และเตรียมความพร้อมที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วย มีกระบวนการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพื่อกาหนด
นโยบาย หลั กเกณฑ์ แนวทาง วิ ธีก ารตรวจสอบ ประเมิ นระบบ กลไก และการดาเนิ นการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายนอก
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา
และติดตามการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในของหน่ ว ยงาน เพื่ อ ใช้ ก ากั บ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กาหนด โดยเน้น
การจัดให้มรี ะบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
๔. จั ด ท ารายงานประจ าปี ที่ ค รอบคลุ ม การด าเนิ น งานตามองค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพ
การศึกษา ดัชนีบ่งชีค้ ุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (กองบัญชาการศึกษา) หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ภายในและภายนอก
๕. นาผลการประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทาแผนการ
พัฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาพั ฒ นาบุ ค ลากรให้มี ค วามรู้ เ กี่ ยวกั บ การประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษาอย่ า ง
ต่อเนื่อง
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๑.๑๘ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยส านั ก การศึ ก ษาและประกั น ประกั น คุ ณ ภาพ
กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕8 มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ซึ่งกอง
บังคับการฝึกอบรมตารวจกลางได้ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินการในหัวข้อดังกล่าว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการพัฒนา

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1

1. ควรจัดหาเวลาให้หลักสูตร นสต.

ช่วงเวลาก่อนสอบประมาณ ๒

ผู้ผ่านการทดสอบตาม

ได้ทบทวนความรูแ้ ละเรียนเสริม

สัปดาห์ ทุกกองร้อยจะจัดเวลา

เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

เพื่อให้ผ่านการทดสอบด้าน

ให้ นสต.ทบทวนความรู้ และมี

วิชาการมากขึน้

การสอนเสริมให้แก่ นสต.ที่ต้องไป
ปฏิบัตภิ ารกิจอื่น ที่ไม่ได้เข้าเรียนใน
ช่วงเวลาผู้บังคับบัญชาตอนค่า

2. ในบางหลักสูตรกาหนดเกณฑ์ใน
การสอบได้ ให้พิจารณาคะแนน

มีการรายงานคะแนนความ
ประพฤติทุกหลักสูตร

ความประพฤติ และเวลาเรียน
ร่วมกับคะแนนการสอบทั้งภาค
วิชาการและปฏิบัติ ดังนั้น หน่วย
ควรรายงานคะแนนความ
ประพฤติ และเวลาเรียนด้วย
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ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1. ควรสรุปข้อมูลในแบบประเมิน

การดาเนินการพัฒนา
ดาเนินการสรุปข้อมูลแบบประเมิน

ความพึงพอใจของ

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

และผู้เกี่ยวข้องให้ครบทั้ง ๓ ตอน

และผู้เกี่ยวข้องครบถ้วนทั้งฉบับ

ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

โดยเฉพาะตอนที่ ๑ ซึ่งเป็นการ
สอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมินฯต้องนามาสรุปผล
เช่นเดียวกับตอนอื่นๆ เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
ต่อไป
2. ควรสารวจความพึงพอใจตาม
ระยะเวลาที่คู่มอื การประกันฯ

ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

กาหนด
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 7

ควรจัดทาโครงการแยกแต่ละจุดที่

จัดทาโครงการแยกแต่ละจุดที่

ผลของการดาเนินงานของ ให้บริการให้มีความชัดเจน โดยต้องมี ให้บริการให้มีความชัดเจน โดย
จุดที่ให้บริการทาง

การกาหนดวัตถุประสงค์ มีเป้าหมาย

ต้องมีการกาหนดวัตถุประสงค์ มี

วิชาการและวิชาชีพที่มีผล มีการประเมินผล เสนอผู้บังคับบัญชา เป้าหมาย มีการประเมินผล เสนอ
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ

ทราบทุกโครงการ เพื่อจะได้นาผล

ผู้บังคับบัญชาทราบทุกโครงการ

การประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และ
ต่อยอดของแต่ละจุดบริการต่อไป
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ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการพัฒนา

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8

ควรจัดทาแผน/โครงการสนับสนุน

การส่งเสริมและสนับสนุน ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วย

จัดทาแผน/โครงการสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วย

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ดาเนินการเองอย่างเป็นรูปธรรม และ ดาเนินการเองอย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน พร้อมรายงานผลการ

และชัดเจน พร้อมรายงานผล

ดาเนินการทุกแผน/โครงการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙

ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 บก.ฝรก.

มีการจัดสร้างห้องน้าเพิ่มเติม

การพัฒนาสุนทรียภาพใน ได้มกี ารปรับปรุงอาคารสถานที่ ถนน เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน
มิติทางศิลปะและ

ให้มีความปลอดภัยต่อผู้เข้ารับ

วัฒนธรรม

การศึกษาอบรม และมีการบาบัดน้า
เสียของโรงอาหาร ไม่ให้มกี ลิ่นเหม็น
แต่เพื่อให้การดาเนินการของกองร้อย
และอาคารเรียนรวมมีความสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น เห็นควรปรับระบบน้าในส่วน
ของห้องส้วม และโถปัสสาวะบางส่วน
ที่ชารุดเสียหาย ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ต่อไป

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ระบบและ

ควรส่งเสริมให้การดาเนินงานประกัน ส่งเสริมให้การดาเนินงานประกัน

กลไกการประกันคุณภาพ คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของ

คุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง

การศึกษาภายใน

การดาเนินงานประจา รวมทั้งสร้าง

ของการดาเนินงานประจา มีการ

ความตระหนักให้กับบุคลากรเห็น

ประชุมติดตามผลการดาเนินงาน

ความสาคัญของการประกันคุณภาพ

อย่างต่อเนื่อง เปิดโอกาสให้ทุก

และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ามามี

หน่วยมีส่วนร่วม

ส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น
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ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 เอกลักษณ์ ๑. การกาหนดเอกลักษณ์ต้อง
หน่วยศึกษาอบรม

การดาเนินการพัฒนา
กาหนดเอกลักษณ์ที่สัมพันธ์กับ

สัมพันธ์กับคุณลักษณะหรืออัตลักษณ์ คุณลักษณะของผู้เรียน และ
ผู้เรียน ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

เหมาะสมกับศักยภาพที่

พันธกิจ ตลอดจนวัตถุประสงค์ของ

สถานศึกษาสามารถดาเนินการได้

การจัดตั้งสถานศึกษา รวมถึงต้อง
เหมาะสมกับความโดดเด่น ความ
เชี่ยวชาญ หรือศักยภาพที่สถานศึกษา
จะสามารถดาเนินการให้เป็นที่
ประจักษ์ และต้องเป็นไปได้ในการ
ปฏิบัติ
๒. ควรนิยามเอกลักษณ์ให้ชัดเจน

นิยามเอกลักษณ์ให้ชัดเจน เจาะจง

เจาะจง และสื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

และสื่อให้เห็นเป็นที่ประจักษ์

ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 ความสาเร็จ การเขียนโครงการเป็นเรื่องของ

ดาเนินโครงการที่มีเป้าหมาย

ของโครงการหรือ

อนาคตที่อาจมีความไม่แน่นอนเกิดขึน้ ชัดเจน แม้จะทากับกลุ่มบุคคลที่

กิจกรรมที่หน่วยศึกษา

ดังนั้นจึงควรกาหนดเป้าหมายที่

เปลี่ยนแปลงไปแต่วัตถุประสงค์

อบรมชีน้ า ป้องกัน หรือ

สามารถควบคุมและปฏิบัติได้ ทั้งนี้

และเป้าหมายยังคงต่อเนื่องชัดเจน

แก้ปัญหาของสังคม

เพื่อไม่ให้เกิดความยุง่ ยากต่อการ
ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามการ
ดาเนินงาน และมีผลสืบเนื่องถึงการ
ประเมินผลโครงการด้วย
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ สัตบุษย์

๑. พ.ต.ท.อู๊ด ไทรผ่องศรี
2. ส.ต.อ.หญิง สินีรัตน์ ยุทธกิจ

โทรศัพท์ : 096 – 851 - 6168

โทรศัพท์ : ๑. ๐๘1-924-7683
2. ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : momzena52@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาอบรมให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
วิธีคานวณ
จานวนผู้ผา่ นการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

X ๑๐๐

จานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
อบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการ
สอน
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร
๓. หลักฐานการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้คาแนะนาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจาแนกตามหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ 255๙

รายการเอกสารหลักฐาน

บก.ฝรก.ได้ ด าเนิ น การจั ด หลั ก สู ต รที่ มี

ระยะเวลาการฝึก อบรมตั้ง แต่ 8 สั ปดาห์ ขึ้ นไป จานวน ๕ หลั กสู ต ร
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน เอกสารหมายเลข ๑
35๕ คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
274 คน คิดเป็นร้อยละ 77.18 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
เท่ากับ 3.86 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1)
ตารวจ
2. หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน เอกสารหมายเลข ๒
120 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 หลักสูตร ชัยยะขั้นพืน้ ฐาน
คะแนน (เอกสารหมายเลข 2)
รุ่น 1
3. หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่น 1 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน เอกสารหมายเลข 3
120 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
120 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 หลักสูตร ชัยยะขั้นพืน้ ฐาน
คะแนน (เอกสารหมายเลข 3)
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ผลการดาเนินงาน
4. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๖

รายการเอกสารหลักฐาน
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารหมายเลข 4

จานวน 90 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ม าตรฐานวิชาการ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
จานวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ หลักสูตร การสืบสวน
เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4)

คดีอาญา รุ่น ๙๖

5. หลักสูตร กดต. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 187 คน ผ่าน เอกสารหมายเลข 5
การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน 187 คน คิด รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
เป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน หลักสูตร กดต.(อก.)
(เอกสารหมายเลข 5)
โดยสรุป บก.ฝรก. มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม
๘ สั ปดาห์ขึ้ นไป จ านวน ๕ หลั กสูต ร มีผู้ผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิ ช าการ (การสอบก่ อ นสอบซ่ อ ม) จ านวน 791 คน จาก
จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 872 คน คิดเป็นร้อยละ 90.71
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
หลักสูตร

ผู้เข้าอบรม ผู้สอบผ่าน ค่าเฉลี่ย

1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
๒. หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 1
๓. หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 2

355
120
120

274
120
120

3.86
5.00
5.00

๔. หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 96

90

90

5.00

5. หลักสูตร กดต.(อก.)

187

187

5.00

รวมทั้งสิ้น

872

791

4.54

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> 4.51

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
4.54

4.54
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. บก.ฝรก. มีความพร้อมในด้าน ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สรรหาเข้ามาสอนหลักสูตร
ต่างๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความรู้เชิงลึกในเรื่องที่สอน สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคตได้
2. หลั ก สู ต รที่ บก.ฝรก.ด าเนิ น การจั ด ขึ้ น นั้ น ค่ อ นข้ า งหลากหลาย และครอบคลุ ม การ
ปฏิบัติ งานของข้า ราชการต ารวจเกือบทุกด้ าน ซึ่งเป็ นการพัฒนาประสิทธิภ าพการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติอย่างแท้จริง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1. วิชาที่นักเรียนนายสิบตารวจมีจานวนมากเกินไป ควรจะบูรณาการเนื้อหาวิชาที่ซ้าซ้อนเข้า
ไว้เป็นวิชาเดียวกัน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ สัตบุษย์

๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์
2. ส.ต.อ.หญิง รพีพร เพียรพนัสสัก

โทรศัพท์ : 096 – 851 - 6168

โทรศัพท์ : 1. ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒
2. ๐๘๘-๒๑๓-๖๙๙๙

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : prakanpolice@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการสารวจความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ไม่น้อยกว่า
๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีค วามสอดคล้องและเหมาะสมกับ
ความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอานาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้สาเร็จการศึกษา
อบรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง หมายถึ ง เพื่ อนร่ วมงาน และผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญชา และผู้ รั บ บริ ก ารของผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาอบรม
กรณีที่ ๒ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
กรณีที่ ๓ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มผี ู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มผี ู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
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กรณีที่ ๔

ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ย
ของระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
อบรมในทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษา
อบรม ๓ - ๖ เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพืน้ ฐานที่สง่ ผลต่อการทางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร ไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มใี นตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามา
เน่ โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้รับบริการ สามารถ
นามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
๔. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ
๕. นาข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จากการประเมิน ความพึ ง พอใจของผู้ บัง คั บบั ญชาหน่ว ยงานต้ น สั งกั ด และ
ผู้ ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้
ที่ เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้
ที่ เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
๒. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
๓. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น สังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ
๔. เอกสารหลักฐานการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
๑. บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
แบบประเมินความพึงพอใจ

การศึกษาภายในของ ตร.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ซึ่งมี
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน (เอกสารหมายเลข ๑) คือ
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพืน้ ฐานที่สง่ ผลต่อการทางาน
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. ในปีงบประมาณ 2559 บก.ฝรก. มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการ เอกสารหมายเลข ๒
ฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป จานวน ๕ หลักสูตร โดยระยะเวลาการ หนังสือรายละเอียดการ
ฝึกอบรม มีรายละเอียด (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้
ที่

หลักส หลักสูตร

ระยะเวลาฝึกอบรม

1 หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา รุ่น 96

๒๓ พ.ย.๕๘-๑๑ มี.ค.๕๙

2 หลักสูตร กดต.(อก.)

14 ธ.ค.58-4 มี.ค.59

3 หลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ

1 พ.ย.58-31 ต.ค.59

ปี 2559
4 หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 1

4 ก.ค.- 26 ส.ค.59

5 หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น 2

8 ส.ค.- 30 ก.ย.59

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เอกสารหมายเลข ๓
รายละเอียดหนังสือส่ง
แบบสอบถามไปยังต้นสังกัด
ของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ

บก.ฝรก.ได้ดาเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เอกสารหมายเลข ๔
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ ที่เกี่ยวข้ องที่มี ต่อผู้ส าเร็จการศึ กษาอบรม แบบสอบถามตอบกลับจาก
ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษาอบรม ๓ - ๖ เดือน (เอกสาร ต้นสังกัดของผู้สาเร็จ
หมายเลข ๓) ซึ่งแบบประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข การศึกษาอบรม
๔) ตามตารางขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน และใน
กรณี ที่ ข นาดประชากรไม่ มี ใ นตารางได้ ใ ช้ สู ตรของทาโร ยามาเน่
รายละเอียดปรากฏในตาราง ดังนี้
ที่

หลักสูตร

๑ นสต.ปี 2558 (อบรม
ระหว่าง ๑ พ.ย.๕๗๓๑ ต.ค.๕๘
๒ การสืบสวนคดีอาญา รุ่น
๙๖
๓ กดต.

จานวน
ผู้สาเร็จ

354

ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างเครซี่
และมอร์แกน/
ทาโร ยามาเน่
188

90

73

76

101

187

127

164

192
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๓. หลั ง จากได้ รั บแบบประเมิ นตอบกลั บมาจากหน่ ว ยต้ น สัง กั ดแล้ ว เอกสารหมายเลข ๕
บก.ฝรก.ได้ทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลตามแบบประเมินทุกด้าน (เอกสาร เอกสารการวิเคราะห์แบบ
หมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้
ที่

หลักสูตร

ประเมินและสรุปผล

สรุปผลการติดตามความพึงพอใจฯ
(ค่าเฉลี่ย)
ผู้บังคับบัญชา

ผู้เกี่ยวข้อง

1

นสต.ปี ๒๕๕๘

4.71

4.61

2

การสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ ๙๖

4.68

4.65

3

กดต. ประจาปี ๒๕๕๙

4.61

4.69

4.67

4.65
4.66

๔. เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้นาผลการประเมินความพึง เอกสารหมายเลข ๖
พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอให้ หนังสือถึง ผบก.ฝรก.
ผบก.ฝรก.รับทราบ และสั่งการดาเนินการต่อไป(เอกสารหมายเลข ๖)

นาเสนอผลสรุปแบบประเมิน

๕. แจ้ ง ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงาน เอกสารหมายเลข ๗
ต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสาร หนังสือแจ้งผลการประเมิ น
หมายเลข ๗) เพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ เอกสารหมายเลข ๘
สอน (เอกสารหมายเลข ๘)
รายงานการประชุมเพื่อ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอน
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> 4.51 ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
๒.ค่าเฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจ

คะแนน ระดับการ

การบรรลุ

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

4.8๓

ของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด และ
ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๖ คะแนน
ดังนั้นคะแนนตัวบ่งชี้ ได้เท่ากับ ๔.๘๓
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาข้อมูล
ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป
2. ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมจาก บก.ฝรก. มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ตลอดจนมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศกึ ษาอบรมเป็นสาคัญ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์

๑. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา
๒. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้าเลิศ
๓. ร.ต.อ.หญิง กวินทราดา ทรงสุภาพ

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔

โทรศัพท์ : ๐๘1-513-267๕
: ๐๘5-136-1102
: ๐๘9-766-8358

E-mail : aoypupu@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีก ารจัดการศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่างของผู้
ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
การจัด การศึกษาอบรมที่เ น้นผู้ศึก ษาอบรมเป็น สาคัญ หมายถึง การจัด กระบวนการ
การศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ ผู้ศึกษาอบรม มี
ส่ว นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้ ม ากที่สุด เช่น การเปิด โอกาสให้ผู้ศึก ษาอบรมได้ฝึก ประสบการณ์
ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดทาโครงการมีห้องสมุดและระบบ
สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรูเ้ พิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญมีหลายรูปแบบ เช่น
๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL)
๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning)
๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ดว้ ยตนเอง (Self Study)
๕. การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)
๗. การเรียนรู้ที่ใช้วิธสี ร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)
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ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
๑.๑ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕
คะแนน)
๒. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน)
๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการสารวจ/ประเมินความรูค้ วามสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้น ผู้
ศึกษาอบรมเป็นสาคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษา
อบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๔.๒ มีการนาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๕ คะแนน)
๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้แ ละประสบการณ์
จากประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้าง
ความรู้ ค วามเข้ าใจเกี่ ย วกั บวัต ถุ ประสงค์ ของการจัด การศึ กษาอบรม และหลั ก สู ต รศึ ก ษาอบรมที่
กาหนดไว้
๒. รายงานผลการดาเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่
กาหนด
๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้กาหนดขึ้นเพื่อให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
ดาเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล
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๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ โดยมีการประกาศ
หรือเผยแพร่อย่างกว้างขวาง
๕. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่
เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา สื่อ
เทคโนโลยี เป็นต้น
๖. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่คานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคลของผู้ศึกษาอบรม
๗. เอกสารหลักฐานการนาผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้
ศึกษาอบรมให้เต็มศักยภาพ
๘. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรูแ้ ละประสบการณ์จากการจัดการศึกษา
อบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
๑

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ เอกสารหมายเลข 1.๑
คู่มือการปฏิบัตงิ านเพิ่มเติม
ครูฝกึ และหรือวิทยากร
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด เอกสารหมายเลข ๑.๒
การศึ กษาอบรม และหลั กสู ตรศึ ก ษาอบรมในแต่ ล ะ รายงานการประชุมฝ่าย
บริการการฝึกอบรม
หลักสูตร (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมใน เอกสารหมายเลข ๑.๓
แถลงหลักสูตรต่างๆ
แต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน)
มีคู่มือการปฏิบัตงิ านของ บก.ฝรก. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดหลักสูต รที่เพิ่ มเติม ขึ้นจากคู่มือ การปฏิบัติง านของ
บช.ศ. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิ านของแต่ละหน่วยใน บก.
ฝรก. ให้มีความเข้าใจตรงกัน สามารถปฏิบัติงานไปในแนวทาง
เดียวกัน เนื่องจากตามโครงสร้างองค์กรของ บก.ฝรก. ไม่มี
กลุ่มงานอาจารย์ ทว่า บก.ฝรก.ได้รับการสนับสนุนอาจารย์
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

จาก กลุ่มงานอาจารย์ จาก บช.ศ. ด้วยเหตุนี้ บก.ฝรก.จึงได้
จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มเติม (เอกสารหมายเลข ๑.๑)เพื่อ
เป็ น มาตรการส่ ง เสริ ม ให้ ทุ ก หน่ ว ยปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ก่ อนที่ จะมี การจั ดการฝึ กอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ ฝ่ าย
บริการการฝึกอบรม กลุม่ งานอาจารย์ และฝ่ายปกครองฯ จะมีการ
ประชุ มร่ วมกั น (เอกสารหมายเลข ๑.๒) เพื่ อท าความเข้ าใจ
เป้ าหมายของการจั ดการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๓) ตลอดจนการวางแนวทางในการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคล แนวทางการฝึกอบรม และการประเมินผล
๒

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ เอกสารหมายเลข 2.๑
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
ครูฝกึ และหรือวิทยากร
๒.๑ วิเ คราะห์ ศั กยภาพของผู้ศ ึก ษาอบรมและเข้า ใจผู้ ผู้เรียน (ก่อนการเรียนการ
สอน) หลักสูตรนักเรียนนาย
ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ สิบตารวจ
ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน)

เอกสารหมายเลข 2.๒
แผนการสอนและบันทึกหลัง

มี ก ารก าหนดให้ อ าจารย์ ท าการวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น
การสอนรายวิชาต่างๆ
รายบุคคลตามแบบฟอร์ม ที่กาหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑)
โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือหรือแบบทดสอบเอง ให้
เหมาะสมกับเรื่องที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละด้าน เช่น การวัด
ความรู้ความสามารถ หรือความพร้อมด้านสติปัญญา ก็จะใช้
แบบทดสอบ ซึ่ง ครอบคลุมสาระหลักๆ ที่จะเรียนรู้สอดคล้อง
กับประเด็นที่จะวัดหรือประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านและมีการ
กาหนดระดับอย่างชัดเจน จากนั้นสรุปผลการวิเคราะห์ แล้ว
นาผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึก
ลงในบั น ทึ ก หลั ง การสอน (ด้ า นวิ ธี การจั ด การเรี ย นการสอน
การใช้สื่อ การประเมินผลการเรียน เป็นต้น) (เอกสารหมายเลข ๒.๒)
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ข้อที่
3

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ห น่ว ย ศึก ษ า อ บ ร ม ม ีก า ร ส า ร ว จ / ป ร ะ เ ม ิน ค ว า ม รู้ เอกสารหมายเลข 3.๑
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ ศึกษาอบรม แบบประเมินความรู้
ความสามารถในการจัด
เป็นสาคัญของครู/อาจารย์/ และครูฝกึ และหรือวิทยากร
ฝ่ายบริ การการฝึก อบรมจั ดท าแบบประเมิน ความรู้ การ ประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียน
จัด การเรี ย นรู้ ที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ นส าคั ญ ของอาจารย์ (เอกสาร เป็นสาคัญ
หมายเลข ๓.๑) โดยอาจารย์ทุกคนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อย เอกสารหมายเลข 3.๒
สรุปการประเมินกระบวนการ
ละ ๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๓.๒)
จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสาคัญของอาจารย์

4

เอกสารหมายเลข 4.๑
๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ แผนการสอนและบันทึกหลัง
การศึ ก ษาอบรมที่ จั ด ให้ ผู้ ศึ ก ษาอบรม และตาม การสอนวิชาต่างๆ หลักสูตร
พั ฒ นาการของผู้ ศึ ก ษาอบรมมี ก ารค านึ ง ถึ ง ความ นักเรียนนายสิบตารวจ
(นสต.)
แตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)
ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรือวิทยากร

๔.๒ นาผลการประเมิน มาปรับ เปลี่ย นการศึก ษาอบรม
เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๕
คะแนน)
อาจารย์มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และตรงตาม
สภาพจริ ง (เช่ น การทดสอบ การสั งเกต การนาเสนอผลงาน
การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติจริง) สอดคล้องกับสภาพการ
เรียนรู้และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะปรากฏใน
แผนการสอนและบันทึกการสอน (เอกสารหมายเลข ๔.๑)อาจารย์
น าผลการประเมิ นมาพั ฒนาแนวการจั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อ
พัฒนาผู้ศึกษาอบรม โดยบันทึกไว้ในบันทึกหลังการสอน
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ข้อที่
๕

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการ เอกสารหมายเลข 5.๑
ความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากข้ อ ๑ ถึ ง ๔ มาพั ฒ นา แบบฟอร์มการบูรณาการผล
การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น
การศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป
อาจารย์ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัง รายบุคคลเพื่อนามาเป็นแนว
การเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละหลักสูตร ในรูปแบบของ PMIA: ทางการปรับปรุงการเรียน
Plusจุดเด่น; Minusจุดด้อย; Interesting pointจุดที่ควรพัฒนา; การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
Approach แนวทางการพั ฒ นา (เอกสารหมายเลข ๕.๑) สาคัญ
จากนั้นก็ทาการประชุมร่วมกันเพื่อสรุปผลการวิเคราะห์ของแต่ เอกสารหมายเลข 5.๒
ละวิชา (เอกสารหมายเลข ๕.๒) เพื่อนาข้อมูลมาจัดกิจกรรม รายงานกา รประชุ ม ฝ่ า ย
บูรณาการผู้เรียนในภาคบูรณาการ (เอกสารหมายเลข ๕.๓) บริ ก ารการฝึ ก อบรม บก.
โดยนาทฤษฎี และความรู้ที่เรียนมาในภาควิชาการ มาจัดเป็น ฝรก.
สถานการณ์จาลอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมก่อนออกไป เอกสารหมายเลข 5.๓
ปฏิบัติงานจริง และมีการประเมิ นผลเป็นรายบุคคล จากนั้นมี การจั ด กิ จ กรรมบู ร ณาการ
การสรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ น าไปพั ฒ นาการจั ด การ นสต.
ฝึกอบรมหลักสูตรในรุ่นต่อไป

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จานวน ๕ ข้อ

๕

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลักสูตรไว้ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ทาให้ครูอาจารย์สะดวก
ในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษาอบรม
๒. ครูอาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างดี
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ
๓. ครูอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์

๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ไชยอามาตร

๒.พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ

๒. พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาครู
๓. ส.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีสงวน

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔
: ๐๘๑-783-6537

โทรศัพท์ : ๐๘9-55๘-1458
: ๐๙๒-๓๕๔-๖๖๕๙
: ๐80-303-7016

E-mail : aoypupu@hotmail.com

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย
งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่ว ยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึก อบรม
ตารวจกลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธี วิจัย
เพื่อให้เกิด เป็น องค์ค วามรู้ใหม่ หรือ เป็น การต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น งานวิจัย ในชั้น เรีย น
ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล
โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓)
มีวิธีการดาเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนาความรู้
ที่ได้จากการดาเนินการไปใช้ประโยชน์
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นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า
จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรม
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์
ความรู้ หรื อวิ ธี การที่ เป็ นประโยชน์ หรื อแสดงความเป็ นต้ นแบบ ต้ นความคิ ดของผลงาน หรื อแสดง
ความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้ น
กระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้อง
ไม่ใช่กองบังคับการในสังกัด กองบัญชาการเดียวกัน สาหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้อ ง
ไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
การนับจานวนงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ให้นับผลงานนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ครู/อาจารย์ และครูฝึก ดาเนิน การจัด ทาเสร็จ สิ้น ในปีง บประมาณนั้น ๆ และต้อ งมี
เอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหน่ว ยงานซึ่ง เป็น ที่ย อมรั บ ในวงวิช าชีพ ที่ไ ด้รับ การรับรอง
จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือมีการนาไปใช้
วิธีคานวณ
ผลรวมจำนวนงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์

X ๑๐๐

จำนวนครู/อำจำรย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด
๒. จานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๔. รายงานผลการดาเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย และหรือ นวัต กรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ์
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
บก.ฝรก.มีจานวนอาจารย์และครูฝึกจานวนทั้งสิ้น ๒๖ คน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑

(เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อครูอาจารย์ของ บก.ฝรก.

- อาจารย์ที่มคี าสั่งให้มาปฏิบัติราชการจาก กลุ่มงานอาจารย์
บช.ศ. จ านวน ๕ คน ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ส อน ที่ ศ าลายา จ าวน ๔ คน
(เอกสารหมายเลข ๒) และดูแลภารกิจการก่อสร้างและดาเนินงานที่
ศู น ย์ ฝึกยุ ท ธวิ ธี ต ารว จกลาง ต.ห นอ งสา ห ร่ า ย อ .ป า กช่ อ ง

เอกสารหมายเลข ๒
คาสั่งให้ข้าราชการตารวจใน
สังกัด กอจ.มาปฏิบัติ
ราชการ บก.ฝรก.

จ.นครราชสีมา จานวน 1 คน (เอกสารหมายเลข ๓)

เอกสารหมายเลข ๓

- อาจารย์พลศึกษา ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
จานวน ๔ คน

คาสั่งให้ขา้ ราชการตารวจ
สังกัด กอจ. มาปฏิบัติราชการ

- ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครอง
และการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการ/ภาค
การฝึก จานวน ๑๘ คน

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง
ต.หนองสาหร่ายฯ
เอกสารหมายเลข ๔

- รวมมีครูอาจารย์ที่ปฏิบัตหิ น้าที่ ทั้งสิ้น ๒๖ คน
งานวิจยั เรื่องภาวะผู้นาของ
อาจารย์ แ ละครู จั ด ท างานวิ จั ย และงานนวั ต กรรมจ านวน ๓ ตารวจชุมชนสัมพันธ์ในยุค
เรื่อง ดังนี้
โลกาภิวัฒน์
๑. วิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาทางด้านความปลอดภัยสาธารณะใน เอกสารหมายเลข ๕
ยุ ค โลกาภิ วั ฒน์ แ ละยุ ท ธศาสตร์ ชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ โครงการนวัตกรรมเรื่องเป้า
เสริมสร้างความมั่นคงมนุษย์ในเขตเมือง ศึกษาเฉพาะกรณี กระดาษตอบโต้อัตโนมัติ
ข้าราชการตารวจสังกัดกองบัญชาการตารวจนครบาล

เอกสารหมายเลข ๖

๒. นวัตกรรมเรื่อง เป้ากระดาษตอบโต้อัตโนมัติ

นวัตกรรมเรื่อง การฝึก

๓. นวัตกรรมเรื่อง การฝึกรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี

รถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี

ดังนั้นเทียบจานวนงานนวัตกรรมกับจานวนอาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1๑.๕๔ คิดเป็น ๕ คะแนน
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ร้อยละ ๑๐

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
ร้อยละ 1๑.๕๔

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์มคี วามสามารถในการนาองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดทานวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ
๒. นวัตกรรมที่จัดทาขึน้ เป็นประโยชน์และเป็นเครื่องช่วยฝึ กที่มีคุณภาพ ทาให้การฝึกยิงปืน
และยุทธวิธมี ีประสิทธิภาพมากขึน้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทางานวิจัย และงานนวัตกรรมให้มากขึน้
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
๒.พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ

๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ไชยอามาตร
๒. พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาครู
๓. ส.ต.อ.พิเชษฐ์ ศรีสงวน

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔
: ๐๘๑-783-6537

โทรศัพท์ : ๐๘9-55๘-1458
: ๐๙๒-๓๕๔-๖๖๕๙
: ๐80-303-7016

E-mail : aoypupu@hotmail.com

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึก ของหน่วยศึกษาอบรมในการนางานวิจัยและ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนาไปสู่การป้องกันหรือ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะและหรือกลุม่ เป้าหมายอย่างชัดเจน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ป ระจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบัง คับ การฝึกอบรม
ตารวจกลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย
และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่
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การแก้ปัญ หาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใ ช้กับกลุ่ม เป้าหมาย
โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนาไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน
ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของการใช้ ประโยชน์ หมายถึ ง งานวิจั ย นวั ตกรรม หรือ สิ่ง ประดิษ ฐ์ ที่ส ามารถ
นาไปสูก่ ารแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆ ที่
ทาให้คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ ของประชาชนดีขึ้น ได้แ ก่ การใช้ป ระโยชน์ด้า นสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการนาไปประกอบ
เป็น ข้อ มูล การประกาศใช้ก ฎหมาย หรือ ก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต ่า ง ๆ โดยองค์ก ร หรือ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่นาไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิต ภัณ ฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสูก่ ารเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อ ให้เ กิด สุน ทรีย ภาพ สร้า งความสุข เช่น งานศิล ปะที่นาไปใช้ใ นโรงพยาบาล ซึ่ง ได้มีก ารศึก ษา
และการประเมินไว้
๕. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การเขี ย นต ารา แบบเรี ย น การใช้ ป ระโยชน์ ใ นด้ า นการให้ บ ริ ก าร หรื อ เป็ น งานวิ จั ย เพื่ อ ต่ อ ยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
ไปใช้ป ระโยชน์ หมายถึง หน่ว ยงานหรือ องค์ก รระดับ กองบัง คับ การ หรือ กองบัญ ชาการ หรือ
สานักงานตารวจแห่ งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึ กษาอบรม ที่มีการน างานวิจัย และหรื อ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึ กษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็น
เอกสารหลัก ฐานที ่ช ัด เจน พร้อ มทั ้ง ระบุร ายละเอีย ดผลของการน างานวิจ ัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์
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หมายเหตุ หน่ ว ยงานรั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ ถ้ า เป็ น ระดั บ กองบั ง คั บ การต้ อ งไม่ ใ ช่ ก อง
บัง คับ การในสั ง กั ด กองบั ญชาการเดี ย วกั น ส าหรั บ หน่ ว ยงานระดั บ กองบั ญ ชาการจะต้ อ งไม่ ใ ช่
กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
การนับ จานวนงานวิ จัย และหรือ นวัตกรรม และหรื อสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์
หมายถึง ให้นับจากวันที่นาผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจน ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจ
ประเมิน ในกรณีที่งานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ ครั้ง ให้
นับ การใช้ป ระโยชน์ ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตาม
มิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซาซ้
้ อนกัน ทั้งนี้ จะนับงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเมื่อ
ได้รับการตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการนาไปใช้ประโยชน์แล้ว
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ

X ๑๐๐

จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์ และ
ครูฝึกทั้งหมด
๒. จานวนและบัญชีรายชื่อครู /อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณ โดยปฏิบัตงิ านเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึน้ ไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
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๕. ชื่อหน่วยงานและปีที่นางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์
โดยมี ห ลั กฐานการรั บ รองการใช้ ป ระโยชน์ จ ากหน่ ว ยงานหรื อ องค์ ก รระดับ กองบั งคั บ การ หรื อ
กองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึก ษาอบรม ทั้งนี้ให้
แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
- ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมจากการนานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผล
จากงานวิจัยไปใช้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

บก.ฝรก. มีการนางานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดทาขึน้ ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้ เอกสารหมายเลข ๑
๑. งานวิจัย เรื่อง ภาวะผู้นาทางด้านความปลอดภัยสาธารณะ หนังสือรับรองการใช้
ในยุคโลกาภิวัฒน์และยุทธศาสตร์ชุมชนสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความ ประโยชน์จาก ศฝร.ภ.๒
มั่นคงมนุษ ย์ใ นเขตเมื อง ศึ กษาเฉพาะกรณีข้า ราชการตารวจสั งกั ด เอกสารหมายเลข ๒
กองบัญชาการตารวจนครบาล ได้นาไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการ หนังสือรับรองการใช้
ฝึกอบรมหลักสู ตร นสต. โดย ศฝร.ภ.๒ (เอกสารหมายเลข ๑) ได้ ประโยชน์จาก ศฝร.ภ.๕
รับรองว่าเป็นนวัตกรรมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
๒. นวัตกรรมเรื่อง เป้ากระดาษตอบโต้อัตโนมัติ ได้นาไปใช้เป็น
แนวทางในการจั ดการฝึ กอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ ของส านั กงานต ารวจ
แห่ งชาติ โดย ศฝร.ภ.๒ (เอกสารหมายเลข ๑) และ ศฝร.ภ.๕ (เอกสาร
หมายเลข ๒) ได้รับรองว่าเป็นนวัตกรรมและนาไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ
๓. นวัตกรรมเรื่อง การฝึกรถจักรยานยนต์ทางยุทธวิธี โดย
ศฝร.ภ.๒ และ ศฝร.ภ.๕ รับรองว่าเป็นนวัตกรรมและจะนาแนวคิดไป
พัฒนาการฝึกยุทธวิธขี องหน่วยตนเองต่อไป
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

โดยสรุป มีการนางานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ๓ เรื่อง จากอาจารย์
และครูฝึกจานวนทั้งสิ้น ๒๖ คน ดังนั้นเทียบจานวนงานนวัตกรรมกับ
จานวนอาจารย์และครูฝึกทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1๑.๕๔ คิดเป็น ๕
คะแนน
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ร้อยละ ๕

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
ร้อยละ 1๑.๕๔

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. นวั ต กรรมที่ จั ด ท าขึ้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
๒. บก.ฝรก.มี ค รู ที่มี คุ ณ ภาพ มุ่ ง เน้ น ถึ ง ประโยชน์ ที่ เ กิ ดแก่ ผู้ เ รี ยนเป็ น สาคั ญ สามารถ
ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรขอรั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด ท านวั ต กรรมสื่ อ การสอนในการฝึ ก อบรม
หลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
๒.พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ

๑. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้าเลิศ
๒. พ.ต.ท.ยุทธการ ศรีวิชัยมูล
๓. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา บุนนาค
๔. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หาญแรง
๕. ร.ต.ต.หญิง อรสุมน มีแสงเพ็ชร

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔
: ๐๘๑-783-6537

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒
: ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙
: ๐๘6-๑73-0873
: ๐๘1-114-7938
: ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔

E-mail : aoypupu@hotmail.com

E-mail : nok_lert@hotmail.com
: vios3753@gmail.com
: apt.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่ว ยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึก อบรม
ตารวจกลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
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โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ได้จัดทาขึ้น หรือ ร่วมมือ กับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่ว ยเหลือ สังคมและชุมชน ในรูป แบบของ
งานบริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน
และส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการ
หรือกิจกรรมบริ การวิ ชาการและหรื อวิ ชาชี พ ที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมจั ด ทาขึ้ น หรื อ ดาเนิ น การขึ้ น แล้ว
มีผ ลก่อ ให้เ กิด การเปลี่ย นแปลงไปในทางที่ดีขึ้น แก่ชุม ชนในด้า นต่า ง ๆ และทาให้ชุม ชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ค วามรู้เกี่ย วกับ การรักษาความปลอดภัย ในชุมชน
การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่างๆ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๒. มีการดาเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๔. มีการนาผลการประเมิ นโครงการบริการวิชาการหรือวิช าชีพที่ ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตาม
โครงการ
๕. มีการนาผลการประเมิ นโครงการบริการวิชาการหรือวิช าชีพที่ ตอบสนองความต้ องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลลัพธ์
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

X ๑๐๐

จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนด ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลพืน้ ฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ให้นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖
เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
๒. การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจ กรรมย่อยแทรกอยู่ใ นหนึ่ง โครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
๓. โครงการบริก ารวิช าการหรือ วิช าชีพ ที่ต อบสนองความต้อ งการพัฒ นา และเสริม สร้า ง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๔. เอกสารหลัก ฐานการดาเนิน การตามโครงการบริก ารวิช าการหรือ วิช าชีพ ที่ต อบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
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๖. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน สัง คม ประเทศ มาพัฒ นาปรับ ปรุง
การดาเนินการตามโครงการ
๗. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
และสั่งการ
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑. มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ เอกสารหมายเลข ๑
ต้อ งการพั ฒนา และเสริ ม สร้า งความเข้ม แข็ งของชุม ชน สั ง คม โครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความ
บก.ฝรก.ได้ จั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ ต้องการพัฒนา และ
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
สังคม ประเทศ (เอกสารหมายเลข ๑)
ประเทศ

๒. มี การดาเนินการตามโครงการบริการวิช าการหรื อวิช าชีพ ที่ เอกสารหมายเลข ๒
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ
ชุมชน สังคม ประเทศ

เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑๒

บก.ฝรก.ได้ดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ จานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒)
จากจานวนอาจารย์และครูฝึกทั้งสิ้น ๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๕

รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมบริการทางวิชาการ
ทุกกิจกรรม

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
(เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑๒) มีดังนี้
๑. โครงการเยาวชนยุ ค ใหม่ ห่ า งไกลยาเสพติ ด

เพื่ อ

เสริม สร้ างภูมิ คุ้ มกั นให้แ ก่เ ยาวชนไทย โดยจัด วิท ยากรฝึ กอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้ให้แก่ คณะครูและนักเรียน จานวน 58 คน
ณ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน(ราษฏร์อุทิศ) ในวันที่ 14 ส.ค. 59
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. โครงการต้ น กล้ า ความดี เป็ นโครงการอบรมเพื่ อ
เสริมสร้างให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด และอบายมุขให้นักเรียน
นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปวช. และ ปวส. โรงเรี ย นกาญจนาภิ เ ษกวิ ท ยาลั ย
ช่างทองหลวง จานวน 147 คน ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 6-8 ก.ย. 59
๓. โครงการต้ น กล้ า มกุ ฏ กษั ต ริ ย์ เพื่ อ ปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และพฤติกรรมอันดีงามให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 4 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ จานวน 202 คน ณ บก.ฝรก. ใน
วันที่ 11-12 มิ.ย. 59
๔. โครงการคนดี ศรี สัง คม เป็ นโครงการอบรมเพื่ อปลูก ฝั ง
ค่านิยมที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผ่านกระบวนการยุติธรรม ของศาล
เด็ก และเยาวชน จั งหวัดนครราชสีมา จานวน ๘๐ คน ระหว่างวัน ที่
๗-๘ ก.ค. ๕๙ ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจกลาง ต.หนองสาหร่าย
๕. โครงการปรับพื้นฐานและพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นโครงการ
ที่จัดกิจกรรมปรับพืน้ ฐานและพัฒนาบุคลิกภาพก่อนเข้าศึกษาหลักสูตร
พยาบาลศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล รพ.ตร. จานวน
๑๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๕-๖ ส.ค.๕๙ ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง
ต.หนองสาหร่าย
๖. โครงการเมื อ งสวยน้ าใส โดยข้ า ราชการต ารวจฝ่ า ย
ปกครองฯ นสต. หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน และประชาชนในเขตพุทธ
มณฑลเข้าร่วมกันบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมด้วยการกาจัดสิ่งปฏิกูล
และวัชพืช ในแหล่งน้าสาธารณะ ณ บริเวณหน้าวัดสาลวัน ต.ศาลายา
ในวันที่ 12 ก.พ. ๕๙ เวลา 09.30 น.
๗. ก.ก.ป.ออกกี้ ขอรับการสนั บสนุนอาจารย์พลศึกษา ฝ่าย
ปกครอง บก.ฝรก. เพื่อปฏิ บัติห น้าที่ฝึ กสอนนักกีฬ าให้แ ก่สานั กงาน
ตารวจแห่งชาติในการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ในวันที่ 23 พ.ค.-21
มิ.ย. 59 ณ โรงยิมฯสนามกีฬาบุณยะจินดา
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๘. บก.ปค.รร.นรต. ขอรับการสนันสนุนอาจารย์พละศึกษา
ฝ่ายปกครอง บก.ฝรก. ทาหน้าที่เป็นครูอาจารย์ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล
ให้แก่ รร.นรต. ในวันที่ 6-14 ก.ค. 59 ณ รร.นรต.
๙. สลก.ตร. ขอรับการสนับสนุนวิทยากรครูฝึก ปืนพก Glock
19 ม.ม. จานวน 50 กระบอกต่อวัน และสนามยิงปืน ในการแข่งขันยิง
ปืน หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ กับหน่วยเฉพาะกิจ 409 กอง
พล1 รักษาพระองค์ ในวันที่ 29 ส.ค.-6 ก.ย. 59 ณ สนามยิงปืน บก.
ฝรก.
๑๐. วพ.รพ.ตร.ขอรับการสนับสนุนอาจารย์ผู้สอน ปีการศึกษา
2559 วิ ช าการฝึ ก ตามแบบต ารวจ และพลศึ ก ษา ๑ หลั ก สู ต ร
พยาบาลศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 1 จานวน 70 คน และวิชาการตารวจ
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล จานวน 70 คนในวันที่ 10
ส.ค. – 7 ธ.ค. 59
๑๑. มหาวิท ยาลัยมหิดล ขอรับการสนั บ สนุนข้ าราชการและ
นสต. มาปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย ใน
วันจัดพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สาเร็จการศึกษา ประจาปี วันที่
2 ก.ย. 59
๑๒. อาเภอพุทธมณฑลขอรับการสนับสนุนข้าราชการตารวจ
เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมการตรวจพื้นที่และรับฟังปัญหาความเดือดร้อนใน
พื้นที่ จ.นครปฐม ในวันที่ 7 พ.ค. 59 เวลา 9.30 น. ณ หอประชุม
โรงเรียนกาญจนาภิเษก
๓. มี การตรวจสอบและประเมิ นผลโครงการบริ การวิ ชาการหรื อ เอกสารหมายเลข ๓
วิ ชาชี พที่ ตอบสนองความต้ อ งการพั ฒ นา และเสริ ม สร้ า งความ แบบประเมินโครงการ และ
แบบสรุปผลการประเมิน
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
เมื่ อ ด าเนิ น การตามโครงการแล้ ว จะมี ก ารตรวจสอบและ
ประเมินผลโครงการที่ดาเนินการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑)
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๔. มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ เอกสารหมายเลข ๔
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ โครงการบริการวิชาการฯ ปี
ชุม ชน สัง คม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตาม ๒๕๖๐
โครงการ
บก.ฝรก.ได้นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการ
ตามโครงการในคราวต่อไป
๕.มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ เอกสารหมายเลข ๕
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หนังสือรายงานผลการ
ประเมินโครงการ
ชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เมื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการแล้ ว ได้ มี ก ารรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ

คะแนน ระดับการ

การบรรลุ

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

๕

๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ได้ร้อยละ
๔๖.๑๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. หน่ วยงานเป็ นที่ ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้ เคี ยง จึงมีการประสานขอรับการสนั บสนุ น
วิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
๒. สามารถให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นกิ จ การต ารวจส าหรั บ หน่ ว ยงานภายนอกได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน
สังคม ประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้ :

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.อมรวิทย์ มั่นทอง

๑. ร.ต.ท.สุริยา เขยสูงเนิน
๒. ร.ต.ต.หญิง พนาลัย เอมสมบุญ

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๖๑๙-๖๙๒๔

โทรศัพท์ : ๐๘๔-๖๐๗-4441
: 089-236-2692

E-mail : -

E-mail : suriya.k91@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของหน่วยศึกษาอบรมที่มจี ุดให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นประจา
และเป็นที่พึ่งพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ
จุดที่ให้บริการ หมายถึง สถานที่ที่ใ ห้บ ริก ารทางวิช าการและหรือ วิช าชีพ ที่ทาเป็น ประจา
และมีที่ตั้ง เป็น การถาวร ทั้ง ภายในและภายนอกหน่ว ย เช่น คลินิก รับ ปรึก ษากฎหมาย ห้อ งสมุด
สนามยิงปืน เป็นต้น
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีโครงการทุกจุดที่ให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ
๒. มีการดาเนินการตามโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม
และประเทศ
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผล
ต่อชุมชน สังคม และประเทศ
๔. มีการนาผลการประเมินโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน
สังคม และประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตามโครงการ
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๕. มีการนาผลการประเมินโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน
สังคม และประเทศ รายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

๑–๒
จุดที่ให้บริการ

๓–๔
จุดที่ให้บริการ

๕–๖
จุดที่ให้บริการ

๗–๘
จุดที่ให้บริการ

๙
จุดที่ให้บริการ

ที่มีผลต่อชุมชน ที่มีผลต่อชุมชน ที่มีผลต่อชุมชน ที่มีผลต่อชุมชน ที่มีผลต่อชุมชน
สังคม ประเทศ

สังคม ประเทศ

สังคม ประเทศ

สังคม ประเทศ

สังคม ประเทศ

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้จานวนจุดที่ให้บริการที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ มาพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมู ลพื้ นฐานและเอกสารหลั กฐานอ้างอิงที่ เกี่ ยวข้ องกั บหน่ วยศึ กษาอบรมที่ให้ บริ การทาง
วิชาการและวิชาชีพเป็นประจาและเป็นที่พึ่งพาของสังคม จนเป็นที่ยอมรับและมีผลต่อชุมชนสังคม และ
ประเทศ
๒. เอกสารการเสนอโครงการและได้รับการอนุมัติการดาเนินโครงการจากผู้บังคับบัญชา
๓. สถิติการใช้บริการแต่ละจุดอย่างชัดเจน
๔. การประเมิน ผลการใช้ บ ริ ก ารในแต่ ล ะจุ ด และนาข้ อ มู ล มาใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง แต่
ละจุดบริการ
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บก.ฝรก.มีโ ครงการรองรั บทุ กจุ ด ที่ใ ห้บ ริ การทาง เอกสารหมายเลข ๑ ใบปะหน้าสรุป
วิชาการและหรือวิชาชีพ ที่มีผลต่อชุมชน สังคม และประเทศ โครงการจุดที่ให้บริการทางวิชาการและ
ทั้งที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่ อง จ.นครราชสี มา และที่ หรือวิชาชีพ
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม และมีการดาเนินการ เอกสารหมายเลข ๒ เอกสารการ
ตามโครงการจุดให้บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผล ให้บริการสนามยิงปืน N.R.A. ถ.วิภาวดีฯ
ต่ อ ชุ ม ชน สั ง คม และประเทศ นอกจากนี ้ ยัง มีก าร เอกสารหมายเลข ๓ เอกสารการ
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการ เพื่อนาผลการประเมิน ให้บริการสนามยิงปืนระบบ P.P.C.
มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การตามโครงการ และ เอกสารหมายเลข ๔ เอกสารการ
รายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสั่งการ
ให้บริการสนามยิงปืนพก ต.ศาลายาฯ
โดย ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ บก.ฝรก.มีการดาเนิน เอกสารหมายเลข ๕ เอกสารการ
โครงการจุ ด บริ ก ารทางวิ ช าการและวิช าชี พ จ านวน ๑๔ ให้บริการสนามยิงปืนทางยุทธวิธี
โครงการ/จุดบริการ (เอกสารหมายเลข ๑) ดังนี้
๑) สนามยิงปืนระบบ N.R.A. ขนาด ๒๒ ช่องยิง
จานวน ๒ สนาม ถ.วิภาวดีฯ (เอกสารหมายเลข ๒)
๒) สนามยิงปืนระบบ P.P.C. ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี

เอกสารหมายเลข ๖ เอกสารการ
ให้บริการสนามยิงปืนทางยุทธวิธี ระยะ
๖๐ หลา ต.หนองสาหร่าย
เอกสารหมายเลข ๗ เอกสารการ

ถ.วิภาวดีฯ (เอกสารหมายเลข ๓)
ให้บริการสถานีหอสูง ต.ศาลายา
๓) สนามยิงปืนพก ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี บก.ฝรก. จ.
นครปฐม (เอกสารหมายเลข ๔)
๔) สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธี บก.
ฝรก. ต.ศาลายา (เอกสารหมายเลข ๕)
๕) สนามยิงปืนทางยุทธวิธี ระยะ ๖๐ หลา ณ ศูนย์
ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา (เอกสารหมายเลข ๖)
๖) สถานีหอสูง / สถานีทดสอบกาลังใจ ณ บก.
ฝรก. ต.ศาลายา (เอกสารหมายเลข ๗)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๗) สถานีหอสูง / สถานีทดสอบกาลังใจ ณ ศูนย์

เอกสารหมายเลข ๘ เอกสารการให้

ฝึกยุทธวิธตี ารวจกลาง ต.หนองสาหร่าย จว.นครราชสีมา
(เอกสารหมายเลข ๘)

บริการสถานีหอสูง ต.หนองสาหร่าย
เอกสารหมายเลข ๙ เอกสารการให้

๘) ห้องฝึกยิงปืนจาลองสถานการณ์ (Simulator)
(เอกสารหมายเลข ๙)
๙) ห้องปฏิบัติการทางภาษา (เอกสารหมายเลข ๑๐)
๑๐)เรือนพยาบาล (เอกสารหมายเลข ๑๑)

บริการห้องฝึกยิงปืนจาลองสถานการณ์
เอกสารหมายเลข ๑๐ เอกสารการ
ให้บริการห้องปฏิบัติการทางภาษา
เอกสารหมายเลข ๑๑ เอกสารการ

๑๑)สถานีทดสอบสมรรถภาพ ต.หนองสาหร่าย
ให้บริการเรือนพยาบาล
(เอกสารหมายเลข ๑๒)
เอกสารหมายเลข ๑๒ เอกสารการ
๑๒)Mobile e-Learning Unit (เอกสารหมายเลข ๑๓) ให้บริการสถานีทดสอบสมรรถภาพ
เอกสารหมายเลข ๑๓ เอกสารการ
ให้บริการ Mobile e-Learning Unit
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน ระดับการ การบรรลุ

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ได้ ๕ คะแนน
๒. จานวนจุดที่ให้บริการที่มีผลต่อชุมชน สังคม

๕

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

ประเทศ จานวน ๑๒ จุดบริการ ได้ ๕ คะแนน
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๕ คะแนน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการประชาสัมพันธ์จุดบริการให้กับชุมชนและสังคมทราบ
๒. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านจุดบริการ เป็นลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธุ์

๑. พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา ก้อนทองคา
๒. ส.ต.อ.หญิง ศรินญา แจ่มสว่าง

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๑๗๗-๔๖๖๕

E-mail : -

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้
สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยูร่ ่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา
และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจาต้องดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้
ต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรม ที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่ว ยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึก อบรม
ตารวจกลาง ที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
ศิล ปะ หมายถึ ง งานสร้ า งสรรค์ ที่ส่ ง เสริ ม สร้า งสุ น ทรี ย์ ความงาม และความสุ ข แก่ ผู้ ค น
สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุน ทรีย์ เข้า ใจคุณ ค่า และ
ความสาคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า
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กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
๒. มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
๔. มี ก ารน าผลการประเมิ น โครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและสร้ า งเอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตามโครงการ
๕. มี ก ารน าผลการประเมิ น โครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและสร้ า งเอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรม รายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
วิธีคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

X ๑๐๐

จานวนครู/อาจารย์และครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด
หมายเหตุ การนั บ จานวน หากโครงการใดมี กิ จ กรรมย่ อ ยแทรกอยู่ ใ นหนึ่ ง โครงการให้
สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลั กฐานที่ แสดงว่ าโครงการหรื อกิ จกรรมหรื อโครงการด้ านการท านุ บ ารุ ง การอนุ รั กษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมดาเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน
สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจาปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ
๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการ
วิชาการ
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึก ษาอบรมมีก ารสร้า งวัฒ นธรรมหรือ องค์ค วามรู้ด้า นศิล ปะ
และวัฒนธรรม
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ดา้ นศิลปะและวัฒนธรรม
๖. จานวนและบัญ ชีร ายชื่อ ครู/ อาจารย์ และครูฝึก ที่ป ฏิบัติง านจริง และลาศึก ษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๗. จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึก ษา
ต่อ ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนบุคลากร
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑.มี โ ครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั กษ์ พั ฒ นาและสร้ า งเอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
บก.ฝรก. ได้จัด ทาโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ เอกสารหมายเลข ๑
บก.ฝรก. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งเป็น โครงการส่งเสริมศิลปะและ
การสนับ สนุนให้บุ คลากรด าเนินการ/เข้าร่ วมกิจกรรมในการอนุรัก ษ์ วัฒนธรรมของ บก.ฝรก.
พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ
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ผลการดาเนินงาน
๒. มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒

สรุปกิจกรรมส่งเสริม
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ข้าราชการตารวจในสังกัด บก.ฝรก. สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ
ได้ ด าเนิ น การ/เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม และวัฒนธรรม จานวน ๓๓
สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

จานวน ๓๓ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) ครู/อาจารย์/ครูฝึกและ กิจกรรม
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด มีจานวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน คิด
เป็น ร้อยละ ๒๗.๙๗ คิดเป็น ๕ คะแนน
กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ บก.ฝรก.ได้ดาเนินการ มีดังนี้
๑. โครงการแบ่งปันวันละบาทเพื่อสังคม
๒. โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน : ช่วยเพื่อนมีขาเทียม
๓. โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
๔. โครงการเสียงธรรมตามสาย
๕. โครงการจิตอาสาแยกขยะลดภาวะโลกร้อน
๖. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
๗. พิธีสมโภชพระประธาน พระพุทธวิโมกข์ ขนาดหน้าตัก 59
นิว้ 22 มิ.ย.59
๘. กิ จ กรรมเข้ า แถวเคารพธงชาติ กล่ า วค าสั ต ย์ ป ฏิ ญ าณ
บทปลงใจ อุดมคติตารวจ
๙. โครงการกิ จ กรรม 5 ส บก.ฝรก. ประจาปี งบประมาณ
พ.ศ.2559 วันที่ 30 พ.ย.58
๑๐. เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ ของ บก.ฝรก. เพื่ อเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยประจา ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
๑๑. กิจกรรมวันตารวจ 13 ต.ค.58
๑๒. กิจกรรมวันสงกรานต์ 18 เม.ย.59
๑๓. โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนพรรษา 5 ธ.ค. 2559
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

๖๔ | ห น้ า

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑๔. พิธไี หว้ครูของนักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 วันพฤหัสบดีที่ 28 ม.ค.59
๑๕. กิจกรรมบาเพ็ ญประโยชน์ “ทาสี ตีเส้น ” ให้กับโรงเรีย น
บ้านคลองกะจัน
๑๖. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ ตัดหญ้า ทาความสะอาด ลอก
ท่อ มูลนิธศิ ูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
๑๗. กิ จ กรรมการฝึ ก อบรมเสริ ม หลั ก สู ต รว่ า ด้ ว ยการอบรม
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ให้ กั บ นสต. โดยใช้ หลั ก ศาสนิ ก
สัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 5 – 30 ก.ย.59
๑๘. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด
สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ต์ พ ระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งใน
โอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ในวันที่
7 ส.ค.59
๑๙. โครงการบริจาคโลหิต “น้อมดวงใจบริจาคโลหิต ถวายแม่
ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 84พรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ สภานายิกาสภากาชาดไทย
(ครัง้ ที่ 2)” วันที่ 31 ส.ค.59
๒๐. โครงการบริ จ าคโลหิ ต เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่
สมเด็ จพระนางเจ้าสิ ริกิติ์ พระบรมราชินี นาถเนื่องในวั น
เฉลิม พระชนพรรษา 12 สิ งหาคม 2559 ในวัน ที่ 24
ส.ค.59
๒๑. โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ โครงการเมืองสวย
น้าใส ณ บริเวณหน้าวัดสาลวัน หมู่ที่ 5 และพืน้ ที่ใกล้เคียง
วันที่ 12 ก.พ.59
๒๒. พิธีเ จริ ญพระพุทธมนต์แ ละตักบาตรพระสงฆ์ 185 รู ป
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ 12
ส.ค. 2559
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๒๓. สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศการวันวิสาขบูชา
วันสาคัญ สากลโลก ประจาปี พ.ศ.2559 ระหว่างวัน ที่
16-20 พ.ค.59
๒๔. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติวันที่ 9 ม.ค.59
๒๕. การรับบริจาคโลหิตของหน่วยรับบริจาคเหล่ากาชาดจังหวัด
นครปฐม วันที่ 20 มิ.ย.59
๒๖. การขับเคลื่อน “อาเภอพุทธมณฑลตามรอยพระยุคลบาท”
วันที่ 16 มิ.ย.59
๒๗. ร่วมพิธเี ฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัว 5
ธันวามหาราช ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
นครปฐม วันที่ 5 ธ.ค.58
๒๘. ร่วมพิธจี ุดเทียนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5 ธันวามหาราช ณ อาเภอพุทธมณฑล วันที่ 5 ธ.ค.58
๒๙. พิธไี ถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี วันที่ 3 เม.ย.59
๓๐. พิธวี างพวงมาลาถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ ัว เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 23
ต.ค.58
๓๑. ร่วมพิธมี อบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติของ บช.ศ. สาหรับผู้ที่
ทาคุณประโยชน์ซ่งึ ควรได้รับการยกย่องจากทางราชการ
วันที่ 21 ก.ย. 59
๓๒. ร่วมทาบุญวันสถาปนากองบัญชาการศึกษา ครบรอบปีที่
56 วันที่ 21 ก.ย.59
๓๓. ร่วมพิธถี วายดอกไม้จันทน์ พระราชทานเพลิงพระศพ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายกวันที่ 16 ธ.ค. 58 ณ วัดมะเกลือ
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๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์

เอกสารหมายเลข ๓

พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

แบบประเมินผลการ

เมื่อสิ้นปีงบประมาณ บก.ฝรก.ได้ดาเนินการติดตามประเมินผล ดาเนินการตามแผนฯ
การดาเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓)
๔. มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา เอกสารหมายเลข ๔
และสร้ า งเอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การ แผนการส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมของ บก.ฝรก.
ดาเนินการตามโครงการ
หลั งจากติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นโครงการแล้ วท าการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สรุ ปผล เพื่อ นาข้อ มูล มาเป็น แนวทางในการดาเนิ นงานของปี ถัด ไป
(เอกสารหมายเลข ๔)
๕.มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรกั ษ์พัฒนาและ เอกสารหมายเลข ๕
สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและ หนังสือรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ

สั่งการ
หลังจากติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการแล้วทาการ
สรุปผล จากนั้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อสั่งการต่อไป
(เอกสารหมายเลข ๕)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ได้ ๕ คะแนน

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
๕

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐
เท่ากับ ๕ คะแนน ดาเนินการได้ร้อยละ
๒๗.๙๗ คิดเป็น ๕ คะแนน
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๕ คะแนน
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจานวนมากและมีความหลากหลาย
๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และนาไปบูรณาการในการดาเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต
ที่ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิ างศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธุ์

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ
๒. ร.ต.อ.หญิง มยุรีย์ กงนอก

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙

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

E-mail : -

E-mail : pol.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม เกิด
รูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เป็นพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จาเป็นต้องรู้ทัน
อย่างมีปัญญา มีแผนในการพัฒนาให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม
อย่างมีสุนทรีย์ที่มรี สนิยม
ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน
สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความสาคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ
สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี
ลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น
สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า การมีน้าใจเสียสละและการมีส่วนร่วมกับสังคม
สามารถเป็นผู้นาที่ดีและเป็นที่พึ่งของสังคม มีวัฒนธรรมในวิถีชีวิตหน่วยศึกษาอบรมที่น่าศรัทธาเป็นที่
ยอมรับ มีบทบาทต่อการปกป้องวัฒนธรรมที่ดงี ามของไทยและพัฒนาแนวทางการดารงชีวิตท่ามกลาง
กระแสวัฒนธรรมสากลได้เหมาะสมอย่างฉลาดรู้
การพัฒนาสุนทรียภาพ หมายถึง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่ างมีแผนที่เป็นระบบเกี่ยวกับ
ความงามทางศิลปะและวัฒนธรรม ที่มีผลกระทบต่อบุคคล สถาบัน สภาพแวดล้อม และสังคมใน
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แนวทางที่ดีข้นึ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน และเป็นที่ยอมรับร่วมกันได้ ผลการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือ
สร้างสิ่งที่ใหม่ต้องไม่เป็นการทาลายคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิ ลปะและวัฒนธรรมเดิม การพัฒนาเชิง
วัฒนธรรมสามารถสร้างวัฒนธรรมใหม่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงและมี
นวัตกรรมใหม่ ทั้งทางเทคโนโลยี ระบบสังคม และความยินยอม เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจมีความ
เจริญก้าวหน้าอย่างสันติสุข
สุนทรียะทางศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง คุณค่าทางความงดงามของศิลปะและวัฒนธรรม
ที่ส่งผลต่อการรับรู้และความรู้สึก สามารถจรรโลงจิตใจให้มีความสุข มีรสนิยม ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่
งดงามสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมที่เข้าใจและผูกพัน ตลอดจนการรับรู้ถึงคุณค่าที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมของศิลปะและวัฒนธรรมเชิงประวัติศาสตร์เพื่อการดารงรักษ์สืบต่อไป
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมที่กอ่ ให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. สิ่ง แวดล้อมด้า นความปลอดภัย ของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุข ลัก ษณะ และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์
๓. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔. การจัด ให้ม ีพื ้น ที ่แ ละกิจ กรรมทางวัฒ นธรรมที ่เ อื ้อ และส่ง เสริม ให้ผู ้ศ ึก ษาอบรมและ
บุคลากรมีสว่ นร่วมอย่างสม่าเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิ นความพึ งพอใจของบุคลากรและผู้ศึ กษาอบรมที่ มีต่ อการพัฒ นา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึ งพอใจของบุ คลากรและผู้ ศึกษาอบรมที่ มีต่อ การพั ฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของ
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เครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทา โร
ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ทาการสารวจ ดังนี้
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บัง คับ การ
ผู้กากับการ รองผู้กากับการ) ที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือ ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์
แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๔. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรมต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทา
โร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลักฐานที่แสดงรายละเอียดของโครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมดาเนินการตลอดปีงบประมาณ
๒. โครงการหรือ กิจ กรรมที่แ สดงรายละเอีย ดที่กาหนดวัต ถุป ระสงค์แ ละเป้า หมายของ
ความสาเร็จอย่างเป็นรูปธรรม รายงานผลการประเมินการมีส่วนร่วม
๓. เอกสารหลั กฐานหรือผลการประเมินด้า นสภาพแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด
สุขอนามัย และความสวยงาม
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๔. รายงานสรุปผลการประเมินการจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้
ผู้รับการศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่าเสมอ
๕. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่
๑ ถึง ๔
หมายเหตุ ๑. สะอาด หมายถึง ไม่รก มีระเบียบ รักษาง่าย ใช้สะดวก
๒. สุขลักษณะ หมายถึง สะอาด ปลอดภัย ไร้มลภาวะ สุขกาย สบายใจ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม
๓. สวยงาม หมายถึ ง มี ก ารจั ด แต่ ง อาคาร สภาพแวดล้ อ มอย่ า งเหมาะสม
สอดคล้องกับพืน้ ที่แวดล้อม ไม่ส้นิ เปลือง และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

การมี ส่ ว นร่ ว มของบุ ค ลากรในหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมที่ เอกสารหมายเลข ๑.๑
เอกสารและภาพถ่ายการ
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ประชุมแถวตอนเช้า
บุคลากรใน บก.ฝรก ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ที่
 การประชุมแถวตอนเช้า (เอกสารหมายเลข ๑.๑)

เอกสารหมายเลข ๑.๒
เอกสารและภาพถ่ายการทา

 การทากิจกรรม ๕ ส ทาความสะอาดพืน้ ที่รับผิดชอบ
การร่วมกันทากิจกรรม Big Cleaning Day (เอกสาร

กิจกรรม ๕ ส
เอกสารหมายเลข ๑.๓

ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี เช่น

หมายเลข ๑.๒)
 การร่วมกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมในโอกาสต่างๆ
(เอกสารหมายเลข ๑.๓)
2

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารและภาพถ่ายการ
ร่วมกิจกรรมทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม

สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด เอกสารหมายเลข ๒.๑
เอกสารและภาพถ่ายความ
ถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมรอบๆ บก.ฝรก. มีความ ปลอดภัยของอาคารสถานที่
ปลอดภั ย สะอาด ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ และตกแต่ ง อย่ า งมี สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์
สุนทรียภาพ (เอกสารหมายเลข ๒.๑)
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สอดคล้ อ งกั บ เอกสารหมายเลข ๓.๑
เอกสารและภาพถ่าย
ธรรมชาติ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เน้นการปลูก ไม้ดอกและไม้ประดับ เพื่อ ให้ความร่มรื่ น บรรยากาศความร่มรื่นใน
ปรั บ แต่ ง และรั ก ษาภู มิ ทั ศ น์ ใ ห้ ส วยงาม

เย็นตา ทั่วบริเวณ มีการปลูกไม้ยืนต้นเพื่อให้ร่มเงาระหว่างทาง บก.ฝรก.
สัญจรในบริเวณ บก. มีสนามหญ้า บึงบัว ในเวลาเช้าและเย็น เอกสารหมายเลข ๓.๒
จะมีฝูงนกบินมาหาอาหาร แสดงให้เห็นถึงความสมบูรณ์ของ เอกสารและภาพถ่ า ยการ
ธรรมชาติ ก่ อ ให้ เ กิ ด ทั ศ นี ย ภาพอั น น่ า รื่ น รมย์ (เอกสาร แบ่งพืน้ ที่รับผิดชอบทาความ
สะอาด
 มีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความสะอาดทั่ว เอกสารหมายเลข ๓.๑
เอกสารและภาพถ่ า ยการ
บริเวณ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๓.๒)
หมายเลข ๓.๑)

 มีการปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ (เอกสาร ปรับแต่ง รักษาภูมิทัศน์
หมายเลข ๓.๓)
๔

การจั ด ให้ มี พ้ื น ที่ แ ละกิ จ กรรมทางวั ฒ นธรรมที่ เ อื้ อ และ เอกสารหมายเลข ๔.๑
ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ศึ ก ษาอบรมและบุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง เอกสารและภาพถ่ายที่แสดง
ให้เห็นว่า บก.ฝรก.มีการจัด
สม่าเสมอ
ลานฝึก, ลานหน้า บก.ฝรก., สนามฟุตบอล และห้อง พื้ น ที่ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ท า ง
ประชุ ม ใหญ่ เป็ น พื้ น ที่ ห ลั ก ที่ ใ ช้จั ด กิ จ กรรมต่ า งๆ ของหน่ ว ย วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริม
อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ (เอกสารหมายเลข ๔.๑)

ใ ห้ ผู้ ศึ ก ษ า อ บ ร ม แ ล ะ

มีการจั ดพื้ นที่ ส่งเสริมภูมิ ปัญญาท้องถิ่ นและเศรษฐกิ จ บุ ค ลากรมี ส่ ว นร่ ว มอย่ า ง
พอเพียง (เอกสารหมายเลข ๔.๒) โดยมีการจัดสรรพื้นที่ส่วนหนึ่ง สม่าเสมอ
ทาเป็นแปลงผักปลอดสารพิษ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรและ เอกสารหมายเลข ๔.๒
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทากิจกรรมร่วมกัน ส่งเสริมการใช้เวลาว่าง เอกสารและภาพถ่ า ยการ
ให้ เ กิ ดประโยชน์ ปลู กฝั งการด าเนิ นชี วิ ตโดยยึ ดหลั กปรั ชญา ด าเนิ น ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
เศรษฐกิจพอเพียง โดย บก.ฝรก. ดาเนินการปลูกผักปลอดสารพิษ พอเพียง
ไว้หลายแปลง ผลผลิ ตที่ได้ก็น ามาจาหน่ายให้กั บบุคลากรและ
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหน่ วยในราคาถูกรายได้ที่ได้จากการ
จาหน่ายผลผลิตก็นาเข้าเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในหน่วย
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ระดั บ ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรและผู้ ศึ ก ษาอบรมที่ เอกสารหมายเลข 5.1
เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ ตัวอย่างแบบสอบถามความ
บก.ฝรก.ได้ด าเนินการสอบถามความคิ ดเห็ นบุ คลากร พึงพอใจของบุคลากรและผู้
และผู้ศึกษาอบรมในประเด็นที่ ๑-๔ โดยใช้แบบประเมินความพึง
พอใจของบุ ค ลากรและผู้ ศึ ก ษาอบรมที่ มี ต่ อ การพั ฒ นา
สุนทรียภาพในมิ ติทางศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสารหมายเลข
๕.๑) ซึ่งได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มใี นตารางให้ใช้สูตรของทาโร โดยมีรายละเอียด
ของแบบสอบถามกลับคืนของบุคลากร ใน บก.ฝรก. ดังนี้
๑) บก.ฝรก.มีผู้ บ ริ หาร ๑๑ คน ได้รั บ แบบสอบถาม
กลับคืนมาจานวน ๑๑ ฉบับ
๒) มี จ านวน ครู / อาจารย์ จ านวน ๒๖ คน ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน ๒๖ ฉบับ
๓) มีบุคลากรสายงานสนับสนุน จานวน ๘๑ คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน ๖๙ ฉบับ
บุ คลากรของ บก.ฝรก. จ านวนทั้ งสิ้ น ๑๑๘ คน ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน ๑๐๖ ฉบับ มีความพึงพอใจอยู่ใ น
ระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๐ จากคะแนนเต็ม ๕ (เอกสาร
หมายเลข ๕.๒)
ในส่วนของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในปีงบประมาณ 255๙
บก.ฝรก.ได้ ด าเนิ นการจั ดหลั กสู ตรที่ มี ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ตั้ งแต่ 8 สั ปดาห์ ขึ้ นไป จ านวน ๕ หลั กสู ตร ได้ แก่ หลั กสู ตร
นักเรียนนายสิบตารวจ หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ ฐาน รุ่น ๑ และ รุ่น ๒
หลั กสู ตรการสื บสวนคดี อาญา และหลั กสูตร กดต. มี จ านวน
ผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมทั้ ง สิ้ น ๘๗๒ คน ตอบแบบประเมิ น
จานวน ๘๐๔ คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ย
๔.๑๔ จากคะแนนเต็ม ๕ (เอกสารหมายเลข ๕.๓)
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เข้ารับการฝึกอบรม
เอกสารหมายเลข 5.2
สรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข 5.๓
สรุปแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

โดยสรุป บุคลากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความ เอกสารหมายเลข 5.๔
พึ ง พอใจต่ อ การพั ฒ นาสุน ทรีย ภาพในมิต ิท างศิล ปะและ รายงานผลการดาเนินการฯ
วัฒนธรรม มีค่าเฉลี่ย ๔.๔๗ อยู่ในระดับ ดี
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ฝ่ายบริการการฝึกอบรมได้ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและบุคลากรในหน่วยแล้วสรุปรายงานให้
ผู้บังคั บบัญชารั บทราบ (เอกสารหมายเลข ๕.๔)เพื่อนามาเป็ น
ข้อมูลในการพัฒนาในปีต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ได้ ๕ คะแนน

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
๔.๗๔

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรและผู้ศึกษาอบรมที่มตี ่อการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๗
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๔.๗๔ คะแนน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บุคลากรของ บก.ฝรก. ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการ
ซ่อมแซมสภาพห้องเรียน อาคารที่พักกองร้อย และห้องน้าห้องสุขา
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ครู/อาจารย์ และครูฝกึ ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ ประสบการณ์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธุ์

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ
๒.ส.ต.ต.หญิง อภิญญา สินธุสังข์

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓
: ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔

E-mail : -

E-mail : pol.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู /อาจารย์ และครู
ฝึก ให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็น
ต้น และได้มกี ารนาความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝกึ หมายถึง ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถทาการสอนในวิชาทั่วไป
ที่ได้รับมอบหมายได้
การนาความรู้มาขยายผล หมายถึง
๑) การนาความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ
๒) มีการนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนครูและอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ ประสบการณ์
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการนาความรู้มาขยายผล

X ๑๐๐

จานวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัตงิ านเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์
และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึน้ ไป
- จานวนและบัญชีรายชื่อครู /อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไป
ต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนาความรู้มาขยายผล
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

จานวนครูและอาจารย์และครูฝึกของ บก.ฝรก. มีจานวนทั้งสิ้น ๒๖ เอกสารหมายเลข ๑-๒๖
คน ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา รายละเอียดการเพิ่มพูน
ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสารหมายเลข ความรูแ้ ละการขยายผลของ
๑-๒๖) และนาความรู้มาขยายผล โดยนาความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ ครู/อาจารย์แต่ละคน
และสอนนักเรียนนายสิบตารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
และนาความรู้มาขยายผล ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
>๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
๕.๐๐

๕
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ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธุ์

๑.พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ
๒.ส.ต.ต.หญิง อภิญญา สินธุสังข์

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓
: ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔

E-mail : -

E-mail : pol.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถนาไปพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา และนาไปสูส่ ังคมฐานความรู้
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒. ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อ ย
ละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๔. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ ปี
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ทาการสารวจ ดังนี้
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บัง คับ การ
ผู้กากับการ รองผู้กากับการ) ที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ใน
กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๓. แบบประเมิ นความพึ งพอใจของบุ คลากรสายงานสนั บสนุ นที่ มี ต่ อการด าเนิ นการพั ฒนา
บุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร
ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่ าเฉลี่ ยของคะแนนประเมิน ความพึ งพอใจของบุคลากรที่ มีต่ อการด าเนิน การพั ฒนา
บุคลากร คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชีน้ ี้
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึก ษาต่อ
ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติง านเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น ไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่ว ย
ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่
๖ ชั่วโมงขึน้ ไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง
ได้รับการพัฒนาตัง้ แต่ ๒๐ ชั่วโมงขึน้ ไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

แผนพัฒนาบุคลากร มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มีการจัดทาแผนปฏิบัติงานด้านการพั ฒนาบุคลากร
ประจ าปี ๒๕๕๙ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) และมี ก าร
ดาเนินการตามวงจรคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) คือ
๑. วางแผนการดาเนินการ
๒. ดาเนินการตามแผนที่วางไว้
๓. ประเมินและติดตามผลการดาเนินงาน
๔. วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อนาไปพัฒนาปรับปรุง
ในคราวต่อไป

เอกสารหมายเลข ๑.๑
แผนปฏิบัตงิ านด้านการพัฒนา
บุคลากร ปี ๒๕๕๙
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ข้อที่
2

ผลการดาเนินงาน

ผลการด าเนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนพั ฒ นา เอกสารหมายเลข ๒.๑
ผลการดาเนินการตาม
บุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข แผนปฏิบัตงิ านด้านการพัฒนา
๒.๑) ตามแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรร้อยละ ๑๐๐

3

รายการเอกสารหลักฐาน

บุคลากร

จ านวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการประกั น เอกสารหมายเลข ๓.๑
คุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ บัญชีรายชื่อบุคลากรในสังกัด
บุคลากรทั้งหมด

บก.ฝรก.

จานวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจานวนทั้งสิ้น ๑๑๘ เอกสารหมายเลข ๓.๑
คน (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ได้รับการพัฒนาด้านการประกัน สรุปผลและรายละเอียดการ
คุณภาพการศึกษา จานวน ๑๑๐ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
คิดเป็น ร้อยละ ๙๓.๒๒
4

การประกันคุณภาพการศึกษา

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการ เอกสารหมายเลข ๔.๑
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ บัญชีรายชื่อบุคลากรใน บก.ฝรก.
เอกสารหมายเลข ๔.๒
จานวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจานวนทั้งสิ้น ๑๑๘ คน สรุปผลและรายละเอียดการส่ง
(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและการ บุคลากรเข้ารับการอบรม
ฝึกจานวน ๑๑๘ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คิดเป็น ร้อยละ นอกเหนือจากการประกัน
บุคลากรทั้งหมด

๑๐๐
5

คุณภาพการศึกษา

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการ เอกสารหมายเลข ๕.๑
แบบสอบถามความคิดเห็นต่อ
พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
บก.ฝรก.ได้จัดทาแบบสอบถาม เรื่อง แบบสอบถาม การปฏิบัตงิ านตามบทบาท
ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร หน้าที่ของผู้บริหารหน่วยและ
หน่ ว ยและความพึ ง พอใจต่ อ ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากร ความพึงพอใจต่อระบบการ
บุคคลฯประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙(เอกสารหมายเลข ๕.๑) บริหารทรัพยากรบุคคลฯ
ในหั ว ข้ อ ระดั บ ความพึ ง พอใจด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ซึ่ ง ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ได้ รั บ แบบสอบถามกลั บ คื น มาตามตารางขนาดของกลุ่ ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณี
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ที่ขนาดประชากรไม่มใี นตารางให้ใช้สูตรของทาโร แบบสอบถาม เอกสารหมายเลข ๕.๒
กลับคืนของบุคลากร ใน บก.ฝรก. มีดังนี้
รายงานสรุปผลแบบสอบถาม
๑) บก.ฝรก.มีผู้บริหาร ๑๑ คน ได้รับแบบสอบถาม ความคิดเห็นฯ
กลับคืนมาจานวน ๑๑ ฉบับ
๒) มี จ านวน ครู / อาจารย์ จ านวน ๒๖ คน ได้ รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน ๒๖ ฉบับ
๓) มี บุ ค ลากรสายงานสนั บ สนุ น จ านวน ๘๑ คน
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาจานวน ๖๙ ฉบับ
บุคลากรของ บก.ฝรก.จานวนทั้งสิน้ ๑๑๘ คน ได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมาจานวน ๑๐๖ ฉบับ มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.๘๗ จากคะแนนเต็ม ๕
(เอกสารหมายเลข ๕.๒)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
ประเมิน เป้าหมาย
๔.๙๓
ดีมาก
บรรลุ

ได้ ๕ คะแนน
๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๘๗
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๔.๙๓ คะแนน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านมากขึน้
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธุ์

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓

E-mail : -

E-mail : pol.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมใช้ระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นการประเมินผู้บริหาร
ในด้านการบริหารจัดการ และการเป็นผู้นาเพื่อนาไปสู่การบริหารจั ดการองค์การที่ดีให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองบังคับการ หมายถึง ผู้บังคับการ และ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ระดับกองกากับการ หมายถึง ผู้กากับการ
ธรรมาภิบาล (Good Governance) หมายถึง การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็น
แนวทางสาคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่าย
วิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รัก
สามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้าง
ภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ ประกอบด้วยหลัก ๙ ประการ คือ
๑. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้
ความรับผิดชอบ คือ บุคคล องค์การ และผู้ที่ทาหน้าที่ในการตัดสินใจ ซึ่งหน้าที่
เกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐ ต้องมีภาระความรับผิดชอบต่อสาธารณะเกี่ยวกับการกระทา กิจกรรม
หรือการตัดสินใจใด ๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสาธารณะ ความรับผิดชอบที่กล่าวมา หมายถึง การเปิดเผย
ข้อมูล การมีความยุติธรรม ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเสมอภาค และตรวจสอบได้ โปร่งใส และ
ดาเนินการภายใต้กรอบของกฎหมาย
๒. ความโปร่งใส
ความโปร่งใส หมายถึง การตัดสินใจและการดาเนินการต่าง ๆ อยู่บนกฎระเบียบชัดเจน
การดาเนินงานของรัฐบาลในด้านนโยบายต่าง ๆ นั้น สาธารณชนสามารถรับทราบและมีความมั่นใจได้ว่า
การดาเนินงานของรัฐนั้นมาจากความตั้งใจในการดาเนินงานเพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมายของนโยบาย
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๓. การปราบปรามทุจริตและการประพฤติมิชอบ
การที่ อ งค์ ก ารภาครั ฐใช้อ านาจหน้ า ที่ห รื อการแสวงหาผลประโยชน์ ในทางส่ วนตั ว
เหล่านี้ ถือเป็นการทุจริต และการประพฤติมิชอบทั้งต่อองค์การภาครัฐเองและองค์การในภาคเอกชน
การปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานและการทาให้เกิดความโปร่งใส รวมไปถึงการปฏิรูประบบ
ราชการจะเป็นเครื่องมือในการปราบปรามการฉ้อฉล และเสริมสร้างธรรมาภิบาล
๔. การสร้างการมีส่วนร่วม
การมี ส่ ว นร่ ว มเป็ น การเปิ ดโอกาสให้ กั บ ประชาชนหรื อผู้ ที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งเข้ า มามี
บทบาทในการตัดสินใจดาเนินนโยบาย มีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของสถาบัน การมีส่วน
ร่ว มจะก่อ ให้เ กิด กระบวนการตรวจสอบ และเรีย กร้อ งในกรณี ที่เ กิ ดความสงสั ยในกระบวนการ
ดาเนินงานของรัฐได้เป็นอย่างดี
๕. การมีกฎหมายที่เข้มแข็ง
ธรรมาภิบาลมีพื้นฐานการดาเนินการอยู่บนกรอบของกฎหมายโดยไม่เลือกปฏิบัติ มี
การให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย มีกฎหมายที่เข้มแข็ง มีการระบุการลงโทษ
ที่ชัดเจน และมีผลบังคับใช้ได้จะเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาระบบการปกครองเพื่อป้องกันการละเมิดหรือฝ่าฝืน
การมีระบบกฎหมายที่ดีจะส่งเสริมการปกครองตามหลักนิติธรรม
๖. การตอบสนองที่ทันการ
การตอบสนองที่ทันการ หมายถึง การให้การตอบสนองที่ทันการต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายในเวลาที่ทันการ
๗. ความเห็นชอบร่วมกัน
สังคมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันไป ธรรมาภิบาลจะทาหน้าที่เป็น
ตัวกลางในการประสานความต้องการที่แตกต่างให้บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวมและขององค์การ
เป็นหลัก
๘. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในหลักธรรมาภิบาลนั้นต้องการให้มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุ้มค่า
๙. ความเสมอภาคและความเกี่ยวข้อง
หลักธรรมาภิบาลจะเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์การรู้สึกมีส่วนร่วมหรือรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
กับองค์การ บุคคลสามารถมีสว่ นเกี่ยวข้องในกิจกรรมหลักที่จะช่วยสร้างความเติบโตให้กับหน่วยงาน
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก
๑. ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ
คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๒. ให้บุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้
ครอบคลุมบทบาทหน้าทีท่ ั้ง ๙ ข้อ คิดเป็นร้อยละ ๖๐
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการกาหนดหรือทบทวนนโยบายการกากับดูแล รวมทั้ง
ทบทวนกรอบทิศทางการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรม
๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงรายละเอียดการดาเนินการตามระบบการกากับดูแล โดยมีเอกสาร
หรือหลักฐาน หรือรายงาน หรือบันทึกการประชุม ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษา
อบรมได้กาหนดให้มกี ระบวนการที่เป็นรูปธรรมในการจัดการเพื่อให้เกิดการควบคุมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมมีการติดตามผลการ
ดาเนินงานส าคัญ เช่น ระบบในด้านนโยบายและแผน ด้านการบริหารงานบุ คคล ด้านการเงิ น
งบประมาณ และการบริหารความเสี่ยง โดยเฉพาะการดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยศึกษาอบรม
๕. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ผู้บังคับบัญชาของหน่วยบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ เอกสารหมายเลข ๑ เอกสารที่
ประพฤติตนเป็นแบบอย่ างที่ดี มีก ารกาหนดหรือทบทวนนโยบายการ เกี่ยวข้องกับการกาหนดนโยบาย
กากับดูแลและกรอบทิศทางการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมตาม การกากับดูแล และดาเนินงาน
หน้าที่และบทบาทของผู้บริหารสู งสุดของหน่วยศึกษาอบรม (เอกสาร ของหน่วยศึกษาอบรมตามหน้าที่
หมายเลข ๑) มีการดาเนินการตามระบบกากับดูแล (เอกสารหมายเลข ๒) และบทบาทของผู้บริหารสูงสุด
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มี แนวทางในการบริ หารที่ เปิ ดโอกาสให้ ทุ กคนร่ วมกั นพั ฒนาคุ ณภาพ เอกสารหมายเลข ๒
การศึกษา มุ่งมั่นในการบริ หารเพื่อผลประโยชน์ ของผู้ ศึกษาอบรมเป็ น เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ส าคั ญ มีก ารติด ตามผลการด าเนิ น งานต่ า งๆ โดยเฉพาะการ ดาเนินการตามระบบการ
ดาเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๓) กากับดูแลของผู้บริหาร
นอกจากนี้ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชายั ง ได้ ก ระจายอ านาจการตั ด สิ น ใจสู่ สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม
ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่างเหมาะสม
เอกสารหมายเลข ๓
บก.ฝรก. ได้สรุปแบบประเมินผู้บริหารในด้านการปฏิบัติตนตาม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม ของ บก.ฝรก ได้ผลดังนี้

ติดตามผลการดาเนินงาน
 ผบก. ประเมินตนเอง ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๘๙ (จาก ๕ คะแนน) คิด สาคัญ
เอกสารหมายเลข ๔
เป็น ๓๙.๑๒ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๔)
 บุคลากรทั้งหมดของหน่วยประเมินได้ค่าเฉลี่ย ๔.๘๕ คิดเป็น
๕๘.๒๐ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕)

แบบสอบถามฯของผูบ้ ริหาร
เอกสารหมายเลข ๕

ดังนั้น ผลการประเมินตนเองของผู้บริหารสูงสุดและบุคลากร แบบสอบถามฯของบุคลากร
ทั้งหมด รวมได้ค่าคะแนนเท่ากับ ๙๗.๓๒ คิดเป็นค่าเฉลี่ยได้ ๔.๘๗
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
>๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
๔.๘๗

๔.๘๗

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารอย่ า ง
ครบถ้วน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของตน
๒. ผู้บังคับบัญชามีการกระจายอานาจการตัดสินใจสู่ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่าง
เหมาะสม
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคณ
ุ ภาพ
และประสิทธิภาพ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.เติมพงษ์ ปลั่งพงษ์พันธุ์

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๓๔๐-๙๕๖๙

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓

E-mail : -

E-mail : pol.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มี
สมรรถนะในการปฏิบัตงิ าน และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงประจักษ์
๒ มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน
เช่น การสรรหา การจัดวางคนลงตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วม
ประชุมฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญ
กาลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓ มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุข
๔ มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จและก้าวหน้า
ในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา
๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ (๐.๓๓ คะแนน)
๕.๒ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูงของหน่วยศึกษาอบรม
(๐.๓๓ คะแนน)
๕.๓ มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีข้นึ (๐.๓๔ คะแนน)
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนงานด้านการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรมและหลักฐานการดาเนินงานตามแผน
ตลอดจนการประเมินและปรับปรุง
๒. โครงการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนหลักเกณฑ์ ประกาศ กฎระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติในการบริหารบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น หลักเกณฑ์การรับเข้า สวัสดิการ
และสิทธิประโยชน์ ระบบพิจารณาความดี ความชอบ เป็นต้น
๓. ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารบุ คคลของหน่วยศึกษาอบรม เช่น คาสั่ ง
แต่งตั้งหรือมอบหมายผู้รับผิดชอบ รายงานการประชุมของทีมงานหรือคณะกรรมการผู้รับ ผิด ชอบหลัก
ด้านการบริหารบุคคล ระบบฐานข้อมูลบุคคลของหน่วยศึกษาอบรม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทางาน
ข้อมูล หรือหลักฐานการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน
๔. จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาและเลื่อนตาแหน่ง เช่น การฝึกอบรม การศึกษา การเข้าร่วม
ประชุมวิชาการ ตลอดจนการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่งวิชาการ เป็นต้น
๕. สถิติการเข้าออกของบุคลากรทุกประเภท
๖. สถิติเกี่ยวกับการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของบุคลากร
๗. ความสาเร็จในการบรรลุแผนการพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่ม ทั้งแผนระยะสั้น ระยะปานกลาง
และระยะยาว
๘. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก ระดับ และนาผลการประเมิน ไป
ปรับปรุง
๙. รายงานผลการปฏิบัตงิ านที่แสดงถึงระดับคุณภาพการปฏิบัตงิ าน เช่น ระดับความสาเร็จของ
การปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณวิ ช าชี พ จ านวนบุ ค ลากรที่ ได้ รั บ รางวั ล ทั้ง ในระดั บ หน่ว ยศึ ก ษาอบรม
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นรูปธรรม เอกสารหมายเลข ๑.๑–๑.๓
รายละเอียดเกี่ยวกับ
ภายใต้การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีการจัดทาแผน แผนการบริหารทรัพยากร
หรือนโยบายในการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วย (เอกสาร บุคคล บก.ฝรก.
หมายเลข ๑.๑ – ๑.๓)

๒

มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริม เอกสารหมายเลข ๒.๑
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลง ( ก า ร ส ร ร ห า ) ส่ ง บั ญ ชี
ตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้า ต าแหน่ ง เพื่ อ ใช้ ร องรั บ การ
ร่วมประชุมฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ บรรจุและแต่งตั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสร้างขวัญกาลังใจมาตรการ เอกสารหมายเลข ๒.๒
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
บก.ฝรก.มี ร ะบบและกลไกในการบริ ห ารทรั พ ยากร
บุ ค คลที่ เ ป็ น การส่ ง เสริ ม สมรรถนะในการปฏิ บั ติ ง านของ
ข้ า ราชการต ารวจในสั ง กั ด เช่ น มี ก ารสรรหา โดยส่ ง บั ญ ชี
ตาแหน่งเพื่อใช้รองรับการบรรจุและแต่งตั้ง (เอกสารหมายเลข
๒.๑) มีการจัดวางบุคลากรลงตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๒.๒)
โดยมีขอ้ มูลจานวนตาแหน่งและตัวข้าราชการตารวจในสังกัด มี
การกาหนดเส้นทางเดินของตาแหน่ง (เอกสารหมายเลข ๒.๓)
และสนับสนุ นให้ บุคลากรเข้าร่ วมประชุมสั มมนาและฝึกอบรม
หลั กสู ตรต่ า งๆ (เอกสารหมายเลข ๒.๔) เพื่ อเป็ นการพั ฒนา
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วย
นอกจากนี้ ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
เป็นธรรม โปร่งใส (เอกสารหมายเลข ๒.๕) มีมาตรการใน
การสร้างขวัญและกาลังใจบุคลากร (เอกสารหมายเลข ๒.๖)
โดยมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรหลานข้าราชการในสังกัด
และมีมาตรการลงโทษที่เหมาะสม (เอกสารหมายเลข ๒.๗)
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เอกสารการจัดวางคนลง
ตาแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๒.๓
เอกสารการกาหนดเส้นทาง
เดินของตาแหน่ง
เอกสารหมายเลข ๒.๔
เอกสารการสนับสนุนบุคลากร
เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม
เอกสารหมายเลข ๒.๕
เอกสารการประเมินผลการ
ปฏิบัตริ าชการ
เอกสารหมายเลข ๒.๖
มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ
บุคลากร
เอกสารหมายเลข ๒.๗
มาตรการลงโทษ
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ข้อที่
๓

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีร ะบบสวั สดิ การและเสริ มสร้ างสุข ภาพที่ดี และสร้ า ง เอกสารหมายเลข ๓.๑
บรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอกสารรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับระบบสวัสดิการ
และอยู่อย่างมีความสุข
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีระบบสวัสดิการที่ เอกสารหมายเลข ๓.๒
ดี (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ให้แก่บุคลากรเพื่อเสริมสร้างขวัญ เอกสารรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับระบบเสริมสร้าง
และกาลังใจให้แก่บุคลากร ซึ่งดาเนินการโดย
 จั ด ท าโครงการอาหารกลางวั น ให้ แ ก่ ข้ า ราชการ สุขภาพ
ตารวจและลูกจ้างในหน่วย
 จัดสวัสดิการบ้านพักให้แก่ข้าราชการ
 มอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรข้าราชการ
 บ้านพัก บช.ศ. (บางเขน)
 สวั ส ดิ ก ารบริ ก ารรถรั บ -ส่ ง ระหว่า ง บก.ฝรก. –
บางเขน
 มีการจัดการเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการตารวจ
ลูกจ้าง กรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต
นอกจากนี้ ยัง มี การเสริม สร้ า งสุ ขภาพที่ ดี (เอกสาร
หมายเลข ๓.๒) และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทางานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมีความสุขซึ่งดาเนินการโดย
 จัดกิจกรรม ๕ ส เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ในที่ ท างานให้ เ กิ ด บรรยากาศที่ น่ า ท างาน เกิ ด ความสะอาด
เรียบร้อยในสานักงาน ถูกสุขลักษณะ ทาให้บุคลากรสามารถ
ใช้ศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มความสามารถ
 มีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของข้าราชการ
ตารวจ
 มีการตรวจสุขภาพประจาปีบุคลากรในหน่วย
 มี ก ารจั ด สถานที่ ส าหรั บ ออกก าลั ง กายพร้ อ ม
อุปกรณ์ในการออกกาลังกาย
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ข้อที่
4

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มี ร ะบบส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น บุ ค ลากรที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ให้ มี เอกสารหมายเลข ๔.๑
โอกาสประสบความส าเร็ จ และก้ า วหน้ า ในอาชี พ อย่ า ง รายงานการแต่งตั้งข้าราชการ
ตารวจในสังกัด บก.ฝรก.
รวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา
มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงให้มี ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
โอกาสประสบความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็ว เอกสารหมายเลข ๔.๒
ตามสายการบังคับบัญชา เช่น การจัดให้ข้าราชการตารวจได้ การส่งเสริมข้าราชการตารวจ
เดินทางไปศึกษาดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศและจัดส่ง เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียม
ข้าราชการต ารวจเข้า รับ การฝึก อบรมในหลั กสูต รต่ างๆ เพื่ อ ล้อมทีจ่ ะเลื่อนยศสูงขึน้
เตรี ย มพร้ อ มที่จ ะเลื่ อนยศให้ สู ง ขึ้ น (เอกสารหมายเลข๔.๑–
๔.๒) เช่น หลักสูตร กดต. หลักสูตรสารวัตร เป็นต้น

5

เอกสารหมายเลข ๕.๑
๕.๑ มี การประเมิ นความพึ งพอใจของบุ คลากรทุ ก แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากร
ระดับอย่างเป็นระบบ
๕.๒ มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ เอกสารหมายเลข ๕.๒
สรุปผลการประเมินความพึง
ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยศึกษาอบรม
มีการดาเนินการ

พอใจของบุคลากรฯ
๕.๓ มีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีข้นึ
มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ เอกสารหมายเลข ๕.๓
(เอกสารหมายเลข ๕.๑) อย่างเป็ นระบบ โดยค่าเฉลี่ ยความพึ ง รา ยงา นผลการป ระ เ มิน
พอใจของบุ ค ลากรในหน่ ว ย เท่ า กั บ ๔.๗๙ จาก ๕ คะแนน ความพึงพอใจของบุคลากรฯ
(เอกสารหมายเลข ๕.๒) และมีการนาผลการประเมินความพึง
พอใจเสนอผู้บริหาร (เอกสารหมายเลข ๕.๓)เพื่อหาแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาให้ดีข้นึ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

๕
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ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริ หารของหน่ วยเห็น ความสาคัญ ของบุ คลากรทุก คน มีก ารจัดสวัส ดิก ารที่ดี และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๒. บก.ฝรก. มีบรรยากาศของการทางานร่วมกันที่ดี (Team Work) มีความเป็นน้าหนึ่งใจ
เดียวกัน

๓. ผู้บริหารสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน ดาเนินการโดย
สร้างสภาพ แวดล้อมในการทางานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ นาเทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน ด้วยกันเอง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การบริหารความเสี่ยง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.หญิง ภัควรินทร์ นิธอิ มรศาสตร์

๑. พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา ก้อนทองคา
๒. ส.ต.อ.หญิง ศรินญา แจ่มสว่าง

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘๖-889-7444
: ๐๘9-0๕0-8884

E-mail : pol.cptd@gmail.com

E-mail : pol.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์
จัดลาดับความสาคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ด้านชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า
หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินการไม่
ประสบความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ทางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้ว ยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่
กฎหมายกาหนด จานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยศึกษาอบรม
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ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
๓. มีการดาเนินการ
๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเ คราะห์ใ นประเด็น ที่ ๒ (๐.๓๓
คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน)
๔. มีการดาเนินการ
๔.๑ จัดทาแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน)
๔.๒ มีการดาเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๔ นาผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี ล ะ
๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
๔.๕ นาผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี
ละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
๕. มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของ
หน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบาย หรือ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือการทางานอย่างสม่าเสมอ
๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่กอ่ ให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วย
ศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน
ชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสาคัญ สาหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒
๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การดาเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผล การ
ดาเนินงาน
๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๘. มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมิ นผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความ เอกสารหมายเลข ๑
เสี่ ยงโดยมี ผู้บ ริห ารของหน่ว ยศึ กษาอบรมและตัว แทนที่ เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ

บก.ฝรก. มีการแต่ ง ตั้ ง ค ณะ กรรม กา รติ ด ตา ม บริหารความเสี่ยง
ประเมินผลการควบคุมภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อ
ดาเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง และมีการมอบหมายให้
ข้าราชการตารวจในสังกัดที่ได้รับการแต่ งตั้งเป็นคณะทางาน
ย่อย เข้าร่วมประชุม สัมมนาเพื่อดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑)
2

มี การวิ เคราะห์ และระบุ ความเสี่ ยงและปั จจั ยที่ ก่ อให้ เกิ ด เอกสารหมายเลข ๒.๑
ความเสี่ยงอย่างน้อย๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม เ อ กส า รก า รด า เ นิ นก า ร
บก.ฝรก.ได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย บริหารความเสี่ยง ของ ตร.
รัฐบาล ตร. และหน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ. โดย บช.ศ. ได้แจ้ง เ อ กส า ร ห ม า ย เ ล ข ๒ . ๒
แนวทางการปฏิบัติ เรื่องการบริหารความเสี่ยง ประจาปี ๒๕๕๙ เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
ให้ แต่ ละหน่วยในสั งกั ด เพื่อให้ ด าเนิ นการได้ถู กต้องชัดเจน ตรง การวิ เ คราะห์ ระบุ ค วาม
เป้าหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑) โดย บก.ฝรก.ได้มีการประชุม เสี่ ย งและปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เ กิ ด
เพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจั ยที่ก่อให้ เกิดความ ความเสี่ยง
เสี่ยงไว้ (เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังนี้
๑. ความเสี่ ยงด้ านบุคลากรฝ่ายสนั บสนุ น เกิด จาก
หน่วยมีบุคลากรไม่เพียงพอต่อภาระงานในปัจจุบัน
๒. ความเสี่ย งด้ า นอาจารย์ เนื่อ งจากในโครงสร้า ง
องค์กร ไม่มีอาจารย์ประจา
๓. ความเสี่ยงด้านโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
และสิ่ ง ก่ อ สร้ า งประกอบศู น ย์ ฝึ ก อบรม หนองสาหร่ า ย
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง อาจไม่สามารถ
ลงนามสัญญาได้ทันเวลา
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ข้อที่
3

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ
๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็น
ที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓.๑
การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง

๓.๒ มีก ารประเมิน ผลกระทบของความเสี่ ย งจาก และการจัดลาดับความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๓.๒
การวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน เอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน)
ตร. ประจาปีงบประมาณ
มีการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ย ง
พ.ศ.๒๕๕๙
จากประเด็ น ที่ ๒ และได้ จั ด ล าดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ ากการ
วิเคราะห์ (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ซึ่งความเสี่ยงด้านโครงการ
ก่อสร้างอาคารที่ทาการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรม
หนองสาหร่าย เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด นอกจากนี้
บก.ฝรก. ยังได้จั ดทารายงานผลการดาเนิ นการตามแนวทาง
ปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ
๖ เดือน และ ๑๒ เดือน แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตาม
ห้วงระยะเวลาที่กาหนด (เอกสารหมายเลข ๓.๒)
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ข้อที่
4

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๔

๔.๑ จัดทาแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความ - แผนบริหารความเสี่ยง
ของ บก.ฝรก.
เสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน)
๔.๒ มีการดาเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๓ มีการติดตาม ประเมิ นผลการดาเนินงานตามแผน
(๐.๒ คะแนน)
๔.๔ น าผลการประเมิ น รายงานต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึ กษา เพื่ อพิ จ ารณาอย่ า งน้ อยปี ล ะ ๑ ครั ้ง (๐.๒
คะแนน)
๔.๕ น าผลการประเมินรายงานต่ อผู้ บริ หารของหน่วย

- รายงานผลการ
ดาเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติ เรื่อง การควบคุม
ภายในและการบริหาร
ความเสี่ยงประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙
- รายงานผลการบริหาร

ศึกษาอบรมเพื่อพิ จารณาอย่างน้อ ยปีล ะ ๑ ครั ้ง (๐.๒

ความเสี่ยงต่อ ผบก.ฝรก.
และคณะกรรมการ

คะแนน)

สถานศึกษา

บก.ฝรก.มี การจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงที่มี ระดั บ
ความเสี่ ย งสู ง สุ ด มี ก ารด าเนิ น การตามแผน ติ ด ตาม
ประเมิ น ผลเป็ น ระยะ และรายงานผลต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมเพื่ อ พิ จ ารณา
(เอกสารหมายเลข ๔)
5

มี ก า ร น า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ข้ อ เ ส น อ แ น ะ จ า ก เอกสารหมายเลข ๕
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาไปใช้ ใ นการปรั บ แผนหรื อ - รายงานการประชุม บก.
ฝรก.เรื่องการบริหาร
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐
หน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดการประชุมติดตามผลการ
ด าเนิ น การ และน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจาก - แผนบริหารความเสี่ยง ปี
๒๕๖๐
กรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ๕)

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

๙๙ | ห น้ า

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

๕

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
๒. มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
บุคลากรที่ดาเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานใน
หน้าที่ต่อคนเกินกาลัง เนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.ไพทูล ช้างเทศ

๑. ส.ต.อ.หญิง สุพัณนิดา แสนท้าว
๒. ส.ต.อ.สิทธิกร บุญจันทร์

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๒๗-๙๐๘๕

โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๒๑-๒๒๘๒
: ๐๘๐-๘๕๗-๕๐๖๕

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : Tuiyui007@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอานวยความสะดวกที่เอือ้ ต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม
และการบริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษา
อบรม ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย เป็นต้น
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีบริการห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
๒. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย
ในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบกาจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่าง ๆ
๔. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ ศึ ก ษาอบรมต่ อ คุ ณ ภาพของการให้ บ ริ ก ารในประเด็ น ที่ ๑
ถึ ง ๓ ไม่ ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕. มีก ารนาผลการประเมิน คุณ ภาพในประเด็น ที่ ๔ มาใช้เ ป็น ข้ อ มูล ในการพัฒ นาการจัด
การบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่ าเฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ศึ กษาอบรมต่ อ คุ ณภาพของการบริ การ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็น
ที่ ๑ ถึง ๓ ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร
ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึ งพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชีน้ ี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม
๒. รายงานสรุ ปและภาพประกอบสภาพห้ องเรี ยน ห้ องปฏิ บั ติ การ อุ ปกรณ์ การศึ กษาอบรม
รวมทั้งจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓
๕. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา
การจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน
มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑

บก.ฝรก. มี ห้ อ งสมุ ดไว้ บ ริ ก ารผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาอบรมและ ภาพถ่า ยบรรยากาศภายใน
บุคลากร โดยมีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อ ห้องสมุด การจัดหนังสือเป็น
การศึกษาค้นคว้าต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มีการจัดทา หมวดหมู่และภาพผู้ใช้บริการ
สมุดบันทึกข้อมูลการใช้ห้องสมุด สาหรับข้าราชการตารวจใน ห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ศึ ก ษาค้ น คว้ า
สังกัดและผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ต่างๆ
จัดทาสมุดคุมการยืมหนังสือ และซีดีให้ความรู้ต่างๆ (เอกสาร เอกสารหมายเลข ๑.๒
หมายเลข ๑.๓) มีหลักฐานการเสนอความต้องการหนังสือ และ บั น ทึ ก การเข้ า รั บ บ ริ ก า ร
สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ในห้องสมุด (เอกสารหมายเลข ห้ อ งสมุ ด ของข้ า ราชการ
๑.๔ – ๑.๕) มีแหล่งการเรียนรู้อื่น (เอกสารหมายเลข ๑.๖) ดังนี้ ต ารวจในสั ง กั ด และของผู้
(1.) ห้องปฏิบัติการทางภาษา

เข้ารับการอบรม

(2.) ห้องจาลองสถานการณ์ สืบสวน
(3.) ห้องฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว
(4.) ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จาลอง

เอกสารหมายเลข ๑.๓
สมุดคุมการยืมหนังสือ/CD
เอกสารหมายเลข ๑.๔

(5.) โรงเรือ สาหรับฝึกยุทธวิธแี ละช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน้า บั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอความ
ต้ อ งการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละ
(6.) ลานฝึกยุทธวิธี
นิตยสารต่างๆ
(7.) สถานีหอสูง
(8.) อาคารฝึกยุทธวิธี
(9.) สนามยิงปืนทางยุทธวิธี
(10.) สนามยิงปืนพก

เอกสารหมายเลข ๑.๕
ท ะ เ บี ย น คุ ม ก า ร จั ด ซื้ อ
หนังสือพิมพ์
เอกสารหมายเลข ๑.๖
ภาพถ่ายการใช้บริการแหล่ง
การเรียนรู้ต่างๆ
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ข้อที่
๒

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน เอกสารหมายเลข ๒.๑
และพั ฒนาผู้ ศึ กษาอบรมอย่ างน้ อ ยในด้ านห้ องเรี ยน ภาพถ่ายภูมิทัศน์รอบ บก.ฝรก.
ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เอกสารหมายเลข ๒.๒
บก.ฝรก. มีพื้นที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่ ภาพถ่ายที่พักผู้เข้ารับการ
การจัดการเรียนการสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา ฝึกอบรม กองร้อยต่างๆ
อบรมมีความสะอาด และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดการ เอกสารหมายเลข ๒.๓
เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) ห้องเรียนในแต่ ภาพถ่ายสถานที่ประกอบเลี้ยง
ละหลั ก สู ต รมี ส่ื อ การเรี ย นครบถ้ ว น และมี จุ ด เชื่ อ มต่ อ เอกสารหมายเลข ๒.๔
อินเตอร์เน็ต โดยมีการปล่อยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ศึกษาอบรม ภาพถ่ายห้องน้า
เพื่อใช้ ในการศึกษาค้ นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบ เอกสารหมายเลข ๒.๕
บริการน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอกับจานวนผู้เข้ารับการอบรม ภาพถ่ายอาคารพยาบาล
(เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab เอกสารหมายเลข ๒.๖
มี ร ะบบคอมพิ ว เตอร์ ที่ ทั น สมั ย มี โ ปรแกรมฝึ ก ภาษา พร้ อ ม ภาพถ่ายห้องเรียน ซึ่งมี
ให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต WiFi
๒.๑๐) นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย ซึ่งสามารถใช้ เอกสารหมายเลข ๒.๗
ภาพถ่ายระบบบริการน้าดื่ม
ประกอบการฝึก (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) ดังต่อไปนี้
(1.) การปฐมพยาบาล

เอกสารหมายเลข ๒.๘

(2.) การต่อสู้ป้องกันตัว
(3.) การควบคุมฝูงชน

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง

(4.) การเจรจาต่อรองฯ
(5.) การฝึกยุทธวิธแี ละการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า

เอกสารหมายเลข ๒.๙
ตารางการใช้ห้อง Sound Lab

(6.) การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐

(7.) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร
(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี่/ผูโ้ ดยสาร
(9.) เครื่องฝึกยิงปืนจาลองสถานการณ์

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
เอกสารหมายเลข ๒.๑๑

(10.) Mobile eLearning Unit

ภาพถ่ายอุปกรณ์
ประกอบการฝึกต่างๆ
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ข้อที่
๓

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร เอกสารหมายเลข ๓.๑
ตลอดจนบริ เวณโดยรอบอย่างน้อ ยในเรื่ องประปาไฟฟ้ า ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภค
ระบบจ ากั ด ของเสี ย การจั ด การขยะรวมทั้ ง มี ร ะบบและ เอกสารหมายเลข ๓.๒
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ

ภาพถ่ายการจัดเวรยามรักษา

มีการจัดระบบสาธารรูปโภค ที่เหมาะสม เพียงพอต่ อ ความปลอดภัยของ บก.ฝรก.
การใช้งาน และมีระบบการกาจัดของเสียที่เหมาะสมถูกต้อง เอกสารหมายเลข ๓.๓
ตามหลักสากล (เอกสารหมายเลข ๓.๑) มีระบบความปลอดภัย ตัวอย่างคาสั่งเวรยามประจา
ที่ ดี เ ยี่ ย ม โดยมี ก ารจั ด เวรยามตลอด ๒๔ ชม.(เอกสาร สถานที่ราชการ บก.ฝรก.
หมายเลข ๓.๒– ๓.๓) มี การวางแผนแก้ ไขปัญ หาด้ านระบบ เอกสารหมายเลข ๓.๔
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ และระบบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี
(เอกสารหมายเลข ๓.๔ – ๓.๕)

สารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน บก.ฝรก.
เอกสารหมายเลข ๓.๕
ภาพถ่ายระบบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในเวรต่างๆ

4

ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการ เอกสารหมายเลข ๔.๑
บริการในประเด็นที๑่ ถึง๓ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ รายงานผลการประเมินความ
มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ศึ ก ษาอบรมต่ อ พึ ง พอใจของผู้ ศึ ก ษาอบรม
คุณภาพการบริการในด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งการ ต่ อ คุ ณ ภาพการบริ ก ารใน
เรียนรู้อื่นๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด้านกายภาพที่เหมาะสม ด้านการบริการห้องสมุดและ
ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และระบบสาธารณู ป โภคและ แหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ ได้ เอกสารหมายเลข ๔.๒
ค่าเฉลี่ย ๓.๙๘ จาก ๕ คะแนน พร้อมการสรุปผลการประเมิน รา ยงา นผ ลกา รป ระ เ มิน
ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ
รายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๔.๒)
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ข้อที่
๕

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็น เอกสารหมายเลข ๕.๑
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนอง ภาพถ่ายและรายงานการ
ประชุมงานเทคโนโลยีฯ
ความต้องการของผู้รับบริการ
มีการประชุมเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในด้านการบริการ เอกสารหมายเลข ๕.๒
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ บันทึกข้อความส่งข้อเสนอ
การจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและรักษา งบประมาณรายจ่ายประจาปี
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ และมีการ เอกสารหมายเลข ๕.๓
จัดทาคาของบประมาณเพิ่มเติมเพื่อนามาปรับปรุงการบริการ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนา
ความรู้วิชาชีพตารวจ บก.ฝรก.
ด้านต่างๆให้ดยี ิ่งขึ้น (เอกสารหมายเลข ๕.๑ – ๕.๔)
เอกสารหมายเลข ๕.๔
แบบข้อเสนองบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> ๔.๐๐

๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
ประเมิน เป้าหมาย
๔.๔๙
ดี
บรรลุ

ได้ ๕ คะแนน
๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้
ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๓.๙๘
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๔.๔๙ คะแนน
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้
๒. ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ ในการจั ด ระบบสาธารณู ป โภคที่ ดี มี ก ารซ่ อ มบ ารุ ง อยู่ เ สมอ
บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด
การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด
๒. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านแหล่งการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควร
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มโี อกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ สัตบุษย์

๑. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์
๒. ร.ต.ท.หญิง นัฐชกร กองแก้ว

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘

โทรศัพท์ : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔
: ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒

E-mail : yoth_scool@hotmail.com

E-mail : prakanpolice@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่ อ สร้ า งจิ ต ส านึ ก ให้เ ห็ น ว่ า เป็ น ความรั บ ผิด ชอบร่ ว มกั น ของทุ ก คนในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่มี
คุณภาพ
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดียิ่งขึ้น
เมื่อนานวัตกรรมมาใช้ช่วยให้การทางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕
คะแนน)
๒. มีการดาเนินการ
๒.๑ ให้ ความส าคั ญเรื่องการประกั นคุณภาพการศึ กษา โดยการแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน)
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๒.๒ มีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๓ มีการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน)
๓. มีการดาเนินการ
๓.๑ จัดให้มผี ู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน)
๔. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
๔.๑ การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๒ การจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด
(๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๓ การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปท าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรม
(๐.๒๕ คะแนน)
๔.๔ มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)
๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒ นาขึ้น
(๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าจะดาเนินการอย่างไรใน
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม
๒. มีการดาเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาหนดในข้อ ๑
๓. มี ก ารแต่ง ตั้ง คณะกรรมการประกั นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อก าหนดนโยบาย
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดาเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๔. มีเอกสารหลักฐานในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบกลไก และการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม
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๕. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพ
๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด
๙. มีเอกสารหลักฐานในการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรม
๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑

๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพ ระบบและกลไกการประกัน
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยศึกษา คุณภาพการศึกษาภายใน
เอกสารหมายเลข ๑.๒
อบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มี ก ารด าเนิ น การตามแนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
วางระบบ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน)
เอกสารหมายเลข ๑.๓
บก.ฝรก.เห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งประกั น คุ ณ ภาพ
รายงานการประชุมการ
การศึกษา มี นโยบายการประกั นคุณภาพของหน่ วย พยายาม
ทบทวนระบบ
ดาเนินการให้ระบบประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มี
ความทั่ ว ถึ ง ในทุ ก ๆ หน่ ว ยงาน ตลอดจนมี ก ารให้ ข้ อ มู ล แก่
บุ ค ลากรเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความเข้ า ใจนอกจากนี้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการวางระบบฯ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ดาเนินการ
ทบทวนและกาหนดระบบกลไกการประกั นคุ ณภาพ (เอกสาร
หมายเลข ๑.๓) ให้สอดคล้องกับพันธกิจและอัตลักษณ์ของหน่วย
ตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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ข้อที่
2

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒.๑

๒.๑ ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน คุ ณภาพการศึก ษา ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ ภายใน
เอกสารหมายเลข ๒.๒
ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๒ มี ก ารก าหนดนโยบายการประกั น คุ ณภาพ นโยบายการประกันคุณภาพ
ของ บก.ฝรก.
การศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
เอกสารหมายเลข ๒.๓
๒.๓ มีการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน)
ของ ตร.
บก.ฝรก.ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การด าเนิ น งานประกั น
เอกสารหมายเลข ๒.๔
คุณภาพการศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
รายงานการประชุมประจา
การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพื่อกาหนดนโยบาย
สัปดาห์
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และ
การด าเนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มี ก าร
ก าหนดนโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ บก.ฝรก.
(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ให้ ส อดรั บ กั บ นโยบายของ ตร.
(เอกสารหมายเลข ๒.๓) นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารติ ด ตามการ
ดาเนินการประกันคุณภาพอยู่เป็นระยะๆ ในการประชุมประจา
สัปดาห์ (เอกสารหมายเลข ๒.๔)
๓

มีการดาเนินการ

เอกสารหมายเลข ๓.๑

๓.๑ จั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ คาสั่งมอบหมายผูร้ ับผิดชอบ
การศึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่ บ ริ หาร พั ฒ นา และติ ด ตามการ งานประกันคุณภาพ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) การศึกษา
๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) เอกสารหมายเลข ๓.๒
บก.ฝรก. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด้าน เอกสารที่แสดงผลการ
การประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๑) โดย ดาเนินงานด้านการประกัน
กาหนดให้มีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการดาเนินงาน
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ด้ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒) เอกสารหมายเลข ๓.๓
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข เอกสารที่แสดงผลการ
๓.๓)
ดาเนินงานทีเ่ ป็นการ
ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก
4

มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
๑) การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)
๒) การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองเสนอต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด (๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน)
๓) การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปท าแผนพั ฒ นา
คุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๒๕ คะแนน)
๔) มีก ารดาเนิ นการตามแผนพัฒ นาคุณ ภาพไม่น้ อ ย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจดาเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายใน ดังนี้

เอกสารหมายเลข ๔.๑
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
เอกสารหมายเลข ๔.๒
รายงานการประเมินตนเอง
และใบปะหน้าส่งฯ บช.ศ.
เอกสารหมายเลข ๔.๓
รายงานการประชุมการ
จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วย
เอกสารหมายเลข ๔.๔

๑) มี ค ณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ผลการดาเนินการตามแผนฯ
(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด าเนิ น การควบคุ ม ติ ด ตามการ
ดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ
๒) ฝ่ า ยบริ ก ารการฝึ ก อบรม(งานประกั น ฯ) จั ด ท า
รายงานการประเมินตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕
ม.ค. ของทุกปี (เอกสารหมายเลข ๔.๒)
๓) มีการประชุมผู้บริหารและข้าราชการร่วมกัน
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๔.๓)
๔) แต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพมากกว่าร้อยละ ๘๐ (เอกสารหมายเลข ๔.๔)
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ข้อที่
5

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๕.๑

มีการดาเนินการ

๕.๑ มี แ นวปฏิ บั ติ ที่ ดี ห รื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คู่มือแนวทางการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มี ก ารเผยแพร่ใ ห้ หน่ ว ยงานอื่ น สามารถน าไปใช้ ภายใน
เอกสารหมายเลข ๕.๒
ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน)
ฝ่ า ยบริ ก ารการฝึ ก อบรม(งานประกั น ฯ) จั ด ท า การเผยแพร่คู่มอื แนว
นวัตกรรมด้านการประกั นคุณ ภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑) ทางการดาเนินงานประกัน
ที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมพั ฒ นาขึ้ น ใช้ ใ นการพั ฒ นาการประกั น คุณภาพการศึกษาภายในใน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิ งให้กับหน่วยศึกษา เว็บไซต์ของหน่วย
อบรมหรื อ สถาบั น อื่ น ตลอดจน าไปเผยแพร่ ใ ห้ ห น่ ว ยอื่ น
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดยได้อัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ของ
หน่วย (เอกสารหมายเลข ๕.๒)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความสาคัญกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดี
๒. กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัตงิ านปกติ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ สัตบุษย์

๑. พ.ต.ต.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์
๒. ร.ต.ท.หญิง นัฐชกร กองแก้ว

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒
: ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔

E-mail : yoth_scool@hotmail.com

E-mail : prakanpolice@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมตรวจสอบความสาเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่กาหนด มี
ระบบและกลไกที่ชัดเจน และนาผลที่ได้จากการดาเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใช้ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑ หน่ว ยศึกษาอบรมมีก ารทบทวนระบบกลไกให้สอดคล้ องกับมาตรฐานที่กาหนด และ
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
๒ หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการ
พิจารณาจากผู้มอี านาจสูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
๓. มีการดาเนินการ
๓.๑ หน่วยศึกษาอบรมมีการนาผลการประเมินตนเอง (SAR) ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การดาเนินงานให้ดีข้นึ อย่างสม่าเสมอ โดยมีแผนการดาเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ หน่วยศึกษาอบรมมีการนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณ ภาพ
การดาเนิน งานให้ดีขึ้น อย่า งสม่าเสมอ โดยมีแ ผนการดาเนิน งานหรือ มาตรการที่ช ัด เจน (๐.๕
คะแนน)
๔ หน่วยศึกษาอบรมมีการดาเนินงานโดยนาระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วน
หนึ่งของการดาเนินงาน
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๕ หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแต่ละฝ่าย/แผนก/งาน ใน
สังกัด มีการยกย่องเชิดชู ฝ่าย/แผนก/งาน ที่ดาเนินงานได้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ สามารถเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่าทุกหน่วยงานของหน่วยศึกษาอบรมได้นาผลการประกันคุณภาพ
ภายในมาทบทวนมีระบบกลไกสอดคล้องกับมาตรฐานตามที่กาหนดและเหมาะสมกับ อัตลักษณ์ของ
หน่วยศึกษาอบรม
๒. รายงานการประเมินตนเองของหน่วยศึกษาอบรมที่เป็นไปตามมาตรฐาน
๓. หลักฐานการเผยแพร่ที่รายงานผลให้สาธารณชนรับทราบเกี่ยวกับผลการประเมินตนเองของ
หน่วยศึกษาอบรม
๔. แผนงานหรือมาตรการที่เกิดจากการนาผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดาเนินงานให้ดีข้นึ
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงการพัฒนากระบวนการดาเนินงานที่สอดคล้อง
กับการประกันคุณภาพภายใน
๖. บั น ทึ ก รายงานการประชุ ม ในการพิ จ ารณาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในของแต่ ล ะ
หน่วยงานในสังกัด เพื่อยกย่องเชิดชูให้แก่หน่วยงานที่ดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย เอกสารหลักฐานที่
แสดงถึงการเผยแพร่แบบอย่างการดาเนินงานที่มปี ระสิทธิภาพให้หน่วยงานอื่น ๆ ทราบอย่างทั่วถึง
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หน่ วยศึ กษาอบรมมี การทบทวนระบบกลไกให้ สอดคล้ องกั บ เอกสารหมายเลข ๑.๑
มาตรฐานที่กาหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม รายงานการประชุม
บก.ฝรก. จัดประชุมคณะกรรมการวางระบบฯ (เอกสาร คณะกรรมการวางระบบฯ
หมายเลข ๑.๑) เพื่อทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพให้ เอกสารหมายเลข ๑.๒
สอดคล้องกับมาตรฐานและอัตลักษณ์ของหน่วย “เป็นตารวจ รายงานการประชุมการจัดทา
มืออาชีพด้านยุทธวิธแี ละปฏิบัติการ” (เอกสารหมายเลข ๑.๒) แผนปฏิบัติราชการประจาปี

2

หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดทารายงานการประเมินตนเองที่ เอกสารหมายเลข ๒.๑
เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการพิจารณาจากผู้มีอานาจ รายงานการประเมินตนเอง
เอกสารหมายเลข ๒.๒
ทุกหน่วยในสังกัด ส่งข้อมูลตัวบ่งชี้ ที่ตนเองรับผิดชอบ การเผยแพร่รายงานการ
ให้แก่ ฝ่ ายบริการการฝึกอบรม(งานประกั นฯ) เพื่ อจัดทา SAR ประเมินตนเอง (SAR) ใน
(เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพื่อนาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา เว็บไซต์ของ บก.ฝรก.
สูงสุดและเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ

และเผยแพร่ ผ ลการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในให้ แ ก่
สาธารณชนทราบทางเว็บไซต์ (เอกสารหมายเลข ๒.๒)ของหน่วย
๓

หน่วยศึกษาอบรมมีการนาผลการประเมินตนเอง และผล เอกสารหมายเลข ๓.๑
การประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ รายงานการประชุมการ
ดาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่าเสมอ มีแผนการดาเนินงาน พัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
หรือมาตรการที่ชัดเจน
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางนาผลการประเมิน การศึกษาภายใน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแจ้ ง ให้ บุ ค ลากรในหน่ ว ยทุ ก คนรั บ ทราบ เอกสารหมายเลข ๓.๒
จากนั้ น คณะผู้ บ ริ ห าร และข้ า ราชการต ารวจชั้ น สั ญ ญาบั ต ร แผนพัฒนาการดาเนินงาน
ประชุมวางแผนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพภายใน ประกันคุณภาพของหน่วย
และกาหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการดาเนินการ (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑) พร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาการดาเนินงานของ
หน่วย (เอกสารหมายเลข ๓.๒)
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ตลอดจนร่วมกันจัดทาเป็นคู่มือแนวทางการดาเนินการประกัน เอกสารหมายเลข ๓.๓
คุ ณ ภาพภายใน (เอกสารหมายเลข ๓.๓) ของหน่ ว ยต่ อ ไป คู่มือแนวทางการดาเนินการ
เพื่อให้บุคลากรทุกคนในหน่วยมีความเข้าใจเป็นไปในแนวทาง ประกันคุณภาพภายใน
เดียวกัน
4

หน่วยศึกษาอบรมมีการดาเนินงานโดยนาระบบการประกัน เอกสารหมายเลข ๔.๑
การดาเนินงานกิจกรรม ๕ ส
คุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
บก.ฝรก. มีการดาเนินการ ดังนี้

ประจาปี ๒๕๕๘ ของ บก.

๑) ระบบประกันคุณภาพ ๕ ส (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ฝรก.
กองบั ง คั บ การฝึ ก อบรมต ารวจกลาง ยั ง ได้ ใ ช้ ร ะบบ เอกสารหมายเลข ๔.๒
คุณภาพ ๕ ส เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานในทุกกอง คู่มือแนวทางการดาเนินงาน
ประกันฯ
กากับ
เอกสารหมายเลข ๔.๓
๒) การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓) มี ก ารมอบหมายหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบให้ แ ต่ ล ะหน่ ว ย คาสั่งมอบหมายหน้าที่
ด าเนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน โดยระบุ ไ ว้ ใ นคู่ มื อ แนว รับผิดชอบตัวบ่งชีฯ้
ทางการด าเนิ น งานประกั น ฯ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) การ
มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชีส้ อดคล้องกับภาระงาน
ของแต่ละฝ่าย (เอกสารหมายเลข ๔.๓) ไม่ถือว่าเป็นการเพิ่ม
ภาระงาน เนื่อ งจากเป็ น ภารกิ จ ประจ าที่ ด าเนิ น การอยู่ แ ล้ ว
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยได้ถูกหลอมรวม
เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตงิ านตามปกติ
5

หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพ เอกสารหมายเลข ๕.๑
ภายในของแต่ละฝ่าย/แผนก/งาน ในสังกัด มีการยกย่อง คาสั่งคณะกรรมการประเมิน
เชิดชู ฝ่าย/แผนก/งาน ที่ดาเนินงานได้สาเร็จตามเป้าหมาย คุณภาพภายใน
เอกสารหมายเลข ๕.๒
ที่วางไว้ สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของ ผลการตรวจการดาเนินงาน
บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕.๑) เพื่อประเมินผลการประเมิน
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

คุณภาพภายใน (เอกสารหมายเลข ๕.๒) ของแต่ละหน่วยงาน เอกสารหมายเลข ๕.๓
ใน บก.ฝรก. เมื่ อ ได้ ผ ลการประเมิ น แล้ ว มี ก ารยกย่ อ งเชิ ด ชู หนังสือยกย่องหน่วยงาน
(เอกสารหมายเลข ๕.๓) หน่วยงานที่ดาเนินงานได้สาเร็จตาม ต้นแบบที่มผี ลการดาเนิน
เป้าหมายที่วางไว้ และเป็น Best Practice ให้แก่ฝ่ายอื่นได้

กิจกรรม ๕ ส ดีเด่น

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการนาระบบพัฒนาคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตงิ าน
๒. บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี
๒. ด.ต.หญิง พิกุล พรมอุทิศ
๓. ส.ต.อ.หญิง ชรัญภัทร ดวงตาปิยะชัย

โทรศัพท์ : ๐81-924-7683

โทรศัพท์ : ๐81-924-7683
: ๐๘0-047-5767
: ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อนาไปสูก่ ารกาหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึน้ กับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือ
เทียบเท่าขึน้ ไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒. การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
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๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการดาเนินการของหน่วยศึกษา
อบรม และหรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกาหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วย
ศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัตงิ านประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการดาเนิน งานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่ สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่กาหนด หรือผลการ
ดาเนินงานและผลสาเร็จของการดาเนินงานที่เกิดขึน้ จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ
๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัตทิ ี่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
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ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
รายงานการประชุมการ

ทบทวนอัตลักษณ์
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) เอกสารหมายเลข ๑.๒
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน) แผนการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ๒๕๕๘
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีการดาเนินการ ดังนี้
 กาหนดอัตลักษณ์ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ที่สอดคล้องกับ เอกสารหมายเลข ๑.๓
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วย (เอกสาร
หมายเลข ๑.๒)
 มีการจัดทาแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์
(เอกสารหมายเลข ๑.๓)
 มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ (เอกสารหมายเลข
๑.๔)
 มีการรายงานผลการดาเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๕)

แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๑.๔
เอกสารการดาเนินการตาม
แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๑.๕

๑.๖) และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ

หนังสือรายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ

ดาเนินการในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑.๗)

เอกสารหมายเลข ๑.๖

 มีการประเมินผลแผนการดาเนินการ (เอกสารหมายเลข

เอกสารการประเมินแผนฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๗
รายงานการประชุมการ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามอัตลักษณ์ และ
แผนพัฒนาฯปี ๒๕๕๙
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ข้อที่
2

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ เอกสารหมายเลข ๒
๒.๑ แผนการฝึกอบรม
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ ๘๐
หลักสูตรต่างๆ ประจาปี
(เอกสารหมายเลข ๒)
งบประมาณ ๒๕๕๘
๒.๒ รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรมตามอัต
ลักษณ์

3

มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ เอกสารหมายเลข ๓.๑
การดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเน้น รายงานการประชุมการ
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
 มีการนาผลการประเมิ นมากาหนดแนวทางในการพั ฒนา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๓.๒
 เข้าร่วมการปรับปรุงตารา/คู่มือ และการจัดทาแผนการสอน เอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจทุกปี (เอกสารหมายเลข ปรับปรุงตารา/คู่มือ และการ
จัดทาแผนการสอนหลักสูตร
๓.๒)
 ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านยุทธวิธี นักเรียนนายสิบตารวจ และ
และปฏิบัตกิ าร ตามอัตลักษณ์ของหน่วย (เอกสารหมายเลข หลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธวิธีอื่นๆ
กิจกรรมการฝึกอบรมในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๓.๑)

๓.๓)

เอกสารหมายเลข ๓.๓
แถลงหลักสูตรและโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

4

ได้ รั บการยกย่ องระดั บกองบังคั บการ หรื อกองบั ญชาการ เอกสารหมายเลข ๔
๔.๑ ภาพและข่าวการปฏิบัติงาน
หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผู้สาเร็จการฝึกอบรมจาก บก.ฝรก. มีผลการปฏิบัตงิ าน ของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
ที่สร้างคุณประโยชน์และคุณค่าให้แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ ๔ . ๒ ผ ล ง า น ดี เ ด่ น ข อ ง
และสังคม และได้รับการยกย่อง (เอกสารหมายเลข ๔)
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๔ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๔ ข้อ

๔

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์
อัก ษรเป็ น รูป ธรรมชั ดเจน สอดคล้ องกั บภารกิจ หลัก ของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึ กษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.
ฝรก.
๓. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึก ยุทธวิธีและปฏิบัติการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรพั ฒ นากระบวนการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ สัตบุษย์

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี
๒. ส.ต.อ.หญิง สินีรัตน์ ยุทธกิจ
๓. ส.ต.อ.หญิง ชรัญภัทร ดวงตาปิยะชัย

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘

โทรศัพท์ : ๐81-924-7683
: ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔
: ๐๙๐-๘๘๐-๙๙๘๖

E-mail : yoth_scool@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ
ตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น
เป็นหนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินการ
๑.๑ กาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
๒. มีการดาเนินการ
๒.๑ มีการกาหนดตัวบ่งชีใ้ นการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ มีระดับความสาเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน)
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
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๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการนาผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึง การกาหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย
ศึกษาอบรม นิยามความหมาย และเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
๒. เอกสารหลักฐานการกาหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสาเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม
๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการ
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัตอิ ย่างสมบูรณ์
๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนาผลไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑.๑
๑.๑ กาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสม รายงานการประชุมการ
จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
และปฏิบัตไิ ด้ (๐.๓๓ คะแนน)
มีการดาเนินการ

๑.๒ นิ ย ามความหมายเอกลั ก ษณ์ ข องหน่ ว ยศึ ก ษา ประจาปี ๒๕๕๙
อบรม (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษา
อบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
บก.ฝรก.ได้ ร่ วมกั น ประชุ ม (เอกสารหมายเลข ๑.๑)
เพื่อกาหนดเอกลักษณ์ว่าเป็น “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีตารวจ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ” ซึ่งได้ให้คานิยามเอกลักษณ์ไว้ว่า
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

“ศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลางเป็นแหล่งรวมการฝึกอบรมทางด้าน เอกสารหมายเลข ๑.๒
ยุทธวิธตี ารวจให้แก่ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ” จากผลการ แผนปฏิบัตริ าชการ ประจาปี
ดาเนินงานของ บก.ฝรก.ที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๑.๓) เป็น ๒๕๕๘
ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด แล้ ว ว่ า บก.ฝรก.เป็ น หน่ ว ยฝึ ก อบรมที่ มี ค วาม เอกสารหมายเลข ๑.๓
เชี่ ยวชาญในด้ านการฝึ กยุ ทธวิธี ตารวจต่ างๆ เนื่ องจากได้ รั บ หนังสือสั่งการให้ บก.ฝรก.
มอบหมายภารกิจจาก ตร.ให้จัดการฝึก อบรม พัฒนาหลักสูตร ดาเนินการฝึกอบรม
การฝึ กอบรมยุ ทธวิธี พั ฒนาคู่มือและแนวทางการฝึก อบรม หลักสูตรต่างๆ
ตลอดจนการยกระดับ การฝึ ก อบรมด้ า นยุ ท ธวิ ธีใ ห้ เ ทีย บเท่ า เอกสารหมายเลข ๑.๔
มาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข ๑.๔)
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
การพัฒนาหลักสูตร แนว
ทางการฝึกอบรม
๒

มีการดาเนินการ

เอกสารหมายเลข ๒.๑

๒.๑ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) รายงานการประชุมการ
๒.๒ มีระดับความสาเร็ จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ๒๕๕๘
(๐.๕ คะแนน)
ตัวบ่งชี้ ของเอกลักษณ์ของหน่วยคือ จัดการฝึกอบรม เอกสารหมายเลข ๒.๒–๒.๑๔
หลักสูตรด้านยุทธวิธีตารวจตามลักษณะที่ได้นิยามไว้ (เอกสาร การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
หมายเลข ๒.๑) ดังนี้
๑. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer
Survival Tactic/OST) (เอกสารหมายเลข ๒.๒)
๒. การปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB)
(เอกสารหมายเลข ๒.๓)
๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล
(Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC (เอกสาร
หมายเลข ๒.๔)
๔. การปฐมพยาบาลขัน้ สูง (Advanced First Aid/AFA)
(เอกสารหมายเลข ๒.๕)
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic
Firearms) (เอกสารหมายเลข ๒.๖)
๖. การยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) (เอกสาร
หมายเลข ๒.๗)
๗. ผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) (เอกสาร
หมายเลข ๒.๘)
๘. การเจรจาต่ อ รองบุ ค คลในภาวะวิ ก ฤต (Crisis
Negotiation) (เอกสารหมายเลข ๒.๙)
๙. การขั บ ขี่ ร ถยนต์ ขั บ เคลื่ อ น ๔ ล้ อ (๔ ×

WD)

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๐)
๑๐. การป้ องกันการโจมตี เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing
Attack on Soft target) (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑)
๑๑. การอารั ก ขาบุ ค คลส าคั ญ (VIP

Protection)

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๒)
๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับ
การควบคุมฝูงชน (เอกสารหมายเลข ๒.๑๓)
๑๓. การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย (Rescue) (เอกสาร
หมายเลข ๒.๑๔)
ระดั บ ความส าเร็ จ ของตั ว บ่ ง ชี้ ก าหนดร้ อ ยละ ๑๐๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
3

มีก ระบวนการและกลไกขับ เคลื่อ นสู่ ก ารปฏิ บัติ ที่ชั ดเจน เอกสารหมายเลข ๓
เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
และต่อเนื่อง
บก.ฝรก.มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนในการ กระบวนการและกลไก
ดาเนินงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน มีการ ขับเคลื่อนสูก่ ารปฏิบัติ
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดาเนินการ มีการรายงานผล
การดาเนินงานที่ชัดเจน
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ข้อที่
4

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๔

มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

บุคลากรใน บก.ฝรก.มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม คาสั่งตั้งกองอานวยการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และ
หลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับ
คาสั่งมอบหมายหน้าที่คณะ
ผู้รับผิดชอบประจาหลักสูตร
ต่างๆ
5

เอกสารหมายเลข ๕

มีการดาเนินการ

เอกสารการวิเคราะห์และ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มี ก ารน าผลการประเมิ น เอกลั ก ษณ์ ไ ปใช้ ประเมินผล
ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
มี ก ารวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการด าเนิ น งานใน
ภาพรวม พร้อ มทั้งนาผลการประเมิ นไปพัฒ นาปรับ ปรุงการ
ดาเนินงานในปีถัดไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

๕

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีตารวจ ซึ่งมีความ
พร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก และวิทยากร
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
๒.พ.ต.อ.วิชาธร ผิวพรรณ

๑. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้าเลิศ
๒. พ.ต.ท.ยุทธการ ศรีวิชัยมูล
๓. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา บุนนาค
๔. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หาญแรง
๕. ร.ต.ต.หญิง อรสุมน มีแสงเพ็ชร

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔
: ๐๘๑-783-6537

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒
: ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙
: ๐๘6-๑73-0873
: ๐๘1-114-7938
: ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔

E-mail : aoypupu@hotmail.com

E-mail : nok_lert@hotmail.com
: vios3753@gmail.com
: apt.cptd@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะนา ป้องกันหรือการแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยคานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้
การชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้นา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตสานึกสาธารณะและการมีส่วนร่ วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหา
สังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
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หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือ
เทียบเท่าขึน้ ไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการ
เดียวกัน สาหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ดาเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ดาเนินงาน โดยมี
บทบาทในการชีน้ า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการ
ประเมินความรูค้ วามเข้าใจ และผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน
๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการดาเนินงานของโครงการ
๕. เอกสารหลั ก ฐานข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง การได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ กองบั ง คั บ การ หรื อ
กองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
โครงการเยาวชนยุ ค ใหม่

ห่างไกลยาเสพติด
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) เอกสารหมายเลข ๑.๒
๑.๔ มี ก ารน าผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ ง (Act)(๐.๒๕ โครงการต้นกล้าความดี
เอกสารหมายเลข ๑.๒
คะแนน)
 กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีโครงการในการชี้นาและ/ โครงการคนดีศรีสังคม
หรื อ แก้ ปั ญหาสั งคม(สิ่ งเสพติ ด อุ บั ติ ภั ย และจิ ตสาธารณะ) เอกสารหมายเลข ๑.๔
(เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑.๔)

โครงการเมืองสวยน้าใส

 มีการดาเนินการตามโครงการ และมอบหมายให้ข้าราชการ
ตารวจปฏิบัติตามโครงการไว้โดยระบุส ถานที่ และห้วงเวลา
การดาเนินการอย่างชัดเจน
 มีการประเมินผลและสรุปผลการดาเนินโครงการและวิเคราะห์
ให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนาในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณถัดไป
2

การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
การดาเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ
๘๐ (เอกสารหมายเลข ๒) โดย บก.ฝรก.มีการจัดโครงการที่ชนี้ า

เอกสารหมายเลข ๒
สรุปผลการดาเนินโครงการ
ต่างๆ

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม ดังนี้
 โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
 โครงการต้นกล้าความดี
 โครงการคนดีศรีสังคม
 โครงการเมืองสวยน้าใส
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ข้อที่
๓

ผลการดาเนินงาน
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓.๑

ผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์และ ภาพกิจกรรมและผลการ
ประเมินโครงการเยาวชน
สร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้
ยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
๑. โครงการเยาวชนยุคใหม่ ห่างไกลยาเสพติด
(เอกสารหมายเลข ๓.๑) เป็นโครงการที่ดาเนินการที่ ร.ร.บ้าน
คลองบางกระจัน ส่งผลให้เยาวชนมีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษของยาเสพติด และทราบวิธปี ฏิบัตติ นให้ห่างไกลยาเสพติด

เอกสารหมายเลข ๓.๒
ภาพกิ จ กรรมและผลการ
ประเมิ น โครงการต้ น กล้ า

ถือเป็นเกราะป้องกันการเกิดปัญหาสังคม และเป็นการลด
อาชญากรรมอีกทางหนึ่ง ตลอดจนให้บริการจิตสาธารณะ โดย
การปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ทาสีสนามเด็กเล่น ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ

ความดี
เอกสารหมายเลข ๓.๓
ภาพกิจกรรมและผลการ

ที่ชารุดให้กลับมาใช้งานได้
๒. โครงการต้นกล้าความดี (เอกสารหมายเลข ๓.๒)

ประเมินโครงการคนดีศรี
สังคม

เป็นโครงการที่ดาเนินการขึ้นเพื่อเสริมสร้างจิตสานึกในการเป็น

เอกสารหมายเลข ๓.๔

คนดี รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมให้แก่เยาวชน
๓. โครงการคนดีศรีสังคม (เอกสารหมายเลข ๓.๓)
เป็นโครงการทีด่ าเนินการขึ้นเพือ่ ปลูกฝังเมล็ดพันธุ์แห่งความดี

ภาพกิ จ กรรมและผลการ
ประเมินโครงการเมืองสวย
น้าใส

ให้แก่เด็กและเยาวชนที่เคยหลงผิด เคยกระทาความผิด เป็นการ
จัดกิจกรรมให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้มีภูมิต้านทานที่แข็งแกร่ง
สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข เป็นคนดีของครอบครัวและ
สังคมต่อไป
๔. โครงการเมือ งสวยน้ าใส (เอกสารหมายเลข ๓.๔)
ส่งผลกระทบให้สภาพแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น เป็นการเปิดเส้นทาง
สัญจรทางน้า และสะอาดขึน้ ลดปัญหาน้าเน่าเสีย ทาให้ชุมชนมี
สุขอนามัยที่ดีข้นึ
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ข้อที่
4

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญ ชาการ เอกสารหมายเลข ๓.๔
ใบประกาศยกย่องการ
หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการด าเนิน โครงการเป็น ที่ย อมรับ และได้รั บการยก ดาเนินโครงการจาก
ย่องในระดับอาเภอพุทธมณฑล (เอกสารหมายเลข ๔.๑) และ นายอาเภอพุทธมณฑล
เอกสารหมายเลข ๓.๔
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน (เอกสารหมายเลข ๔.๒)
ใบประกาศยกย่องการ
ดาเนินโครงการจาก ผบก.
สบส.

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๔ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๔ ข้อ

๔

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
มีการประสานความร่วมมือในการดาเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทาให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานในพืน้ ที่ที่ได้จัดโครงการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการ
ดาเนินการในปีต่อไป ซึ่งจะได้เป็นการแก้ปัญหาของชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินตนเอง
จากการตรวจประเมินตนเอง ๒๐ ตัวบ่งชี้ ของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง ได้คะแนน
เฉลี่ยผลการประเมิน ๔.๙๓ อยู่ในระดับ ดีมาก รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน มีดังนี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัว
บ่งชี้
พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
๔. จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๕. จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๖. ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๗. ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
๑๐. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
๑๑. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
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คะแนน

ระดับคุณภาพ

๔.๕๔
๔.๘๓

ดีมาก
ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕

ดีมาก

๕
๔.๗๔

ดีมาก
ดีมาก

๕
๔.๙๓

ดีมาก
ดีมาก
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กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ตัวบ่งชี้
๑๒. ผลการปฏิบัตติ ามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วย
ศึกษาอบรม
๑๓. ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและธารงรักษา
ไว้ซ่งึ บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑๔. การบริหารความเสี่ยง
๑๕. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๖. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๑๗. การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
๑๘. ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่
หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
๑๙. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ด้านมาตรการส่งเสริม
๒๐. ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมชีน้ า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ๒๐ ตัวบ่งชี้
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คะแนน
๔.๘๗

ระดับคุณภาพ
ดีมาก

๕

ดีมาก

๕
๔.๔๙

ดีมาก
ดี

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

๔.๙๑

ดีมาก

๔

ดี

๕
๔.๕๐

ดีมาก
ดี

๔

ดี

๔.๘๒

ดีมาก
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๓.๒ แนวทางการพัฒนา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๒๐ ตัวบ่งชีด้ ังกล่าวข้างต้น ของกองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง ได้มกี ารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีรายละเอียด ดังนี.้ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. บก.ฝรก. มีความพร้อมในด้าน ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สรรหาเข้ามาสอนหลักสูตร
ต่างๆ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง มีความรู้เชิงลึกในเรื่องที่สอน สามารถ
ถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานใน
อนาคตได้
2. หลั ก สู ต รที่ บก.ฝรก.ด าเนิ น การจั ด ขึ้ น นั้ น ค่ อ นข้ า งหลากหลาย และครอบคลุ ม การ
ปฏิบัติ งานของข้า ราชการต ารวจเกือบทุกด้ าน ซึ่งเป็ นการพัฒนาประสิทธิภ าพการปฏิ บัติงานของ
บุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติอย่างแท้จริง
3. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาข้อมูล
ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป
4. ผู้ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมจาก บก.ฝรก. มี ค วามรู้ ค วามสามารถ ตลอดจนมี คุ ณ ธรรม
จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ
5. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลัก สูตรไว้ ทุกหลัก สูตรที่มี การฝึกอบรม ท าให้ครู อาจารย์
สะดวกในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษา
อบรม
6. ครูอาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอย่างดี
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ
7. ครูอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
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จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1. วิชาที่นักเรียนนายสิบตารวจเรียนมีจานวนมากเกินไป ควรจะบูรณาการเนื้อหาวิชาที่
ซ้าซ้อนเข้าไว้เป็นวิชาเดียวกัน เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ

วิธีการดาเนินการ

ประเมินตนเอง

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 วิ ช า ที่ นั ก เ รี ย น น า ย สิ บ  ป รั บ ป รุ ง ห ลั ก สู ต ร โ ด ย  ต้น
ตารวจมีจานวนมากเกินไป

บู ร ณาการเ นื้ อ หาวิ ช า ที่

ปีงบประมาณ

ซ้ า ซ้ อ น เ ข้ า ไ ว้ เ ป็ น วิ ช า

๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
 ทุก กก.

เดียวกัน
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์มคี วามสามารถในการนาองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดทานวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ
๒. นวัตกรรมที่จัดทาขึน้ เป็นประโยชน์และเป็นเครื่องช่วยฝึกที่มีคุณภาพ ทาให้การฝึกยิงปืน
และยุทธวิธมี ีประสิทธิภาพมากขึน้
๓. นวั ต กรรมที่ จั ด ท าขึ้ น สามารถน าไปใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ต รงตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้
๔. บก.ฝรก.มีครูที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถดัดแปลง
วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทางานวิจัย และงานนวัตกรรมให้มากขึน้
๒. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทานวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

๑๓๗ | ห น้ า

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 ค ว ร ข อ รั บ ก า ร  ก ลุ่ ม ง า น อ า จ า ร ย์ แ ล ะ ฝ่ า ย  ตลอด

ผู้รับผิดชอบ
 กอจ.

สนับสนุนงบประมาณ

ปกครองฯควรแสวงหาความ

ปีงบประมาณ  ฝ่ายปกครองฯ

ในการจัดทานวัตกรรม

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

๒๕๖๐

สื่ อ การสอ นในการ

เ พื่ อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

ฝึก อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร

งบประมาณเพิ่มเติม

 ฝ่า ยบริก ารการ
ฝึกอบรม

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการบริการวิชาการ
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. หน่ วยงานเป็ นที่ ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้ เคี ยง จึงมีการประสานขอรับการสนั บสนุ น
วิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติต่างๆ รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
๒. สามารถให้ บ ริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นกิ จ การต ารวจส าหรั บ หน่ ว ยงานภายนอกได้ อ ย่ า ง
เหมาะสม รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓. มีการประชาสัมพันธ์จุดบริการให้กับชุมชนและสังคมทราบ
๔. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านจุดบริการ เป็นลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งเป็นที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจานวนมากและมีความหลากหลาย
๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และนาไปบูรณาการในการดาเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต
ที่ดี
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๓. บุคลากรของ บก.ฝรก. ให้ความร่วมมือในโครงการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติศิลปะและวัฒนธรรมเป็นอย่างดี
๔. ผู้บังคับบัญชาให้ความเอาใจใส่ในสภาพความเป็นอยู่ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดยการ
ซ่อมแซมสภาพห้องเรียน อาคารที่พักกองร้อย และห้องน้าห้องสุขา
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
๓. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านมากขึน้
๔. ผู้ บ ริ ห ารปฏิ บั ติ ต นเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี แ ละปฏิ บั ติ ต ามบทบาทหน้ า ที่ ข องผู้ บ ริ ห ารอย่ า ง
ครบถ้วน ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างเต็มตาม
ศักยภาพของตน
๕. ผู้บังคับบัญชามีการกระจายอานาจการตัดสินใจสู่ผู้บังคับบัญชาในระดับรองลงมาอย่าง
เหมาะสม
๖. ผู้บริ หารของหน่ วยเห็น ความสาคัญ ของบุ คลากรทุก คน มีก ารจัดสวัส ดิก ารที่ดี และ
ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพ
๗. บก.ฝรก. มีบรรยากาศของการทางานร่วมกันที่ดี มีความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกัน
๘. ผู้บริหารสร้างคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน ดาเนินการโดย
สร้างสภาพ แวดล้อมในการทางานให้บุคลากรมีความพึงพอใจ นาเทคโนโลยีมาอานวยความสะดวกใน
การปฏิบัติงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างฝ่ายบริหารกับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และระหว่าง
บุคลากรผู้ปฏิบัตงิ าน ด้วยกันเอง
๙. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
๑๐. มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็น
ระยะ
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๑๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้
๑๒. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการซ่อมบารุงอยู่เสมอ
บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. บุคลากรที่ดาเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน
ในหน้าที่ต่อคนเกินกาลัง เนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย
๒. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด
การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด
๓. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านแหล่งการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควร
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มโี อกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 บุคลากรที่ดาเนินการเรื่อง  ปรั บ เ กลี่ ย ก าลั ง พลให้ มี  ตลอด
บ ริ ห าร ค ว ามเ สี่ ย ง มีไ ม่

ความสมดุลกับภาระงานที่

ปีงบประมาณ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ปฏิบัติ

๒๕๖๐

 ควรสรรหาบรรณารั ก ษ์  จั ด หาบรรณารั ก ษ์ หรื อ  ตลอด

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ายอานวยการ

 ฝ่ายอานวยการ

หรื อ บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้

บุค ลากรที่ มี ความรู้ เ ฉพาะ

ปีงบประมาณ  ฝ่า ยบริก ารการ

เฉพาะทางในการบริ ห าร

ทางในการบริ ห ารจั ด การ

๒๕๖๐

จั ด ก า ร ห้ อ ง ส มุ ด ก า ร

ห้องสมุดมาปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

จั ด ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ
ห้องสมุด
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ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

 ปรั บ เปลี่ ย นกฎระเบี ย บ  ประชุ ม หารื อการปกครอง  เดือน ก.พ.๖๐  ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง
ปกครอง ให้ นสต. ได้ มี

บังคับบัญชา นสต. ในเรื่อง

และกิจ การการ

โอกาสได้ ใ ช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้

การใช้ เ ทคโนโลยี ส่ื อ สาร

ฝึกอบรม

ต่างๆ ได้เต็มที่

และแหล่ ง เรี ย นรู้ ใ นการ
สืบค้น

 ฝ่า ยบริก ารการ
ฝึกอบรม
 กอจ.

กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความสาคัญกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดี
๒. กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัตงิ านปกติ
๓. มีการนาระบบพัฒนาคุณภาพเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัตงิ าน
๔. บุคลากรทุกฝ่ายให้ความร่วมมือในการดาเนินการประกันคุณภาพเป็นอย่างดี
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการกาหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่เป็นลายลักษณ์
อัก ษรเป็ น รูป ธรรมชั ดเจน สอดคล้ องกั บภารกิจ หลัก ของ บก.ฝรก. และมาตรฐานการศึ กษาของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๒. มีแผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.
ฝรก.
๓. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
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๔. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธตี ารวจ ซึ่งมีค วามพร้อม
ในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก และวิทยากร
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. ควรพั ฒ นากระบวนการติ ด ตามผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ

วิธีการดาเนินการ

ประเมินตนเอง


ระยะเวลา
ดาเนินการ

ควรพัฒนากระบวนการ

 จัดทาข้อมูลสารสนเทศผู้

 ตลอด

ติดตามผลการปฏิบัตงิ าน

เข้าอบรมให้เป็นระบบ

ปีงบประมาณ

ของผู้สาเร็จการศึกษา

โดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์

๒๕๖๐

อบรมให้มปี ระสิทธิภาพ

e-mail ตลอดจนช่องทาง

ยิ่งขึ้น

การติดต่อทางโซเชียลมีเดีย

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่า ยบริก ารการ
ฝึกอบรม

เช่นID Line/ Instagram/
Facebook
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการประสานความร่วมมือในการดาเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทาให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรมีการติดตามผลการดาเนินงานในพืน้ ที่ที่ได้จัดโครงการอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการ
ดาเนินการในปีต่อไป ซึ่งจะได้เป็นการแก้ปัญหาของชุมชนนั้นๆ อย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

วิธีการดาเนินการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 ควรมี ก ารติ ด ตามผลการ  ห ลั ง จ า ก จั ด กิ จ ก ร ร ม /  ตลอด

ผู้รับผิดชอบ
 กอจ.

ด าเนิ น งานในพื้ น ที่ ที่ ไ ด้ จั ด

โครงการให้ กั บ ชุ ม ชนแล้ ว

ปีงบประมาณ  ฝ่ายปกครองฯ

โครงการอยู่อย่างต่อเนื่อง

ประมาณ ๓-๖ เดือน ควร

๒๕๖๐

มีการติดตามผลอีกครั้งเพื่อ
ทราบความก้าวหน้าของผล
การดาเนินโครงการต่างๆ
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ภาคผนวก
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ผนวก ก
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set)
หน่วยศึกษาอบรมกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง.S

รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนผู้บริหาร
๑.๑ ผบก.
๑.๒ รอง ผบก.
๑.๓ ผกก.
๑.๔ รอง ผกก.
๒. จานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน
คน
คน
คน

๑
๒

๑
๓
๔
๕

1
2
4
4

๒.๑ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งครู/อาจารย์

คน

๘

๘

9

๒.๒ บุคลากรที่ทาหน้าที่ครูฝึก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย์
และครูฝึก
๓.๑ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ ระดับปริญญาเอก
๓.๕ อื่น ๆ
๔. จานวนอาจารย์พิเศษ

คน

๓๒

6

18

คน
คน
คน
คน
คน

๖๑
๘๐
๑๗
-

2
6
6
-

1
10
6
1
-

๔.๑ ภายใน

คน

๘

309

295

๔.๒ ภายนอก

คน

๙๗

52

67
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อจ. จากกลุ่มงาน
อจ.บช.ศ.มา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ
บก.ฝรก. 5 คน

บุคลากรใน บก.
ฝรก.
97 คน
ตร. นอกหน่วย
198 คน
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รายการข้อมูล
๕. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
๖. จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
๖.1 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)
รุ่นที่ 1
๖.๒ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)
รุ่นที่ 2
๖.๓ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
๖.๔ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด
๖.๕ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (สายตรวจ)
6.๖ หลักสูตรการเงินงบประมาณ
6.๗ หลักสูตรการจราจร
6.8 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 142
6.9 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 144
6.10 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 147
6.11 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑
6.12 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
๖.13 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ ๑
๖.14 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 2
6.15 หลักสูตรการส่งกาลังบารุง
6.16 หลักสูตรการสืบสวน
๖.17 โครงการเตรียมความพร้อมการส่ง
ข้าราชการตารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ หลักสูตร
Individual Police Office
๖.18 หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทา
หน้าที่ปกครองโรงเรียน

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

85

80

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

50

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

75
40
100
50
195
195
195
120
-

40
100
50
120
120

คน
คน
คน
คน

-

100
50

40
40
100
50

คน

-

30

40

คน

-

100

50
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หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

104

-

คน
คน

-

360
50

360
50

คน

-

50

50

คน
คน
คน
คน

-

50
360
-

50
100
360
176

คน

-

-

27

คน

-

-

6,900

คน

-

-

163

๖.30 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑

คน

-

40

40

๖.31 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒
๖.32 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓
๖.33 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
๖.34 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๕
๖.35 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 1
6.36 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 2
6.37 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 3
6.38 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 4
6.39 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 5

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40

รายการข้อมูล
๖.19 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและ
บุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน (กอป.)
๖.20 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
6.21 หลักสูตรงานธุรการและกาลังพล
6.22 หลักสูตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม
๖.23 หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
6.24 การสืบสวนคดีอาญา
6.25 หลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต.
6.26 โครงการฝึกยุทธวิธีประจาสถานีตารวจ
6.27 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้อาวุธ
6.28 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาร
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
6.29 โครงการฝึกอบรมแกนนาศาสนิกสัมพันธ์
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รายการข้อมูล
๖.40 หลักสูตรการฝึกอยรมข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนยศดาบตารวจอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตารวจเอก (กดต.)
๖.41 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 1
๖.42 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 2
๖.43 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นที่ 1
๖.44 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นที่ 2
6.45 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นที่ 1)
6.46 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นที่ 2)
๖.47 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 1)
๖.48 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 2)
6.49 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 3)
6.50 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 4)
6.51 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 1)
6.52 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 2)
6.53 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 3)

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

-

187

คน

-

50

50

คน

-

-

50

คน

-

50

50

คน

-

-

50

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

คน
คน
คน
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ตัวบ่งชี้

๑๔๘ | ห น้ า

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

รายการข้อมูล

หน่วยนับ

6.54 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 4)
6.55 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 1)
6.56 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 2)
6.57 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 3)
6.58 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 4)
๖.59 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 1)
6.60 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 2)
๖.61 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 3)
๖.62 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 4)
6.63 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ 1)
6.64 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ ๒)
6.65 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ ๓)
6.66 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ ๔)
6.67 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
(RPM) (รุ่นที่ 1)

คน

คน
คน
คน
คน

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๔๙ | ห น้ า

รายการข้อมูล
6.68 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
(RPM) (รุ่นที่ 2)
6.69 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
(RPM) (รุ่นที่ 3)
6.70 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ (RPM) (รุ่นที่ 4)
๖.71 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
๔ ล้อ (๔ × W Drive) (รุ่นที่ 1)
๖.72 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
๔ ล้อ (๔ × W Drive) (รุ่นที่ 2)
6.73 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on
Soft target (รุ่นที่ 1)
6.74 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on
Soft target (รุ่นที่ 2)
๖.75 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) (รุ่นที่ 1)
6.76 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) (รุ่นที่ 2)
6.77 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม
ฝูงชน (รุ่นที่ 1)
6.78 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม
ฝูงชน (รุ่นที่ 2)
6.79 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นที่ 1)
6.80โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นที่ ๒)
6.81 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) (รุ่นที่ 1)

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40
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หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๐ | ห น้ า

รายการข้อมูล
6.82 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) (รุ่นที่ 2)
6.83 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
6.84 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 1
6.85 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 2
6.86 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศึกษาดู
งานการฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก.
๗. รายรับ
๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน
๗.๒ จากแหล่งอื่นๆ
๘. รายจ่าย
๘.๑ เงินเดือน
๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร
๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน
๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน
๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ
๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก
๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผู้เข้ารับ
การอบรม
๘.๗ ค่าสาธารณูปโภค
๘.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๘.๙ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
- ค่าเสื่อมราคา

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

40

40

คน

-

-

41

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

บาท
บาท

๑๔,๓๑๕,๙๓๓

270,057,384

317,965,517

-

-

-

บาท
บาท

๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔

1,871,160

62,596,515.60

๗,๗๐๖,๑๑๕

-

-

บาท

-

-

-

บาท
บาท
บาท

-

-

-

บาท

๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗

7,747,675.54

10,103,692,54

บาท

-

-

-

บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗

6,981,972

6,850,792

-

-

-

๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒๐

197,491,981

253,33๒,100

๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕

-

-
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หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๑ | ห น้ า

รายการข้อมูล
๙. จานวนผู้สาเร็จการอบรม
9.1 หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)
รุ่นที่ 1
9.๒ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน)
รุ่นที่ 2
9.๓ หลักสูตรครูสอนการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด
9.๔ หลักสูตรพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด
9.๕ หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย (สายตรวจ)
9.๖ หลักสูตรการเงินงบประมาณ
9.๗ หลักสูตรการจราจร
9.8 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 142
9.9 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 144
9.10 หลักสูตรสารวัตร รุ่น 147
9.11 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑
9.12 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
9.13 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ ๑
9.14 การสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า รุ่นที่ 2
9.15 หลักสูตรการส่งกาลังบารุง
9.16 หลักสูตรการสืบสวน
9.17 โครงการเตรียมความพร้อมการส่ง
ข้าราชการตารวจไปปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพของสหประชาชาติ หลักสูตร
Individual Police Office
9.18 หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทา
หน้าที่ปกครองโรงเรียน
9.19 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและ
บุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน (กอป.)

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

40

40

คน

-

-

42

คน

-

50

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

71
40
87
43
194
192
127
131
96
50

40
94
50
120
120
43
44
66
43

คน

-

30

40

คน

-

86

37

คน

-

98

-
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หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๒ | ห น้ า

รายการข้อมูล

หน่วยนับ

9.20 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
9.21 หลักสูตรงานธุรการและกาลังพล
9.22 หลักสูตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรม
9.23 หลักสูตรผู้ช่วยพนักงานสอบสวน
9.24 การสืบสวนคดีอาญา
9.25 หลักสูตรพิทักษ์สันติ นสต.
9.26 โครงการฝึกยุทธวิธีประจาสถานีตารวจ
9.27 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพการใช้อาวุธ
9.28 โครงการสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาร
ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์
9.29 โครงการฝึกอบรมแกนนาศาสนิกสัมพันธ์

คน
คน

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖
-

คน

-

40

50

คน
คน
คน
คน

-

44
354
-

41
90
355
176

คน

-

-

27

คน

-

-

6,825

คน

-

-

163

9.30 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑

คน

-

40

40

9.31 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒
9.32 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓
9.33 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
9.34 โครงการการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๕
9.35 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 1
9.36 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 2
9.37 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 3
9.38 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 4
9.39 โครงการการยิงปืนพกขั้นสูง รุ่นที่ 5
9.40 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนยศดาบตารวจอายุ 53 ปีขึ้นไปเพื่อ
เลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตารวจเอก (กดต.)

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

-

40
40
40
40
40
40
40
40
40

40
40
40
40
40
40
40
40
40

คน

-

-

187

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

354
40

355
48

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๓ | ห น้ า

รายการข้อมูล
9.41 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 1
9.42 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (ประทวน) รุ่นที่ 2
9.43 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นที่ 1
9.44 หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ
ระดับครูฝึก (สัญญาบัตร) รุ่นที่ 2
9.45 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นที่ 1)
9.46 โครงการการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (รุ่นที่ 2)
9.47 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 1)
9.48 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 2)
9.49 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 3)
9.50 โครงการการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต (รุ่นที่ 4)
9.51 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 1)
9.52 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 2)
9.53 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 3)
9.54 โครงการการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี(รุ่นที่ 4)
9.55 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 1)

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

50

50

คน

-

-

50

คน

-

50

50

คน

-

-

50

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

39

คน

-

40

40

คน

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

คน
คน
คน
คน
คน

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๔ | ห น้ า

รายการข้อมูล
9.56 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 2)
9.57 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 3)
9.58 โครงการการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (รุ่นที่ 4)
9.59 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 1)
9.60 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 2)
9.61 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 3)
9.62 โครงการการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่, ผู้โดยสาร (รุ่นที่ 4)
9.63 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ 1)
9.64 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ ๒)
9.65 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ ๓)
9.66 โครงการการฝึกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (รุ่นที่ ๔)
9.67 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
(RPM) (รุ่นที่ 1)
9.68 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
(RPM) (รุ่นที่ 2)
9.69 โครงการการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
(RPM) (รุ่นที่ 3)
9.70 โครงการการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ (RPM) (รุ่นที่ 4)

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

40

40

คน

-

40

39

คน

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน
คน
คน
คน

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๕ | ห น้ า

รายการข้อมูล
9.71 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
๔ ล้อ (๔ × W Drive) (รุ่นที่ 1)
9.72 โครงการการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
๔ ล้อ (๔ × W Drive) (รุ่นที่ 2)
9.73 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on
Soft target (รุ่นที่ 1)
9.74 โครงการการฝึกอบรม Preventing Attack on
Soft target (รุ่นที่ 2)
9.75 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) (รุ่นที่ 1)
9.76 โครงการการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) (รุ่นที่ 2)
9.77 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม
ฝูงชน (รุ่นที่ 1)
9.78 โครงการการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม
ฝูงชน (รุ่นที่ 2)
9.89 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นที่ 1)
9.80 โครงการการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน (รุ่นที่ ๒)
9.81 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) (รุ่นที่ 1)
9.82 โครงการการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) (รุ่นที่ 2)
9.83 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย
9.84 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 1

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

41

คน

-

-

40
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หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๑๕๖ | ห น้ า

รายการข้อมูล
9.85 โครงการฝึกอบรมผู้ทาหน้าที่วิทยากร
หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่น 2
9.86 โครงการสัมมนาครูฝึกและการศึกษาดู
งานการฝึกยุทธวิธีตารวจ บก.ฝรก.
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๐.๑จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอบรมที่มีการทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
๑๐.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๑๑. การจัดการเรียนการสอน

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

1,466

๑,๐๙๖

872

คน

1,461

3,833

11,020

๑๑.1 จานวนครู/อาจารย์ประจาที่บรรจุตาม
เลขที่ตาแหน่งแยกตามกลุ่มวิชา

คน

-

2

4

๑๑.๑.๑ กฎหมาย
๑๑.๑.๒ ป้องกันปราบปราม
๑๑.๑.๓ บริหารงานตารวจ
๑๑.๑.๔ สืบสวน
๑๑.๑.๕ จราจร

คน
คน
คน
คน
คน

๔
๒
๑
-

3
1
1
-

2
1
-

๑๑.๑.๖ ทั่วไป

คน

-

1

2

๑

2

4

-

๓๑

25

-

๔.๔๘

4.59

๑๐

๙

14

๑๑.๑.๗ การฝึก
คน
๑๑.๒ จานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ
ครั้ง
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อย
กว่า ๒ ชั่วโมง
๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
ระดับ
การศึกษาอบรมต่อคุณภาพการสอน
(๕ ระดับ)
ของครู/อาจารย์
๑๑.๔ จานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้สาเร็จ
คน
การศึกษาอบรม

SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

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

๑๕๗ | ห น้ า

รายการข้อมูล

หน่วยนับ

ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๘

ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

-

๒

๓

๑

๕๐

12

๕

1๓

27

-

๑๑๖

80

๒

๖

6

๑๒. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของครู/
อาจารย์และครูฝึก
จานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัยที่เป็นการพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
ชิ้น
ปฏิบัติการของครู/อาจารย์ และครูฝึก และ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑๓. การบริการทางวิชาการ
จานวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บริการทาง
กิจกรรม/
วิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม
โครงการ
๑๔. การบริหารและการจัดการ
๑๔.๑ จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับ
คน
การพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี)
๑๔.๒ จานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนที่
คน
ได้รับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี)
๑๔.๓ จานวนโครงการที่สอดคล้องกับแผน
โครงการ
ยุทธศาสตร์

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พล.ต.ต.
(ชอบ คิสาลัง)
ผบก.ฝรก.
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๑๕๘ | ห น้ า

ภาคผนวก ข

คาสั่งกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
ที่
/๒๕๕๙
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
--------------------------------ตามพระราชบั ญญั ติ การศึ กษาแห่ งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบั บที่ 3)
พ.ศ.2553 และประกาศสานักงานตารวจแห่งชาติ ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เรื่องนโยบายและ
หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2556 กาหนดให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในและให้ถอื ว่า การประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา นั้น
เพื่อให้การดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ และบรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งสานั กงานตารวจแห่งชาติ จึ ง
แต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1. คณะกรรมการอานวยการการประกันคุณภาพการศึกษา
1.1 ผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
ประธาน
1.2 รองผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง (1)
รองประธาน
1.3 รองผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง (2)
รองประธาน
1.4 รองผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง (3)
รองประธาน
1.5 ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
1.6 ผู้กากับการฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
กรรมการ
1.7 ผู้กากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ
กรรมการ
1.8 ผู้กากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้าที่
1) ให้คาปรึกษาแนะนาแนวทางการจัดการระบบคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาของหน่วย
2) กาหนดทบทวนนโยบายคุณภาพการศึกษา
3) ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของฝ่ายต่างๆ
SAR กองบั ง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 255๙

๑๕๙ | ห น้ า

4) ให้ความเห็นชอบคู่มือแนวทางดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย
5) ควบคุม นิเทศ ติดตาม ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
2. คณะกรรมการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
2.1 รองผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลางที่ดูแลรับผิดชอบ ประธาน
ฝ่ายบริการการฝึกอบรม
2.2 ผู้กากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม
รองประธาน
2.3 รองผู้กากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม
กรรมการ
2.4 รองผู้กากับการฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
2.5 รองผู้กากับการฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม กรรมการ
2.6 รองผู้กากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธี
กรรมการ
2.7 สารวัตรฝ่ายอานวยการ
กรรมการ
2.8 สารวัตรฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
กรรมการ
2.9 สารวัตรศูนย์ฝึกยุทธวิธี
กรรมการ
2.10 สารวัตรฝ่ายบริการการฝึกอบรม
กรรมการ
2.11 สารวัตรฝ่ายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพ) กรรมการและเลขานุการ
2.12 รองสารวัตรฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันคุณภาพ)กรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
1) จัดวางรูปแบบและวิธีการในการดาเนินการการประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้
บุคลากรในหน่วยได้มีส่วนร่วมในการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
2) จัดระบบการควบคุมติดตาม ตรวจสอบการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในหน่วย
3) ประสานงานหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
4) ให้คาแนะนาเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาและบุคลากร และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามคาร้องขอ
5) ให้ขอ้ เสนอแนะเพิ่มเติม ปรับปรุงแก้ไขวิธีการและแนวทางในการดาเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วย
6) จัดทารายงานประเมินคุณภาพประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่
ต่อหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
3. คณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพภายใน
3.1 พันตารวจเอกหญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์
ประธาน
3.2 พันตารวจเอก ธีรยศ สัตบุษย์
กรรมการ
3.3 พันตารวจเอกหญิง ศิริพร ลบล้าเลิศ
กรรมการ
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3.4 พันตารวจตรี ไพฑูรย์ ไชยอามาตร
3.5 พันตารวจตรีหญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์
3.6 ร้อยตารวจโทหญิง นัฐชกร กองแก้ว

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

มีหน้าที่
1) วางแผนการตรวจติดตามการดาเนินงานการประกันคุณภาพภายในของหน่วย
2) ดาเนินการตรวจติดตามตามแผนที่กาหนดไว้
3) ให้ขอ้ เสนอแนะ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) สรุปและรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ให้คณะกรรมการดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีต่อทางราชการ หากมีปัญหาใดในการ
ปฏิบัติงาน ให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่
มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
พลตารวจตรี

ชอบ คิสาลัง
( ชอบ คิสาลัง )
ผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
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2016
“...เป็ นหน่ วยหลักในการผลิตข้าราชการตารวจ
การฝึ กยุทธวิธีและปฏิบตั ิ การ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
เพื่อสร้างตารวจมืออาชีพ...”

จัดทาโดย
กองบังคับการฝึ กอบรมตารวจกลาง

