คำนำ
รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ
ฝึกอบรมตารวจกลาง พ.ศ.25๖๐ 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 เพื่อให้ก าร
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
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
มกราคม ๒๕6๑
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สำรบัญ
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บทสรุปผู้บริหำร

ง

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นและสภำพกำรดำเนินงำนของหน่วยศึกษำอบรม

๑

ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ

๓๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

๓๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

๔๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ

๔๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์

๕๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้

๕๘

ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง

๖๓

ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๗๒

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ ครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ ประสบการณ์

๘๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม

๘๗

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ การบริหารความเสี่ยง

๙๒

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

๙๘

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

๑๐๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๓ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่

๑๑๒

หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๔ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม

๑๑๗

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๕ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา

๑๒๓

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม

ข

หน้ำ
ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ

๑๓๑

ภำคผนวก
ผนวก ก แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common Data Set)

ค

๑๓๙

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
กรอบแนวทาง โครงสร้างหลั กสู ตร ให้กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางปฏิ บัติ ซึ่ งจะมี การติ ดตาม
ตรวจสอบ และกากับดูแลโดยมีการรายงานตามห้วงระยะเวลาที่กาหนด นอกจากนี้ สานักงานตารวจ
แห่ งชาติ ได้ ประกาศนโยบายและหลั ก การในการประกั น คุณ ภาพการศึก ษาของสานัก งานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษา 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 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตั วบ่งชี้
ของสานักงานตารวจแห่งชาติโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน
การปฏิบัตงิ าน ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ

ง

กองบัง คับ การฝึ กอบรมต ารวจกลางให้ มีคุ ณภาพรองรับ และสอดคล้ องตามนโยบายการประกั น
คุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสานักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ
กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ดังนี้
๑. ควรสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ตั้งแต่ ๓ - ๖ เดือน เพื่อนาข้อมูลจากผล
การสารวจมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่อง
๒. ควรประเมินความรู้เรื่องกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
และสอบถามวิธกี ารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกับครู/อาจารย์ทุกคน เพื่อจะได้พัฒนาความรู้ของ
ครู/อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
๓. ควรส่งเสริมให้มกี ารติดตามผลสัมฤทธิ์ของการนางานวิจัยและงานนวัตกรรมไป
ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง
๔. ควรจัดทาแผน/โครงการสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยดาเนินการ
เองอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน พร้อมรายงานผลการดาเนินการทุกแผน/โครงการ
๕. ควรนาวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัตงิ าน เพื่อให้เห็นผลการดาเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๖. ควรแยกกลุ่ม/ระดับผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้เป็นไปตามที่คู่มือฯ
กาหนด เพื่อจะได้นาผลการประเมินมาพัฒนาให้ตรงจุดของแต่ละกลุม่ /ระดับ
๗. ควรนาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ใน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
๘. ควรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพแต่ละชุด ให้
ชัดเจนและครอบคลุม
๙. การจัดทาแผนพัฒนาควรมีรายละเอียดที่ทาให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑๐. ควรมีการสรุปผลการดาเนินงานแต่ละประเด็นการพิจารณา ของตัวบ่งชี้ที่ ๑๙
เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ให้ชัดเจน
๑๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ
ทั้งนี้เพราะโครงการที่ดีย่อมทาให้ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน และผลตอบแทนที่หน่วยจะได้รับ
คุ้มค่า อันจะนามาซึ่งการพัฒนาหน่วย ซึ่งลักษณะของโครงการที่ดีต้องสามารถตอบสนองความ

จ

ต้องการหรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถดาเนินงานและ
ปฏิบัตไิ ด้ รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ
ต้องสอดคล้องกับ หลักการและเหตุ ผล วิธีก ารดาเนิ นงานต้อ งสอดคล้ องกับวัต ถุประสงค์ รวมถึ ง
เป้าหมายต้องชัดเจนและวัดได้ และระยะเวลาในการดาเนินงานต้องระบุถึงวันเวลาที่เริ่มต้นและสิ้นสุด
ตลอดจนสามารถติดตาม และประเมินผลได้
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง ได้นาข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลการ
ประเมินในด้านต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการดาเนินงาน และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บก.ฝรก. ได้
ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ย ๔.8๓ อยู่ในระดับ ดีมาก
พล.ต.ต.
(สมคิด ประสพทรัพย์)
ผบก.ฝรก.
๘ มกราคม ๒๕๖๑

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.๒๕๖๐

๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง
พ.ศ. ๒๔๕๑:

เดิมชื่อว่า โรงเรียนพลตารวจตระเวน หรือโรงเรียนตารวจตระเวน แต่โดยทั่วไป

จะเรียกชื่อว่า โรงเรียนพลตระเวน ตั้งอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาส เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดธนบุ รี มี
หน้าที่ฝึกอบรมพลตระเวนให้มีความรู้เกี่ยวกั บ หน้ าที่ ต ารวจโดยท่ าน
มหาอามาตย์โทเซ็นต์จอน ลอร์ซัน เป็นอธิบดีกรมกองตระเวน
พ.ศ.๒๔๕๒:

ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์

ทหาร ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องอันสาคัญสาหรับตารวจ เพราะว่ า เมื่ อเกณฑ์
ทหาร อาจจะถูกคัดเลือกเข้ารับราชการตารวจด้วย ผู้ถูกคัด เลื อกเป็ น
ตารวจจะได้รับการอบรมและฝึกหัดในโรงเรียนตารวจหนึ่ ง ปี แล้ ว จึ ง
ส่งไปรักษาการณ์ตามถนนและท้องที่ทั่วไป เมื่อรับราชการครบสองปี
แล้ ว ต ารวจคนใดมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสมที่ จ ะรั บ ราชการต ารวจ ก็
อนุญาตให้สมัครเข้ารับราชการต่อไป
พ.ศ.๒๔๕๘: ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ได้มีการรวมกรมพลตระเวนกั บ กรม
ตารวจภูธรเป็นกรมเดียวกันเรียกว่า “กรมตารวจภูธรและกรมพลตระเวน” โดยขึน้ ต่อกระทรวงพระนคร
บาล จึงถือว่า วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตารวจ ทาให้โรงเรียนพลตารวจตระเวรต้องเปลี่ ย นชื่ อ
เป็น“โรงเรี ย นพลต ารวจนครบาล” มี ฐานะเป็ น กองกากั บ การแต่ มี ผู้บั ง คั บ การเป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
รับผิดชอบ ในการนีม้ ีโรงเรียนตารวจขึน้ อยู่ในการบังคับบัญชา ๒ โรงเรียน คือ โรงเรียนนายร้อยตารวจ
และ โรงเรียนพลตารวจนครบาล
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ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนที่ปรากฏหลักฐานในปี พ.ศ.๒๔๗๖ คือ อามาตย์และว่าที่นายพัน
ตารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ในปี ๒๔๗๖ นีเ้ องนับเป็นเกียรติประวัติโรงเรี ย นพลต ารวจนครบาล
อย่างยิ่งคือ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหา
ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ ท รงพระราชหั ต ถ์ เ ลขา เมื่ อทรงเยี่ ย มโรงเรี ย นพล
ตารวจนครบาลจึงขออัญเชิญมา ณ ที่นวี้ ่า
“ข้าพเจ้าได้มาเยี่ยมโรงเรียนตารวจวั น นี้ ได้ เ ห็ น การฝึ กหั ด รู้ สึ กว่ าเป็ น การฝึ กหั ด
ได้ผลดี พลต ารวจมี กิริ ย าท่ าทางแข็ ง แรง รู้ สึ กว่ ามี ค วามตั้ ง ใจดี ม าก ข้ าพเจ้ าอยากจะขอเตื อน
นายตารวจ ตลอดจนพลต ารวจให้ รู้ สึ กว่ า ราชการในหน้ าที่
ตารวจนั้น เป็นของสาคัญ ยิ่ ง ส าหรั บ ประเทศ ความเจริ ญ ของ
ประเทศจะมีได้ เมื่อเมืองสงบราบคาบ ประชาชนสามารถทามา
หากินโดยไม่ต้องกังวลถึงความเป็ น อั น ตรายจากพวกอั น ธพาล
ตารวจมีหน้าที่รักษาความสงบราบคาบอยู่เป็นนิจ จึ ง นั บ ได้ ว่ ามี
ความสาคัญยิ่ง ถ้าทาการบกพร่องก็เท่ากับถ่วงความเจริ ญ ของ
ประเทศ ตารวจมีหน้าที่ผิดกับทหารที่ต้องการเหมือนอยู่ในสนาม
รบเสมอ ต้องสู้กับข้าศึกตลอดเวลา จึ ง นั บ ว่ าเป็ น กาลั ง ส าคั ญ
ของรัฐบาลส่วนหนึ่ง ตารวจทุกคนจงระลึกถึงหน้าที่สาคัญของตน
แล้ว และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน โดยเต็ มกาลังความสามารถ
โดยสุจริต เพื่อส่งเสริมความเจริญของประเทศของเราให้เฟื่องฟูยิ่งขึน้ ข้าพเจ้าขอให้พรแก่นายต ารวจ
และนายสิบตลอดจนพลตารวจในโรงเรียนนี้ ขอจงมีความสุขสบายปราศจากโรคภัย ทุ กประการเทอญ
พระปรมาภิไธยย่อ ประชาธิปก “ปร” ”
ต่ อจากพระราชหั ต ถ์ เ ลขา อามาตย์ ต รี และว่ า ที่
นายตารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ผู้บังคั บ การ
โรงเรียนพลตารวจ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้
บันทึกต่อท้ายเป็น หมายเหตุ ความว่า
“พระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหา
ประชาธิ ป กพระปกเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว เสด็ จ พระราช
ปฏิสันฐาน ต่อนายพลโทพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า
ค ารพ อธิ บ ดี กรมต ารวจ ตามสมควรแล้ ว เสด็ จ
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ทอดพระเนตรสถานที่พักพลตารวจ แล้วทรงประทับกองบังคับการ ได้ทรงลงลายพระหั ต ถ์ เ ลขา ดั ง มี
ข้อความ ได้ถ่ายแบบไว้ข้างบนนี้ เป็นข้อความที่ตารวจภูธรและตารวจนครบาล ควรเอาใจใส่สาเหนียก
จดจาไว้ปฏิบัติราชการ พอเวลาเที่ยงวัน ๓๔ นาที พระราชดาเนินกลับ
ทั้งนี้ บรรดาข้าราชการตารวจโรงเรียนพลตารวจ รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเยี่ยมโรงเรียนพลตารวจและถือว่า เป็นศิริมงคลอันประเสริฐ ลงนาม
อามาตย์ตรีและว่าที่นายพันตารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ผู้บังคับการโรงเรียนพลตารวจและโรงเรียน
นายร้อยตารวจ
พ.ศ.๒๔๙๖: พลตารวจโท เผ่ า ศรี ย านนท์ อธิ บ ดี กรม
ตารวจ ได้สร้างความเจริญเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งโดยได้ตระหนักถึง
ความสาคัญในการฝึกอบรมพลตารวจ ให้มีความรู้กว้างขวางยิ่ ง ขึ้ น
จึงได้ก่อสร้ างโรงเรี ย นพลต ารวจขึ้ น โรงเรี ย นนี้ ตั้ ง อยู่ ที่ กึ่ง กลาง
ระหว่างสถานีรถไฟบางเขนกั บ สถานี ร ถไฟหลั กสี่ (ประมาณหลั ก
กิโลเมตรที่ ๑๘) ซึ่งสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางโดย
รถไฟ ถนนหน้าโรงเรี ย นยั ง เป็ น ถนนลู กรั ง ไม่ มี ร ถยนต์ ผ่ านไปมา
เหมือนปัจจุบัน หน้าโรงเรียนหันหน้าไปทิศตะวันตก(ริ ม ฝั่ ง ขวาของ
ถนนกรุงเทพฯ-สระบุรีหรือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ที่ทาการเดิ ม มี ร ายการ
ดังนี้

กองกากับการ ๑ หลัง

กองรักษาการณ์ ๑ หลัง

สโมสร ๑ หลัง









ห้องประชุมใหญ่ ๑ หลัง
อาคารกองร้อยรวม ๔ หลัง
หมวดพยาบาล ๑ หลัง
ห้องแถวพันนายสิบพยาบาล ๑ หลัง
โรงครัว ๑ หลัง
ห้องพักแถวตารวจและข้าราชการวิสามัญโรงครัว ๑ แถว ๔ หลัง
โรงไฟฟ้า ๑ หลัง
ที่พักครูฝึกชั่วคราว ๒ ห้อง
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โรงเก็บรถ ๑ หลัง
โรงสูบน้า ๑ หลัง
โรงเก็บกระสุน ๒ หลัง
อาคารบ้านพักนายตารวจชนิดเรือนหลัง ๕ หลัง
อาคารบ้านพักนายตารวจเรือนแถว ๕ ห้อง ๑ หลัง

อาคารบ้านพักนายสิบพลตารวจชนิดเรือนแถวมี ๒๑ ห้อง ๓ แถว ปลูกในที่ดินกรม
ตารวจตรงข้าม รร.น.
โดยบริเวณพืน้ ที่ทั้งหมดแบ่งเป็น บริเวณศูนย์ฝึกบางเขน ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๖๘ วา และ
บริเวณบ้านพักนายตารวจและข้าราชการอีกประมาณ ๒๔ ไร่
เมื่อทางกรมตารวจได้สร้างเสร็จแล้ว จึงสั่งให้ย้ายจากที่ดั้งเดิม อาเภอปทุมวันมารวมอยู่
ที่อาเภอบางเขน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เมื่อย้ายมาเสร็จเรียบร้อยทางกรมตารวจได้แบ่งการ
ปกครองของ รร.น. ออกเป็น ๕ กองร้อย โดยได้แบ่งออกเป็น ๒ ฐานะคือ
1. เรียกว่า “ศูนย์การฝึกบางเขน” มี ๒ กองร้ อย ส าหรั บ อบรมทบทวนข้ าราชการ
ตารวจคือกองร้อยที่ ๔ และ ๕


2. เรียกว่า “กองกากับการโรงเรียนตารวจนครบาล” มี ๓ กองร้อย สาหรับรับสมัค ร
สอบคัดเลือกบุคคลภาบนอกเข้าเป็นนักเรียนพลตารวจ
พ.ศ.๒๔๙๘: ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ ม ที่ ๗๒ ตอนที่ ๕๑ ลงวั น ที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ การแบ่งส่วนราชการโดยให้รวมศูนย์ฝึกอบรมบางเขนกับกองกากับการโรงเรียน
ต ารวจนครบาลเป็ น “กองกากั บ การโรงเรี ย นต ารวจนครบาล ” มี ห น้ าที่ ๒ ประการคื อ ๑) รั บ
บุคคลภายนอกเข้ารับราชการฝึกอบรมเป็นนักเรียนพลตารวจ และ ๒) รับนายสิบพลตารวจที่ อยู่ ต าม
สถานีในพระนครธนบุรีมาทาการฝึกทบทวน
พ.ศ.๒๕๐๓: พระราชกฤษฎี กาแบ่ ง ส่ ว น
ราชการกรมตารวจ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎี กาการ
แบ่งส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และได้ ย กฐานะ"
ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า " เ ป็ น "
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) " และให้ โ รงเรี ย น
ต่างๆ ของกรมตารวจอยู่ในบังคับบัญชาของกองบัญชาการศึกษา ซึ่งทาให้ “ศูนย์การฝึกบางเขน” เปลี่ยน
ชื่อเป็น “กองกากับการโรงเรียนนายสิบตารวจ”
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พ.ศ. ๒๕๔๑: พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตารวจกระทรวงมหาดไทย ไปจั ด ตั้ ง เป็ น ส านั กงาน
ตารวจแห่งชาติ ตั้งแต่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป
พ.ศ.๒๕๔๒:

ได้ย้ายสถานที่ทาการจากเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาตั้งอยู่ที่ ตาบล

ศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ ๒๑มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒
พ.ศ. ๒๕๔๘: ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อจาก “กองก ากั บ การ
โรงเรียนตารวจนครบาล” เป็น “ศู นย์ ฝึ กอบรมต ารวจกลาง”
สังกัด กองบัญชาการศึ กษา ตั้ งแต่ ๓๐ มิ ถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘
และได้เปลี่ยนจากนั กเรี ย นพลตารวจ เป็ น นั ก เรี ย นนายสิ บ
ตารวจ เริ่ ม รุ่ น ที่ ๑ (หรื อรุ่ น ที ่ ๗๗ เดิ ม ) ในปี การศึ กษา
๒๕๔๘ เป็นต้นไป
พ.ศ. ๒๕๕๒:

มีการประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสานักงานตารวจแหงชาติ

พ.ศ. ๒๕๕๒” โดยเปนการปรับปรุงการแบงส่วนราชการและกาหนดอานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ
ในสานักงานตารวจแหงชาติเสียใหม่ ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจกลาง” เป็ น “กองบั งคั บการฝึ ก อบรมต ารวจกลาง” มี ฐานะเป็ นกองบั ง คั บ การในสั งกั ด
กองบัญชาการศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒
พ.ศ. ๒๕๕๔ : เกิดสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย บก.ฝรก.ได้รับมอบภารกิ จ การให้
ความช่วยเหลือประชาชนที่ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากน้ าท่ ว มในเขตพื้ น ที่ อาเภอพุ ท ธมณฑล และพื้ น ที่
ใกล้เคียง โดยมีนักเรียนตารวจใหม่ เป็นกาลังหลักที่เข้า
ช่วยเหลือประชาชน ต่อมา ปริมาณน้ าในคลอง มหา
สวัสดิ์ ที่อยู่ติดกับหน่วยทางด้ านทิ ศ ใต้ ได้ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น
และไหลบ่ าเข้ า ท่ ว ม บก.ฝรก. อย่ างต่ อเนื่ อ ง จึ ง
จ าเป็ น ต้ อ ง เคลื่ อ นย้ า ย ข้ า ราชการต ารวจแล ะ
ครอบครัว เข้าพักอาศัยในห้องประชุม และส่งนักเรีย น
ตารวจใหม่กลับภูมิลาเนาเป็นการชั่วคราว โดยระดับน้าสูงสุดประมาณ 2 เมตร ในบริเวณกองร้อยที่พัก
และสนามยิงปืนพก ซึ่งมีระยะเวลาน้าท่วมขังประมาณ 2 เดือน ก่อให้เกิดความเสี ย หายทางกายภาพ
คือ ความเสียหายของอาคารสถานที่ บ้านพักอาศัย อุปกรณ์การเรียน และต้นไม้ต่าง ๆ ส่ ง ผลให้ ไ ม่
สามารถเปิดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตารวจในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมได้
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ตร. ได้ พ ยายามจั ด สรรงบประมาณและความ
ช่วยเหลือให้กับ บก.ฝรก. แต่มีไม่เพียงพอ เนื่ องจากมี ห น่ ว ยที่ ไ ด้ รั บ
ความเสียหายเป็นจานวนมาก คณะผู้บังคับบัญชาของ ตร. ได้พยายาม
หาความช่ ว ยเหลื อจากหน่ ว ยงานต่ าง ๆ ทั้ ง ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ โดยได้รับคาแนะนาจากฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย เข้ามาสารวจความเสียหาย รวมถึงการพิจารณา
จัดหางบประมาณมาให้ความช่วยเหลือ ในการดาเนินการซ่อมแซมและปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ ที่ ใ ช้
ฝึกอบรมเป็นสาคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่
1. การซ่อมแซม “อาคารตึ กขาว” ที่ ใช้ เป็ นที่ พั กของผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมในระดั บชั้ น
สัญญาบัตร โดยมีการซ่อมแซมและทาสี ตั วอาคารที่ ชารุ ด
รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ประจาห้องนอน จานวน 100 ชุด
2. การซ่อมแซม “อาคารกองร้อยที่ 1
, 2 และ 3” ที่ ใ ช้ เ ป็ น ที่ พั ก และห้ อ งเรี ย น ส าหรั บ
นั กเรี ย นต ารวจใหม่ โดยมี การซ่ อมแซมและทาสี ตั ว
อาคารที่ชารุด รวมทั้งจัดหาอุ ป กรณ์ ป ระจ าห้ องเรี ย น,
ห้องพักครูฝึก และห้องประชุม ทัง้ 3 กองร้อย
มีการจัดพิธีส่งมอบการให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยมี เอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจาประเทศไทย (Kristie A. Kenney) เป็นผู้ส่งมอบ และมี พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ
รองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติ (ตาแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้รับมอบ ในนามสานักงานตารวจแห่งชาติ
พ.ศ.๒๕๕๕: วั น ที่ 2 1 ธั น ว าค ม 2 55 5
พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิ ง แก้ ว ผู้ บั ญ ชาการต ารวจแห่ ง ชาติ
ในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจราชการในพืน้ ที่ จึงได้ทราบ
ข้อมูลว่า เมื่อปี พ.ศ.2548 พล.ต.ท.วงกต มณี ริ น ทร์
ผบช.ก. (ยศตาแหน่งในขณะนั้น) ได้ประสานขอใช้พ้ืนที่ ร าช
พัสดุ แปลงหมายเลข นม.521 เนือ้ ที่ 1,919 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.
หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจให้ มี ม าตรฐาน
แต่การเข้าใช้พ้ืนที่ในระยะแรกยังประสบปัญหาทั้งราษฎรบุกรุกที่ดินและขาดงบประมาณสนั บ สนุ น จน
โครงการไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงทาให้กรมธนารักษ์เรียกคืนที่ดินราชพัสดุแปลงนี้ จากสานักงาน
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ตารวจแห่งชาติ ซึ่งที่ดินแปลงนี้ ถือเป็นที่ผืนใหญ่ที่สุดเท่าที่สานักงานตารวจแห่งชาติเคยมี ม า มี ค วาม
เหมาะสมที่จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นความจาเป็น
อย่างมากในระยะยาว และมองเห็นความสาคัญของการเป็ น สถาบั น ที่ จ ะสร้ างความภาคภู มิ ใจให้ กับ
สานักงานตารวจแห่งชาติในอนาคต จึงยืนยันหนักแน่นในการขอใช้พ้ืนที่ผืนนีเ้ ต็ม พืน้ ที่
พ.ศ.๒๕๕๖: ในเดื อนมิ ถุ น ายน 2556 จึ ง ได้ รั บ
หนังสืออนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใ ช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ได้ อีก
ครั้ ง และได้ สั่ ง การเร่ ง รั ด สานต่ อโครงการทั น ที พร้ อมทั้ ง
กาหนดให้พ้ืนที่แห่งนีม้ ีชื่อว่า “ศูนย์ฝึกยุทธวิ ธีต ารวจกลาง”
ต่อมาได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร อดีต ผู้ ช่วย ผบ.ตร.
เป็นหัวหน้าคณะทางานบริหารปรับปรุงกายภาพและระบบการกระจายอานาจแบบเบ็ดเสร็จ (CEO) ของ
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลางหนองสาหร่าย ในระดับ ตร. และมอบหมายให้ พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร
รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา (ยศ/ตาแหน่งขณะนั้น)เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการประจ าพื้ น ที่ ดู แล
ควบคุมการก่อสร้างโครงการอย่ างใกล้ ชิด ในปี ง บประมาณ 2556 - 2557 โดยได้ มี การจั ด ชุ ด
เจ้าหน้าที่ตารวจหน่วยปฏิบัตกิ ารพิเศษ อยู่ประจาดูแล
พัฒนาและรักษาความสงบเรีย บร้ อยของพื้ น ที่ ตรวจ
ตรา ป้องกันการบุกรุก อีกทั้ ง ยั ง ท าหน้ าที่ ชุด มวลชน
สัมพันธ์กับราษฎรในพืน้ ที่เสริมสร้ างความเข้ าใจอั น ดี
และเพื่ อ ปร ะโย ชน์ ต่ อ การขั บเ คลื่ อ นโ ครง การ
คณะทางานได้ดาเนินการจัดทาแผนแม่บทการ
ใช้ประโยชน์ในพืน้ ที่ (Master Plan) การดาเนินการก่อสร้างและจั ด หาอุ ป กรณ์ เ ครื่ องช่ ว ยฝึ กในวงเงิ น
งบประมาณ 2,000,000,000 บาท (สองพันล้านบาท) รวมทั้งการพัฒนาและขับเคลื่ อนการจั ด ตั้ ง
ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ให้สามารถรองรับการฝึกอบรมยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิ จ และอานาจหน้ าที่
ของทุกหน่วยงานในสานักงานตารวจแห่งชาติ
โดยสานักงานตารวจแห่งชาติได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณมาด าเนิ น การก่ อสร้ าง
ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชนและหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภายในและต่างประเทศ
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การสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ เช่น การก่อสร้างอาคารฝึกอบรมยุทธวิธีตารวจ
ที่ทันสมัยมูลค่าสามล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับการ
สนั บ สนุ น จากJoint Interagency Task Force
West กองกาลังภาคพืน้ แปซิฟิกของสหรัฐฯ (U.S.
Pacific Command) ซึ่งเป็นความร่วมมื อระหว่ าง
กองบัญชาการศึกษา สานักงานต ารวจแห่ ง ชาติ
กับคณะทางานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ
ซึ่งประกอบด้วยสานักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่ างประเทศ ส านั กงานใหญ่
รักษาความมั่นคงทางการทูต สานักงานปราบปรามยาเสพติด และ Naval Facilities Command
ในส่วนของการสนับสนุนจากหน่ ว ยงานในประเทศ เช่ น ส านั กงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ตารวจภูธรภาค 3, กองบั ญ ชาการ
ตารวจนครบาล เป็นต้น
พ.ศ.๒๕๕๗: ตั้ ง แต่ เ ดื อนเมษายน 2557
พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้ ว ผลึ ก ผบก.ฝรก. (ต าแหน่ ง
ขณะนั้น) เลขานุการคณะทางานฯ ได้ เ ริ่ ม น าหลั กสู ต ร
การฝึกอบรมทางยุ ท ธวิ ธีต่ าง ๆ เข้ าท าการฝึ ก ณ
ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง หนองสาหร่าย ได้ แก่ การ
ฝึ กหั ว ข้ อการบริ ห ารวิ กฤตการณ์ (RPM) หลั กสู ต ร
การบริหารงานตารวจขั้นสูง, หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย, หลักสูตรการเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัว
ประกั น (Hostage Negotiations), หลั กสู ต รการปรั บ
พื้ น ฐานยุ ท ธวิ ธี ต ารวจระดั บ ครู ฝึ ก, การฝึ ก ภาค
พิทักษ์สันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ เป็นต้น
พ.ศ.๒๕๕๙:
มีการปรับโครงสร้ างภายใน
และก าหนดต าแหน่ ง เพิ่ ม เติ ม ให้ ก องบั ง คั บ การ
ฝึกอบรมตารวจกลาง โดยได้ย้ายกองกากับการศู น ย์ ฝึก
ยุทธวิธีตารวจไปอยู่ที่ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่ าย มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านยุทธวิธีตารวจ
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๑.๕ ปรัชญาองค์กร (Organization philosophy)
เปลี่ยนแปลงสู่สงิ่ ที่ดกี ว่า
๑.๖ ปณิธาน (Determination)
เสริมสร้างปัญญา พัฒนาร่างกาย มุ่งหมายคุณธรรม
๑.๗ วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการตารวจ การฝึกยุทธวิธี และปฏิบัติการของสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ เพื่อสร้างตารวจมืออาชีพ
๑.๘ วัตถุประสงค์ (Objectives)
๑. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และฝึกอบรม จัดกระบวนทัศน์ ปลูกฝังค่านิ ย ม
วัฒนธรรม และจริยธรรมให้เป็นข้าราชการที่พึงประสงค์และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน
๒. เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ และการปฏิ บัติระหว่ างหน่ ว ยงานภายใน
สถาบันและองค์กรภายนอก
๑.๙ พันธกิจ (Mission)
๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตารวจ และข้ าราชการต ารวจชั้ น
สัญญาบัตรและชั้นประทวน ในสานักงานตารวจแห่งชาติ อาทิ งานป้ องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน
สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรีย บร้ อยและการรั กษา
ความปลอดภัยในกิจการของต ารวจ งานบริ การประชาชน และงานการให้ ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต
ทรัพย์สินแก่ประชาชน
๒. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทาหน้าที่ครูฝึกข้าราชการตารวจ เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพ และทั กษะ
ด้านยุทธวิธีตารวจ
๓. ฝึกอบรมด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานตารวจให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และด้าน
ระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
๔. ประสานความร่วมมือและปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายในส านั กงานต ารวจแห่ ง ชาติ
สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ
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๑.๑๐ อัตลักษณ์ (Identity)
“เป็นตำรวจมืออำชีพด้ำนยุทธวิธีและปฏิบัตกิ ำร”
หมำยถึง ข้ำรำชกำรตำรวจที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนยุทธวิธี
ตำรวจและปฏิบัติกำรอย่ำงปลอดภัยและมีประสิทธิภำพ
กำรฝึกอบรมถือเป็นพืน้ ฐำนที่สำคัญของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ ำที่ ต ำรวจ จึ ง เป็ น ภำรกิ จ ที่
สำคัญที่สำนักงำนตำรวจแห่งชำติมอบหมำยและไว้วำงใจให้กับ กองบั ง คั บ กำรฝึ กอบรม ต ำรวจกลำง
เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในกำรฝึกอบรมและพั ฒ นำระบบกำรฝึ กยุ ท ธวิ ธีและกำรปฏิ บั ติ กำรให้ กับ
เจ้ำหน้ำที่ ต ำรวจที่ ป ฏิ บั ติ ง ำนในภำคสนำมทั้ ง ในส่ ว นกลำงและส่ ว นภู มิ ภ ำค โดยมี แนวคิ ด ในกำร
ดำเนินกำรอยู่ ๔ มิติ ได้แก่
๑. มิติด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม ที่มีควำมทันสมัยและมีระบบกำร
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
๒. มิติด้ำนอุปกรณ์เครือ่ งช่วยฝึก ที่มีควำมปลอดภัยและเป็น
มำตรฐำนสำกล
๓. มิติด้ำนบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถด้ำนวิชำกำร และมีทักษะ
ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
๔. มิติด้ำนสถำนที่ ที่มีควำมเหมำะสมกับหลักสูตรและระบบกำรฝึกอบรมในแต่ละวิชำกำรฝึก
กำรฝึกยุทธวิธีตำรวจ
การฝึกยุทธวิธี นอกจากเป็นพืน้ ฐานที่จาเป็นต่อหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตารวจแล้ว ยัง
ถือว่าเป็น “หัวใจของความปลอดภัย” อีกด้วย เนื่องจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค์ คือ การให้ ผู้
เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและปลอดภั ย
ดังนั้น องค์ความรู้หลักในการฝึกยุทธวิธีตารวจ คือ เมื่อสาเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว จะสามารถมีความ
ปลอดภัยตลอดทั้งชีวติ ทั้งในการปฏิบัตหิ น้าที่ราชการและในการดาเนินชีวิตส่วนตัว โดยมีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมหลักอยู่ 1๓ ลักษณะ ได้แก่
1. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer Survival Tactic/OST) ที่เน้นสร้างระบบความ
ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
๒. การปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ที่จะทาให้ผู้ปฏิบัติในอาคารที่ จ ะต้ อง
ต่อสู้ในระยะประชิดมีความปลอดภัยสูงสุด
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๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล (Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC)
เป็นการสร้างทักษะในการปฏิบัติงานหยุดและตรวจค้น
ยานพาหนะที่ปลอดภัยและเป็นระบบมาตรฐานสากล
๔. การปฐมพยาบาลขั้นสูง (Advanced First Aid/AFA)
เป็นการสร้างทักษะในการช่วยเหลือเคลื่อนย้ายที่มี ความถูกต้อง
ปลอดภัย
๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เป็นระบบการฝึกสาหรับปืนพก
กึ่งอัตโนมัติที่เน้นการใช้อาวุธในระยะต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการติดขัดใน
ลักษณะต่างๆได้อย่างถูกต้องปลอดภัย
๖. การยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) เป็นการเพิ่ ม ทั กษะการตั ด สิ น ใจใช้ อาวุ ธปื น ได้
อย่างถูกต้อง สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และลดการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่
๗. ผู้เข้าเผชิญเหตุค นแรก (First Responder) เป็ น
การฝึกอบรมที่ส ร้ างระบบการตอบรั บ เหตุ การณ์ เ บื้ องต้ น
(ระดับสถานีตารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดั บ หั ว หน้ าสถานี
ตารวจ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์เบือ้ งต้น
๘. การเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เป็นการสร้ างระบบการเจรจา
ต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะต่างๆ พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีตารวจและกองบังคับการ (สร้างทีม
เจรจาต่อรองฯ) และ เรียนรู้ระบบและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในการปฏิบัติการเจรจาต่อรอง
๙. การขับ ขี่ ร ถยนต์ ขั บ เคลื่ อน ๔ ล้ อ (๔ × WD) เป็ น การสร้ างระบบการขั บ ขี่ และควบคุ ม
ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามมาตรฐาน มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
๑๐. การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack on Soft target) เป็ น การสร้ าง
ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่ง่ายต่อการถูกโจมตี มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่
เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียและการถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อเหตุต่างๆ
๑๑. การอารักขาบุคคลสาคั ญ (VIP Protection) เป็ น การสร้ างระบบมาตรฐานในการรั กษา
ความปลอดภัยบุคคลและบุคคลสาคัญ มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ลดการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลที่ได้รับการคุ้มครอง
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๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเ ศษส าหรั บ การ
ควบคุมฝูงชน เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ “ครู
ฝึก” กองร้อยควบคุมฝูงชน และการใช้อุป กรณ์ พิ เ ศษในการ
ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชนตามระบบมาตรฐานและคู่ มื อการ
ฝึก มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ อย่างมีประสิทธิภาพ
และลดการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าที่
๑๓. การช่ ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ย (Rescue) เป็ น การ
สร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้าเผชิ ญ เหตุ และ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระบบมาตรฐาน
การฝึกปฏิบัติการสืบสวน
การสื บ สวนเป็ น ทั กษะที่ มี ค วามส าคั ญ ในการสร้ าง
ความเป็นธรรมให้กับประชาชนในสังคม เนื่องจากการสืบสวนเป็นส่วนของการนาตัวผู้กระทาความผิดไป
ลงโทษ ในระบบมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมาย การสืบสวนถือเป็นกระบวนการหลักในการบังคับ
ใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ทัง้ ในด้านเทคนิคและวิธีการที่มีความรู้ โดยเฉพาะ กองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยหลักในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสืบสวน ๓ ระดับ ได้แก่
๑. ระดับผู้บริหารทีมสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนขั้นก้าวหน้า) ที่กาหนดคุณสมบัตผิ ู้เข้ารับ
การฝึกอบรมในตาแหน่ง รองผู้กากับการและสารวัตร ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน เพื่อให้เกิดทักษะในการ
ควบคุมสั่งการทีมสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ระดับผู้ควบคุมการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา)ที่กาหนดคุณสมบัตผิ ู้เข้าร่วม
การฝึกอบรมในตาแหน่งรองสารวัตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน เพื่อให้เกิดทักษะความรูใ้ นการปฏิบัตงิ าน
ควบคุมทีมสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ระดับผู้ปฏิบัติการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวน) ที่กาหนดคุณสมบัตผิ ู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรมในระดับชั้นประทวนผู้ปฏิบัติหน้าที่สืบสวน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความชานาญในการปฏิบัติงาน
สืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ
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1.11 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
“ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีตารวจของสานักงานตารวจแห่งชาติ”
ศูนย์รวม หมายถึง แหล่งรวม
คานิยาม “กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางเป็ น แหล่ ง รวม
การฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีตารวจให้แก่ข้าราชการตารวจทั่วประเทศ”
๑.๑๒ สภาพทางกายภาพของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง มีสถานที่ทาการแบ่งออกเป็น ๓ แห่ง ดังนี้
๑) กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง ตาบลศาลายา อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
๑.๑ อาคารที่ทาการ ๖ ชั้น เป็นสถานที่ทางานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุ ค ลากรสาย
งานสนับสนุน และเป็นอาคารเรียนรวม ประกอบด้วย
- ห้องทางานผู้บริหาร
จานวน ๔ ห้อง
- ห้องทางาน กก.ฝอ.
จานวน ๓ ห้อง
- ห้องทางาน ฝ่ายบริการการฝึกอบรม
จานวน ๒ ห้อง
- ห้องทางาน ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
จานวน ๒ ห้อง
-

ห้องอาจารย์
ห้องอาหารข้าราชการตารวจ
ห้องประชุมใหญ่ ๗๐๐ ที่นั่ง
ห้องเรียนรวม ๑๒๐ ที่นั่ง
ห้องประชุมเล็ก ๘๐ ที่นั่ง
ห้องปฏิบัติการทางภาษา ๖๐ ที่นั่ง
ห้องจริยธรรม ๑๒๐ ที่นั่ง
ห้องปฏิบัติการสืบสวน
ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จาลอง(Simulator)

- ห้องฝึกต่อสู้ป้องกันตัว (Redman)
- ห้องสมุด
- ห้องร้านค้าสวัสดิการ
๑.๒ โรงฝึกยุทธวิธี
๑.๓ ลานฝึกอเนกประสงค์
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จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๕ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ ห้อง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ แห่ง
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๑.๔ สนามยิงปืน
๑.๕ อาคารโภชนาการ
๑.๖ อาคารกองร้อย ๑๒๐ เตียง
๑.๗ อาคารที่พักสาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๑.๘ อาคารพัสดุ

จานวน ๒ สนาม
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๓ หลัง
จานวน ๒ หลัง
จานวน ๑ หลัง

๑.๙ โรงจอดรถ
จานวน ๓ หลัง
๑.๑๐ หอสูง (หอโดดทดสอบกาลังใจ)
จานวน ๑ หลัง
๑.๑๑ สนามฟุตบอล
จานวน ๑ สนาม
๑.๑๒ บ้านพักเรือนแถว ๒ ชั้น (แถวละ ๑๒ ยูนิตสาหรับข้าราชการ) จานวน ๕ หลัง
๑.๑๓ บ้านพักผู้บังคับบัญชา ๒ ชั้น
จานวน ๒ หลัง
๒) สนามยิงปืน วิภาวดี ๖๒ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ประกอบด้วย
๒.๑ สนามยิงปืนระบบN.R.A. ระยะ 25 หลา
จานวน 2 สนาม
๒.๒ สนามยิงปืนยุทธวิธี P.P.C. จานวน 60 หลา
จานวน 1 สนาม
๓) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจกลาง ตาบลหนองสาหร่าย อาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
๓.1 อาคารสานักงาน
จานวน 1 หลัง
๓.๒ อาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น
จานวน 1 หลัง
๓.๓ บ้านพักรับรอง ๑ ห้องนอน
จานวน ๔ หลัง
๓.๔ บ้านพักรับรอง ๒ ห้องนอน
จานวน ๑ หลัง
๓.๕ อาคารโรงนอนขนาด ๓๐ เตียง
จานวน ๒ หลัง
๓.๖ ห้องพักตู้คอนเทนเนอร์ ๓ ห้องๆ ละ ๑๐ เตียง
จานวน ๒ หลัง
๓.๗ อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 ชั้น ๒ ห้องนอนๆละ ๔๐ เตียง
พร้อมห้องปฐมพยาบาล
จานวน ๑ หลัง
๓.๘ อาคารบ้านพัก
- ระดับ ผบก.
- ระดับ รอง ผบก.
- ระดับ ผกก.
- ระดับสัญญาบัตร (แบบครอบครัว)
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จานวน ๖๙ หลัง
จานวน 1 หลัง
จานวน 3 หลัง
จานวน ๕ หลัง
จานวน 3๐ หลัง
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- ครูฝึก (บ้านเดี่ยว)
๓.๙ อาคารหอพัก 3 ชั้น
๓.๑๐ อาคารหอพัก ๔ ชั้น
๓.๑๑ ลานฝึกศูนย์ยุทธวิธีตารวจกลาง
๓.๑๒ อาคารโรงฝึกยุทธวิธี (มี 5 ห้องฝึก)

จานวน ๓0 หลัง
จานวน 2 หลัง
จานวน 2 หลัง
จานวน 1 หลัง

๓.๑๓ คลังพัสดุ (แบบตู้คอนเทนเนอร์)
จานวน ๑ ตู้
๓.๑๔ โรงจอดรถฝึกทางยุทธวิธีและรถโดยสาร
จานวน 1 หลัง
๓.๑๕ สถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 10 สถานีและหอควบคุมการฝึก
๓.๑๖ โรงอาหาร ขนาด 300 ที่นั่ง
จานวน 1 หลัง
๓.๑๗ สนามฝึกขับรถยนต์ทางยุทธวิธี และอาคารควบคุมการฝึก จานวน 1 หลัง
๓.๑๘ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม
จานวน 1 หลัง
๓.๑๙ สถานีตารวจสาธิต
จานวน 1 หลัง
๓.๒๐ อาคารอเนกประสงค์ (สาหรับฝึก)
จานวน ๒ หลัง
๓.๒๑ ห้องน้า-ห้องอาบน้าสาธารณะ
จานวน ๒ แห่ง
๓.๒๒ เมืองจาลองสถานการณ์
๓.๒๓ อาคารฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีในร่ม ระยะ 100 เมตร
๓.๒๔ อาคารฝึกยิงปืนกลางแจ้ง
๓.๒๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
๓.๒๖ ศูนย์กีฬาในร่ม/ห้องฟิตเนส
๓.๒๗ หอสูง (สถานีทดสอบกาลังใจ)
๓.๒๘ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง
๓.๒๙ โรงจอดรถ
๓.๓๐ อ่างเก็บน้า
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จานวน ๑ สนาม
จานวน ๑ สนาม
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ หลัง
จานวน ๑ สนาม
จานวน ๔ แห่ง
จานวน ๑ แห่ง
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๑.๑๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง เปิดให้การศึกษาอบรมแก่
ข้าราชการตารวจในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

๑

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.)

1 ปี

360

๒

1 ก.พ.60 - 31
ม.ค.61
1 ธ.ค.59 - 23
ก.พ.60

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
ชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบ
เลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. (กดต.)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 25 ต.ค. - 11
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
พ.ย.59
7 สายงาน หลักสูตรการการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 25 ต.ค. - 11
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
พ.ย.59
7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน
(ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 25 ต.ค. - 11
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
พ.ย.59
7 สายงาน หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
(ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 14 พ.ย. - 2 ธ.ค.
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
59
7 สายงาน หลักสูตรการจราจร
(ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 14 พ.ย. - 2 ธ.ค.
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
59
7 สายงาน หลักสูตรงานสารบรรณ
ธุรการ และกาลังพล (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 14 พ.ย. - 9 ธ.ค.
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
59
7 สายงาน หลักสูตรการเงินและ
งบประมาณ (ประทวน)

12
สัปดาห์

243

243

๓ สัปดาห์

50

42

*

๓ สัปดาห์

50

51

**

๓ สัปดาห์

50

53

**

๓ สัปดาห์

50

44

*

๓ สัปดาห์

50

35

*

๔ สัปดาห์

100

85

*

๓

๔

๕

๖

๗

๘

SAR กองบั งคั บการฝึ ก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

อยู่ระหว่าง
การฝึกอบรม

๑๖ | ห น้ า

ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

๙

หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ 25 ต.ค. - 18
ตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลังพล
พ.ย.59
7 สายงาน หลักสูตรการส่งกาลังบารุง
(ประทวน)
๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจ
27 ก.พ. - 19
และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็น
พ.ค.60
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอป.)
๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน
3 ก.ค. - 25 ส.ค.
60
๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่ 21 - 25 ส.ค.60
ปกครองโรงเรียน (ประทวน)
๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 97
7 พ.ย.59 - 24
ก.พ.60
๑๔ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 98 6 มี.ค. - 23 มิ.ย.
60
๑๕ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
5 - 30 มิ.ย.60
ก้าวหน้า (รุ่น 1)
๑๖ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
17 ก.ค. - 11 ส.ค.
ก้าวหน้า (รุ่น 2)
60
๑๗ หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าที่ 21 - 25 ส.ค.60
ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร)
๑๘ หลักสูตร สว.รุ่น 158
12 มิ.ย. - 18 ส.ค.
60
๑๙ หลักสูตร สว.รุ่น 161
14 ก.ค. - 29 ก.ย.
60
๒๐ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ 19 - 30 ธ.ค.59
ระดับครูฝึก (ชั้นประทวน) รุ่นที่ 1
๒๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ 21 ส.ค. - 1 ก.ย.
ระดับครูฝึก (ชั้นประทวน) รุ่นที่ 2
60
๒๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ 15 - 26 พ.ค. 60
ระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร) รุ่นที่ 1
๒๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจ 31 ก.ค. - 11 ส.ค.
ระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร) รุ่นที่ 2
60
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ระยะเวลา

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

๔ สัปดาห์

100

69

*

๑๒
สัปดาห์

100

95

*

๘ สัปดาห์

120

118

*

๕ วัน

30

39

**

๑๖
สัปดาห์
๑๖
สัปดาห์
๔ สัปดาห์

40

4๖

**

40

๕0

**

40

41

**

๔ สัปดาห์

40

44

**

๕ วัน

20

42

**

๑๒
สัปดาห์
๑๒
สัปดาห์
2 สัปดาห์

160

168

**

160

192

**

50

50

2 สัปดาห์

50

50

2 สัปดาห์

50

50

2 สัปดาห์

50

50
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หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

๒๔ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
26 มิ.ย. - 7 ก.ค.
สืบสวน) รุ่นที่ 1
60
๒๕ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
17 -28 ก.ค. 60
สืบสวน) รุ่นที่ 2
๒๖ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
1 - 12 พ.ค. 60
ปฏิบัติการสายตรวจ)
๒๗ หลักสูตรการฝึกอบรมการเตรียมความ
4 - 8 ก.ย. 60
พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพ
(Individual Police Officer / IPO)
๒๘ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
2๘ พ.ย. - 2 ธ.ค.
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer
59
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๑
๒๙ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
13 - 17 มี.ค.60
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๒
๓๐ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
17 - 21 เม.ย. 60
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๓
๓๑ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
24 - 28 เม.ย. 60
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๔
๓๒ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
4 - 8 ก.ย. 60
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๕
๓๓ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
๕ – ๙ ธ.ค.59
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ ๑
๓๔ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
29 พ.ค. - 2 มิ.ย.
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
60
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 2
๓๕ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
5 - 9 มิ.ย. 60
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 3
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ระยะเวลา

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

2 สัปดาห์

40

40

2 สัปดาห์

40

40

2 สัปดาห์

40

40

2 สัปดาห์

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

๑๘ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

๓๖ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 4
๓๗ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 5
๓๘ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๑
๓๙ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๒
๔๐ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๓
๔๑ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๔
๔๒ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๕
๔๓ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ ๑
๔๔ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ ๒
๔๕ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ ๓
๔๖ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ ๔
๔๗ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก
(First Responder) รุ่นที่ ๕
๔๘ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๑

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

12 - 16 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

19 - 23 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

2๑ - 2๕ พ.ย.59

5 วัน

40

40

๕ – ๙ ธ.ค.59

5 วัน

40

40

23 -27 ม.ค.60

5 วัน

40

40

13 - 17 ก.พ.60

5 วัน

40

40

27 ก.พ. - 3 มี.ค.
60

5 วัน

40

40

2๑ - 2๕ พ.ย.59

5 วัน

40

40

12 - 16 ธ.ค.59

5 วัน

40

40

๙ – 1๓ ม.ค.๖๐

5 วัน

40

40

6 - 10 ก.พ.๖๐

5 วัน

40

40

11 - 15 ก.ย. 60

5 วัน

40

40

2๘ พ.ย. - 2 ธ.ค.
59

5 วัน

40

40
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๑๙ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

๔๙ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๒
๕๐ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๓
๕๑ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๔
๕๒ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๕
๕๓ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๑
๕๔ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๒
๕๕ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๓
๕๖ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๔
๕๗ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๕
๕๘ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course)
รุ่นที่ ๑
๕๙ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course)
รุ่นที่ ๒
๖๐ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course)
รุ่นที่ ๓

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

9 – 13 ม.ค. 60

5 วัน

40

40

22 - 26 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

12 - 16 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

17 - 21 ก.ค. 60

5 วัน

40

40

๕ – ๙ ธ.ค.59

5 วัน

40

40

1 - 5 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

5 - 9 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

26 - 30 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

4 - 8 ก.ย. 60

5 วัน

40

40

8 - 12 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

29 พ.ค. - 2 มิ.ย.
60

5 วัน

40

40

19 - 23 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40
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๒๐ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

๖๑ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course)
รุ่นที่ ๔
๖๒ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course)
รุ่นที่ ๕
๖๓ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑
๖๔ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒
๖๕ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓
๖๖ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
๖๗ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๕
๖๘ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis
Negotiation) รุ่นที่ ๑
๖๙ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis
Negotiation) รุ่นที่ ๒
๗๐ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๑
๗๑ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
สาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๒
๗๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack
on Soft target) รุ่นที่ ๑
๗๓ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack
on Soft target) รุ่นที่ ๒

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

24 - 28 ก.ค. 60

5 วัน

40

40

7 - 11 ส.ค. 60

5 วัน

40

40

2๑ - 2๕ พ.ย.59

5 วัน

40

40

๑๒ – ๑๖ ธ.ค.59

5 วัน

40

40

๙ - ๑๓ ม.ค.๖๐

5 วัน

40

40

23 - 27 ม.ค.๖๐

5 วัน

40

40

6 - 10 ก.พ.๖๐

5 วัน

40

40

15 - 19 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

19 - 23 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

3 - 7 ก.ค. 60

5 วัน

40

40

31 ก.ค. - 4 ส.ค.
60
19 - 23 ธ.ค.59

5 วัน

40

40

5 วัน

40

40

28 ส.ค. - 1 ก.ย.
60

5 วัน

40

40
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๒๑ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

๗๔ โครงการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับก้าวหน้า (Advance
Crisis Management) รุ่นที่ ๑
๗๕ โครงการฝึกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณ์ระดับก้าวหน้า (Advance
Crisis Management) รุ่นที่ ๒
๗๖ โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สาหรับการควบคุมฝูงชน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐
๗๗ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่นที่ ๑
๗๘ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่นที่ ๒
๗๙ โครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 x W Drive)
๘๐ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ ๑
๘๑ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ ๒
๘๒ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุ่นที่ ๓
๘๓ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้
บังคับใช้กฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุ่นที่ ๑
๘๔ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้
บังคับใช้กฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุ่นที่ ๒
๘๕ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต์ (Motorcade) รุ่นที่ ๑
๘๖ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต์ (Motorcade) รุ่นที่ ๒
๘๗ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจาก
การซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ (
Motorcade Ambush Survival :
MAS) รุ่นที่ ๑

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

13 - 17 มี.ค.60

5 วัน

40

40

24 - 28 ก.ค. 60

5 วัน

40

40

2๘ พ.ย. - 2 ธ.ค.
59

5 วัน

40

40

15 - 19 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

12 - 16 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

7 - 11 ส.ค. 60

5 วัน

40

40

22 - 26 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

17 - 21 ก.ค. 60

5 วัน

40

40

11 - 15 ก.ย. 60

5 วัน

40

40

6 - 10 ก.พ.
2560

5 วัน

40

40

20 – 24 มี.ค. 60

5 วัน

40

40

13 - 17 มี.ค.60

5 วัน

40

40

22 - 26 พ.ค.60

5 วัน

40

40

8 - 12 พ.ค. 60

5 วัน

40

40
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๒๒ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

๘๘ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจาก
การซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ (
Motorcade Ambush Survival :
MAS) รุ่นที่ ๒
๘๙ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิ ตาม
จับกุมคนร้าย( Police Tactical
Pursuit and Containment : PTPC )
รุ่นที่ ๑
๙๐ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิ ตาม
จับกุมคนร้าย( Police Tactical
Pursuit and Containment : PTPC )
รุ่นที่ ๒
๙๑ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตั ิของ
เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๑
๙๒ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตั ิของ
เจ้าหน้าที่ตารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๒
๙๓ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธ
ปืน (Firearms Instructor
Development Course) รุ่นที่ ๑
๙๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธ
ปืน (Firearms Instructor
Development Course) รุ่นที่ ๒
๙๕ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูง
ชน รุ่นที่ ๑
๙๖ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูง
ชน รุ่นที่ ๒
๙๗ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์
รุ่นที่ ๑
๙๘ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์
รุ่นที่ ๒
๙๙ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตารวจชุมชน รุ่นที่ ๑

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

29 พ.ค. - 2 มิ.ย.
60

5 วัน

40

40

5 - 9 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

26 - 30 มิ.ย. 60

5 วัน

40

40

15 - 19 พ.ค. 60

5 วัน

40

40

28 ส.ค. - 1 ก.ย.
60

5 วัน

40

40

3 - 7 ก.ค. 60

5 วัน

40

40

21 - 25 ส.ค. 60

5 วัน

40

40

12 – ๒๓ ธ.ค.59 2 สัปดาห์

40

40

17 - 28 เม.ย. 60 2 สัปดาห์

40

40

21 - 25 ส.ค. 60

5 วัน

40

40

4- 8 ก.ย.60

5 วัน

40

40

30 ม.ค. - 3 ก.พ.
60

5 วัน

40

40
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๒๓ | ห น้ า

หมาย
เหตุ

ที่

หลักสูตร

๑๐๐ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตารวจชุมชน รุ่นที่ ๒
๑๐๑ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จาลองสาหรับครูฝึก (Reality
Scenario) รุ่นที่ ๑
๑๐๒ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จาลองสาหรับครูฝึก (Reality
Scenario) รุ่นที่ ๒
๑๐๓ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ
ตร. (SWAT)
๑๐๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัตกิ าร
ใต้น้า รุ่นพิเศษ 1
๑๐๕ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘
เดือน) ระดับชั้นประทวน
๑๐๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘
เดือน) ระดับผู้บังคับหมวดและผู้บงั คับ
กองร้อย
๑๐๗ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ทา
หน้าที่เป็นพลขับรถยนต์สาหรับบุคคล
สาคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รุ่นที่ 1

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

หมาย
เหตุ

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา

13 -17 ก.พ.60

5 วัน

40

40

27 - 31 มี.ค. 60

5 วัน

40

40

11 - 15 ก.ย. 60

5 วัน

40

40

13 - 18 ส.ค. 60

6 วัน

200

200

4 ก.ย. - 21 ต.ค. 48 วัน
60
18 - 29 ก.ย.60 2 สัปดาห์

44

40

60

60

25 ก.ย. - 6 ก.ย. 2 สัปดาห์
60

60

59

*

23 - 25 ก.ย.60

45

44

*
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3 วัน
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ที่

หลักสูตร

วันที่ฝึกอบรม

จานวน(นาย)
แผน
สาเร็จ

ระยะเวลา

๑๐๘ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ทา 26 - 28 ก.ย.60
หน้าที่เป็นพลขับรถยนต์สาหรับบุคคล
สาคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รุ่นที่ 2
รวมจานวนทั้งสิ้น

3 วัน

45

45

5,617

5,6๒๒

หมายเหตุ - * คือ หน่วยงานต้นสังกัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจานวน
- ** คือ หน่วยงานต้นสังกัดขอส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม
๑.๑๔ ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร

ที่
๑
๒

๓

หลักสูตร
ระดับผู้บริหาร
บุคลากรทาหน้าที่ครู/อาจารย์/ครูฝึก
- อจ.พลศึกษา
- อจ.จาก กอจ.บช.ศ.
- ครูฝึก
บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา
รวม
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จานวนข้าราชการตารวจ

รวม

สัญญาบัตร

ประทวน

15
๑๗
(4)
(๔)
(9)
๔๙
๘๑

๕

15
๒๒

(๕)
๕๕
๖๐

๑๐๔
๑๔๑
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หมาย
เหตุ

๑.๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ )
งบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน จานวน 286,937,126.85
บาท โดยแบ่งเป็น
๑) งบดาเนินงาน

84,954,410.37

บาท

2,660,220.00

บาท

- ค่าใช้สอย

54,872,068.88

บาท

- ค่าวัสดุ

18,795,680.86

บาท

8,626,440,63

บาท

- ค่าตอบแทน

- ค่าสาธารณูปโภค
๒) งบลงทุน

201,982,716.48

- ค่าครุภัณฑ์
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

บาท

5,196,964.00

บาท

196,785,752.48

บาท

หากแบ่งแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรต่างๆ นั้น เป็น
จานวนทั้งสิน้ 67,101,551.00 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ที่

หลักสูตร

๑
๒

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.)
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
(กดต.)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
(ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการจราจร (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และกาลังพล (ประทวน)

๓
๔
๕
๖
๗

SAR กองบั งคั บการฝึ ก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

งบประมาณ (บาท)
18,201,300.00
3,226,650.00
203,400.00
206,400.00
203,400.00
196,500.00
199,200.00
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ที่

หลักสูตร

๘

หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการเงินและงบประมาณ (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการตารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกาลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการส่งกาลังบารุง (ประทวน)
หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและบุคคลทีบ่ รรจุหรือโอนมาเป็น
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอป.)
หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าทีป่ กครองโรงเรียน (ประทวน)
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 97
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที่ 98
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า (รุ่น 1)
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า (รุ่น 2)
หลักสูตรการฝึกอบรมสาหรับผู้ทาหน้าทีป่ กครองโรงเรียน (สัญญาบัตร)
หลักสูตร สว.รุ่น 158
หลักสูตร สว.รุ่น 161
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (ชั้นประทวน) รุ่นที่ 1
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (ชั้นประทวน) รุ่นที่ 2
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร) รุ่นที่ 1
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก (ชั้นสัญญาบัตร) รุ่นที่ 2
หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ 1
หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ 2
หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ)
หลักสูตรการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าทีร่ ักษาสันติภาพ
(Individual Police Officer / IPO)
โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer Survival
and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๑
โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer Survival
and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๒
โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer Survival
and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๓
โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer Survival
and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๔

๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
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งบประมาณ (บาท)
466,200.00
452,700.00
2,016,190.00
1,948,500.00
53,400.00
2,222,600.00
2,222,600.00
548,400.00
548,400.00
59,600.00
3,148,050.00
3,575,775.00
430,000.00
430,000.00
585,500.00
585,500.00
376,800.00
376,800.00
348,800.00
908,000.00
158,000.00
158,000.00
158,000.00
158,000.00
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ที่

หลักสูตร

๓๒ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer Survival
and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๕
๓๓ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ ๑
๓๔ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 2
๓๕ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 3
๓๖ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 4
๓๗ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 5
๓๘ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๑
๓๙ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๒
๔๐ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๓
๔๑ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๔
๔๒ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๕
๔๓ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๑
๔๔ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๒
๔๕ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๓
๔๖ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๔
๔๗ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๕
๔๘ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๑
๔๙ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๒
๕๐ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๓
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งบประมาณ (บาท)
158,000.00
194,520.00
194,520.00
194,520.00
194,520.00
194,520.00
158,000.00
158,000.00
158,000.00
158,000.00
158,000.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
323,600.00
323,600.00
323,600.00
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ที่

หลักสูตร

๕๑ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๔
๕๒ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๕
๕๓ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๑
๕๔ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๒
๕๕ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๓
๕๖ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๔
๕๗ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๕
๕๘ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๑
๕๙ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๒
๖๐ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๓
๖๑ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๔
๖๒ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๕
๖๓ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๑
๖๔ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๒
๖๕ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๓
๖๖ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๔
๖๗ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ ๕
๖๘ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis Negotiation)
รุ่นที่ ๑
๖๙ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis Negotiation)
รุ่นที่ ๒
๗๐ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๑
๗๑ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลสาคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๒
๗๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack
on Soft target) รุ่นที่ ๑

SAR กองบั งคั บการฝึ ก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

งบประมาณ (บาท)
323,600.00
323,600.00
296,800.00
296,800.00
296,800.00
296,800.00
296,800.00
315,400.00
315,400.00
315,400.00
315,400.00
315,400.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
123,200.00
116,000.00
116,000.00
108,800.00
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๗๓ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack
on Soft target) รุ่นที่ ๒
๗๔ โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับก้าวหน้า (Advance Crisis
Management) รุ่นที่ ๑
๗๕ โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับก้าวหน้า (Advance Crisis
Management) รุ่นที่ ๒
๗๖ โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษสาหรับการควบคุมฝูงชน ประจาปี
งบประมาณ ๒๕๖๐
๗๗ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่นที่ ๑
๗๘ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) รุ่นที่ ๒
๗๙ โครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 x W Drive)
๘๐ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ ๑
๘๑ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ ๒
๘๒ โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ ๓
๘๓ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้บงั คับใช้กฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุ่นที่ ๑
๘๔ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสาหรับผู้บงั คับใช้กฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุ่นที่ ๒
๘๕ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบขบวนยานยนต์ (Motorcade) รุ่นที่ ๑
๘๖ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบขบวนยานยนต์ (Motorcade) รุ่นที่ ๒
๘๗ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจากการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์
( Motorcade Ambush Survival : MAS) รุ่นที่ ๑
๘๘ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจากการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์
( Motorcade Ambush Survival : MAS) รุ่นที่ ๒
๘๙ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิ ตามจับกุมคนร้าย( Police Tactical Pursuit
and Containment : PTPC ) รุ่นที่ ๑
๙๐ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิ ตามจับกุมคนร้าย( Police Tactical Pursuit
and Containment : PTPC ) รุ่นที่ ๒
๙๑ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๑
๙๒ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตั ิของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๒
๙๓ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธปืน (Firearms Instructor
Development Course) รุ่นที่ ๑
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งบประมาณ (บาท)
108,800.00
123,200.00
123,200.00
869,936.00
142,400.00
142,400.00
85,200.00
395,240.00
395,240.00
395,240.00
172,400.00
172,400.00
123,200.00
123,200.00
135,200.00
135,200.00
123,200.00
123,200.00
158,000.00
158,000.00
440,240.00
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ที่

หลักสูตร

๙๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธปืน (Firearms Instructor
Development Course) รุ่นที่ ๒
๙๕ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ ๑
๙๖ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ ๒
๙๗ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ รุ่นที่ ๑
๙๘ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ รุ่นที่ ๒
๙๙ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจจักรยานและการตารวจชุมชน รุ่นที่ ๑
๑๐๐ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจจักรยานและการตารวจชุมชน รุ่นที่ ๒
๑๐๑ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จาลองสาหรับครูฝึก (Reality
Scenario) รุ่นที่ ๑
๑๐๒ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จาลองสาหรับครูฝึก (Reality
Scenario) รุ่นที่ ๒
๑๐๓ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัตกิ ารพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร. (SWAT)
๑๐๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัตกิ ารใต้น้า รุ่นพิเศษ 1
๑๐๕ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘
เดือน) ระดับชั้นประทวน
๑๐๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตารวจระดับครูฝึก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘
เดือน) ระดับผู้บังคับหมวดและผู้บงั คับกองร้อย
๑๐๗ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ทาหน้าทีเ่ ป็นพลขับรถยนต์สาหรับบุคคล
สาคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รุ่นที่ 1
๑๐๘ โครงการฝึกอบรมข้าราชการตารวจผู้ทาหน้าทีเ่ ป็นพลขับรถยนต์สาหรับบุคคล
สาคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รุ่นที่ 2
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งบประมาณ (บาท)
440,240.00
986,680.00
986,680.00
164,000.00
164,000.00
164,000.00
164,000.00
153,200.00
153,200.00
2,337,684.00
2,230,410.00
892,296.00

828,600.00
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๑.๑๖ โครงสร้างองค์กร กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง เป็นหน่วยงานในสั ง กั ด กองบั ญ ชาการศึ กษา แบ่ ง การ
บริหารงานเป็น ๔ กองกากับการ ดังนี้
๑. ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานกาลั งพล
งานประชาสัมพันธ์ งานศึกษาอบรม งานนโยบายและแผน และงานยุ ทธศาสตร์ งานคดี และวิ นั ย
งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและงานบัญชี งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์
๒. ฝ่ายบริการการฝึกอบรม มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ คัดเลือกและ
เตรียมการ งานผลิตเอกสารและตารา งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด งานประกัน
คุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล
๓. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม ประกอบด้วย กองร้ อยที่ ๑ – ๓ งานกี ฬ าและ
นันทนาการ และครูฝึกพลศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบั ง คั บ
บัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตารวจและผู้เข้ารั บการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
๔. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ย วกั บ งานด้ านการฝึ กทางยุ ท ธวิ ธี
ของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง โดยมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน คือ
๑)ภารกิจด้านยุทธวิธี ประกอบด้วย งานฝึกยุทธวิธี งานฝึกอาวุธ งานพัฒนาและพื้ น ฟู
สมรรถภาพ งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก และงานพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
๒) ภารกิจด้านวิทยบริการประกอบด้วย งานเตรี ย มการฝึ ก ผลิ ต เอกสาร ต าราและ
โสตทัศนูปกรณ์ และงานวัดผล ประเมินผลและประกันคุณภาพ และ
๓) ภารกิจด้านอานวยการของศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ ประกอบด้วย งานธุรการ กาลังพล
และยุทธศาสตร์ และงานการเงินและพัสดุ
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กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง
ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายบริการการ
ฝึกอบรม

งานธุรการและ
กาลังพล

งานวิชาการ
คัดเลือกและ
เตรี ยมการ

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
งบประมาณ

งานการเงินและ
พลาธิการ

งานรักษาการณ์

ฝ่ายปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ

กองร้ อยที่ ๑

งานฝึ กยุทธวิธี

งานผลิตตาราและ
เอกสาร

กองร้ อยที่ ๒

งานฝึ กอาวุธ

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ห้ องสมุด

กองร้ อยที่ ๓

งานพัฒนาและฟื ้นฟุสมรรถภาพ

การกีฬาและ
นั นทนาการ

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึ ก

อาจารย์ พลศึกษา

งานพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องช่ วยฝึ ก
เอกสาร ตารา และคู่มือ

งานประกันคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล

งานเตรียมการฝึ ก ผลิดเอกสาร
ตาราและโสตทัศนู ปกรณ์
งานวัดผล ประเมินผล และประกัน
คุณภาพ
งานธุรการ กาลังพลและ
ยุทธศาสตร์
งานการเงินและพัสดุ

SAR กองบั งคั บการฝึ ก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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๑.๑๗ โครงสร้างการบริหาร
ผู้บังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง

รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

รองผู้บังคับการ

ผู้กากับการฝ่ายอานวยการ

ผู้กากับการศูนย์ ฝึกยุ ทธวิ ธีตารวจ

ผู้กากับการฝ่ายปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม

ผู้กากับการฝ่ายบริการการฝึ กอบรม

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
ฝึกยุทธวิ ธี)

รองผู้กากับการฝ่าย
ปกครองฯ

สารวัตรงานฝึก
ยุทธวิธี

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๑)

สารวัตรงานฝึก
อาวุธ

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๒)

สารวัตรงาน
พัฒนาและฟื้ นฟู
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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๑.๑๘ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางตระหนักถึงความสาคั ญ ของการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาว่าเป็นปัจจัยสาคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และได้ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดย
ได้จัดทาระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และเตรียมความพร้อมที่จะรับการ
ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วย มีกระบวนการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่ ว ยงานเพื่ อกาหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิ ธีการตรวจสอบ ประเมิ น ระบบ กลไก และการด าเนิ น การประกั น
คุณภาพการศึกษาภายนอก
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ห น้ าที่ บ ริ ห าร พั ฒ นา
และติดตามการดาเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพภายในของหน่ ว ยงาน เพื่ อใช้ กากั บ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กาหนด โดยเน้น
การจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ 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. นาผลการประเมินคุณภาพ ไปประกอบการจัดทาแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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๑.๑๙ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในโดยส านั กการศึ ก ษาและประกั น ประกั น คุ ณ ภาพ
กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีข้อเสนอแนะในการพั ฒ นาอยู่ ห ลายประการ ซึ่ ง กอง
บังคับการฝึกอบรมตารวจกลางได้ดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงการดาเนินการในหั ว ข้ อดั ง กล่ าว โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการพัฒนา

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2
ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ควรสารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษา
อบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนัน้ ๆ
ตั้งแต่ ๓ - ๖ เดือน เพื่อนาข้อมูลจาก
ผลการสารวจมาปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓
ควรประเมินความรู้เรื่องกระบวนการ
ผลการจัดการศึกษา
จัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นผู้เรียนเป็น
อบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม สาคัญ และสอบถามวิธีการวิเคราะห์
เป็นสาคัญ
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกับครู/อาจารย์
ทุกคน เพื่อจะได้พัฒนาความรูข้ องครู/
อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างมีคุณภาพ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชืท้ ี่ ๕
ควรส่งเสริมให้มีการติดตาม
จานวนงานวิจัย และหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของการนางานวิจัยและ
นวัตกรรม และหรือสิ่ง
งานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่าง
ประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ ต่อเนื่อง
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
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ดาเนินการสารวจความพึงพอใจ
ตามระยะเวลาที่กาหนด

มีการประเมินความรู้เกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยใช้
แบบทดสอบ และจัดทา
แบบสอบถามวิธีการวิเคราะห์
ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกับครู/
อาจารย์ทุกคน
มีการติดการการนางานวิจัยและ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่าง
ต่อเนื่องทุกปี
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ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการพัฒนา

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 8
๑. ควรจัดทาแผน/โครงการสนับสนุน
การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วย
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ดาเนินการเองอย่างเป็นรูปธรรม
และชัดเจน พร้อมรายงานผลการ
ดาเนินการทุกแผน/โครงการ

จัดทาแผน/โครงการสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วย
ดาเนินการเองอย่างชัดเจน พร้อม
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ทุกแผน
๒. ควรนาวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ นาวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ใน
ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นผล การปฏิบัติงาน
การดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑
ผลการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๔
การบริหารความเสี่ยง

ควรแยกกลุ่ม/ระดับผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ ให้เป็นไปตามที่คู่มอื ฯ
กาหนด เพื่อจะได้นาผลการประเมินมา
พัฒนาให้ตรงจุดของแต่ละกลุ่ม/ระดับ
ควรนาผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการวิเคราะห์
ความเสี่ยงในปีถัดไป

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 16 ระบบและ ควรมีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของ
กลไกการประกันคุณภาพ คณะกรรมการแต่ละชุด ให้ชัดเจน
การศึกษาภายใน
และครอบคลุม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1๗
การจัดทาแผนพัฒนาควรมี
การนาผลการประเมิน
รายละเอียดที่ทาให้สามารถนาไป
คุณภาพภายในไปพัฒนา ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยศึกษาอบรม
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แยกกลุ่ม/ระดับผู้ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจฯ ให้เป็นไปตามที่
คู่มือฯ กาหนด
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ได้ให้
ข้อเสนอแนะไว้ เพียงแต่ประชุม
ติดตามผลการดาเนินงาน
กาหนดบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการแต่ละชุด ให้ชัดเจน
มากขึน้
ปรับปรุงการเขียนแผนพัฒนาให้มี
รายละเอียดที่เป็นรูปธรรมนาไป
ปฏิบัติได้มากขึน้
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ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การดาเนินการพัฒนา

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 เอกลักษณ์
หน่วยศึกษาอบรม
ด้านมาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 ความสาเร็จ
ของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมชีน้ า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม

ควรมีการสรุปผลการดาเนินงานแต่
ละประเด็นการพิจารณา ให้ชัดเจน

สรุปผลการดาเนินงานแต่ละ
ประเด็นการพิจารณาให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึน้

ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร
กอจ.มีการตรวจสอบและให้
ได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียน
คาแนะนาการเขียนโครงการแก่
โครงการ ทั้งนีเ้ พราะโครงการที่ดียอ่ ม บุคลากร
ทาให้ประสิทธิภาพของการดาเนินงาน
และผลตอบแทนที่หน่วยจะได้รบั
คุ้มค่า อันจะนามาซึ่งการพัฒนา
หน่วย ซึ่งลักษณะของโครงการที่ดี
ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ
หรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้ มี
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน
สามารถดาเนินงานและปฏิบัตไิ ด้
รายละเอียดของโครงการต้อง
สอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ
วัตถุประสงค์ของโครงการต้อง
สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล
วิธีการดาเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจนและวัดได้ และระยะเวลาใน
การดาเนินงานต้องระบุถึงวันเวลาที่
เริ่มต้นและสิน้ สุด ตลอดจนสามารถ
ติดตาม และประเมินผลได้
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ส่วนที่ ๒
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี

๑. ส.ต.อ.หญิง สินีรัตน์ ยุทธกิจ

โทรศัพท์ : 096 – 851 - 6168

โทรศัพท์ : 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
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้สาเร็จการศึกษา
อบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคานึงถึง
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร
๓. หลักฐานการประกันคุ ณภาพหลักสู ตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้คาแนะนาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจาแนกตามหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ในปีงบประมาณ 25๖๐ บก.ฝรก.ได้ดาเนินการจัดหลักสูตรที่มี
ระยะเวลาการฝึกอบรมตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป จานวน ๘ หลักสูตร ทว่า
ด าเนิ น การฝึ ก อบรมเสร็ จ สิ้ น แล้ ว จ านวน ๗ หลั ก สู ต ร มี ผู้ ผ่ า นการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน ๙๑๒ คน จากจานวนผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งหมด ๙๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐คิดเป็น ๕ คะแนน
ดังมีรายละเอียด ต่อไปนี้
1. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอน เอกสารหมายเลข ๑
มาเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอป.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
จานวน ๙๕ คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หลักสูตร กอป.
จานวน ๙๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน (เอกสารหมายเลข 1)
2. หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน 1๑๘ คน เอกสารหมายเลข ๒
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน 1๑๘ คน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน หลักสูตร ชัยยะขั้นพืน้ ฐาน
(เอกสารหมายเลข 2)
3. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๗ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารหมายเลข 3
จานวน ๔๖ คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
จานวน ๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ หลักสูตรการสืบสวน
เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4)
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

คดีอาญา รุ่น ๙๗
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ผลการดาเนินงาน
4. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๘

รายการเอกสารหลักฐาน
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม เอกสารหมายเลข 4

จานวน ๕0 คน ผ่ านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
จานวน ๕0 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ หลักสูตร การสืบสวน
เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4)

คดีอาญา รุ่น ๙๘

5. หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๕๘ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน ๑๖๘ คน เอกสารหมายเลข 5
ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน ๑๖๘ คน รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๕๘
(เอกสารหมายเลข ๕)
6. หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๖๑ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน ๑๙๒ เอกสารหมายเลข ๖
คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน ๑๙๒ รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๖๑
คะแนน (เอกสารหมายเลข ๖)
7. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ เอกสารหมายเลข ๗
53ปีขึ้นไป เพื่ อเลื่อ นตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้ น รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจานวน หลักสูตร กดต.
๒๔๓ คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จานวน
๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5
คะแนน (เอกสารหมายเลข ๗)
8. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.60 - เอกสารหมายเลข ๗
31 ม.ค.61 อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม ยังไม่สาเร็จการฝึกอบรม

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตร นสต.

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

> 4.51

๕.๐๐

ดีมาก

บรรลุ

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง มีความรู้เชิงลึกในเรื่องที่สอน สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านในอนาคตได้
2. หลักสูตรต่างๆ ที่ บก.ฝรก.ดาเนินการจัดขึน้ นั้นมีจานวนมาก หลากหลาย และครอบคลุม
การปฏิบัตงิ านของข้าราชการตารวจเกือบทุกด้าน จึงเป็นประโยชน์สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัตงิ านของจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติอย่างแท้จริง

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์

๑. ส.ต.อ.หญิง รพีพร เพียรพนัสสัก

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒

โทรศัพท์ : ๐๘๘-๒๑๓-๖๙๙๙

E-mail : prakanpolice@gmail.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
กรณีที่ ๔ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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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
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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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

รายการเอกสารหลักฐาน

๑. บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งมี
ความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน (เอกสารหมายเลข ๑) คือ
เอกสารหมายเลข ๑
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แบบประเมินความพึงพอใจ
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพืน้ ฐานที่สง่ ผลต่อการทางาน
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. ในปีงบประมาณ 25๖๐ บก.ฝรก. ดาเนินการติดตามความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสั งกัดและผู้เกี่ยวข้องของผู้สาเร็ จ
การฝึกอบรม ๘ หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้
๑) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ ฝึกอบรมระหว่าง ๑ พ.ย.

เอกสารหมายเลข ๒
หนังสือรายละเอียดการ

๕๘ – ๓๑ ต.ค.๕๙ ซึ่งสาเร็จการฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐
จานวน ๓๕๕ คน
๒) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจและบุคคลที่บรรจุ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

หรือโอนมาเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอป.) จานวน ๙๕ คน
๓) หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน จานวน ๑๑๘ คน
๔) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๗ จานวน ๔๖ คน
๕) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๘ จานวน ๕๐ คน
๖) หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๕๘ จานวน ๑๖๘ คน
๗) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต.อายุ 53ปีขึน้ ไป เพื่อเลื่อนตาแหน่งและเลื่อนยศแบบ
เลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.)จานวน
๒๔๓ คน

เอกสารหมายเลข ๓
รายละเอียดหนังสือส่ง

บก.ฝรก.ได้ดาเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา แบบสอบถามไปยังต้นสังกัด
หน่ วยงานต้ นสั งกั ดและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี ต่ อผู้ ส าเร็ จการศึ กษาอบรม ของผู้สาเร็จการฝึกอบรม
(เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษาอบรม ๓ – หลักสูตรต่างๆ
๖ เดือน ซึ่งแบบประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตาม เอกสารหมายเลข ๔
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน และในกรณี ที่ แบบสอบถามตอบกลับจาก
ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ รายละเอียด ต้นสังกัดของผู้สาเร็จ
ปรากฏ ดังนี้
ที่

การศึกษาอบรม
หลักสูตร

๑ นสต.ปี 255๙ (อบรม
ระหว่าง ๑ พ.ย.๕๘๓๑ ต.ค.๕๙

ผู้สาเร็จ กลุ่มตัวอย่าง
35๕

๑๘๘
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ตอบกลับ
ผู้บังคับบัญชา

ผู้เกี่ยวข้อง

192

210
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ผลการดาเนินงาน
ที่

หลักสูตร

๒
๓
๔
๕
๖
๗

กอป.
ชัยยะขั้นพืน้ ฐาน
สืบสวนคดีอาญา ๙๗
สืบสวนคดีอาญา ๙๘
สารวัตร รุ่น ๑๕๘
กดต.

รายการเอกสารหลักฐาน
ตอบกลับ

ผู้สาเร็จ กลุ่มตัวอย่าง
๙๕
๑๑๘
๔๖
๕๐
๑๖๘
๒๔๓

๗๖
๙๑
๔๑
๔๔
๑๑๘
๑๕๑

ผู้บังคับบัญชา

ผู้เกี่ยวข้อง

83
96
42
45
124
162

94
123
50
53
135
185

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

หมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้
ที่

หลักสูตร

๑
๒

นสต.ปี 255๙ (อบรมระหว่าง
๑ พ.ย.๕๘-๓๑ ต.ค.๕๙
กอป.

๓

(ค่าเฉลี่ย)
ผู้บังคับบัญชา

ผู้เกี่ยวข้อง

4.62

4.76

4.70

4.73

ชัยยะขั้นพืน้ ฐาน

4.64

4.59

๔

สืบสวนคดีอาญา ๙๗

4.68

4.75

๕

สืบสวนคดีอาญา ๙๘

4.69

4.78

๖

สารวัตร รุ่น ๑๕๘

4.61

4.66

๗

กดต.

4.65

4.7๕

4.66

4.72

ค่าเฉลี่ยแต่ละกลุ่มบุคคล
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม

๔.๖๙

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

รายการเอกสารหลักฐาน

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
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> 4.51 ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา

คะแนน ระดับการ

การบรรลุ

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

4.8๔

คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
๒.ค่าเฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจ
ของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด และ
ผู้ ที่ เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๙ คะแนน
ดังนั้นคะแนนตัวบ่งชี้ ได้เท่ากับ ๔.๘๔
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 ศิริพร ลบล้าเลิศ

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี

๒. พ.ต.ท.สมศักดิ์ อรุณพันธ์

๒. ร.ต.อ.หญิง กวินทราดา ทรงสุภาพ

โทรศัพท์ : ๑. ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒
: ๒. ๐๘๑-๔๔๑-๖๔๑๕

โทรศัพท์ : ๐๘1-๙๒๔-๗๖๘๓
: ๐๘9-766-8358

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่างของผู้
ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
การจัด การศึกษาอบรมที่เ น้นผู้ศึก ษาอบรมเป็น สาคัญ หมายถึง การจัด กระบวนการ
การศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรม 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

ผลการดาเนินงาน

๑

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ

รายการเอกสารหลักฐาน

ครูฝกึ และหรือวิทยากร
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึ กษาอบรม และหลั กสู ตรศึ ก ษาอบรมในแต่ ล ะ
หลักสูตร (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมใน
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 กลุ่ม งานอาจารย์ จาก บช.ศ. จานวน ๔ คน ด้วยเหตุ นี้
บก.ฝรก.จึ ง ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพิ่ ม เติ ม (เอกสาร เอกสารหมายเลข 1.๑
หมายเลข ๑.๑)เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมให้ทุกหน่วยปฏิบัติงาน คู่มือการปฏิบัตงิ านเพิ่มเติม
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ก่ อนที่ จะมี การจั ดการฝึ กอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ ฝ่ าย
บริการการฝึกอบรม กลุม่ งานอาจารย์ และฝ่ายปกครองฯ จะมีการ เอกสารหมายเลข ๑.๒
ประชุ มร่ วมกั น (เอกสารหมายเลข ๑.๒) เพื่ อท าความเข้ าใจ รายงานการประชุมฝ่าย
เป้ าหมายของการจั ดการศึ กษาอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ (เอกสาร บริการการฝึกอบรม
หมายเลข ๑.๓) ตลอดจนการวางแนวทางในการวิเคราะห์ผู้เรียน เอกสารหมายเลข ๑.๓
เป็นรายบุคคล แนวทางการฝึกอบรม และการประเมินผล
แถลงหลักสูตรต่างๆ
๒

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝกึ และหรือวิทยากร
๒.๑ วิเ คราะห์ ศั กยภาพของผู้ศ ึก ษาอบรมและเข้า ใจผู้
ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่
ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน)
มี ก ารก าหนดให้ อ าจารย์ ท าการวิ เ คราะห์ ผู้ เ รี ย นเป็ น
รายบุคคลตามแบบฟอร์ม ที่กาหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑) เอกสารหมายเลข 2.๑
โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือหรือแบบทดสอบเอง ให้ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ
เหมาะสมกับเรื่องที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละด้าน เช่น การวัด ผู้เรียน (ก่อนการเรียนการ
ความรู้ความสามารถ หรือความพร้อมด้า นสติปัญญา ก็จะใช้ สอน) หลักสูตรนักเรียนนาย
แบบทดสอบ ซึ่งครอบคลุมสาระหลักๆ ที่จะเรียนรู้สอดคล้องกับ สิบตารวจ
ประเด็นที่จะวัดหรือประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านและมีการกาหนด เอกสารหมายเลข 2.๒
ระดับอย่างชัดเจน จากนั้นสรุปผลการวิเคราะห์ แล้วนาผลการ แผนการสอนและบันทึกหลัง
วิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึกลงในบันทึก การสอนรายวิชาต่างๆ
หลังการสอน (ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้ส่ือ การ
ประเมินผลการเรียน เป็นต้น) (เอกสารหมายเลข ๒.๒)
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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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

ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรือวิทยากร
๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ
การศึ ก ษาอบรมที่ จั ด ให้ ผู้ ศึ ก ษาอบรม และตาม
พั ฒ นาการของผู้ ศึ ก ษาอบรมมี ก ารค านึ ง ถึ ง ความ
แตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๔.๒ นาผลการประเมิน มาปรับ เปลี่ย นการศึก ษาอบรม
เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๕
คะแนน)
อาจารย์มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย และตรงตาม
สภาพจริ ง (เช่ น การทดสอบ การสั งเกต การนาเสนอผลงาน
การแสดงความคิดเห็น การปฏิบัติจริง) สอดคล้องกับสภาพการ เอกสารหมายเลข 4.๑
เรียนรู้และคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะปรากฏใน แผนการสอนและบันทึกหลัง
แผนการสอนและบันทึกการสอน (เอกสารหมายเลข ๔.๑)อาจารย์ การสอนวิชาต่างๆ หลักสูตร
น าผลการประเมิ นมาพั ฒนาแนวการจั ดการเรี ยนการสอนเพื่ อ นักเรียนนายสิบตารวจ
(นสต.)
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 point จุดที่ควรพัฒนา; 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 และมีการประเมินผลเป็นรายบุคคล จากนั้นมี เอกสารและภาพถ่ายการจัด
การสรุ ป ผลการจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ น าไปพั ฒ นาการจั ด การ กิจกรรมบูรณาการ 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 ศิริพร ลบล้าเลิศ

๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : 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 เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็น ผล
โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓)
มีวิธีการดาเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนาความรู้
ที่ได้จากการดาเนินการไปใช้ประโยชน์
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
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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 อมรับ ในวงวิ ช าชีพ ที่ไ ด้รับ การรับรอง
จากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้หรือมีการนาไปใช้
วิธีคานวณ
ผลรวมจำนวนงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
จำนวนครู/อำจำรย์ และครูฝึกทั้งหมด

X ๑๐๐

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

รายการเอกสารหลักฐาน

บก.ฝรก.มีจานวนอาจารย์และครูฝึกจานวนทั้งสิ้น ๒๒ คน

เอกสารหมายเลข ๑

(เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อครูอาจารย์ของ บก.ฝรก.

- อาจารย์ที่มคี าสั่งให้มาปฏิบัติราชการจาก กลุ่มงานอาจารย์
บช.ศ. จานวน ๔ คน (เอกสารหมายเลข ๒)
- อาจารย์พลศึกษา ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม
จานวน ๔ คน

เอกสารหมายเลข ๒
คาสั่งให้ กอจ.มาปฏิบัติ
ราชการ บก.ฝรก.
เอกสารหมายเลข ๓

- ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผูบ้ ังคับหมู่ฝา่ ยปกครอง

นวัตกรรมการทาลูกกระสุน

และการฝึกที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการ/ภาคการฝึก จานวน ๑๔ คน ฝึกเลเซอร์ขนาด .๓๘
อาจารย์และครูจัดทางานวิจัยและงานนวัตกรรมจานวน ๓ เรื่อง ดังนี้ สาหรับปืนรีวอลเวอร์
๑. นวัตกรรมการทาลูกกระสุนฝึกเลเซอร์ขนาด .๓๘ สาหรับ เอกสารหมายเลข ๔
ปืนรีวอลเวอร์
๒. นวัตกรรมการทากุญแจมือเพื่อการเรียนการสอน

นวัตกรรมการทากุญแจมือ
เพื่อการเรียนการสอน

๓. นวัตกรรมการฝึกสถานการณ์จาลองเสมือนจริง
เอกสารหมายเลข ๕
ดัง นั้ นเที ยบจ านวนงานนวั ตกรรมกั บจ านวนอาจารย์ และครู นวัตกรรมการฝึกสถานการณ์
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔ คิดเป็น ๕ คะแนน
จาลองเสมือนจริง
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ร้อยละ ๑๐

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
ร้อยละ ๑๓.๖๔

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์มคี วามสามารถในการนาองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดทานวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ
๒. นวั ต กรรมที่ จั ด ท าขึ้ น เป็ น ประโยชน์ แ ละเป็ นเครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ที่ มี คุ ณ ภาพ ท าให้ ก ารจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึน้
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ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑.พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์

๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ ณัฐไตรสิทธิ์

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔

โทรศัพท์ : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒

E-mail : aoypupu@hotmail.com

E-mail : 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 อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบัง คับ การฝึกอบรม
ตารวจกลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย
และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่ างถูกต้อง สามารถนาไปสู่
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
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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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 และหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็น
เอกสารหลัก ฐานที ่ช ัด เจน พร้อ มทั ้ง ระบุร ายละเอีย ดผลของการน างานวิจ ัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์
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
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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
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 หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ทั้งนี้ให้
แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
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- ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึน้ อย่างเป็นรูปธรรมจากการนานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผล
จากงานวิจัยไปใช้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้
ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ครู และอาจารย์ ของ บก.ฝรก. จานวน ๒๒ คน ได้ จัด ทานวั ตกกรม เอกสารหมายเลข ๑
จานวน ๓ เรื่อง และมีการนางานนวัตกรรมเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์ทุก หนังสือรับรองการใช้
เรื่อง ดังนั้นเทียบจานวนงานนวัตกรรมกับจานวนอาจารย์และครูฝึก ประโยชน์จาก ศฝร.ภ.๒
ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 1๓.๖๔ คิดเป็น ๕ คะแนน
๑. นวัตกรรมการทาลูกกระสุนฝึกเลเซอร์ขนาด .๓๘ สาหรับ
ปืนรีวอลเวอร์ ได้ถูกนาไปใช้เป็นแนวคิดต่อยอดการทาเครื่องช่วยฝึก
การสอนการยิงปืนของหลักสูตรต่างๆ
๒. นวัตกรรมการทากุ ญแจมือเพื่อการเรี ยนการสอน ได้ถู ก
น าไปใช้ เ ป็ น แนวคิ ด ของการจั ด ท านวั ต กรรมการผลิ ต อุ ป กรณ์ เ พื่ อ
ประกอบการสอนการต่อสู้ป้องกันตัวและยุทธวิธีตารวจ ในเรื่องการ
ตรวจค้นและจับกุม
๓. นวั ต กรรมการฝึ ก สถานการณ์ จ าลองเสมื อ นจริ ง ได้ ถู ก
นาไปใช้ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ร้อยละ ๕

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
ร้อยละ 1๓.๖๔

๕
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ดีมาก
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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.ท.ยุทธการ ศรีวิชัยมูล

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
: ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙

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 โครงการบริการวิชาการสู่
ประเทศ

ชุมชน

บก.ฝรก.ได้ จั ด ท าโครงการบริ ก ารวิ ช าการสู่ ชุ ม ชน ซึ่ ง เป็ น
โครงการที่ใ ห้ บริ ก ารวิช าการแก่ ชุม ชนและสั งคม เพื่อ ก่ อให้เ กิ ดการ
เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ อันจะก่อให้เกิดการ
พัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภท
ต่างๆ ส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขหรือลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม
ได้ (เอกสารหมายเลข ๑)
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. มี การดาเนินการตามโครงการบริการวิช าการหรื อวิช าชีพ ที่ เอกสารหมายเลข ๒
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ
เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๒๒
ชุมชน สังคม ประเทศ
บก.ฝรก.ได้ดาเนินการตามโครงการบริการวิชาการสูช่ ุมชน จานวน รายละเอียดโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการทุก
ทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) จากจานวน
อาจารย์และครูฝึกทั้งสิ้น ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งโครงการ กิจกรรม
บริการวิชาการสู่ชุมชนมีวิธีการดาเนินการ ๒ ลักษณะ กล่าวคือ
๑. เป็นกิจกรรมที่หน่วยเป็นผูด้ าเนินการจัดการฝึกอบรม หรือ
เป็ น วิ ท ยากรให้ ค วามรู้ ใ นด้ า นระเบี ย บวิ นั ย กิ จ กรรมกลุ่ ม สั ม พั น ธ์
ศิลปะป้องกันตัว การจราจร การยิงปืน และอื่นๆ แก่นักเรียน นักศึกษา
ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในกอง
บังคับการฝึกอบรมตารวจกลางและนอกหน่วย ดาเนินการไปทั้งสิ้น ๑๑
กิจกรรม ซึ่งมี ๑ กิจกรรมที่ดาเนินการ ๖ รุ่น จึงคิดเป็น ๑๖ กิจกรรม
๑.๑ ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน
รักษาความปลอดภัย (ตาม พ.ร.บ.ธุ รกิ จรัก ษาความปลอดภัย พ.ศ.
๒๕๕๘) จานวน 6 รุ่น โดยดาเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก
หน่วย (คิดเป็น ๖ กิจกรรม)
๑.๒ โครงการรัตนโกสินทร์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็น
โครงการที่ ให้ ความรู้ด้ านการป้องกั นยาเสพติ ดและส่งเสริมคุณธรรม
จริ ยธรรมให้ กั บนั กเรี ยนและชุ มชน ผู้ เ ข้ าร่ วม เป็ นนั กเรี ย นระดั บชั้ น
มั ธยมศึ กษาจ านวน 16 คน โรงเรี ยนรั ตนโกสิ นทร์ สมโภชบวรนิ เวศ
ศาลายา จัดการฝึกอบรม ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 9 ถึง 11 ตุลาคม 2560
๑.๓ กองกิ จ การในพระองค์ 904 ขอรั บ การสนั บ สนุ น
วิทยากรจาก ฝึกอบรมวิชายุทธวิธีตารวจเกี่ยวกับการอารักขาบุคคล
สาคัญ กาลังพล พลอาสาสมัครใหม่ จานวน 81 นาย ณ โรงเรียน
ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ใน
วันที่ 30 มี.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.00 น.
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๑.๔ กรมสรรพสามิต ขอรับการสนับสนุนวิทยากร สถานที่
การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานผู้ช่วยเหลือ
การปฏิ บั ติ ง านด้ า นการปราบปรามผู้ ก ระท าผิ ด กฏหมายภาษี
สรรพสามิ ต ” ให้ กั บ บุ ค คลากรด้ า นสายงานปราบปรามของกรม
สรรพสามิต จานวน 2 รุ่น โดยมีผู้เข้าอบรมรุ่นละ 50 คน รุ่นที่ 1 ใน
วันที่ 30-31 มี.ค.60 รุ่นที่ 2 ในวันที่ 6-7 เม.ย.60 ณ บก.ฝรก
๑.๕ จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ด้าน
การจราจร สาหรับ นัก เรี ย นนั กศึ ก ษาวิช าทหารชั้น ปี ที่1 ,2 และ 3
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตาหนักสวนกุหลาบ
มัธยม) จานวน 300 คน ณ หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ใน
วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 08.30-16.00 น.
๑.๖ ให้ความรู้ด้านยุทธวิธีตารวจแก่ข้าราชการตารวจใน
สังกัด สภ.พุทธมณฑล ณ บก.ฝรก.ในวันที่ 19-21 มิ.ย.57
๑.๗ ฝึกอบรมลูกเสือวิสามัญ นักเรียนระดับ ปวช.ชั้นปีที่ 1
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จานวน 23 คน ณ บก.ฝรก. ใน
วันที่ 1-2 มี.ค.60
๑.๘ สถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วย
บัญชาการกองทัพไทย 55/1 ถนนพิษณุโลก แขวง/เขตดุสิต กทม.
10300 ขอความสนั บ สนุ น สถานที่ จั ดการฝึ ก อบรมและวิ ท ยากร
โครงการ “อบรมเยาวชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ” ระหว่างวันที่ 1719 พฤศจิกายน 2560
๑.๙ ภาควิชา วฐ. กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. ขอรับการ
สนั บ สนุ น ข้ า ราชการต ารวจในสั ง กั ด ฝ่ า ยปกครองฯ บก.ฝรก.เป็ น
อาจารย์ ส อนวิ ช าการฝึ ก ตามแบบต ารวจและพลศึ ก ษา หลั ก สู ต ร
พยาบาลบัณฑิต ให้แก่ นศพต.ชั้นปีที่ 2 จานวน 62 คน ณ วิทยาลัย
พยาบาลตารวจ ปีการศึกษา 2559
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๑.๑๐ วตร. ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการตารวจเป็น
วิทยากรแบ่งกลุม่ ฝึกปฏิบัตวิ ิชาการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) 7 นาย
โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 156 นาย และ 154 นาย ในวันที่
15 ส.ค.-12 ต.ค.60 ณ บก.ฝรก.
๑.๑๑ ให้การสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกยิงปืนพกให้กับ
อส.หญิง วปร.6/60 แกรนีนาโต้ “นารีปฐมยุคใหม่ด้วยความหวังในภักดี
ภูธร” ณ รร.นรต.จว.นครปฐม ในวันที่ 19-23 มิ.ย.60
๒. เป็ นโครงการที่ห น่ วยเข้า ร่ วมกับ หน่ว ยงานภายนอกหรื อ
ตามที่หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนด้านสถานที่ กาลังพล ใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพตารวจ ประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้
๒.๑ วตร. ขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนบกขนาด .9 มม.
และซองบรรจุกระสุนปืน ระหว่างวันที่ 22 พ.ค 60 ถึงวันที่ 8 ก.ย 60
จานวน 55 คน จึงขอรับ การสนั บสนุนอาวุธปืนพกขนนาด .9 มม.
จานวน 6 กระบอก และซองบรรจุกระสุนปืนจานวน 12 อัน
๒.๒ วตร. ขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนพกขนาด .9 มม.
จานวน 6 กระบอก และซองกระสุนปืน จานวน 12 อัน โดย วตร. เปิด
สอนการอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่นที่ 99 จานวน 45 คน
ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 60 ถึงวันที่ 22 ก.ย. 60
๒.๓ บช.น. ขอรับการสนับสนุนใช้สถานที่ฝึกอบรม ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม และลานฝึก บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธ
มณฑล จว.นครปฐม วันที่ 4 – 12 ต.ค. 60
๒.๔ กก.อารักขา 2 บก.อคฝ. ขอรับการสนับสนุนใช้ลาน
ฝึก และสนามยิ งปืนทางยุท ธวิธี บก.ฝรก. เพื่ อทาการฝึ กโครงการ
ฝึกอบรมแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตสาหรับข้ าราชการตารวจทาหน้า ที่
ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสร็จพระราชดาเนินโดย
รถยนต์ให้กับข้าราชการตารวจ ซึ่งจะทาการฝึก รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่
4-6 ก.ย. 2560 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 -13 ก.ย. 2560
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๒.๕ ธนาคารแห่ง ประเทศไทยขอรั บ การสนับ สนุ นขอใช้
สถานที่เพื่อซ้อมแผนฉุกเฉินในการรักษาความปลอดภัยขนส่งธนบัตร
ณ บก.ฝรก. ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย.60 เวลา 07.30-15.00 น.
๒.๖ สถานีโทรทัศน์สานักงานตารวจแห่งชาติ ขอรับการ
สนับสนุนถ่ายทารายการ Insight Police และรายการ ตารวจอินดี้ ณ
บก.ฝรก. ในวั นที่ 21-22 ก.พ.60 ซึ่ง เป็น การให้บ ริ การความเป็ น
วิ ช าชี พ ต ารวจ ถื อ เป็ น การประชาสั ม พั น ธ์ อ งค์ ก รต ารวจและสร้ า ง
ภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชน
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)
๔. มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ เอกสารหมายเลข ๔
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ โครงการบริการวิชาการฯ ปี
ชุม ชน สัง คม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตาม ๒๕๖๑
โครงการ
บก.ฝรก.ได้นาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการ
ตามโครงการในคราวต่อไป (เอกสารหมายเลข ๔)
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 (เอกสารหมายเลข ๕)
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา

คะแนน ระดับการ

การบรรลุ

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

๕

คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ
๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ได้ร้อยละ ๑๐๐
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 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

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

๑. พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา ก้อนทองคา
๒. ส.ต.ท.สุริยา รัดเกล้า

โทรศัพท์ : ๐๙๑-๔๔๖-๖๕๓๖

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 ผลลัพธ์ทีไ่ ด้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
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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. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
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 ๒๕๖๐ (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 ๒๕๖๐ 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
สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

จานวน ๕๗ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) ครู/อาจารย์/ครูฝึกและ
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด มีจานวนทั้งสิ้น ๑๔๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๔๐.๔๓ คิดเป็น ๕ คะแนน
กิจกรรมในการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะและ
วัฒนธรรมที่ บก.ฝรก.ได้ดาเนินการ มีดังนี้
1. โครงการ/กิจ กรรมท านุบ ารุ งศิล ปวั ฒนธรรม ที่ บก.ฝรก.
เป็นผูจ้ ัดทาและดาเนินการเอง
๑.๑ โครงการ/กิจกรรม สาหรับบุคลากร และผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพื่อให้
เกิดความซาบซึง้ ในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาติไทย และ
ส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีจานวน ๑๔ กิจกรรม โดยมี ๑
กิจกรรมที่มีกจิ กรรมย่อยอีก ๙ กิจกรรม (คิดเป็น ๒๒ กิจกรรม)
1) โครงการแบ่งปันวันละบาทเพื่อสังคม
2) โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน : ช่วยเพื่อนมีขาเทียม
3) โครงการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์
4) โครงการเสียงธรรมตามสาย
5) โครงการจิตอาสาแยกขยะลดภาวะโลกร้อน
6) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ
7) กิจกรรมเนื่องในวันตารวจ ณ บริเวณหน้าอาคาร
เรียนรวม บก.ฝรก. วันที่ 13 ตุลาคม 2559
8) กิจกรรม “รวมพลั งแห่งความภักดี” เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม
บก.ฝรก. วันที่ 22 พ.ย.59
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

9) กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสต่าง ๆ
10) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
11) กิ จ กรรมเข้ า แถวเคารพธงชาติ กล่ า วค าสั ต ย์
ปฏิญาณ บทปลงใจ อุดมคติตารวจ
12) โครงการกิ จ กรรม 5 ส บก.ฝรก. ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.25๖๐
13) พิธีส่งมอบตาแหน่ง ผบก.ฝรก. ณ ลานฝึก บก.ฝรก.
ในวันที่ ๒ ต.ค.๖๐
14) โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. เป็นโครงการที่แสดง
ให้เห็นถึงความมีจิตสาธารณะของข้าราชการและนักเรียนนายสิบตารวจ ที่
ออกไปทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนในบริเวณ
ใกล้เคียง เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนนั้นๆ ซึ่งออกไปดาเนินกิจกรรม ๙
แห่ง คือ
๑๔.๑ ชุมชนศาลายา ริมคลองมหาสวัสดิ์
๑๔.๒ โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
๑๔.๓ โรงเรียนนุ่มประสงค์
๑๔.๔ วัดปุรณาวาส
๑๔.๕ โรงพยาบาลพุทธมณฑล
๑๔.๖ สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพ
ปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ)
๑๔.๗ สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม
๑๔.๘ มูลนิธเิ ด็กบ้านทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔
๑๔.๙ วัดป่ามณีกาญจน์
๑.๒ โครงการ/กิจกรรมที่ครู -อาจารย์ จัดให้มีการบูรณา
การระหว่างการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน
จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1) กิจกรรมการฝึ กอบรมเสริ มหลักสู ตรว่าด้ วยการ
อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นสต. โดยใช้ หลักศาสนิกสัมพันธ์
2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จริยธรรม
ตารวจ)
3) ร่วมกิจกรรมทาบุญตักบาตรและกิจกรรมทางศาสนา
ที่ วัดญาณเวศกวัน
2. โครงการ/กิ จ กรรมท านุ บ ารุ ง และอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรมที่บุคลากรของ บก.ฝรก. เข้าร่วมดาเนินการกับหน่วยงาน
ภายนอก มีจานวน ๓๒ กิจกรรม
1) กิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
วันที่ 23 ต.ค.59
2) พิ ธี บ าเพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล แด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาบาเพ็ญบุญ
วัดมะเกลือ วันที่ 27 ต.ค.59
3) พิธเี ทศน์มหาชาติและเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ ณ
หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ วันที่ 9 ธ.ค.59
4) กิ จ กรรมบ าเพ็ ญ กุ ศ ล เพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม “ร้อย
ดวงใจ จุดเทียนถวายในหลวงในดวงใจ” ณ วัดหทัยนเรศวร์ วันที่ 5 ธ.ค.
59
5) กิจ กรรมไถ่ ชี วิ ต โค-กระบื อ เพื่อ ถวายเป็น พระราช
กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงฆ่า
สัตว์ วันที่ 18 ธ.ค.59
6) กิจกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี อาเภอ
พุทธมณฑล” วันที่ 20 – 21 ธ.ค.59
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

7) กิจกรรมส่ งเสริ มศาสนาเนื่อ งในโอกาสวั นขึ้ นปี ใหม่
พ.ศ.2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บช.ศ. วันที่ 27 ธ.ค.59
8) พิธีบาเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร. วันที่ 20 ม.ค.59
9) กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งใน
เทศกาลวันมาฆบูชา ประจาปี 2560 ณ สวนลุมพีนี กทมฯ วันที่ 11
ก.พ.60
10) กิ จ กรรมตั ก บาตรข้ า วสารอาหารแห้ ง สรงน้ า
พระพุทธรูปและรดน้าขอพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์
พ.ศ.2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ. วันที่ 5 เม.ย.60
11) กิ จ กรรมสั ป ดาห์ ส่ ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งใน
เทศกาลวันวิสาขบูชา วันสาคัญสากลของโลก ประจาปี พ.ศ.2560 ณ
บริเวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล วันที่ 10 พ.ค.60
12) กิ จ กรรมสั ป ดาห์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2560 ณ บริเวณ
ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล วันที่ 6 ก.ค.60
13) กิ จ กรรมสั ป ดาห์ เ ผยแผ่ พ ระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งใน
เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจาปี 2560 ณ บริเวณ
ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล วันที่ 8 ก.ค.60
14) กิ จ กรรมวั น สถาปนา บช.ศ. ครบรอบปี ที่ 57 ณ
บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ.วันที่ 21 ก.ย.60
15) กิจกรรมการลงนามถวายพระพรเนื่องในพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร
เทพยวรางกูร พ.ศ.2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ. วันที่ 28
ก.ค.60
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16) โครงการ จิ ต อาสา พลั ง แผ่ น ดิ น น้ อ มใจถวายพ่ อ
หลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการ
จัดงานพระราชพิธถี วายพระเพลิงและให้ข้าราชการตารวจ นักเรียนนาย
สิบตารวจและครอบครัวได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภั กดี
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าราชการตารวจ นักเรียนนายสิบ
ตารวจ และครอบครัวข้าราชการตารวจ บก.ฝรก.จานวน 456 คน ได้
ร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลูกดอก
ดาวเรื อ งหนึ่ ง แสนต้ น ณ โรงเรี ย น ภ.ป.ร.ราชวิ ท ยาลั ย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จว.นครปฐม ในช่วงเดือน ต.ค.ก่อนพระราชพิธี
ถวายพระเพลิง
17) โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
เป็ น โครงการเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ข้ า ราชการต ารวจและ
ครอบครั ว แสดงถึง ความจงรั ก ภั กดี แ ละการมีส่ ว นร่ ว มทั้ง ก าลัง กาย
กาลั ง ความคิ ด และสติ ปั ญ ญา น าความรู้ แ ละทั ก ษะในการประดิ ษ ฐ์
ดอกไม้จันทน์ไปสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างอาชีพแก่ตนเองได้ นักเรียนนาย
สิบตารวจ ข้าราชการตารวจและครอบครัว จานวน 460 คน ณ บก.
ฝรก.ในวันที่ 23-31 ส.ค.60
18) บก.ฝรก.จั ด ก าลั ง นสต.จ านวน 150 นาย /วั น
สนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการแจกจ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
ตั้งแต่วันที่ 20-28 ก.พ.60
19) ส านั ก งานเทศบาลต าบลศาลากลาง ขอรั บ การ
สนับสนุนกาลังพลจากหน่วยงาน จานวน 50 นาย จัดพระราชพิธีถวาย
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น ณ
วัดใหม่ผดุง ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
20) ที่ว่าการอาเภอพุทธมณฑล ขอ นสต.จานวน 90 นาย
ทาความสะอาดครั้งใหญ่ “ Big Cleaning” และการเก็บผักตบชวา ใน
วันที่ 1-4 พ.ค.60
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21) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ขอรับ
การสนับสนุ นกิจกรรมบริจาคโลหิ ต ร่ว มบริจ าคโลหิตเพื่ อช่วยเหลื อ
คนไข้ ในวันที่ 3 พ.ค.60
22) องค์การบริหารส่วนตาบลศาลายา ขอสนับสนุนกาลัง
พลนักเรียนนายสิบตารวจ จานวน 20 คน กาจัดวัชพืชและผักตบชวา
บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ฝั่งทิศเหนือ ณ แหล่งท่องเที่ยวส่วนกล้วยไม้
หมู่ 1 ต.ศาลายา ในวันที่ 22 เม.ย.60 เวลา 09.00-16.30 น.
23) ที่ว่าการอาเภอตาบลพุธมณฑล ขอรับการสนับสนุน
ใช้ ส ถานที่ แ ละจั ด เตรี ย มอุ ป กรณ์ ส าหรั บ ใช้ ใ นการรั บ บริ จ าคโลหิ ต
เป้าหมายผู้บริจาคโลหิต 100 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม
2560 เวลา 09.00-12.00 น.
24) ที่ว่ า การอ าเภอพุ ทธมณฑล ขอรั บ การสนั บสนุ น ใช้
สถานที่ แผนการรับบริจาคโลหิต ประจาปี 2560 โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จานวน 200 ราย ครั้งที่ 1ในวันที่ 24 ก.พ.60 ครั้ งที่ 2 ในวันที่ 19
ก.ค.60 ณ บก.ฝรก.
25) ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ทาความดี บริจาค
โลหิต น้อมจิตราลึก สานึกในพระมหากรุณาธิคุณ ” ณ สถาบันส่งเสริม
งานสอบสวน ทาให้กิจกรรมดังกล่าว สาเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่
24 ก.พ.2560
26) ก.ก.ป.รั ก บี้ ฟุ ต บอล ตร. ขอรั บ การสนั บ สนุ น ให้
ข้าราชการตารวจเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา ให้ข้าราชการตารวจ
ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 50 ประจาปี
2560 โดยปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ตั้งแต่วันที่ 5 พ.ค.15 มิ.ย.60 รวม 42 วัน
27) ชมรมกีฬายิงปืน สนามยิงปืนตารวจ (สยป.ตร.) ขอรับ
การสนั บ สนุ น นสต. ด้ ว ยชมรมกี ฬ ายิ ง ปื น สนามยิ ง ปื น ต ารวจ
(สยป.ตร.) ได้ มี ก ารจั ด การแข่ ง ขั น กี ฬ ายิ ง ปื น รายการ Police IPSC
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Handgun Championship 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.60 ณ สนาม
ยิงปืนตาตรวจ ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
สนามยิงปืนจึงขอการสนับสนุน นสต. จานวน 30 นาย พลขับ 1 นาย
ครูฝึกผูค้ วบคุม 1 นาย
28) อาเภอพุทธมณฑลขอความสนับสนุนนักเรียนนายสิบ
เข้าร่วมกิจกรรม จานวน 100 นาย ร่วมจัดกิจกรรมเปิดชมรมคนริมน้า
: ประชารั ฐ ร่ ว มใจ คลองสวยน้ าใส ไร้ ผั ก ตบชวา ในวั น พุ ธ ที่ 31
พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน หมู่ที่
3 ตาบลมหาสวัสดิ์ อาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
29) สง.ผบช.ศ ขอรับการสนับสนุน นสต.จานวน 15 นาย
และครู ฝึ ก เป็ น ผู้ ค วบคุ ม เพื่ อ ร่ ว มท าหน้ า ที่ ต้ อ นรั บ แขกในวั น
พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ท.กมล ห้วยหงษ์ทอง อดีต ผบช.ภ.8 /
อดีต ผู้ช่วย ผบช.ศ. ได้ถึงแก่กรรม และตั้งศพบาเพ็ญกุศลสวดพระ
อภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลา 17 เขตบางเขน
กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 25 เม.ย.60
30) กองกายภาพและสิ่ง แวดล้อม สานั กงานอธิก ารบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบ จานวน 120
นาย 60 จุด จุดละ 2 นาย เพื่อมาปฎิบัติงานดูแลการจราจรบริเวณ
ประตู 2 /ประตู 3 /ประตู 4 ตลอดแนวไปจนถึงแยกหอนาฬิกา เพื่อ
ไม่ให้จอดรถแนวฟุตบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2560(วันซ้อมใหญ่)
และวันที่ 12 กันยายน 2560 ตั้งแต่เวลา 04.00-21.00 น.
31) สภ.พุทธมณฑล ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบ
ตารวจ จานวน 120 นาย เพื่อร่วมอานวยความสะดวกและการจัดการ
จราจรให้ กับประชาชนที่เดิ นทางมาร่วมถวายดอกไม้ จันทน์ ณ พุท ธ
มณฑล และ วัดมะเกลือ ในวันที่ 26 ต.ค.60
32) กองอานวยการร่วมพระราชพิธีฯ ขอรับการสนับสนุน
ที่พักกาลังพลในศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลาง รองรับกาลังพล 300 นาย
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เพื่อให้การเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยงานพระราชพิธฯี ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 14 ต.ค.60
สานักงาน ก.อ.บ.(สก.) ขอรับการสนับสนุน นสต.จานวน 160 นาย เข้า
ร่วมในพิธี ปิด ฯ การแข่ง ขัน กีฬ ากองทัพ ไทย ในวัน พุธ ที่ 26 ก.ค.60
เวลา 11015-16.30 น. ณ อาคารกี ฬ านิ มิ ต รบุ ต รสนามกี ฬ า
แห่งชาติ
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
ดาเนินการตามโครงการ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก.

หลั งจากติ ดตามประเมิ นผลการด าเนิ นโครงการแล้ วท าการ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สรุ ปผล เพื่อ นาข้อ มูล มาเป็น แนวทางในการดาเนิ นงานของปี ถัด ไป
(เอกสารหมายเลข ๔)
๕. มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ เอกสารหมายเลข ๕
สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและ หนังสือรายงานสรุปผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ

สั่งการ
หลังจากติดตามประเมินผลการดาเนินโครงการแล้วทาการ
สรุปผล จากนั้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อสั่งการต่อไป
(เอกสารหมายเลข ๕)
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> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ได้ ๕ คะแนน
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
๕

ประเมิน

เป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

เท่ากับ ๕ คะแนน ดาเนินการได้ร้อยละ
๔๐.๔๓ คิดเป็น ๕ คะแนน
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๕ คะแนน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตารวจเป็นจานวน
มากและมีความหลากหลาย
๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และนาไปบูรณาการในการดาเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต
ที่ดี
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘ ครู/อาจารย์ และครูฝกึ ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ ประสบการณ์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ

๑. ร.ต.ท.หญิง รมย์ธรี า แซ่โง่ว
๒. ร.ต.ท.หญิง อภิญญา สินธุสังข์

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓

โทรศัพท์ : ๐๙๘-๔๑๒-๕๓๒๒
: ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔

E-mail : pol.cptd@gmail.com

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
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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

จานวนครูและอาจารย์ ของ บก.ฝรก. มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน ดังรายชื่ อ เอกสารหมายเลข ๑-๒๒
ต่อไปนี้
1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์ อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ.
2. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร ลบล้าเลิศ อจ.(สบ 4) กอจ.บช.ศ.
3. พ.ต.อ.ศักดิ์ชัย จรัสบุญประชา อจ.(สบ 4) กอจ. บช.ศ.
4. พ.ต.ท.หญิง อชิตา ตาครู อจ.(สบ ๓) กอจ. บช.ศ.
5. พ.ต.ท.สัญญา เล็กน้อย อจ.(สบ ๓) ฝ่ายปกครองฯ
6. ร.ต.อ.อิศเรศ อินทรลักษณ์ อจ.(สบ ๑) ฝ่ายปกครองฯ
7. ร.ต.ท.หญิง อภิญญา สินธุสังข์ อจ.(สบ ๑) ฝ่ายปกครองฯ
8. ร.ต.ท.หญิง อรสุมน มีแสงเพ็ชร อจ.(สบ ๑) ฝ่ายปกครองฯ
9. พ.ต.ท.ไพฑูรย์ ไชยอามาตร ผบ.ร้อย (สบ ๒) ฝ่ายปกครองฯ
10. พ.ต.ท.สากล ศรีเจริญ ผบ.ร้อย (สบ๒) ฝ่ายปกครองฯ
11. พ.ต.ต.รัถพร โยเหลา ผบ.ร้อย (สบ ๒) ฝ่ายปกครองฯ
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

รายละเอียดการเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละการขยายผลของ
ครู/อาจารย์แต่ละคน

๘๕ | ห น้ า

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑๒. ร.ต.อ.หญิง สุนัดดา บุนนาค ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ
๑๓. ร.ต.อ.ชโยดม ห้องเพชร ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ
๑๔. ร.ต.ท.จารูญ ไชยศรี ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ
๑๕. ร.ต.ท.วินัย หัสดีผง ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ
๑๖. ร.ต.อ.ทองย้อย ตะพัง ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ
๑๗. ร.ต.อ.หญิง ประจักษ์ หาญแรง ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ
๑๘. ด.ต.ยุกต์ เทอดไทย ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ
๑๙. ด.ต.สมศักดิ์ สารพร ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ
๒๐. จ.ส.ต.วรากรณ์ เถื่อนประทุม ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ
๒๑. จ.ส.ต.พิเชษฐ์ ศรีสงวน ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ
๒๒. ส.ต.ต.วัชรินทร์ มนตรี ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดู
งาน รวมทั้งปีงบประมาณ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสารหมายเลข ๑-๒๒)
และนาความรู้มาขยายผล โดยนาความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ
สอนนักเรียนนายสิบตารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
และนาความรู้มาขยายผล ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
>๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
๕.๐๐

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.หญิง สุทธ์ธิดา สวมมงกุฎ

๑. ร.ต.ท.หญิง รมย์ธรี า แซ่โง่ว
๒. ร.ต.ท.หญิง อภิญญา สินธุสังข์

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๖๒๗-๔๓๔๓

โทรศัพท์ : ๐๙๘-๔๑๒-๕๓๒๒
: ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔

E-mail : pol.cptd@gmail.com

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
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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 ๒๕๖๐ (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

รายการเอกสารหลักฐาน

ผลการด าเนิ น การบรรลุ เ ป้ า หมายตามแผนพั ฒ นา เอกสารหมายเลข ๒.๑
ผลการดาเนินการตาม
บุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข แผนปฏิบัตงิ านด้านการพัฒนา
๒.๑) ตามแผนปฏิ บั ติ ง านด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากรร้ อ ยละ บุคลากร
๑๐๐

3

จ านวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการประกั น เอกสารหมายเลข ๓.๑
คุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ บัญชีรายชื่อบุคลากรในสังกัด
บก.ฝรก.
จานวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจานวนทั้งสิ้น ๑๔๑ เอกสารหมายเลข ๓.๑
คน (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ได้รับการพัฒนาด้านการประกัน สรุปผลและรายละเอียดการ
บุคลากรทั้งหมด

คุณภาพการศึกษา จานวน ๑๒๙ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒) ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
การประกันคุณภาพการศึกษา
คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๔๙
4

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการ เอกสารหมายเลข ๔.๑
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ บัญชีรายชื่อบุคลากรใน บก.ฝรก.
เอกสารหมายเลข ๔.๒
บุคลากรทั้งหมด
จ านวนบุ ค ลากรของ บก.ฝรก.มี ทั้ ง สิ้ น ๑๔๑ คน สรุปผลและรายละเอียดการส่ง
(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ได้รับการพัฒนาด้ านวิชาการและ บุคลากรเข้ารับการอบรม
การฝึก จานวน ๑๓๐ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คิดเป็น นอกเหนือจากการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ร้อยละ ๙๒.๒๐

5

ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการ เอกสารหมายเลข ๕.๑
แบบสอบถามความพึงพอใจ
พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
บก.ฝรก.ได้ จั ด ท าแบบสอบถามความพึ งพอใจของ ของบุคลากรต่อการพัฒนา
บุ ค ลากรต่ อ การพั ฒ นาบุ ค ลากรของ บก.ฝรก.ประจ าปี บุคลากรของ บก.ฝรก.
งบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๕.๑) ซึ่ งเป็ นรู ป ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
แบบสอบถามออนไลน์ ซึ่งได้รับการตอบกลับมาเกินจานวน
บุคลากร ดังนี้
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑) บก.ฝรก.มีผู้บริหาร ๑๕ คน ได้รับ การตอบกลับ เอกสารหมายเลข ๕.๒
จานวน ๑๕ คน
รายงานสรุปผลแบบสอบถาม
๒) มีจานวน ครู/อาจารย์ จานวน ๒๒ คน ได้รับการ ความคิดเห็นฯ
ตอบกลับ จานวน ๒๘ คน
๓) มีบุ ค ลากรสายงานสนั บ สนุน จานวน ๑๐๔ คน
ได้รับการตอบกลับ จานวน ๑๐๕ คน
รวมบุค ลากรของ บก.ฝรก.จานวนทั้ง สิ้น ๑๔๑ คน
ได้รับ การตอบกลับจากแบบสอบถามออนไลน์จานวน ๑๔๘
คน ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากมีผู้ตอบแบบสอบถามซ้า ทว่า
บก.ฝรก.ก็ ไ ด้ ด าเนิ น การประมวลผลจากผลการตอบกลั บ
ทั้ง หมด ได้ ค่า เฉลี่ย ๔.๔๙ จากคะแนนเต็ ม ๕ มี ความพึ ง
พอใจอยู่ในระดับ ดี (เอกสารหมายเลข ๕.๒)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
ประเมิน เป้าหมาย
๔.๗๕
ดีมาก
บรรลุ

ได้ ๕ คะแนน
๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๙
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๔.๗๕ คะแนน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านมากขึน้
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การบริหารความเสี่ยง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

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

๑. พ.ต.ต.หญิง ชนัญชิดา ก้อนทองคา

โทรศัพท์ : ๐๘๙-๗๘๖-๐๒๒๐

โทรศัพท์ : ๐๘๖-889-7444

E-mail : -

E-mail : chananchida.k.ou@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 สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่
กฎหมายกาหนด จานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู
องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม
บริบทของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
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- 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
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของ
หน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
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๒. มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบาย หรือ
แนวทางในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ
หรือการทางานอย่างสม่าเสมอ
๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่กอ่ ให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วย
ศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น
และส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน
ชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสาคัญ สาหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจ จัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒
๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การดาเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผล การ
ดาเนินงาน
๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๘. มีการรายงานสรุปผลการดาเนินงานและประเมินผลความสาเร็จของการดาเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความ เอกสารหมายเลข ๑
เสี่ ยงโดยมี ผู้บ ริห ารของหน่ว ยศึ กษาอบรมและตัว แทนที่ เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
บก.ฝรก. มีการแต่ ง ตั้ ง ค ณะ กรรม กา รติ ด ตา ม บริหารความเสี่ยง
ประเมินผลการควบคุมภายใน แต่งตั้งคณะกรรมการย่อย เพื่อ
ดาเนินการ เรื่อง การบริหารความเสี่ยง และมีการมอบหมายให้
ข้าราชการตารวจในสังกัดที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทางาน
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 นกา 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 ๒๕๖๐ให้ เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
แต่ ละหน่ วยในสั งกั ด เพื่ อให้ ด าเนิ นการได้ ถู กต้ องชั ดเจน 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 านอาจารย์ เนื่อ งจากในโครงสร้า ง
องค์กร ไม่มีอาจารย์ประจา
๓. ความเสี่ยงด้านโครงการก่อสร้างอาคารที่ทาการ
และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจกลาง เนื่องจาก
เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง
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ข้อที่
3

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓.๑

๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ การประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
(๐.๓๓ คะแนน)
๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการ
วิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลาดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน)

และการจัดลาดับความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๓.๒
เอกสารเกี่ยวกับการ
ดาเนินการบริหารความเสี่ยง

ตร. ประจาปีงบประมาณ
มีการประเมิน โอกาสและผลกระทบของความเสี่ย ง
พ.ศ.๒๕๖๐
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)
4

เอกสารหมายเลข ๔
๔.๑ จัดทาแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด - แผนบริหารความเสี่ยง
ของ บก.ฝรก.
(๐.๒ คะแนน)
- รายงานผลการ
๔.๒ มีการดาเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
มีการดาเนินการ

๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) ดาเนินการตามแนวทาง
๔.๔ นาผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา ปฏิบัติ เรื่อง การควบคุม
ภายในและการบริหารความ
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
เสี่ยงประจาปีงบประมาณ
๔.๕ นาผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษา
พ.ศ.๒๕๖๐
อบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

บก.ฝรก.มี การจัดทาแผนบริหารความเสี่ ยงที่มี ระดั บ - รายงานผลการบริหาร
ความเสี่ ย งสู ง สุ ด มี ก ารด าเนิ น การตามแผน ติ ด ตาม ความเสี่ยงต่อ ผบก.ฝรก.
ประเมิ น ผลเป็ น ระยะ และรายงานผลต่ อ คณะกรรมการ และคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาและผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมเพื่ อ พิ จ ารณา สถานศึกษา
(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.
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
หน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดการประชุมติดตามผลการ

ฝรก.เรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐

ด าเนิ น การ และน าผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะจาก - แผนบริหารความเสี่ยง ปี
๒๕๖๑
กรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ๕)
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

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

๙๗ | ห น้ า

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.ไพทูล ช้างเทศ

๑. ส.ต.อ.หญิง สุพัณนิดา แสนท้าว

โทรศัพท์ : ๐๘๑-๘๒๗-๙๐๘๕

โทรศัพท์ : ๐๘๔-๗๒๑-๒๒๘๒

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 ภาพในประเด็ น ที่ ๔ มาใช้เ ป็น ข้อ มูล ในการพัฒ นาการจัด
การบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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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. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ
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 ด ไว้ บ ริ ก ารผู้ เ ข้ า ศึ ก ษาอบรมและ ภาพถ่ายบรรยากาศภายใน
บุคลากร โดยมีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อ ห้องสมุด การจัดหนังสือเป็น
การศึกษาค้นคว้าต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มีการยืม – คืน หมวดหมู่และภาพผู้ใช้บริการ
หนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เอกสารหมายเลข ๑.2) ห้องสมุดเพื่อศึกษาค้นคว้า
ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีหลักฐานการ ต่างๆ
เสนอความต้องการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพื่อนามาใช้ เอกสารหมายเลข ๑.2
ในห้ องสมุ ด (เอกสารหมายเลข ๑.3-1.4) นอกจากนี้ ยั ง มี เอกสารการยืม – คืนหนังสือ
เอกสารหมายเลข ๑.3
แหล่งการเรียนรู้อื่น (เอกสารหมายเลข ๑.5) ดังนี้
บั น ทึ ก ข้ อ ความเสนอความ
(1.) ห้องปฏิบัติการทางภาษา
ต้ อ งการหนั ง สื อ พิ ม พ์ แ ละ
(2.) ห้องจาลองสถานการณ์ สืบสวน
(3.) ห้องฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว

นิตยสารต่างๆ

เอกสารหมายเลข ๑.4
(4.) ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จาลอง
(5.) โรงเรือ สาหรับฝึกยุทธวิธแี ละช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยทางน้า ทะเบียนคุมการจัดซือ้
หนังสือพิมพ์
(6.) ลานฝึกยุทธวิธี
เอกสารหมายเลข ๑.5
(7.) สถานีหอสูง
เอกสารและภาพถ่ายการใช้
(8.) อาคารฝึกยุทธวิธี
บริการแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ
(9.) สนามยิงปืนทางยุทธวิธี
(10.) สนามยิงปืนพก
(1๑.) Facebook ของศู นย์ ฝึก ยุ ทธวิธี ตารวจกลาง จะมีก าร
Upload ข้อมูลที่เป็นความรูด้ า้ นยุทธวิธีอยู่เสมอ สามารถเข้าชม
ได้จาก https://th-th.facebook.com/CPTTC/ หรือสามารถเข้าได้
จากหน้าเว็บไซต์ของ บก.ฝรก. http://sch.edupol.org/ แล้วคลิก
ที่ลิงค์หน่วยงาน
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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 และศูนย์ฝึกยุทธวิธีตารวจ
กลาง ต.หนองสาหร่าย
บก.ฝรก. มีพื้นที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่
เอกสารหมายเลข ๒.๒
การจัดการเรียนการสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา
ภาพถ่ายที่พักผู้เข้ารับการ
อบรมมีความสะอาด และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดการ
ฝึกอบรม กองร้อยต่างๆ
เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) ห้องเรียนในแต่
เอกสารหมายเลข ๒.๓
ละหลั ก สู ต รมี ส่ื อ การเรี ย นครบถ้ ว น และมี จุ ด เชื่ อ มต่ อ ภาพถ่ายสถานที่ประกอบเลี้ยง
อินเตอร์เน็ต โดยมีการปล่อยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ศึกษาอบรม เอกสารหมายเลข ๒.๔
เพื่อใช้ ในการศึกษาค้ นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบ ภาพถ่ายห้องน้า
บริการน้าดื่มที่สะอาดและเพียงพอกับจานวนผู้เข้ารับการอบรม เอกสารหมายเลข ๒.๕
(เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab ภาพถ่ายอาคารพยาบาล
มี ร ะ บ บ ค อ ม พิ ว เ ตอ ร์ ที่ ทั นสมั ย มี โ ป รแ ก รม ฝึกภ า ษ า เอกสารหมายเลข ๒.๖
พร้ อ มให้ บ ริ ก ารแก่ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรม (เอกสารหมายเลข ภาพถ่ายห้องเรียน ซึ่งมี
๒.๘ – ๒.๑๐) นอกจากนี้ ยั ง มี อุ ป กรณ์ ก ารฝึ ก ที่ ทั น สมั ย จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต WiFi
ซึ่ ง สามารถใช้ ป ระกอบการฝึ ก (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) เอกสารหมายเลข ๒.๗
ภาพถ่ายระบบบริการน้าดื่ม
ดังต่อไปนี้
เอกสารหมายเลข ๒.๘
(1.) การปฐมพยาบาล
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง
(2.) การต่อสู้ป้องกันตัว
ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง
(3.) การควบคุมฝูงชน
เอกสารหมายเลข ๒.๙
(4.) การเจรจาต่อรองฯ
ตารางการใช้ห้อง Sound Lab
(5.) การฝึกยุทธวิธแี ละการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้า
เอกสารหมายเลข ๒.๑๐
(6.) การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี
คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ
(7.) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร
ในห้องปฏิบัติการทางภาษา
(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร
เอกสารหมายเลข ๒.๑๑
(9.) เครื่องฝึกยิงปืนจาลองสถานการณ์
ภาพถ่ายอุปกรณ์
(10.) Mobile eLearning Unit
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

มีการจัดระบบสาธารณูปโภค ที่เหมาะสม เพียงพอต่อ ความปลอดภัยของ บก.ฝรก.
การใช้งาน และมีระบบการกาจัดของเสียที่เหมาะสมถูกต้อง และตั ว อย่ า งค าสั่ ง เวรยาม
ตามหลักสากล (เอกสารหมายเลข ๓.๑) มีระบบความปลอดภัย ประจ าสถานที่ ราชการ บก.
ที่ ดี เ ยี่ ย ม โดยมี ก ารจั ด เวรยามตลอด ๒๔ ชม.(เอกสาร ฝรก.
หมายเลข ๓.๒) ตลอดจนมีเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ เอกสารหมายเลข ๓.๓
(Automated External Defibrillator: AED)อยู่จานวน ๑๐ เครื่อง เอกสารและภาพถ่ายการ
ทั้งที่ ศาลายาและหนองสาหร่าย ซึ่งจะมีไว้บริเวณอาคารเรียน ติดตั้งเครื่อง AED
อาคารกองร้อย อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบริเวณ เอกสารหมายเลข ๓.๔
บ้านพัก (เอกสารหมายเลข ๓.๓) นอกจากนี้ มีการวางแผน แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี
แก้ไขปัญหาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุปกรณ์ สารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน บก.ฝรก.
ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๓.๔ – ๓.๕)
เอกสารหมายเลข ๓.๕
ภาพถ่ายระบบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยใน บก.ฝรก.
๔

ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการ เอกสารหมายเลข ๔.๑
บริการในประเด็นที๑่ ถึง๓ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ รายงานผลการประเมินความ
มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ ศึ ก ษาอบรมต่ อ พึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมฯ
คุณภาพการบริการในด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งการ เอกสารหมายเลข ๔.๒
เรียนรู้อื่นๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด้านกายภาพที่เหมาะสม รายงานผลการประเมิน
ต่ อ การจั ด การเรี ย นการสอน และระบบสาธารณู ป โภคและ ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ
รั ก ษาความปลอดภั ย ของอาคารตลอดจนบริ เ วณโดยรอบ
ได้ ค่ า เฉลี่ ย 4.28 จาก ๕ คะแนน พร้ อ มการสรุ ป ผลการ
ประเมินรายงานผูบ้ ังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๔.๒)
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ข้อที่
๕

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็น เอกสารหมายเลข ๕.๑
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนอง ภาพถ่ายและรายงานการ
ประชุมงานเทคโนโลยีฯ
ความต้องการของผู้รับบริการ
มีการประชุมเพื่อปรับปรุงข้อบกพร่องในด้านการบริการ เอกสารหมายเลข 5.2
ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ เอกสารการจัดซือ้ หนังสือเข้า
การจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและรักษา ห้องสมุด
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ (เอกสาร เอกสารหมายเลข ๕.3
หมายเลข ๕.๑ – ๕.๔) จึงได้มีการดาเนินการพัฒนาปรับปรุง เอกสารการวางระบบท่อ
ตามข้ อ เสนอแนะข้ อ ผู้ ศึ ก ษาอบรม เช่ น จ านวนหนั ง สื อ ใน ประปา
ห้องสมุด ระบบประปา ระบบเครื่องเสียงในห้องประชุม เป็นต้น เอกสารหมายเลข ๕.4
เอกสารการปรับปรุงระบบ
เครื่องเสียงห้องประชุมชั้น 2

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

คะแนน ระดับการ การบรรลุ
ประเมิน เป้าหมาย
๔.๖๔
ดีมาก
บรรลุ

ได้ ๕ คะแนน
๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้
ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๒๘
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๔.๖๔ 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. ได้มีโอกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่ แม้ที่ผ่านมาได้มี
การปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร เช่น การใช้โทรศัพท์
โน้ตบุ้ค เป็นต้น
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ สัตบุษย์

๑. ร.ต.อ.หญิง ลัดดาวัลย์ จับจิตร์
๒. ร.ต.อ.หญิง นัฐชกร กองแก้ว

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๖๙๒-๒๒๘๙
: ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔

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
และขั้นตอนการดาเนินการ
อบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มี ก ารด าเนิ น การตามแนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการ ประกันคุณภาพภายใน
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน)
บก.ฝรก.เห็ น ความส าคั ญ ในเรื่ อ งประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา มีแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน (เอกสารหมายเลข ๑.๑) และดาเนินการตามแนวทางหรือ
ขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
๑. การเตรียมการ
๑.๑) มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพื่อสร้าง
ความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการประกันคุ ณภาพ
การศึ ก ษา และพั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะเพื่ อ จะได้ ใ ห้ ค วาม
ร่วมมือในการปฏิบัตงิ านต่าง ๆ เพื่อคุณภาพการศึกษา

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ของหน่วย ดาเนินการโดยการจัดโครงการสัมมนาการประกัน เอกสารหมายเลข ๑.๒
คุณภาพฯ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ให้แก่บุคลากรในหน่วย
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
๑.๒) แต่งตั้งกรรมการที่รับผิดชอบด้านการประกัน โครงการสัมมนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหน่วย (เอกสารหมายเลข ๑.๓)

คุณภาพ

๒. การดาเนินการ
เอกสารหมายเลข ๑.๓
๒.๑) วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) โดยการประชุม คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งาน ก าหนดระยะเวลา และ ประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ๑.๔)
เอกสารหมายเลข ๑.๔
๒.๒) ด าเนิ นการตามแผน (Do) โดยมี การจั ดสิ่ ง รายงานการประชุมบริหาร
อานวยความสะดวก ให้ การสนั บสนุ นทรั พยากร มี การก ากั บ ของ บก.ฝรก.
ติดตามการดาเนินงานอยู่เป็นระยะ
เอกสารหมายเลข ๑.๕
๒.๓) ตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยมีการแต่งตั้ง การตรวจประเมินคุณภาพ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บก.ฝรก. ของคณะกรรมการฯ
มี การก าหนดส่ งแฟ้ ม ข้ อมู ลเพื่ อให้ คณะกรรมการด าเนิ น การ เอกสารหมายเลข ๑.๖
ประเมิน และสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาของ รายงานการประเมินตนเอง
แต่ละตัวบ่งชี้ (เอกสารหมายเลข ๑.๕)
ของ บก.ฝรก.
๒.๔) นาผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) โดยนา
ผลการประเมินที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯมาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร มีพัฒนาการวางแผนการดาเนินการใน
คราวต่อไป
๓. การรายงาน โดยฝ่ายบริการการฝึกอบรมของ บก.
ฝรก.จะรวบรวมผลการดาเนินงานและผลการประเมินมาเขียน
รายงาน แล้ ว จั ด ท าเป็ น รายงานการประเมิ น ตนเอง ( Self
Assessment Report: SAR) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่
ต่อสาธารณชนให้รับทราบ (เอกสารหมายเลข ๑.๖)

SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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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
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ด้ านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒) เอกสารหมายเลข ๓.๓
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข เอกสารที่แสดงผลการ
๓.๓) เช่น สมศ., สศป., และ ศฝร.ต่างๆ เป็นต้น
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)
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐
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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 รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษา 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 ๑๓ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี

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

โทรศัพท์ : ๐81-924-7683

โทรศัพท์ : 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
และวัตถุประสงค์ของหน่ว ยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 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
๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการดาเนินการของหน่วยศึกษา
อบรม และหรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกาหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วย
ศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัตงิ านประจาปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการปฏิบัตงิ านประจาปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม 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
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check)(๐.๒๕ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
รายงานการประชุมการ
ทบทวนอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๑.๒

๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน) แผนการปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ๒๕๕๙
กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีการดาเนินการ ดังนี้
 กาหนดอัตลักษณ์ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วย (เอกสาร
หมายเลข ๑.๒)
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

๑๑๓ | ห น้ า

ข้อที่

ผลการดาเนินงาน
 มีการจัดทาแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๓

แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ
 มีการดาเนินการตามแผนที่กาหนดไว้ (เอกสารหมายเลข ๑.๔) ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๑.๔
 มีการรายงานผลการดาเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๕)
มีการประเมินผลแผนการดาเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๖) เอกสารการดาเนินการตาม
และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการใน แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์
ปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑.๗)
(เอกสารหมายเลข ๑.๓)

เอกสารหมายเลข ๑.๕
หนังสือรายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๖
เอกสารการประเมินแผนฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๗
รายงานการประชุมการ
พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามอัตลักษณ์ และ
แผนพัฒนาฯปี ๒๕๖๐
2

การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐ เอกสารหมายเลข ๒
๒.๑ แผนการฝึกอบรม
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ ๘๐
หลักสูตรต่างๆ ประจาปี
(เอกสารหมายเลข ๒)
งบประมาณ ๒๕๖๐
๒.๒ รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาผู้
เข้ารับการฝึกอบรมตามอัต
ลักษณ์
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ข้อที่
3

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ เอกสารหมายเลข ๓.๑
การดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเน้น รายงานการประชุมการ
ดาเนินการพัฒนาหลักสูตร
และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
 มีการนาผลการประเมิ นมากาหนดแนวทางในการพั ฒนา ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๓.๒
กิจกรรมการฝึกอบรมในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๓.๑)
 เข้าร่วมการปรับปรุงตารา/คู่มือ และการจัดทาแผนการสอน เอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจทุกปี (เอกสารหมายเลข ปรับปรุงตารา/คู่มือ และการ
จัดทาแผนการสอนหลักสูตร
 ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านยุทธวิธี นักเรียนนายสิบตารวจ และ
และปฏิบัตกิ าร ตามอัตลักษณ์ของหน่วย (เอกสารหมายเลข หลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธวิธีอื่นๆ
๓.๓) เช่ น หลั ก สู ต รสื บ สวนคดี อ าญา มี ก ารออกไปฝึ ก เอกสารหมายเลข ๓.๓
ปฏิบัติงานในพื้นที่ มีการปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหา แถลงหลักสูตรและโครงการ
๓.๒)

ตามคดีค้างเก่า ซึ่งประสบผลสาเร็จเป็นอย่างมาก (เอกสาร ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
เอกสารหมายเลข ๓.๔
หมายเลข ๓.๔)
ผลการปฏิบัติการติดตาม
จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ
คดีค้างเก่า
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
และสั ง คม และได้ รั บ การยกย่ อ งในระดั บ บก. (เอกสาร ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
หมายเลข ๔) ยกตัวอย่างเช่น
๔.๑ ร.ต.อ.ทศพล จาเริญกุล ผู้สาเร็จการฝึกอบรมจาก
หลั ก สู ต รการสื บ สวนคดี อ าญา ได้ รั บ เกี ย รติ บั ต รเป็ น ผู้ มี ผ ล
การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น จาก ภ.จว.ภาค ๓
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๔.๒ ร.ต.อ.ระมั ด มาเอี่ ย ม ผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรม
หลักสู ตรการสื บสวนคดี อาญา ได้รับ เกีย รติบั ตรเป็นผู้ ปฏิบั ติ
หน้ า ที่ ร าชการดี เ ด่ น ด้ า นการสื บ สวนจั บ กุ ม ยาเสพติ ด จาก
บก.น.๘
๔.๓ ส.ต.ต. ณั ฐ วุ ฒิ บุ ญ มา ผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.) ได้รับโล่ดีเด่นยกย่องให้
เป็น “สายตรวจดีเด่น” จาก บก.น.๘
๔.๔ ส.ต.ต.นฤพนธ์ บูรณ์เจริญ ผู้สาเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.) ได้รับโล่ดีเด่นยกย่อง
เป็น “สายตรวจดีเด่น” จาก บก.น.๘
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๔ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๔ ข้อ

๔

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดี

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีแผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.
ฝรก.
๒. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึก ยุทธวิธีและปฏิบัติการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้สาเร็จการฝึกอบรมให้เป็นระบบ และมีระบบการติดตาม
ผลงานของผู้สาเร็จการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี:้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

๑. พ.ต.ท.สมศักดิ์ อรุณพันธ์

๑. พ.ต.ต.อู๊ด ไทรผ่องศรี

๒. พ.ต.ท.ปรีชา จินรัตน์

๒. ร.ต.อ.หญิง ธัญนิชา อินทร์เภา
๓. ด.ต.หญิง พิกุล พรมอุทิศ
๔. ส.ต.อ.หญิง สินีรัตน์ ยุทธกิจ

โทรศัพท์ : ๑. ๐๘๑-๔๔๑-๖๔๑๕
: ๒. ๐๘๑-๙๒๕-๐๔๐๓

โทรศัพท์ : ๑. ๐๘๑-๙๒๔-๗๖๘๓
: ๒. ๐๘๔-๔๔๑-๖๔๑๕
: ๓. ๐๘๐-๐๔๗-๕๗๖๗
: ๔. ๐๘๑-๙๐๗-๘๕๘๔

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

E-mail : police_rtp17@hotmail.com

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. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิ ี่ชัดเจนและต่อเนื่อง
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๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการนาผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์ 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

มีการดาเนินการ
๑.๑ กาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและ
ปฏิบัตไิ ด้ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
(๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
อย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

บก.ฝรก.ได้ ร่ วมกั น ประชุ ม (เอกสารหมายเลข ๑.๑) เอกสารหมายเลข ๑.๑
เพื่อกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วย ผลการประชุมสรุปว่ายังคงใช้ รายงานการประชุมการ
เอกลักษณ์เดิมที่เคยกาหนดไว้ คือ “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธี จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ต ารวจของส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ ” ซึ่ ง ได้ ใ ห้ ค านิ ย าม ประจาปี ๒๕๖๐
เอกลักษณ์ไว้ว่า “ศูนย์ฝึกอบรมตารวจกลางเป็นแหล่งรวมการ เอกสารหมายเลข ๑.๒
ฝึ ก อบรมทางด้ า นยุ ท ธวิ ธี ต ารวจให้ แ ก่ ข้ า ราชการต ารวจทั่ ว เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
ประเทศ” เหตุผลที่กาหนดเอกลักษณ์เช่นนี้ เนื่องจาก ผลการ ดาเนินการฝึกอบรม
ดาเนินงานของ บก.ฝรก.ที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๑.๒) เป็น หลักสูตรต่างๆ ของ บก.
ที่ ป ระจั ก ษ์ ชั ด แล้ ว ว่ า บก.ฝรก.เป็ น หน่ ว ยฝึ ก อบรมที่ มี ค วาม ฝรก.
เชี่ ยวชาญในด้ านการฝึ กยุ ทธวิธี ตารวจต่ างๆ เนื่ องจากได้รั บ เอกสารหมายเลข ๑.๓
มอบหมายภารกิจจาก ตร.ให้จัดการฝึกอบรมเฉพาะทาง พัฒนา เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ
หลักสู ตรการฝึ กอบรมยุ ทธวิ ธี พัฒนาคู่ มื อและแนวทางการ การพัฒนาหลักสูตร แนว
ฝึกอบรม ตลอดจนการยกระดับการฝึกอบรมด้านยุทธวิธีให้ ทางการฝึกอบรม
เทียบเท่ามาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข ๑.๓)
๒

มีการดาเนินการ

เอกสารหมายเลข ๒.๑

รายงานการประชุมการ
๒.๒ มีระดับความสาเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ จัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจาปี ๒๕๖๐
คะแนน)
๒.๑ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)

มีการประชุมเพื่อกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัด เอกลักษณ์ของของ เอกสารหมายเลข ๒.๒–๒.๑๔
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
บก.ฝรก. ดังนี้
๑. มี ก ารจั ด การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รด้ า นยุ ท ธวิ ธี ต ารวจตาม
ลักษณะที่ได้นิยามไว้ครบทุกหลักสูตร ดังนี้
๑. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer
Survival Tactic/OST) (เอกสารหมายเลข ๒.๒)
๒. การปฏิบัตกิ ารในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB)
(เอกสารหมายเลข ๒.๓)
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล
(Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC
(เอกสารหมายเลข ๒.๔)
๔. การปฐมพยาบาลขัน้ สูง (Advanced First Aid/AFA)
(เอกสารหมายเลข ๒.๕)
๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic
Firearms) (เอกสารหมายเลข ๒.๖)
๖. การยิ ง ปื น พกขั้ น สู ง (Advanced

Firearms)

(เอกสารหมายเลข 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. การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (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 วยเหลือ ผู้ ป ระสบภัย (Rescue) (เอกสาร
หมายเลข ๒.๑๔)
ระดับความสาเร็จของตัวบ่งชี้นี้ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
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ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๒. มีก ารพัฒ นาหลั ก สูต รทางยุ ท ธวิ ธี ต ารวจ โดยด าเนิน การ
จัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางยุทธวิธตี ารวจเพิ่มขึ้นจากที่
ได้นิยามไว้
ระดับความสาเร็จของตัวบ่งชี้นี้ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนเอกลักษณ์ คือ นาคะแนนจาก
ข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือ คะแนน
ของเอกลักษณ์
ดั ง นั้ น ผล การ ด า เ นิ นกา รใ นด้ า นอั ตลั กษ ณ์ มี
รายละเอียด ดังนี้
๑. มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านยุทธวิธีตารวจ
ตามลักษณะที่ได้นิยามไว้ครบทุกหลักสูตร ดังนั้น ตัวบ่งชี้นี้ได้ ๕
คะแนน
๒. มี ก ารพั ฒ นาหลั ก สู ต รทางยุ ท ธวิ ธี ต ารวจ โดย เอกสารหมายเลข ๒.๑๕
ดาเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางยุทธวิธีตารวจ หลักสูตรฝึกอบรมทางยุทธวิธี
เพิ่มขึ้นจากที่ได้นิยามไว้ จานวน ๑๙ หลักสูตร ซึ่งเกินร้อยละ เพิ่มเติม
๒๐ ดังนั้น ตัวบ่งชีน้ ีไ้ ด้ ๕ คะแนน
นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย
๒ ผลลั พ ธ์ ที่ ไ ด้ คื อ คะแนนของเอกลั ก ษณ์ ซึ่ ง ได้ เ ท่ า กั บ 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
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ มีการรายงานผลการดาเนินงานที่ชัดเจนไปยังหน่วยงาน
ต้นสังกัด
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ข้อที่
4

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๔

มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม

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

เอกสารหมายเลข ๕

มีการดาเนินการ

เอกสารการวิเคราะห์และ
๕.๒ มี ก ารน าผลการประเมิ น เอกลั ก ษณ์ ไ ปใช้ ป รั บ ปรุ ง ประเมินผล
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
มีการประเมินผลการดาเนินงานในภาพรวม โดยมีการ
ประเมินความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรในภาพรวม จากนั้นทา
การประมวลผลเพื่ อ สรุ ป และรายงานผลการประเมิ น ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบ พร้ อ มทั้ ง น าผลการประเมิ น ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีตารวจ ซึ่งมีความ
พร้อมในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก และวิทยากร
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ 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
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตสานึกสาธารณะและการมีส่ วนร่วมในการแก้ไข
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 ซึง่ จะต้องมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง 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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มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

เอกสารหมายเลข ๑.๑

๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)

โครงการรั ตนโกสิน ทร์รวม

๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)

ใจ ต้านภัยยาเสพติด
เอกสารหมายเลข ๑.๒
โครงการจิ ตอาสา ของ บก.

๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง(Act)(๐.๒๕ คะแนน)

กองบัง คับการฝึกอบรมตารวจกลางมีโครงการในการ ฝรก.
ชี้ น าและ/หรื อ แก้ ปั ญ หาสั ง คม(สิ่ ง เสพติ ด อุ บั ติ ภั ย และจิ ต เอกสารหมายเลข ๑.๓
โครงการ จิ ต อาสา พลั ง
สาธารณะ) ดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑.๔)
๑. โครงการรัตนโกสินทร์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็น แผ่ น ดิ น น้ อ มใจถวายพ่ อ
โครงการที่ ใ ห้ ค วามรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และส่ ง เสริ ม หลวง รัชกาลที่ 9
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและชุมชน ผู้เข้าร่วม เป็นนักเรียน เอกสารหมายเลข ๑.๔
ระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน 16 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช โครงการจิตอาสาประดิษฐ์
บวรนิเวศ ศาลายา จัดการฝึกอบรม ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 9 ถึง 11 ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ตุลาคม 2560
๒. โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. เป็นโครงการที่แสดงให้
เห็นถึงความมีจิตสาธารณะของข้าราชการและนักเรียนนายสิบตารวจ
ที่ออกไปทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนใน
บริ เวณใกล้ เคี ยง เพื่ อแก้ ปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในชุ มชนนั้ นๆ ซึ่ งออกไป
ดาเนินกิจกรรม ๙ แห่ง คือ
1) ชุมชนศาลายา ริมคลองมหาสวัสดิ์
2) โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน
3) โรงเรียนนุ่มประสงค์
4) วัดปุรณาวาส
5) โรงพยาบาลพุทธมณฑล
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6) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ ด
(บ้านนนทภูมิ)
7) สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม
8) มูลนิธเิ ด็กบ้านทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔
วัดป่ามณีกาญจน์
๓. โครงการ จิ ต อาสา พลั ง แผ่ น ดิ น น้ อ มใจถวายพ่ อ
หลวง รัชกาลที่ 9 เป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนใน
การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง โดยให้ข้าราชการตารวจ
นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจและครอบครั ว จ านวน 456 คน ได้
ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ โดยร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ปลูกดอกดาวเรืองหนึ่งแสนต้น ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิท ยาลัยในพระบรมราชูป ถัม ภ์ อ.สามพราน จว.นครปฐม
ในช่วงเดือน ต.ค.ก่อนพระราชพิธถี วายพระเพลิง
๔. โ ค ร ง ก า ร จิ ต อ า ส า ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ด อ ก ไ ม้ จั น ท น์
พระราชทาน เป็ น โครงการเพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ
ข้าราชการตารวจและครอบครัวแสดงถึงความจงรักภักดีและการ
มีส่วนร่วมทั้งกาลังกาย กาลังความคิดและสติปัญญา นาความรู้
และทั ก ษะในการประดิ ษ ฐ์ด อกไม้ จัน ทน์ ไ ปสร้ า งสรรค์ ต่ อ ยอด
สร้างอาชีพแก่ตนเองได้ ณ บก.ฝรก.ในวันที่ 23-31 ส.ค.60
ซึ่งในการดาเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนั้ น ได้มี
การดาเนินการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) กล่าวคือ
๑. มีการวางแผน (Plan) โดยมีการเขียนโครงการ กาหนด
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย วางกรอบแนวทางการดาเนินการไว้
ครบถ้วน
๒. มีการดาเนินการตามแผน (Do) โดยมีการกาหนด
ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการให้ดาเนินการตามโครงการที่วางไว้
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๓. มีการตรวจสอบและประเมิน(Check) โดยมีการกากับ
ดู แ ลจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา มี ก ารประเมิ น โครงการว่ า บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้หรือไม่
๔. มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อสรุปผล
การประเมินแล้ว มีการรายงาน ผบก.ทราบเพื่อสั่งการ และมี
การนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการในคราว
ต่อไป
เอกสารหมายเลข ๒
การดาเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ สรุปผลการดาเนินโครงการ
ต่างๆ
๘๐ (เอกสารหมายเลข ๒) ในทุกโครงการที่ได้ดาเนินการ

2

การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐

๓

มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
ผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม ดังนี้
๑. โครงการรั ต นโกสิ น ทร์ ร วมใจ ต้ า นภั ย ยาเสพติ ด เอกสารหมายเลข ๑.๑
(เอกสารหมายเลข ๑.๑) เป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้านการป้องกัน โครงการรั ตนโกสินทร์รวม
ตั วให้ ห่ างจากยาเสพติ ดและส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ย ธรรมให้ กั บ ใจ ต้านภัยยาเสพติด
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาจานวน 16 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา ส่งผลให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และทราบวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลยา
เสพติด ถือเป็นเกราะป้องกันการเกิดปัญหาสังคม และเป็นการ
ลดอาชญากรรมอีกทางหนึ่ง
๒. โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข เอกสารหมายเลข ๑.๒
๑.๒) เป็น โครงการที่ แสดงให้ เ ห็น ถึ งความมี จิ ตสาธารณะของ โครงการจิ ตอาสา ของ บก.
ข้ า ราชการและนั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจ ที่ อ อกไปท ากิ จ กรรม ฝรก.
บาเพ็ญประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง
เพื่อแก้ ปัญหาที่ เกิดขึ้ นในชุม ชนนั้นๆ ซึ่งออกไปด าเนินกิ จกรรม
๙ แห่ง คือ
SAR กองบัง คั บการฝึก อบรมตารวจกลาง ปี 25๖๐

๑๒๗ | ห น้ า

ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1) ชุ มชนศาลายา ริ มคลองมหาสวั สดิ์ ด าเนิ นการ
กาจัดผักตบชวา ทาให้การสัญจรทางน้าเป็นไปด้วยความสะดวกมาก
ขึน้ นอกจากนีย้ ังทาความสะอาดถนน กาจัดขยะในบริเวณชุมชน ทา
ให้เกิดสุขอนามัยที่ดี
2) โรงเรี ยนบ้ านคลองบางกระจั น จ.นครปฐม เป็ น
โรงเรี ยนที่ เปิ ดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึ กษา มี นักเรียนทั้ ง
โรงเรียนจานวน ๔๗ คน มีครู ๓ คน บก.ฝรก.ได้ดาเนินการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ทาสีเครื่องเล่นของเด็ก ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ชารุดให้
กลับมาใช้งานได้ ปรับพื้นที่รกร้างออก และปรับเป็นแปลงปลูกผัก
รื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานไม่ได้ออก เพื่อให้นักเรียนใช้
ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
3) โรงเรียนนุ่มประสงค์ จ.นนทบุรี เป็นโรงเรียนที่เปิด
สอนในระดับชั้นอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจานวนนักเรียนทั้งสิ้น
๑๖๗ คน ผู้ บ ริ ห ารและครู จ านวน ๒๔ คน ได้ ไ ปด าเนิ น การ
ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ ทาความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน ตัดหญ้า
โค่นต้นไม้ที่รกออก เพื่อป้องกันสัตว์ร้าย
4) วัดปุรณาวาส โดยดาเนินการเดินตามรอยบาตร ทา
ความสะอาดบริเวณวัด
5) โรงพยาบาลพุทธมณฑล โดยดาเนินการช่วยเข็นรถ
ผู้ป่วยที่มีจานวนมาก ร้องเพลงให้กาลังใจผู้ป่วย และช่วยปรับภูมิทัศน์
6) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ ด
(บ้านนนทภู มิ) โดยดาเนินการช่วยบริจาคสิ่งของ และช่ วยดูแลเด็ ก
ป้อนอาหาร และช่วยปรับภูมิทัศน์
7) สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม โดยดาเนินการ
ให้ ค วามบั น เทิ ง ผู้ สู ง อายุ เช่ น ร้ อ งเพลง เต้ น ร า เป็ น ต้ น
นอกจากนี้ยังได้บริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้สูงอายุทุกท่านได้มีไว้ใช้จ่าย
ส่วนตัว เลี้ยงอาหารกลางวัน และช่วยปรับภูมิทัศน์
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8) มูลนิธเิ ด็กบ้านทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔ ซึ่ง
มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งฟื้นฟูสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก
ขาดสารอาหารและพัฒนาการช้า เด็กถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง
อายุแรกเกิดถึง ๑ ปี ๖ เดือน และให้ความช่วยเหลือครอบครัว
ของเด็กแรกเกิดถึง ๔ ปีที่ประสบปัญหาเดือดร้อนเฉพาะหน้าอันมี
ผลสะท้ อ นสู่ ก ารเลี้ ย งดู เ ด็ ก ที่ ไ ม่ เ หมาะสม ซึ่ ง จะมี เ ด็ ก พั ก ฟื้ น
จ านวน ๕๐ – ๑๐๐ คนต่ อ ปี หมุ น เวี ย นเข้ า – ออก โดยได้
ดาเนินการปรับภูมิทัศน์ ช่วยดูแลเด็ก และบริจาคสิ่งของ
9) วั ดป่ ามณี กาญจน์ จ.นนทบุ รี โดยได้ ด าเนิ นการ
บาเพ็ ญประโยชน์ ทาความสะอาดวัด ปรับภู มิทัศน์ และช่วยเหลื อ
พระสงฆ์ตามจาเป็น
๓. โครงการ จิ ต อาสา พลั ง แผ่ น ดิ น น้ อ มใจถวายพ่ อ เอกสารหมายเลข ๑.๓
หลวง รัชกาลที่ 9 (เอกสารหมายเลข ๑.๓) เป็นการเตรียมความ โครงการ จิ ต อาสา พลั ง
พร้อมและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง โดย แผ่ น ดิ น น้ อ มใจถวายพ่ อ
ให้ ข้ า ราชการต ารวจ นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจและครอบครั ว หลวง รัชกาลที่ 9
จานวน 456 คน ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภักดี
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.
ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปลูกดอกดาวเรืองหนึ่งแสน
ต้น ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สาม
พราน จว.นครปฐม
๔. โครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ พระราชทาน
(เอกสารหมายเลข ๑.๔) เป็น โครงการเพื่ อ ให้ นัก เรี ย นนายสิ บ เอกสารหมายเลข ๑.๔
ตารวจ ข้าราชการตารวจและครอบครัวแสดงถึงความจงรักภักดี โครงการจิตอาสาประดิษฐ์
และการมี ส่ ว นร่ ว มประดิ ษ ฐ์ ด อกไม้ จั น ทน์ เพื่ อ ทู ล เกล้ า ดอกไม้จันทน์พระราชทาน
ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระ
บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
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๕. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติง านสื บสวนของผู้ เข้ารั บการ เอกสารหมายเลข ๓
ฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ณ ศูนย์สืบสวน บช.น. เ อ ก ส า ร แ ล ะ ภ า พ ถ่ า ย
ซึ่งได้ติดตามสืบสวนหมายจับคดีค้างเก่าได้จานวนมาก ก่อให้เกิด สรุ ป ผลการฝึ ก ปฏิ บั ติ ง าน
การจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาตามหมายจั บ ซึ่ ง เป็ น การลดปั ญ หา สื บ สวนของผู้ เ ข้ า รั บ การ
อาชญากรรมในสังคม และสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิ านด้าน ฝึกอ บ รม ห ลั ก สู ต รกา ร
การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ได้เป็นอย่างดี สืบสวนคดีอาญา
(เอกสารหมายเลข ๓)
4

ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญ ชาการ เอกสารหมายเลข ๔
ใบประกาศยกย่องการ
หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
ผลการด าเนิน โครงการเป็น ที่ย อมรับ และได้รั บการยก ดาเนินโครงการจาก
นายอาเภอพุทธมณฑล
ย่องในระดับอาเภอพุทธมณฑล (เอกสารหมายเลข ๔)

๕

ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ

เอกสารหมายเลข ๕

ผลการด าเนิน โครงการเป็น ที่ย อมรับ และได้รั บการยก การยกย่องผลการดาเนิน
โครงการ/กิจกรรมจากผู้ว่า
ย่องในระดับจังหวัดนครปฐม (เอกสารหมายเลข ๕)
ราชการจังหวัด
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๔ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง คะแนน
จานวน ๕ ข้อ

๕

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
มีการประสานความร่วมมือในการดาเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทาให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา
สรุปผลการประเมินตนเอง
จากการตรวจประเมินตนเอง ๑๕ ตัวบ่งชี้ ของกองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลาง ได้คะแนน
เฉลี่ยผลการประเมิน ๔.๘๓ อยู่ในระดับ ดีมาก รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน มีดังนี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัว
บ่งชี้
พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้
น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
๗
๕
ดีมาก
๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ
๗
๔.๘๔
ดีมาก
ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
๗
๕
ดีมาก
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
๔. จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๗
๕
ดีมาก
๕. จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
๗
๕
ดีมาก
นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๖. ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความ
๗
๕
ดีมาก
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๗
๕
ดีมาก
ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
๘. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
๗
๕
ดีมาก
๙. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
๗
๔.๗๕
ดีมาก
๑๐. การบริหารความเสี่ยง
๗
๕
ดีมาก
๑๑. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
๗
๔.๖๔
ดีมาก
เรียนรู้
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กลุ่มตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ตัวบ่งชี้
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
๑๓. ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์
ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
๑๔. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ด้านมาตรการส่งเสริม
๑๕. ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมชีน้ า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ๑๕ ตัวบ่งชี้

น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ
๘
๘๕

๕
๔.๘๕

ดีมาก
ดีมาก

๕

๔

ดี

๕
๑๐

๕
๔.๕๐

ดีมาก
ดี

๕

๕

ดีมาก

๑๐๐

๔.๘๓

ดีมาก

๓.๒ แนวทางการพัฒนา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๕ ตัวบ่งชีด้ ังกล่าวข้างต้น ของกองบังคับการฝึกอบรม
ตารวจกลาง ได้มกี ารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อนาไปสู่การ
ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
โดยมีรายละเอียด ดังนี.้ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะทาง มีความรู้เ ชิงลึกในเรื่องที่สอน สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความ
เข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิ านในอนาคตได้
2. หลักสูตรต่างๆ ที่ บก.ฝรก.ดาเนินการจัดขึน้ นั้นมีจานวนมาก หลากหลาย และครอบคลุม
การปฏิบัตงิ านของข้าราชการตารวจเกือบทุกด้าน จึงเป็นประโยชน์สาหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัตงิ านของจน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด ประสิทธิภาพ
การปฏิบัตงิ านของบุคลากรของสานักงานตารวจแห่งชาติอย่างแท้จริง
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3. มีกาารสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อนาข้อมูล
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.ได้ ร วบรวมแถลงหลั กสู ต รไว้ทุ ก หลั กสู ต รที่ มีก ารฝึ ก อบรม ทาให้ ค รูอ าจารย์
สะดวกในการทาความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษา
อบรม
6. ครูอาจารย์มคี วามรูค้ วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรี ยนเป็นสาคัญอย่างดี
เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ
7. ครูอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลทาให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์มคี วามสามารถในการนาองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดทานวัตกรรมเพื่อ
ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ
๒. นวัตกรรมที่จัดทาขึน้ เป็นประโยชน์และเป็นเครื่องช่วยฝึกที่มีคุณภาพ ทาให้การฝึกยิงปืน
และยุทธวิธมี ีประสิทธิภาพมากขึน้
๓. นวัตกรรมที่จัดทาขึน้ สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้
๔. บก.ฝรก.มีครูที่มีคุณภาพ มุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นสาคัญ สามารถดัดแปลง
วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนได้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทานวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
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แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

วิธีการด้าเนินการ

ระยะเวลา
ด้าเนินการ

 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  พ.ย. ๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
 กอจ.

สนับสนุนงบประมาณ

ปกครองฯควรแสวงหาความ

 ฝ่ายปกครองฯ

ในการจัดทานวัตกรรม

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

 ฝ่า ยบริก ารการ

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

ฝึกอบรม

ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
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
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมจานวนมากและมีความหลากหลาย
๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม
และนาไปบูรณาการในการดาเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต
ที่ดี
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กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา
ศึกษาดูงาน เพื่อนาความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการเรียนการสอน
๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
๓. ผู้บริหารให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ทาให้บุคลากรได้รับการพัฒนา
ตนเอง ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิ านมากขึน้
๔. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการบริหารความเสี่ยง
๕. มีการรายงานผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ
๖. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่ และแหล่งการเรียนรู้ มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้
๗. 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. บุคลากรที่ดาเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน
ในหน้าที่ต่อคนเกินกาลัง เนื่องจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย
๒. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด
การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด
๓. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านแหล่งการเรียนรู้ และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควร
ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มีโอกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่ แม้ที่ผ่านมาได้มี
การปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร เช่น การใช้โทรศัพท์
โน้ตบุ้ค เป็นต้น
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แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการประเมิน
ตนเอง

วิธีการด้าเนินการ

ระยะเวลา
ด้าเนินการ

 บุ ค ลากรที่ ด าเนิ น การเรื่ อ ง  ปรั บ เกลี่ ย ก าลั ง พลให้ มี  ต.ค.-พ.ย.
บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง มี ไ ม่

ความสมดุลกับภาระงาน

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

ที่ปฏิบัติ

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่ายอานวยการ

๒๕๖๐

 ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือ  จั ด หาบรรณารั ก ษ์ หรื อ  ตลอด

 ฝ่ายอานวยการ

บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ เ ฉพาะ

บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ

ปีงบประมาณ  ฝ่า ยบริก ารการ

ทางในการบริ ห ารจั ด การ

ทางในการบริหารจัดการ

๒๕๖๑

ห้ อ ง ส มุ ด ก า ร จั ด ร ะ บ บ

ห้องสมุดมาปฏิบัติงาน

ฝึกอบรม

สารสนเทศห้องสมุด
 ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก ฎ ร ะ เ บี ย บ  ประชุมหารือการปกครอง  เดือน เม.ย.๖๑  ฝ่ า ย ป ก ค ร อ ง
ปกค รอง ให้ นสต. ได้ มี

บั ง คั บ บั ญ ชา นสต. ใน

และกิจ การการ

โอกาสได้ ใ ช้ แ หล่ ง เรี ย นรู้

เรื่ อ งการใช้ เ ทคโนโลยี

ฝึกอบรม

ต่างๆ ได้เต็มที่ แม้ที่ผ่านมา

สื่อสาร และแหล่ง เรี ยนรู้

ได้ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย นไปบ้ า ง

ในการสืบค้น

แล้ ว แต่ ใ นทางปฏิ บั ติ ยั ง

 ฝ่า ยบริก ารการ
ฝึกอบรม
 กอจ.

ไม่ ไ ด้ มี ก ารเป ลี่ ย นแ ป ลง
เท่าที่ควร
กลุ่มตัวบ่งชี้พ้นื ฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความสาคัญกับการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
และให้ความร่วมมือในการดาเนินงานเป็นอย่างดี
๒. กองบังคับการฝึกอบรมตารวจกลางมีระบบและกลไกในการดาเนินการประกันคุณภาพที่
ชัดเจน และถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการปฏิบัตงิ านปกติ
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีแผนการปฏิบัติงานประจาปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.
ฝรก.
๒. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ
ของสานักงานตารวจแห่งชาติ
๓. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธตี ารวจ ซึ่งมีค วามพร้อม
ในด้านสถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก และวิทยากร
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๑. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้สาเร็จการฝึกอบรมให้เป็นระบบ และมีระบบการติดตาม
ผลงานของผู้สาเร็จการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง


วิธีการด้าเนินการ

ควรพัฒนากระบวนการ  จัดทาข้อมูลสารสนเทศผู้เข้า

ระยะเวลา
ด้าเนินการ
 ตลอด

ติดตามผลการ

อบรมให้เป็นระบบ โดยเฉพาะ

ปีงบประมาณ

ปฏิบัตงิ านของผู้สาเร็จ

เบอร์โทรศัพท์ e-mail

๒๕๖๑

การศึกษาอบรมให้มี

ตลอดจนช่องทางการติดต่อ

ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทางโซเชียลมีเดีย เช่น ID Line/

ผู้รับผิดชอบ
 ฝ่า ยบริก ารการ
ฝึกอบรม

Instagram/ Facebook
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการประสานความร่วมมือในการดาเนินโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งทาให้เกิดสัมพันธภาพอันดีต่อกัน
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ภาคผนวก

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐
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ผนวก ก
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set)
หนวยศึกษาอบรม
กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง

รายการขอมูล
ขอมูลทั่วไป
๑. จํานวนผูบริหาร
๑.๑ ผบก.
๑.๒ รอง ผบก.
๑.๓ ผกก.
๑.๔ รอง ผกก.
๒. จํานวนครู/อาจารยทั้งหมด
๒.๑ บุคลากรที่ดํารงตําแหนงครู/อาจารย
๒.๒ บุคลากรที่ทําหนาที่ครูฝก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย
และครูฝก
๓.๑ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ ระดับปริญญาเอก
๓.๕ อื่น ๆ
๔. จํานวนอาจารยพิเศษ
๔.๑ ภายใน
๔.๒ ภายนอก
๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
บุคลากรสายสนับสนุน
๖. จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งหมด
๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
(นสต.)

.S

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน
คน
คน
คน

๑
๒

1
2
4
4

๑
๔
๔
๖

คน
คน

๘
๓๒

9
18

๘
๑๔

คน
คน
คน
คน
คน

๖๑
๘๐
๑๗
-

1
10
6
1
-

๑
๑๔
๖
๑
-

คน
คน

๘
๙๗

295
67

๒๖๕
๗๒

คน

-

80

๑๐๔

คน

-

๓๖๐

๓๖๐

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๓๙ | ห น า

รายการขอมูล
๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ป
ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน
(ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการจราจร (ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และ
กําลังพล (ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ
(ประทวน)

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

๑๘๗

243

คน

-

๕๐

42

คน

-

๔๓

51

คน

-

41

53

คน

-

50

44

คน

-

48

35

คน

-

94

85

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๔๐ | ห น า

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

66

69

คน

-

-

95

คน

-

๒๔๐

118

คน

-

37

39

คน

-

คน

-

คน

-

43

41

คน

-

44

44

คน

-

๑๖

42

๑๘

หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาที่ปกครองโรงเรียน (ประทวน)
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนที่
97
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนที่
98
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 1)
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 2)
หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาที่ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร)
หลักสูตร สว.รุน 158

คน

-

-

168

๑๙

หลักสูตร สว.รุน 161

คน

-

-

192

๒๐

หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นประทวน) รุนที่ 1
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นประทวน) รุนที่ 2
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นสัญญาบัตร) รุนที่ 1
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นสัญญาบัตร) รุนที่ 2

คน

-

50

50

คน

-

50

50

คน

-

50

50

คน

-

50

50

รายการขอมูล
๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๒๑
๒๒
๒๓

หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการสงกําลังบํารุง
(ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา
เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
(กอป.)
หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

๙๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

4๖
๕0

๑๔๑ | ห น า

รายการขอมูล
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนที่ 1
หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนที่ 2
หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)
หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมเจาหนาที่รักษาสันติภาพ
(Individual Police Officer / IPO)
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 2
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 3

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

40

40

คน

-

4๒

40

คน

-

40

40

คน

-

๔๐

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

39

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๔๒ | ห น า

รายการขอมูล
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘

โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 4
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 5
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๑

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๔๓ | ห น า

รายการขอมูล
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๕๙

๖๐

โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๓

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๔๔ | ห น า

รายการขอมูล
๖๑

๖๒

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓

โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis
Negotiation) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis
Negotiation) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing
Attack on Soft target) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing
Attack on Soft target) รุนที่ ๒

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

40
๑๕๙

คน

-

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

40

๑๔๕ | ห น า

รายการขอมูล
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance
Crisis Management) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance
Crisis Management) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการขับขี่รถยนต
ขับเคลื่อน 4 ลอ (4 x W Drive)
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade) รุนที่ ๒

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

๘๐

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

๘๐

40

คน

-

คน

-

คน

-

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

40
๒๐๐

40
40

๑๔๖ | ห น า

รายการขอมูล
๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗

โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต
(Motorcade Ambush Survival :
MAS) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต (
Motorcade Ambush Survival :
MAS) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical
Pursuit and Containment :
PTPC ) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical
Pursuit and Containment :
PTPC ) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor
Development Course) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor
Development Course) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต
รุนที่ ๑

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๔๗ | ห น า

รายการขอมูล
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

๑๐๖

โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต
รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก
(Reality Scenario) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก
(Reality Scenario) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม
หนวยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.
ของ ตร. (SWAT)
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
ปฏิบัติการใตน้ํา รุนพิเศษ 1
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับชั้น
ประทวน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับผูบังคับ
หมวดและผูบังคับกองรอย

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

40

คน

-

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

200

คน

-

-

40

คน

-

-

60

คน

-

-

59

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

40

๑๔๘ | ห น า

รายการขอมูล
๑๐๗ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาที่เปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนที่ 1
๑๐๘ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาที่เปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนที่ 2
๗. รายรับ
๗.๑ จากงบประมาณแผนดิน
๗.๒ จากแหลงอื่นๆ
๘. รายจาย
๘.๑ เงินเดือน
๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร
๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน
๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน
๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ
๘.๕ งบประมาณวัสดุฝก
๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผูเขารับ
การอบรม
๘.๗ คาสาธารณูปโภค
๘.๘ คาใชจายอื่นๆ
๘.๙ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
- คาเสื่อมราคา

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

44

คน

-

-

45

บาท
บาท

๑๔,๓๑๕,๙๓๓
-

บาท
บาท

๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔ 62,596,515.60

317,965,517 286,937,126.85

-

-

๗,๗๐๖,๑๑๕

-

-

บาท

-

-

-

บาท
บาท
บาท

-

-

-

บาท

๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗

10,103,692,54

18,795,680.86

บาท

-

-

-

บาท
บาท
บาท
บาท

๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗

6,850,792

8,626,440,63

-

-

-

๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒๐

253,33๒,100

201,982,716.48

๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕

-

-

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๔๙ | ห น า

รายการขอมูล
๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม
๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
(นสต.)
๒ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ป
ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.)
๓ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน)
๔ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน)
๕ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน
(ประทวน)
๖ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการจราจร (ประทวน)
๗ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และ
กําลังพล (ประทวน)

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

๓๕๕

อยูระหวางการ
ฝกอบรม

คน

-

๑๘๗

243

คน

-

๕๐

42

คน

-

๔๓

51

คน

-

41

53

คน

-

50

44

คน

-

48

35

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๕๐ | ห น า

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

94

85

คน

-

66

69

คน

-

-

95

คน

-

๒๔๐

118

คน

-

37

39

คน

-

คน

-

คน

-

43

41

คน

-

44

44

คน

-

๑๖

42

๑๘

หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาที่ปกครองโรงเรียน (ประทวน)
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนที่
97
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนที่
98
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 1)
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 2)
หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาที่ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร)
หลักสูตร สว.รุน 158

คน

-

-

168

๑๙

หลักสูตร สว.รุน 161

คน

-

-

192

๒๐

หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นประทวน) รุนที่ 1
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นประทวน) รุนที่ 2

คน

-

50

50

คน

-

50

50

รายการขอมูล
๘

๙

๑๐

๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗

๒๑

หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ
(ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน
หลักสูตรการสงกําลังบํารุง
(ประทวน)
หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา
เปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
(กอป.)
หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

๙๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

4๖
๕0

๑๕๑ | ห น า

รายการขอมูล
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นสัญญาบัตร) รุนที่ 1
หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ชั้นสัญญาบัตร) รุนที่ 2
หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนที่ 1
หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนที่ 2
หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)
หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมเจาหนาที่รักษาสันติภาพ
(Individual Police Officer / IPO)
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ
เจาหนาที่ และยุทธวิธี (Officer
Survival and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 2

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

50

50

คน

-

50

50

คน

-

40

40

คน

-

4๒

40

คน

-

40

40

คน

-

๔๐

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๕๒ | ห น า

รายการขอมูล
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗

โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 3
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 4
โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry &
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ 5
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการหยุด
ยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่/
ผูโดยสาร (V.S.O.C.) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนที่ ๕

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

39

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๕๓ | ห น า

รายการขอมูล
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘

๕๙

โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat &
Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้น
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๒

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๕๔ | ห น า

รายการขอมูล
๖๐

๖๑

๖๒

๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑

โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมหลักเบื้องตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี
(Basic Shotgun and Rifle
Course) รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๔
โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตขั้นพื้นฐาน รุนที่ ๕
โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis
Negotiation) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis
Negotiation) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนที่ ๒

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

40
๑๕๙

คน

-

คน

-

40

40

คน

-

40

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

40

๑๕๕ | ห น า

รายการขอมูล
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔

โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing
Attack on Soft target) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing
Attack on Soft target) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance
Crisis Management) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance
Crisis Management) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐
โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการขับขี่รถยนต
ขับเคลื่อน 4 ลอ (4 x W Drive)
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขั้นสูง
(Advanced Firearms) รุนที่ ๓
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
ผูบังคับใชกฎหมาย (English for Law
Enforcement : ELF) รุนที่ ๒

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

๘๐

40

คน

-

40

40

คน

-

40

40

คน

-

๘๐

40

คน

-

คน

-

คน

-

คน

-

40

40

คน

-

40

40
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หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

40
๒๐๐

40
40

๑๕๖ | ห น า

รายการขอมูล
๘๕
๘๖
๘๗

๘๘

๘๙

๙๐

๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕

โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต
(Motorcade Ambush Survival :
MAS) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต (
Motorcade Ambush Survival :
MAS) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical
Pursuit and Containment :
PTPC ) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical
Pursuit and Containment :
PTPC ) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของ
เจาหนาที่ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ
(Use of Force : UOF) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor
Development Course) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor
Development Course) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน รุนที่ ๑

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

40

40

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๕๗ | ห น า

รายการขอมูล
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑
๑๐๒
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕

๑๐๖

โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต
รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต
รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก
(Reality Scenario) รุนที่ ๑
โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก
(Reality Scenario) รุนที่ ๒
โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม
หนวยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.
ของ ตร. (SWAT)
โครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
ปฏิบัติการใตน้ํา รุนพิเศษ 1
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับชั้น
ประทวน
โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก
เพื่อเตรียมความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลา
ฝกอบรม ๑๘ เดือน) ระดับผูบังคับ
หมวดและผูบังคับกองรอย

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

40

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

40

คน

-

-

200

คน

-

-

40

คน

-

-

60

คน

-

-

59
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หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

40

๑๕๘ | ห น า

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

คน

-

-

44

คน

-

-

45

คน

1,466

872

คน

1,461

11,020

อยูระหวาง
การฝกอบรม
๕,๖๒๒

คน

-

4

๔

คน
คน
คน
คน
คน

๔
๒
๑
-

-

-

๑๑.๑.๖ ทั่วไป

คน

-

-

-

๑๑.๑.๗ การฝก
๑๑.๒ จํานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ
หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาบรรยายไมนอย
กวา ๒ ชั่วโมง

คน

๑

4

4

ครั้ง

-

25

๑๓

รายการขอมูล
๑๐๗ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาที่เปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนที่ 1
๑๐๘ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาที่เปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนที่ 2
๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๐.๑จํานวนผูส ําเร็จการศึกษาอบรมที่มีการทดสอบ
ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
๑๐.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม
๑๑. การจัดการเรียนการสอน
๑๑.1 จํานวนครู/อาจารยประจําที่บรรจุตาม
เลขที่ตําแหนงแยกตามกลุมวิชา
๑๑.๑.๑ กฎหมาย
๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม
๑๑.๑.๓ บริหารงานตํารวจ
๑๑.๑.๔ สืบสวน
๑๑.๑.๕ จราจร

SAR กองบัง คั บการฝก อบรมตํา รวจกลาง ป 25๖๐

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

๑๕๙ | ห น า

รายการขอมูล
๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ
การศึกษาอบรมตอคุณภาพการสอน
ของครู/อาจารย
๑๑.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูสําเร็จ
การศึกษาอบรม
๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของครู/
อาจารยและครูฝก
จํานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยที่เปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัย
ปฏิบัติการของครู/อาจารย และครูฝก และ
งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
๑๓. การบริการทางวิชาการ
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทาง
วิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคม
๑๔. การบริหารและการจัดการ
๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝกที่ไดรับ
การพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/คน/ป)
๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนที่
ไดรับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/คน/ป)
๑๔.๓ จํานวนโครงการที่สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๐

ระดับ
(๕ ระดับ)

-

4.59

๔.๕๗

คน

๑๐

14

๑๐

ชิ้น

-

๓

๓

กิจกรรม/
โครงการ

๑

12

๒๒

คน

๕

27

๒๒

คน

-

80

๑๓๐

โครงการ

๒

6

๖

หมายเหตุ/
ใชกับ
ตัวบงชี้

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล
พล.ต.ต.

(สมคิด ประสพทรัพย)
ผบก.ฝรก.
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๑๖๐ | ห น า

