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ค ำน ำ 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลาง พ.ศ.25๖๐  ฉบับนี ้จัดท าขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และเป็น

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

ที่ก าหนดให้มกีารประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน   

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง

เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นขา้ราชการต ารวจ  ในการจัดการฝึกอบรมได้ค านึงถึงคุณภาพของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ซึ่งเนน้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยมีข้าราชการและบุคลากรทุกคน

ร่วมกัน วางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งช้ีในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้

ข้าราชการต ารวจในหน่วยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการ

ต ารวจในสังกัดได้รับรู้ ท าความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการด าเนินการทุกกระบวนการ เพ่ือให้การ

ปฏิบัตภิารกิจในแตล่ะส่วนสอดคลอ้งกัน และให้สามารถด าเนินการได้ส าเร็จลุลว่งอย่างเป็นรูปธรรม  

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์ ครฝูึก และข้าราชการต ารวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ในการด าเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท่าน ที่ได้กรุณาสละ

เวลาให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิง เพ่ือกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจะได้น าไป

ด าเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป   และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและผลการด าเนินงานของกองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลาง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง

คุณภาพองค์การ การจัดการศึกษาและเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และ

เช่ือมั่นว่าจะผลิตข้าราชการต ารวจให้เป็นต ารวจมืออาชีพของส านักงานต ารวจแห่งชาติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

    

               กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

                           มกราคม  ๒๕6๑ 
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สำรบัญ 

           หน้ำ 

ค ำน ำ            ก 

สำรบัญ           ข 

บทสรุปผู้บรหิำร          ง 

ส่วนที่ ๑  ข้อมูลเบื้องต้นและสภำพกำรด ำเนนิงำนของหน่วยศกึษำอบรม   ๑ 

ส่วนที่ ๒  ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตวับ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ๓๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ๓๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๔๓ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ๔๙ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ๕๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๕ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ ๕๘ 

                              ประโยชน์ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ  

ตัวบ่งช้ีที่ ๖ ผลของการด าเนนิโครงการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง ๖๓ 

                 ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๗ การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ๗๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ ครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพ่ิมพูนความรู/้ประสบการณ์ ๘๔ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๙ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ๘๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๐ การบรหิารความเสี่ยง ๙๒ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๑ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้            ๙๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน         ๑๐๕ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๓ ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่             ๑๑๒ 

                   หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม             ๑๑๗ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕ ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า         ๑๒๓ 

  ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
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           หน้ำ 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ            ๑๓๑ 

ภำคผนวก            

ผนวก ก  แบบบันทึกขอ้มูลหนว่ยศึกษาอบรม (Common Data Set)          ๑๓๙ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรม     

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

Training) และจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจประจ าการ  ให้มีความรู้ความสามารถ

เหมาะสมกับต าแหน่งการงานที่จะปฏิบัติหรือจะไปปฏิบัติ (In-service-Training) นอกจากน้ียังมีภารกิจ

พิเศษที่ไดรั้บมอบหมายจากส านักงาน ต ารวจแห่งชาติในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งใน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรให้ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นการด า เนินการเพ่ือให้ได้ข้าราชการ

ต ารวจที่มีคุณลักษณะตรงกับความตอ้งการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

นอกจากน้ีในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางยังมีภาระหน้าที่ในการด าเนินงานตามแผนหรือโครงการต่าง ๆ ที่ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติก าหนดอีกด้วย  ดังน้ันจึงเป็นหน่วยงานที่มี ๒ สถานะ  คือ หน่วยงานต ารวจหน่วยงานหน่ึง 

พร้อม ๆ กับเป็นสถาบันการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

  จากบทบาททั้งสองด้านดังกล่าวท าให้การจัดโครงสร้างองค์กรมีลักษณะเป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยก าหนด

กรอบแนวทาง โครงสร้างหลักสูตร ให้กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางปฏิบัติ ซึ่งจะมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และก ากับดูแลโดยมกีารรายงานตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด นอกจากน้ี  ส านักงานต ารวจ

แห่งชาติได้ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจ

แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒  แก้ไข

เพ่ิมเตมิ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 25๕๓  กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพ

การศึกษา พ.ศ. 25๕๓   

  ดังน้ันกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางจึงไดด้ าเนินการจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน

การปฏิบัตงิาน   ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ 
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กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางให้มีคุณภาพรองรับและสอดคล้องตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยส านักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  มีขอ้เสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ดังนี้ 

๑. ควรส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ันๆ ต้ังแต่ ๓ - ๖ เดือน เพ่ือน าข้อมูลจากผล

การส ารวจมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือการจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างต่อเน่ือง 

๒. ควรประเมินความรู้เร่ืองกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นส าคัญ 

และสอบถามวิธกีารวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกับครู/อาจารย์ทุกคน เพ่ือจะได้พัฒนาความรู้ของ

ครู/อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการสอนไดอ้ย่างมีคุณภาพ 

๓. ควรสง่เสริมให้มกีารติดตามผลสัมฤทธิ์ของการน างานวิจัยและงานนวัตกรรมไป

ใช้ประโยชน์อยา่งตอ่เน่ือง 

๔. ควรจัดท าแผน/โครงการสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หน่วยด าเนินการ

เองอย่างเป็นรูปธรรม และชัดเจน พร้อมรายงานผลการด าเนนิการทุกแผน/โครงการ 

๕. ควรน าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการปฏิบัตงิาน เพ่ือให้เห็นผลการด าเนินงาน

ที่มีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 

๖. ควรแยกกลุ่ม/ระดับผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจฯ ให้เป็นไปตามที่คู่มือฯ 

ก าหนด เพ่ือจะได้น าผลการประเมินมาพัฒนาให้ตรงจุดของแตล่ะกลุม่/ระดับ 

๗. ควรน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ใน

การวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

๘. ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการประกันคุณภาพแต่ละชุด ให้

ชัดเจนและครอบคลุม 

๙. การจัดท าแผนพัฒนาควรมีรายละเอียดที่ท าให้สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๑๐. ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานแต่ละประเด็นการพิจารณา ของตัวบ่งชี้ที่ ๑๙ 

เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ให้ชัดเจน 

๑๑. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการพัฒนาเกี่ยวกับการเขียนโครงการ 

ทั้งน้ีเพราะโครงการที่ดีย่อมท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน และผลตอบแทนที่หน่วยจะได้รับ

คุ้มค่า อันจะน ามาซึ่งการพัฒนาหน่วย  ซึ่งลักษณะของโครงการที่ดีต้องสามารถตอบสนองความ



 

 
ฉ 

ต้องการหรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได ้มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน สามารถด าเนินงานและ

ปฏิบัตไิด้ รายละเอียดของโครงการต้องสอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ วัตถุประสงค์ของโครงการ

ต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ รวมถึง

เป้าหมายต้องชัดเจนและวัดได ้และระยะเวลาในการด าเนนิงานต้องระบุถึงวันเวลาที่เร่ิมต้นและสิ้นสุด 

ตลอดจนสามารถติดตาม และประเมินผลได้ 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลการ

ประเมินในด้านต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนินงาน  และในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บก.ฝรก. ได้

ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉลี่ย ๔.8๓ อยู่ในระดับ ดมีาก 

                                                      

       พล.ต.ต.  

                      (สมคิด  ประสพทรัพย์) 

                                                                  ผบก.ฝรก. 

                      ๘ มกราคม ๒๕๖๑ 
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ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลเบื้องต้นและสภาพการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม 

 

๑.๑  ชื่อหน่วยศึกษาอบรม กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

๑.๒  สถานที่ตั้ง  เลขท่ี  ๑๘๙  หมู่  ๕  ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล    

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  

๑.๓  ปีท่ีให้ข้อมูล    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 

๑.๔  ประวัติการก่อตั้ง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑:  เดิมช่ือว่า  โรงเรยีนพลต ารวจตระเวน หรือโรงเรียนต ารวจตระเวน  แต่โดยท่ัวไป

จะเรียกช่ือว่า โรงเรียนพลตระเวน ตั้งอยู่ท่ีวัดประยูรวงศาวาส   เชิงสะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดธนบุรี มี

หน้าท่ีฝึกอบรมพลตระเวนให้มีความรู้เก่ียวกับหน้าท่ีต ารวจโดยท่าน

มหาอ ามาตย์โทเซ็นต์จอน ลอร์ซัน เป็นอธิบดีกรมกองตระเวน  

 พ.ศ.๒๔๕๒:  ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์

ทหาร ซ่ึงมีผลเก่ียวข้องอันส าคัญส าหรับต ารวจ เพราะว่าเมื่อเกณฑ์

ทหาร อาจจะถูกคัดเลือกเข้ารับราชการต ารวจด้วย ผู้ถูกคัดเลือกเป็น

ต ารวจจะได้รับการอบรมและฝึกหัดในโรงเรียนต ารวจหนึ่งปี แล้วจึ ง

ส่งไปรักษาการณ์ตามถนนและท้องท่ีท่ัวไป เมื่อรับราชการครบสองปี

แล้วต ารวจคนใดมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะรับราชการต ารวจ ก็

อนุญาตให้สมัครเข้ารับราชการต่อไป 

 พ.ศ.๒๔๕๘:  ต่อมา เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๕๘ ได้มีการรวมกรมพลตระเวนกับกรม

ต ารวจภูธรเป็นกรมเดยีวกันเรยีกว่า “กรมต ารวจภูธรและกรมพลตระเวน” โดยข้ึนต่อกระทรวงพระนคร

บาล จึงถือว่า วันท่ี ๑๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันต ารวจ ท าให้โรงเรียนพลต ารวจตระเวรต้องเปลี่ยนช่ือ

เป็น“โรงเรียนพลต ารวจนครบาล” มีฐานะเป็นกองก ากับการแต่มีผู้บังคับการเป็นผู้ บังคับบัญชา

รับผิดชอบ ในการนีม้ีโรงเรยีนต ารวจข้ึนอยู่ในการบังคับบัญชา ๒ โรงเรียน คือ  โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  

และ โรงเรียนพลต ารวจนครบาล 
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       ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนท่ีปรากฏหลกัฐานในปี พ.ศ.๒๔๗๖ คือ อ ามาตย์และว่าท่ีนายพัน

ต ารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ในปี ๒๔๗๖ นีเ้องนับเป็นเกียรติประวัติโรงเรียนพลต ารวจนครบาล

อย่างยิ่งคือ เมื่อวันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี ๗ ได้ทรงพระราชหัตถ์เลขา เมื่อทรงเยี่ยมโรงเรียนพล

ต ารวจนครบาลจึงขออัญเชิญมา ณ ที่นีว้่า 

       “ข้าพเจ้าได้มาเยี่ยมโรงเรียนต ารวจวันนี้   ได้เห็นการฝึกหัด  รู้สึกว่าเป็นการฝึกหัด

ได้ผลดี  พลต ารวจมีกิริยาท่าทางแข็งแรง รู้สึกว่ามีความตั้งใจดีมาก  ข้าพเจ้าอยากจะขอเตือน

นายต ารวจ ตลอดจนพลต ารวจให้รู้สึกว่า   ราชการในหน้าท่ี

ต ารวจนั้น เป็นของส าคัญยิ่งส าหรับประเทศ ความเจริญของ

ประเทศจะมีได้  เมื่อเมืองสงบราบคาบ  ประชาชนสามารถท ามา

หากินโดยไม่ต้องกังวลถึงความเป็นอันตรายจากพวกอันธพาล  

ต ารวจมีหน้าท่ีรักษาความสงบราบคาบอยู่เป็นนิจ จึงนับได้ว่ามี

ความส าคัญยิ่ง  ถ้าท าการบกพร่องก็เท่ากับถ่วงความเจริญของ

ประเทศ ต ารวจมีหน้าท่ีผิดกับทหารท่ีต้องการเหมือนอยู่ในสนาม

รบเสมอ ต้องสู้กับข้าศึกตลอดเวลา  จึงนับว่าเป็นก าลังส าคัญ

ของรัฐบาลส่วนหนึ่ง ต ารวจทุกคนจงระลึกถึงหนา้ท่ีส าคัญของตน

แล้ว และตั้งใจปฏิบัติหน้าท่ีของตน โดยเต็มก าลังความสามารถ

โดยสุจริต  เพื่อส่งเสริมความเจริญของประเทศของเราให้เฟื่องฟูยิ่งข้ึน ข้าพเจ้าขอให้พรแก่นายต ารวจ

และนายสิบตลอดจนพลต ารวจในโรงเรียนนี ้ ขอจงมีความสุขสบายปราศจากโรคภัย ทุกประการเทอญ 

พระปรมาภิไธยย่อ ประชาธิปก “ปร” ”   

ต่อจากพระราชหัต ถ์เลขา อ ามาตย์ตรี และว่าท่ี

นายต ารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต     ผู้บังคับการ

โรงเรียนพลต ารวจ และโรงเรียนนายร้อยต ารวจได้

บันทึกต่อท้ายเป็น หมายเหตุ ความว่า  

  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราช

ปฏิสันฐาน ต่อนายพลโทพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า

ค ารพ อธิบดีกรมต ารวจ ตามสมควรแล้ว เสด็จ
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ทอดพระเนตรสถานท่ีพักพลต ารวจ แล้วทรงประทับกองบังคับการ ได้ทรงลงลายพระหัตถ์เลขา ดังมี

ข้อความ ได้ถ่ายแบบไว้ข้างบนนี ้เป็นข้อความท่ีต ารวจภูธรและต ารวจนครบาล  ควรเอาใจใส่ส าเหนียก

จดจ าไว้ปฏิบัติราชการ พอเวลาเท่ียงวัน ๓๔ นาที พระราชด าเนินกลับ 

       ท้ังนี ้บรรดาข้าราชการต ารวจโรงเรยีนพลต ารวจ รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการท่ี 

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเสดจ็เยี่ยมโรงเรียนพลต ารวจและถือว่าเป็นศริิมงคลอันประเสริฐ ลงนาม

อ ามาตย์ตรีและว่าท่ีนายพันต ารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ผู้บังคับการโรงเรยีนพลต ารวจและโรงเรียน

นายร้อยต ารวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๖:  พลต ารวจโท เผ่า  ศรียานนท์ อธิบดีกรม

ต ารวจ ได้สร้างความเจรญิเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งโดยไดต้ระหนกัถึง

ความส าคัญในการฝึกอบรมพลต ารวจ ให้มีความรู้กว้างขวางยิ่งข้ึน  

จึงได้ก่อสร้างโรงเรียนพลต ารวจข้ึน  โรงเรียนนี้ตั้งอยู่ท่ีก่ึงกลาง

ระหว่างสถานีรถไฟบางเขนกับสถานีรถไฟหลักสี่  (ประมาณหลัก

กิโลเมตรท่ี ๑๘)  ซ่ึงสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางโดย

รถไฟ ถนนหน้าโรงเรียนยังเป็นถนนลูกรัง ไม่มีรถยนต์ ผ่านไปมา

เหมือนปัจจุบัน  หน้าโรงเรียนหันหน้าไปทิศตะวันตก(ริมฝ่ังขวาของ

ถนนกรุงเทพฯ-สระบุรีหรือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ที่ท าการเดิมมีรายการ

ดังนี้ 

 กองก ากับการ ๑ หลัง 

 กองรักษาการณ์ ๑ หลัง 

 สโมสร ๑ หลัง 

 ห้องประชุมใหญ่ ๑ หลัง 

 อาคารกองร้อยรวม ๔ หลัง 

 หมวดพยาบาล ๑ หลัง 

 ห้องแถวพันนายสิบพยาบาล ๑ หลัง 

 โรงครัว ๑ หลัง 

 ห้องพักแถวต ารวจและข้าราชการวิสามัญโรงครัว ๑ แถว ๔  หลัง 

 โรงไฟฟ้า ๑ หลัง 

 ท่ีพักครูฝึกช่ัวคราว ๒ ห้อง 
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 โรงเก็บรถ ๑ หลัง 

 โรงสูบน้ า ๑ หลัง 

 โรงเก็บกระสุน ๒ หลัง 

 อาคารบ้านพักนายต ารวจชนิดเรือนหลัง ๕ หลัง 

 อาคารบ้านพักนายต ารวจเรือนแถว ๕ ห้อง ๑ หลัง 

 อาคารบ้านพักนายสิบพลต ารวจชนิดเรอืนแถวมี ๒๑ ห้อง ๓ แถว ปลูกในท่ีดินกรม

ต ารวจตรงข้าม รร.น.      

        โดยบริเวณพืน้ท่ีท้ังหมดแบ่งเป็น บริเวณศูนย์ฝึกบางเขน ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๖๘ วา  และ

บริเวณบ้านพักนายต ารวจและข้าราชการอีกประมาณ ๒๔ ไร่ 

        เมื่อทางกรมต ารวจไดส้รา้งเสร็จแล้ว จึงสั่งใหย้้ายจากท่ีดั้งเดิม อ าเภอปทุมวันมารวมอยู่   

ท่ีอ าเภอบางเขน เมื่อวันท่ี ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เมื่อย้ายมาเสร็จเรียบร้อยทางกรมต ารวจได้แบ่งการ

ปกครองของ รร.น. ออกเป็น ๕ กองร้อย โดยได้แบ่งออกเป็น ๒ ฐานะคือ 

1. เรียกว่า “ศูนย์การฝึกบางเขน” มี ๒ กองร้อย ส าหรับอบรมทบทวนข้าราชการ

ต ารวจคือกองร้อยท่ี ๔ และ ๕ 

2. เรียกว่า “กองก ากับการโรงเรียนต ารวจนครบาล” มี ๓ กองร้อย ส าหรับรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลภาบนอกเข้าเป็นนักเรียนพลต ารวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๘:  ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๗๒ ตอนท่ี ๕๑ ลงวันท่ี 

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ การแบ่งส่วนราชการโดยให้รวมศูนย์ฝึกอบรมบางเขนกับกองก ากับการโรงเรียน

ต ารวจนครบาลเ ป็น “กองก ากับการโรงเรียนต ารวจนครบาล ” มีหน้าท่ี ๒ ประการคือ ๑) รับ

บุคคลภายนอกเข้ารับราชการฝึกอบรมเป็นนักเรียนพลต ารวจ  และ ๒) รับนายสิบพลต ารวจท่ีอยู่ตาม

สถานีในพระนครธนบุรีมาท าการฝึกทบทวน  

 พ.ศ.๒๕๐๓:  พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน

ราชการกรมต ารวจ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการ

แบ่งส่วนราชการฉบับเดิมท้ังหมด และได้ยกฐานะ" 

กอ ง บั ง คับ ก า ร กอ ง ก า ร ศึ ก ษ า  "  เ ป็ น  " 

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) "  และให้โรงเรียน

ต่างๆ ของกรมต ารวจอยู่ในบังคับบัญชาของกองบัญชาการศึกษา  ซ่ึงท าให้ “ศูนย์การฝึกบางเขน” เปลี่ยน

ช่ือเป็น “กองก ากับการโรงเรียนนายสิบต ารวจ” 
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 พ.ศ. ๒๕๔๑:  พระราชกฤษฎีกา โอนกรมต ารวจกระทรวงมหาดไทย ไปจัดตั้งเป็นส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ  ตั้งแต่ ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป 

 พ.ศ.๒๕๔๒:  ได้ย้ายสถานท่ีท าการจากเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาตั้งอยู่ท่ี ต าบล

ศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันท่ี ๒๑มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘:  ได้ เปลี่ยนช่ือจาก “กองก ากับการ

โรงเรียนต ารวจนครบาล” เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง”  

สังกัด กองบัญชาการศึกษา ตั้งแต่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และได้เปลี่ยนจากนักเรียนพลต ารวจ เป็นนักเร ียนนายสิบ

ต ารวจ เริ่มรุ่นท่ี ๑ (หรือรุ่นที่ ๗๗ เดิม ) ในปีการศึกษา 

๒๕๔๘ เป็นต้นไป   

 พ.ศ. ๒๕๕๒:  มีการประกาศใช้ “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการส านักงานต ารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒” โดยเปนการปรับปรุงการแบงสว่นราชการและก าหนดอ านาจหนาท่ีของแตละสวนราชการ

ในส านักงานต ารวจแหงชาติเสียใหม่ ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงได้เปลี่ยนช่ือจาก  “ศูนย์ฝึกอบรม

ต ารวจกลาง” เป็น  “กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง” มีฐานะเป็นกองบังคับการในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา ตั้งแต่วันท่ี ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒  

 พ.ศ. ๒๕๕๔ :  เกิดสถานการณ์มหาอุทกภัยในประเทศไทย บก.ฝรก.ได้รับมอบภารกิจการให้

ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมในเขตพื้นท่ี อ าเภอพุทธมณฑล และพื้นท่ี  

ใกล้เคียง โดยมีนักเรียนต ารวจใหม ่เป็นก าลังหลักท่ีเข้า

ช่วยเหลือประชาชน ต่อมา ปริมาณน้ าในคลอง   มหา

สวัสดิ์ ท่ีอยู่ติดกับหน่วยทางด้านทิศใต้ ได้เพิ่มสูงข้ึน

และไหลบ่าเ ข้าท่วม บก.ฝรก. อย่างต่อเนื่อง จึง

จ าเ ป็นต้อง เคลื่อนย้าย  ข้าราชการต ารวจแล ะ

ครอบครัว เข้าพักอาศัยในห้องประชุม และส่งนักเรียน

ต ารวจใหม่กลับภูมิล าเนาเป็นการช่ัวคราว  โดยระดับน้ าสงูสดุประมาณ 2 เมตร ในบริเวณกองร้อยท่ีพัก 

และสนามยิงปืนพก ซ่ึงมีระยะเวลาน้ าท่วมขังประมาณ 2 เดือน ก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ 

คือ ความเสียหายของอาคารสถานท่ี   บ้านพักอาศัย  อุปกรณ์การเรียน  และต้นไม้ต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่

สามารถเปิดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการต ารวจในหลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝึกอบรมได้    
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  ตร .  ได้พยายามจัดสรรงบประมาณและความ

ช่วยเหลือให้กับ บก.ฝรก. แต่มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีหน่วยท่ีได้รับ

ความเสียหายเป็นจ านวนมาก คณะผู้บังคับบัญชาของ ตร. ได้พยายาม

หาความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ โดยได้รับค าแนะน าจากฝ่ายกิจการอาชญากรรมข้ามชาติ 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย เข้ามาส ารวจความเสียหาย รวมถึงการพิจารณา

จัดหางบประมาณมาให้ความช่วยเหลือ ในการด าเนินการซ่อมแซมและปรับปรุง อาคารสถานท่ี ท่ีใช้

ฝึกอบรมเป็นส าคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การซ่อมแซม  “อาคารตึกขาว” ท่ีใช้เป็นท่ีพักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับช้ัน

สัญญาบัตร โดยมีการซ่อมแซมและทาสี ตัวอาคารท่ีช ารุด 

รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ประจ าห้องนอน จ านวน 100 ชุด 

2. การซ่อมแซม “อาคารกองร้อยที่ 1 

, 2 และ 3” ท่ีใช้ เป็นท่ีพักและห้องเรียน ส าหรับ

นักเรียนต ารวจใหม่ โดยมีการซ่อมแซมและทาสีตัว

อาคารท่ีช ารุด รวมท้ังจัดหาอุปกรณ์ประจ าห้องเรียน, 

ห้องพักครูฝึก และห้องประชุม ทัง้ 3 กองร้อย 

มีการจัดพิธีส่งมอบการให้ความช่วยเหลอื ในวันท่ี ๓ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยมี เอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจ าประเทศไทย (Kristie A. Kenney) เป็นผู้ส่งมอบ และมี พล.ต.อ.วชัรพล  ประสารราชกิจ  

รองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (ต าแหน่งในขณะนั้น) เป็นผู้รับมอบ ในนามส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 พ.ศ.๒๕๕๕: วั น ท่ี  2 1  ธั น ว าคม  2555  

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ 

ในขณะนั้น ได้เดินทางมาตรวจราชการในพืน้ท่ี จึงได้ทราบ

ข้อมูลว่า เมื่อปี พ.ศ.2548  พล.ต.ท.วงกต  มณีรินทร์  

ผบช.ก. (ยศต าแหน่งในขณะนั้น) ได้ประสานขอใช้พื้นท่ีราช

พัสดุ แปลงหมายเลข นม.521 เนือ้ท่ี  1,919 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา หมู่ท่ี 14 บา้นหนองไผ่ล้อม ต.

หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจให้มีมาตรฐาน 

แต่การเข้าใช้พื้นท่ีในระยะแรกยังประสบปัญหาท้ังราษฎรบุกรุกท่ีดินและขาดงบประมาณสนับสนุน จน

โครงการไม่มีความคืบหน้าเท่าท่ีควร จึงท าให้กรมธนารักษ์เรียกคืนท่ีดินราชพัสดุแปลงนี้จากส านักงาน
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ต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงท่ีดินแปลงนี้  ถือเป็นท่ีผืนใหญ่ท่ีสุดเท่าท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติเคยมีมา มีความ

เหมาะสมท่ีจะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพือ่พัฒนาบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซ่ึงเป็นความจ าเป็น

อย่างมากในระยะยาว และมองเห็นความส าคัญของการเป็นสถาบันท่ีจะสร้างความภาคภูมิ ใจให้กับ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติในอนาคต จึงยืนยันหนักแน่นในการขอใช้พื้นท่ีผืนนีเ้ต็มพืน้ท่ี 

 พ.ศ.๒๕๕๖: ใน เดือนมิถุนายน 2556 จึง ได้รับ

หนังสืออนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ประโยชน์ในท่ีดินได้อีก

ครั้ง และได้สั่ งการเร่งรัดสานต่อโครงการทันที พร้อมท้ัง

ก าหนดให้พื้นท่ีแห่งนีม้ีช่ือว่า “ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง” 

ต่อมาได้มอบหมายให้ พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร อดีต ผู้ช่วย ผบ.ตร. 

เป็นหัวหน้าคณะท างานบริหารปรับปรุงกายภาพและระบบการกระจายอ านาจแบบเบ็ดเสร็จ (CEO) ของ

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลางหนองสาหร่าย ในระดับ ตร. และมอบหมายให้ พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร 

รอง ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา (ยศ/ต าแหน่งขณะนั้น)เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการประจ าพื้นท่ีดู แล

ควบคุมการก่อสร้างโครงการอย่างใกล้ชิดในปีงบประมาณ 2556 - 2557 โดยได้มีการจัดชุด

เจ้าหน้าท่ีต ารวจหน่วยปฏิบัตกิารพิเศษ  อยู่ประจ าดูแล

พัฒนาและรักษาความสงบเรียบร้อยของพื้นท่ี  ตรวจ

ตรา ปอ้งกันการบุกรุก  อีกท้ังยังท าหน้าท่ีชุดมวลชน

สัมพันธ์กับราษฎรในพืน้ท่ีเสริมสร้างความเข้าใจอันดี  

และ เพื่อปร ะโย ชน์ ต่อการ ขับเ คลื่อนโ ครง การ

 คณะท างานได้ด าเนินการจัดท าแผนแม่บทการ

ใช้ประโยชน์ในพืน้ท่ี (Master Plan) การด าเนินการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกในวงเงิน

งบประมาณ 2,000,000,000 บาท   (สองพันล้านบาท) รวมท้ังการพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดตั้ง

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ให้สามารถรองรับการฝึกอบรมยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจและอ านาจหน้าท่ี

ของทุกหน่วยงานในส านักงานต ารวจแห่งชาติ   

  โดยส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณมาด าเนินการก่อสร้าง 

ตั้งแต่ ปี 2556 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังได้รับการสนับสนนุเพิ่มเตมิจากภาคเอกชนและหน่วยงานตา่งๆ 

ท้ังภายในและต่างประเทศ  
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  การสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ  เช่น การก่อสร้างอาคารฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจ

ท่ีทันสมัยมูลค่าสามล้านเหรียญสหรัฐ ได้รับการ

สนับสนุนจากJoint Interagency Task Force 

West กองก าลังภาคพืน้แปซิฟิกของสหรัฐฯ (U.S. 

Pacific Command) ซ่ึงเป็นความร่วมมือระหว่าง

กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

กับคณะท างานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ 

ซ่ึงประกอบด้วยส านักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ ส านักงานใหญ่

รักษาความมั่นคงทางการทูต ส านักงานปราบปรามยาเสพติด และ Naval Facilities Command   

  ในส่วนของการสนับสนุนจากหน่วยงานในประเทศ  เช่น ส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด, ส านักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล, ต ารวจภูธรภาค 3, กองบัญชาการ

ต ารวจนครบาล เป็นต้น  

 พ.ศ.๒๕๕๗: ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 

พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก ผบก.ฝรก. (ต าแหน่ง

ขณะนั้น) เลขานุการคณะท างานฯ ได้เริ่มน าหลักสูตร

การฝึกอบรมทางยุทธวิธีต่าง ๆ เข้าท าการฝึก     ณ 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง หนองสาหร่าย ได้แก่ การ

ฝึกหัวข้อการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) หลักสูตร 

การบริหารงานต ารวจข้ันสูง, หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย, หลักสูตรการเจรจาเพื่อช่วยเหลือตัว

ประกัน (Hostage Negotiations), หลักสูตรการปรับ

พื้นฐานยุทธวิ ธีต ารวจระดับครู ฝึก, การ ฝึกภาค

พิทักษ์สันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ เป็นต้น  

 พ.ศ.๒๕๕๙:  มีการปรับโครงสร้างภายใน

และก าหนดต าแหน่ง เพิ่ม เติมให้กองบังคับการ

ฝึกอบรมต ารวจกลาง  โดยได้ย้ายกองก ากับการศูนย์ฝึก

ยุทธวิธีต ารวจไปอยู่ท่ี ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง ต าบลหนองสาหร่าย  มีความรับผิดชอบในการ

จัดการฝึกอบรมเฉพาะทางด้านยุทธวิธีต ารวจ 
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    ๑.๕  ปรัชญาองค์กร  (Organization philosophy) 

 เปลี่ยนแปลงสู่สิง่ท่ีดกีว่า 

๑.๖  ปณิธาน (Determination) 

 เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาร่างกาย  มุ่งหมายคุณธรรม  

๑.๗  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยหลักในการผลิตข้าราชการต ารวจ  การฝึกยุทธวิธี และปฏิบัติการของส านักงาน

ต ารวจแห่งชาติ เพื่อสร้างต ารวจมอือาชีพ 

๑.๘  วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 ๑. เพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และฝึกอบรม  จัดกระบวนทัศน์  ปลูกฝังค่านิยม  

วัฒนธรรม และจริยธรรมให้เป็นข้าราชการท่ีพึงประสงค์และให้บริการเป็นท่ีพึงพอใจของประชาชน   

๒. เพื่อให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภายใน

สถาบันและองค์กรภายนอก 

๑.๙  พันธกิจ (Mission)   

 ๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการต ารวจ และข้าราชการต ารวจช้ัน

สัญญาบัตรและช้ันประทวน ในส านักงานต ารวจแห่งชาติ อาทิ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา

ความปลอดภัยในกิจการของต ารวจ   งานบริการประชาชน และงานการให้ความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพย์สินแก่ประชาชน 

 ๒. ฝึกอบรมบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีครูฝึกข้าราชการต ารวจ เพื่อพัฒนาความรู้ศักยภาพ และทักษะ

ด้านยุทธวิธีต ารวจ 

 ๓. ฝึกอบรมด้านความรู้พื้นฐานเก่ียวกับงานต ารวจให้กับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน และด้าน

ระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

 ๔. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

สถาบันการศึกษา และองค์การอ่ืนท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
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๑.๑๐  อัตลักษณ์ (Identity)  

 “เป็นต ำรวจมืออำชีพด้ำนยทุธวิธีและปฏิบัตกิำร” 

 หมำยถึง  ข้ำรำชกำรต ำรวจท่ีมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ  และทักษะกำรปฏิบัติงำนด้ำนยุทธวิธี

ต ำรวจและปฏิบัติกำรอย่ำงปลอดภัยและมปีระสิทธิภำพ 

 กำรฝึกอบรมถือเป็นพืน้ฐำนท่ีส ำคัญของกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ จึงเป็นภำรกิจท่ี

ส ำคัญท่ีส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติมอบหมำยและไว้วำงใจให้กับ กองบังคับกำรฝึกอบรม ต ำรวจกลำง 

เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในกำรฝึกอบรมและพัฒนำระบบกำรฝึกยุทธวิธีและกำรปฏิบัติกำรให้กับ

เจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจท่ีปฏิบัติงำนในภำคสนำมท้ังในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำค โดยมีแนวคิดในกำร

ด ำเนินกำรอยู่ ๔ มิติ ได้แก่ 

๑. มิติด้ำนหลักสูตรกำรฝึกอบรม ท่ีมีควำมทันสมยัและมีระบบกำร

พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง 

๒. มิติด้ำนอุปกรณ์เครือ่งช่วยฝึก ท่ีมีควำมปลอดภัยและเป็น

มำตรฐำนสำกล 

๓. มิติด้ำนบุคลำกรท่ีมีควำมรูค้วำมสำมำรถดำ้นวิชำกำร  และมีทักษะ

ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

๔. มิติด้ำนสถำนท่ี ท่ีมีควำมเหมำะสมกับหลักสตูรและระบบกำรฝึกอบรมในแต่ละวิชำกำรฝึก  

 กำรฝึกยุทธวิธีต ำรวจ 

 การฝึกยุทธวิธี นอกจากเป็นพืน้ฐานท่ีจ าเป็นตอ่หลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีต ารวจแล้ว ยัง

ถือว่าเป็น “หัวใจของความปลอดภัย” อีกด้วย เนื่องจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค์  คือ การให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ดังนั้น  องค์ความรู้หลักในการฝึกยุทธวิธีต ารวจ คือ เมื่อส าเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  จะสามารถมีความ

ปลอดภัยตลอดท้ังชีวติท้ังในการปฏิบัตหิน้าท่ีราชการและในการด าเนินชีวิตส่วนตัว   โดยมีหลักสูตรการ

ฝึกอบรมหลักอยู่ 1๓ ลักษณะ ได้แก่ 

 1. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหนา้ท่ี (Officer Survival Tactic/OST) ท่ีเน้นสร้างระบบความ

ปลอดภัยในรูปแบบต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

 ๒.  การปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ท่ีจะท าให้ผู้ปฏิบัติในอาคารท่ีจะต้อง

ต่อสู้ในระยะประชิดมีความปลอดภัยสูงสุด 
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๓.  การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดบุูคคล (Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC) 

เป็นการสร้างทักษะในการปฏิบัติงานหยุดและตรวจค้น

ยานพาหนะท่ีปลอดภัยและเป็นระบบมาตรฐานสากล 

๔.  การปฐมพยาบาลข้ันสูง (Advanced First Aid/AFA) 

เป็นการสร้างทักษะในการช่วยเหลอืเคลื่อนย้ายท่ีมีความถูกต้อง

ปลอดภัย 

 ๕.  การยิงปืนพกก่ึงอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เป็นระบบการฝึกส าหรับปืนพก

ก่ึงอัตโนมัติท่ีเน้นการใช้อาวุธในระยะต่างๆ ท่ีมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาการติดขัดใน

ลักษณะต่างๆได้อย่างถูกต้องปลอดภยั 

 ๖.  การยิงปืนพกข้ันสูง (Advanced Firearms) เป็นการเพิ่มทักษะการตัดสินใจใช้อาวุธปืน ได้

อย่างถูกต้อง  สามารถเข้าแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  และลดการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ๗.  ผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  เป็น

การฝึกอบรมท่ีสร้างระบบการตอบรับเหตุการณ์เบื้องต้น  

(ระดับสถานีต ารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดับหัวหน้าสถานี

ต ารวจ ในการบริหารจัดการเหตุการณ์เบือ้งต้น 

 ๘.  การเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เป็นการสร้างระบบการเจรจา

ต่อรองช่วยเหลือบุคคลในภาวะต่างๆ  พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีต ารวจและกองบังคบัการ (สร้างทีม

เจรจาต่อรองฯ)  และ เรียนรู้ระบบและอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการปฏิบัติการเจรจาต่อรอง 

 ๙.  การขับข่ีรถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ × WD) เป็นการสร้างระบบการขับข่ีและควบคุม

ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ล้อ ตามมาตรฐาน มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.  การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack on Soft target) เป็นการสร้าง

ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานท่ีท่ีง่ายต่อการถูกโจมตี  มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ท่ี

เกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  ลดการสูญเสียและการถูกโจมตีจากกลุ่มผู้ก่อเหตุต่างๆ 

 ๑๑.  การอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) เป็นการสร้างระบบมาตรฐานในการรักษา

ความปลอดภัยบุคคลและบุคคลส าคัญ  มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  และ

ลดการสูญเสียและเพิ่มความปลอดภัยให้กับบุคคลท่ีได้รับการคุ้มครอง  
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๑๒.  การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับการ

ควบคุมฝูงชน  เป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของ “ครู

ฝึก” กองร้อยควบคุมฝูงชน และการใช้อุปกรณ์พิเศษในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีควบคุมฝูงชนตามระบบมาตรฐานและคู่มือการ

ฝึก  มีทักษะการแก้ไขเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ  

และลดการสูญเสียในการปฏิบัติหน้าท่ี 

 ๑๓.  การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) เป็นการ

สร้างระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเข้าเผชิญเหตุและ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระบบมาตรฐาน 

 การฝึกปฏิบัติการสืบสวน 

 การสืบสวนเป็นทักษะท่ีมีความส าคัญในการสร้าง

ความเป็นธรรมให้กับประชาชนในสงัคม เนื่องจากการสืบสวนเป็นสว่นของการน าตัวผู้กระท าความผิดไป

ลงโทษ   ในระบบมาตรฐานของการบังคับใช้กฎหมาย  การสืบสวนถือเป็นกระบวนการหลกัในการบังคับ

ใช้ให้เป็นไปตามกฎหมาย    ทัง้ในด้านเทคนิคและวิธีการท่ีมีความรู้  โดยเฉพาะ กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยหลักในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานสืบสวน ๓ ระดับ ได้แก่ 

๑. ระดับผู้บริหารทีมสืบสวน (หลักสูตรการสบืสวนข้ันก้าวหน้า) ท่ีก าหนดคุณสมบัตผู้ิเข้ารับ

การฝึกอบรมในต าแหน่ง รองผู้ก ากับการและสารวัตร ผู้ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวน เพื่อให้เกิดทักษะในการ

ควบคุมสั่งการทีมสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระดับผู้ควบคุมการสืบสวน (หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา)ท่ีก าหนดคณุสมบัตผู้ิเข้าร่วม

การฝึกอบรมในต าแหน่งรองสารวตัร ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวน เพื่อให้เกิดทักษะความรูใ้นการปฏิบัตงิาน

ควบคุมทีมสืบสวนอย่างมปีระสทิธิภาพ 

๓. ระดับผู้ปฏิบัติการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวน) ท่ีก าหนดคุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมการ

ฝึกอบรมในระดับช้ันประทวนผู้ปฏิบัติหน้าท่ีสืบสวน เพื่อให้มีทักษะความรู้ความช านาญในการปฏบัิติงาน

สืบสวนอย่างมีประสทิธิภาพ 
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1.11  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธีต ารวจของส านกังานต ารวจแห่งชาติ” 

 ศูนย์รวม หมายถึง แหล่งรวม 

 ค านิยาม “กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางเป็นแหล่งรวม

การฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีต ารวจให้แก่ข้าราชการต ารวจท่ัวประเทศ”   

๑.๑๒ สภาพทางกายภาพของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง มีสถานท่ีท าการแบ่งออกเป็น ๓ แห่ง ดังนี้ 

๑) กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ต าบลศาลายา  อ าเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

๑.๑ อาคารท่ีท าการ  ๖ ช้ัน เป็นสถานท่ีท างานของผู้บริหาร  ครู อาจารย์  บุคลากรสาย

งานสนับสนุน  และเป็นอาคารเรียนรวม ประกอบด้วย 

- ห้องท างานผู้บริหาร                    จ านวน ๔ ห้อง 

- ห้องท างาน กก.ฝอ.      จ านวน ๓ ห้อง 

- ห้องท างาน ฝ่ายบริการการฝึกอบรม   จ านวน ๒ ห้อง 

- ห้องท างาน ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  จ านวน ๒ ห้อง 

- ห้องอาจารย์                     จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องอาหารข้าราชการต ารวจ    จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องประชุมใหญ่  ๗๐๐ ท่ีนั่ง    จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องเรียนรวม  ๑๒๐ ท่ีนั่ง     จ านวน ๕ ห้อง 

- ห้องประชุมเล็ก  ๘๐  ท่ีนั่ง     จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๖๐ ท่ีนั่ง    จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องจริยธรรม  ๑๒๐ ท่ีนั่ง     จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการสืบสวน     จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จ าลอง(Simulator)   จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องฝึกต่อสู้ป้องกันตัว (Redman)    จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องสมุด       จ านวน ๑ ห้อง 

- ห้องร้านค้าสวัสดิการ     จ านวน ๑ ห้อง 

 ๑.๒ โรงฝึกยุทธวิธี       จ านวน ๑ หลัง 

 ๑.๓ ลานฝึกอเนกประสงค์      จ านวน ๑ แห่ง 
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 ๑.๔ สนามยิงปืน       จ านวน ๒ สนาม 

 ๑.๕ อาคารโภชนาการ      จ านวน  ๑ หลัง  

 ๑.๖ อาคารกองร้อย ๑๒๐ เตียง     จ านวน  ๓ หลัง 

 ๑.๗ อาคารท่ีพักส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม     จ านวน  ๒ หลัง 

 ๑.๘ อาคารพัสดุ       จ านวน  ๑ หลัง 

 ๑.๙ โรงจอดรถ        จ านวน  ๓ หลัง 

 ๑.๑๐ หอสูง (หอโดดทดสอบก าลังใจ)    จ านวน  ๑ หลัง 

 ๑.๑๑ สนามฟุตบอล      จ านวน  ๑ สนาม 

 ๑.๑๒ บ้านพักเรือนแถว ๒ ช้ัน (แถวละ ๑๒ ยูนิตส าหรับข้าราชการ) จ านวน  ๕ หลัง 

 ๑.๑๓ บ้านพักผู้บังคับบัญชา ๒ ช้ัน     จ านวน  ๒ หลัง 

๒) สนามยิงปืน  วิภาวดี ๖๒ แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ประกอบด้วย 

๒.๑ สนามยิงปืนระบบN.R.A. ระยะ 25 หลา     จ านวน  2 สนาม  

๒.๒ สนามยิงปืนยุทธวิธี P.P.C. จ านวน  60  หลา     จ านวน 1  สนาม 

๓) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง  ต าบลหนองสาหร่าย  อ าเภอปากช่อง  จังหวัดนครราชสีมา 

๓.1  อาคารส านักงาน      จ านวน 1 หลัง  

๓.๒  อาคารอเนกประสงค์ ๒ ช้ัน     จ านวน 1  หลัง 

๓.๓  บ้านพักรับรอง ๑ ห้องนอน     จ านวน ๔  หลัง 

๓.๔  บ้านพักรับรอง ๒ ห้องนอน     จ านวน ๑  หลัง 

๓.๕  อาคารโรงนอนขนาด ๓๐ เตียง    จ านวน ๒  หลัง 

๓.๖  ห้องพักตู้คอนเทนเนอร ์๓ ห้องๆ ละ ๑๐ เตียง   จ านวน ๒ หลัง 

๓.๗ อาคารท่ีพักผู้เข้ารับการฝึกอบรม 2 ช้ัน ๒ ห้องนอนๆละ ๔๐ เตียง 

       พร้อมห้องปฐมพยาบาล     จ านวน ๑ หลัง 

๓.๘ อาคารบ้านพัก       จ านวน ๖๙ หลัง  

      - ระดับ ผบก.      จ านวน 1 หลัง  

   - ระดับ รอง ผบก.       จ านวน 3 หลัง  

   - ระดับ ผกก.       จ านวน ๕ หลัง  

   - ระดับสัญญาบัตร (แบบครอบครัว)    จ านวน 3๐ หลัง  
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  - ครูฝึก (บ้านเดี่ยว)      จ านวน ๓0 หลัง 

    ๓.๙  อาคารหอพัก 3 ช้ัน       จ านวน 2 หลัง 

    ๓.๑๐ อาคารหอพัก ๔ ช้ัน       จ านวน 2 หลัง 

 ๓.๑๑  ลานฝึกศูนย์ยุทธวิธีต ารวจกลาง 

 ๓.๑๒ อาคารโรงฝึกยุทธวิธี (มี 5 ห้องฝึก)       จ านวน 1 หลัง  

 ๓.๑๓  คลังพัสดุ (แบบตู้คอนเทนเนอร์)    จ านวน ๑ ตู้ 

 ๓.๑๔ โรงจอดรถฝึกทางยุทธวิธีและรถโดยสาร    จ านวน 1 หลัง   

 ๓.๑๕ สถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย 10 สถานีและหอควบคุมการฝึก 

 ๓.๑๖ โรงอาหาร ขนาด 300 ท่ีนั่ง      จ านวน 1 หลัง   

 ๓.๑๗ สนามฝึกขับรถยนต์ทางยุทธวิธี และอาคารควบคุมการฝึก จ านวน 1 หลัง   

 ๓.๑๘ อาคารศูนย์กีฬาในร่ม      จ านวน 1 หลัง   

 ๓.๑๙ สถานีต ารวจสาธิต       จ านวน 1 หลัง    

 ๓.๒๐ อาคารอเนกประสงค์ (ส าหรับฝึก)    จ านวน ๒ หลัง 

 ๓.๒๑ ห้องน้ า-ห้องอาบน้ าสาธารณะ    จ านวน ๒ แห่ง 

 ๓.๒๒ เมืองจ าลองสถานการณ์      

 ๓.๒๓ อาคารฝึกยิงปืนทางยุทธวิธีในร่ม ระยะ 100 เมตร  จ านวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๔ อาคารฝึกยิงปืนกลางแจ้ง     จ านวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๕ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ     จ านวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๖ ศูนย์กีฬาในร่ม/ห้องฟิตเนส     จ านวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๗ หอสูง (สถานีทดสอบก าลังใจ)    จ านวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๘ สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่ง     จ านวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๙ โรงจอดรถ        จ านวน ๔ แห่ง 

 ๓.๓๐ อ่างเก็บน้ า       จ านวน ๑ แห่ง 
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๑.๑๓  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  เปิดให้การศึกษาอบรมแก่

ข้าราชการต ารวจในหลักสูตรตา่ง ๆ  ดังนี้ 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ (นสต.) 1 ก.พ.60 - 31 
ม.ค.61 

1 ปี 360  อยู่ระหว่าง
การฝึกอบรม 

๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
ช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ปีข้ึนไป 
เพื่อเล่ือนต าแหน่งและเล่ือนยศแบบ
เล่ือนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศ 
ร.ต.อ. (กดต.) 

1 ธ.ค.59 - 23 
ก.พ.60 

12 
สัปดาห์ 

243 243  

๓ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

25 ต.ค. - 11 
พ.ย.59 

๓ สัปดาห์ 50 42 * 

๔ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน 
(ประทวน) 

25 ต.ค. - 11 
พ.ย.59 

๓ สัปดาห์ 50 51 ** 

๕ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

25 ต.ค. - 11 
พ.ย.59 

๓ สัปดาห์ 50 53 ** 

๖ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการจราจร 
(ประทวน) 

14 พ.ย. - 2 ธ.ค.
59 

๓ สัปดาห์ 50 44 * 

๗ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรงานสารบรรณ 
ธุรการ และก าลังพล (ประทวน) 

14 พ.ย. - 2 ธ.ค.
59 

๓ สัปดาห์ 50 35 * 

๘ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการเงินและ
งบประมาณ (ประทวน) 

14 พ.ย. - 9 ธ.ค.
59 

๔ สัปดาห์ 100 85 * 
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ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

๙ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง 
(ประทวน) 

25 ต.ค. - 18 
พ.ย.59 

๔ สัปดาห์ 100 69 * 

๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจ
และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็น
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน (กอป.) 

27 ก.พ. - 19 
พ.ค.60 

๑๒ 
สัปดาห์ 

100 95 * 

๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน 3 ก.ค. - 25 ส.ค.
60 

๘ สัปดาห์ 120 118 * 

๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรบัผู้ท าหน้าที่
ปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

21 - 25 ส.ค.60 ๕ วัน 30 39 ** 

๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที ่97 7 พ.ย.59 - 24 
ก.พ.60 

๑๖ 
สัปดาห์ 

40 4๖ ** 

๑๔ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที ่98 6 มี.ค. - 23 มิ.ย.
60 

๑๖ 
สัปดาห์ 

40 ๕0 ** 

๑๕ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
ก้าวหน้า (รุ่น 1) 

5 - 30 มิ.ย.60 ๔ สัปดาห์ 40 41 ** 

๑๖ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
ก้าวหน้า (รุ่น 2) 

17 ก.ค. - 11 ส.ค.
60 

๔ สัปดาห์ 40 44 ** 

๑๗ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรบัผู้ท าหน้าที่
ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

21 - 25 ส.ค.60 ๕ วัน 20 42 ** 

๑๘ หลักสูตร สว.รุ่น 158 12 มิ.ย. - 18 ส.ค.
60 

๑๒ 
สัปดาห์ 

160 168 ** 

๑๙ หลักสูตร สว.รุ่น 161 14 ก.ค. - 29 ก.ย.
60 

๑๒ 
สัปดาห์ 

160 192 ** 

๒๐ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันประทวน) รุ่นที่ 1 

19 - 30 ธ.ค.59 2 สัปดาห์ 50 50  

๒๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันประทวน) รุ่นที่ 2 

21 ส.ค. - 1 ก.ย.
60 

2 สัปดาห์ 50 50  

๒๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันสัญญาบัตร) รุ่นที่ 1 

15 - 26 พ.ค. 60 2 สัปดาห์ 50 50  

๒๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันสัญญาบัตร) รุ่นที่ 2 

31 ก.ค. - 11 ส.ค. 
60 

2 สัปดาห์ 50 50  
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ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

๒๔ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
สืบสวน) รุ่นที่ 1 

26 มิ.ย. - 7 ก.ค. 
60 

2 สัปดาห์ 40 40  

๒๕ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
สืบสวน) รุ่นที่ 2 

17 -28 ก.ค. 60 2 สัปดาห์ 40 40  

๒๖ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่าย
ปฏิบัติการสายตรวจ)  

1 - 12 พ.ค. 60 2 สัปดาห์ 40 40  

๒๗ หลักสูตรการฝึกอบรมการเตรยีมความ
พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาสันตภิาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

4 - 8 ก.ย. 60 2 สัปดาห์ 40 40  

๒๘ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๑ 

2๘ พ.ย. - 2 ธ.ค.
59  

5 วัน 40 40  

๒๙ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๒ 

13 - 17 มี.ค.60  5 วัน 40 40  

๓๐ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๓ 

17 - 21 เม.ย. 60 5 วัน 40 40  

๓๑ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๔ 

24 - 28 เม.ย. 60 5 วัน 40 40  

๓๒ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่ และยุทธวิธี (Officer 
Survival and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๕ 

4 - 8 ก.ย. 60 5 วัน 40 40  

๓๓ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ ๑ 

๕ – ๙ ธ.ค.59   5 วัน 40 40  

๓๔ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 2 

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 
60 

5 วัน 40 40  

๓๕ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 3 

5 - 9 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  
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๓๖ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 4 

12 - 16 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๓๗ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 5 

19 - 23 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๓๘ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๑ 

2๑ - 2๕ พ.ย.59  5 วัน 40 40  

๓๙ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๒ 

๕ – ๙ ธ.ค.59   5 วัน 40 40  

๔๐ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๓ 

23 -27 ม.ค.60   5 วัน 40 40  

๔๑ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๔ 

13 - 17 ก.พ.60   5 วัน 40 40  

๔๒ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๕ 

27 ก.พ. - 3 มี.ค.
60   

5 วัน 40 40  

๔๓ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุ่นที่ ๑ 

2๑ - 2๕ พ.ย.59 5 วัน 40 40  

๔๔ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุ่นที่ ๒ 

12 - 16 ธ.ค.59   5 วัน 40 40  

๔๕ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุ่นที่ ๓ 

๙ – 1๓ ม.ค.๖๐   5 วัน 40 40  

๔๖ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุ่นที่ ๔ 

6 - 10 ก.พ.๖๐   5 วัน 40 40  

๔๗ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก 
(First Responder) รุ่นที่ ๕ 

11 - 15 ก.ย. 60 5 วัน 40 40  

๔๘ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๑ 

2๘ พ.ย. - 2 ธ.ค.
59 

5 วัน 40 40  



๒๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

๔๙ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๒ 

9 – 13  ม.ค. 60 5 วัน 40 40  

๕๐ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๓ 

22 - 26 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๕๑ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๔ 

12 - 16 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๕๒ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๕ 

17 - 21 ก.ค. 60 5 วัน 40 40  

๕๓ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๑ 

๕ – ๙ ธ.ค.59   5 วัน 40 40  

๕๔ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๒ 

1 - 5 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๕๕ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๓ 

5 - 9 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๕๖ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๔ 

26 - 30 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๕๗ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๕ 

4 - 8 ก.ย. 60 5 วัน 40 40  

๕๘ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุ่นที่ ๑ 

8 - 12 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๕๙ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุ่นที่ ๒ 

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 
60 

5 วัน 40 40  

๖๐ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุ่นที่ ๓ 

19 - 23 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  
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๖๑ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุ่นที่ ๔ 

24 - 28 ก.ค. 60 5 วัน 40 40  

๖๒ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิง
ปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุ่นที่ ๕ 

7 - 11 ส.ค. 60 5 วัน 40 40  

๖๓ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๑ 

2๑ - 2๕ พ.ย.59   5 วัน 40 40  

๖๔ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๒ 

๑๒ – ๑๖ ธ.ค.59   5 วัน 40 40  

๖๕ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๓ 

๙ - ๑๓ ม.ค.๖๐   5 วัน 40 40  

๖๖ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๔ 

23 - 27 ม.ค.๖๐   5 วัน 40 40  

๖๗ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๕ 

6 - 10 ก.พ.๖๐   5 วัน 40 40  

๖๘ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation) รุ่นที่ ๑ 

15 - 19 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๖๙ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation)  รุ่นที่ ๒ 

19 - 23 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๗๐ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
ส าคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๑ 

3 - 7 ก.ค. 60 5 วัน 40 40  

๗๑ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคล
ส าคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๒ 

31 ก.ค. - 4 ส.ค. 
60 

5 วัน 40 40  

๗๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุ่นที่ ๑ 

19 - 23 ธ.ค.59   5 วัน 40 40  

๗๓ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุ่นที่ ๒ 

28 ส.ค. - 1 ก.ย.
60 

5 วัน 40 40  
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๗๔ โครงการฝึกอบรมการบรหิาร
วิกฤตการณ์ระดับก้าวหน้า (Advance 
Crisis Management) รุ่นที่ ๑ 

13 - 17 มี.ค.60  5 วัน 40 40  

๗๕ โครงการฝึกอบรมการบรหิาร
วิกฤตการณ์ระดับก้าวหน้า (Advance 
Crisis Management) รุ่นที่ ๒ 

24 - 28 ก.ค. 60 5 วัน 40 40  

๗๖ โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
ส าหรับการควบคุมฝูงชน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

2๘ พ.ย. - 2 ธ.ค.
59  

5 วัน 40 40  

๗๗ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue)  รุ่นที่ ๑ 

15 - 19 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๗๘ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue)  รุ่นที่ ๒ 

12 - 16 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๗๙ โครงการฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4 x W Drive) 

7 - 11 ส.ค. 60 5 วัน 40 40  

๘๐ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุ่นที่ ๑ 

22 - 26 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๘๑ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุ่นที่ ๒ 

17 - 21 ก.ค. 60 5 วัน 40 40  

๘๒ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุ่นที่ ๓ 

11 - 15 ก.ย. 60 5 วัน 40 40  

๘๓ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้
บังคับใช้กฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF) รุ่นที่ ๑ 

 6 - 10 ก.พ. 
2560   

5 วัน 40 40  

๘๔ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้
บังคับใช้กฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF)  รุ่นที่ ๒ 

20 – 24 มี.ค. 60 5 วัน 40 40  

๘๕ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต์ (Motorcade)  รุ่นที่ ๑ 

13 - 17 มี.ค.60  5 วัน 40 40  

๘๖ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต์ (Motorcade)  รุ่นที่ ๒ 

22 - 26 พ.ค.60 5 วัน 40 40  

๘๗ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจาก
การซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ ( 
Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุ่นที่ ๑ 

8 - 12 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  
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๘๘ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจาก
การซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ ( 
Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุ่นที่ ๒ 

29 พ.ค. - 2 มิ.ย. 
60 

5 วัน 40 40  

๘๙ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิตาม
จับกุมคนร้าย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : PTPC ) 
รุ่นที่ ๑ 

5 - 9 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๙๐ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิตาม
จับกุมคนร้าย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : PTPC ) 
รุ่นที่ ๒ 

26 - 30 มิ.ย. 60 5 วัน 40 40  

๙๑ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๑ 

15 - 19 พ.ค. 60 5 วัน 40 40  

๙๒ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตัิของ
เจ้าหน้าที่ต ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์
(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๒ 

28 ส.ค. - 1 ก.ย.
60 

5 วัน 40 40  

๙๓ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธ
ปืน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุ่นที่ ๑ 

3 - 7 ก.ค. 60 5 วัน 40 40  

๙๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธ
ปืน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุ่นที่ ๒ 

21 - 25 ส.ค. 60 5 วัน 40 40  

๙๕ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคมุฝูง
ชน  รุ่นที่ ๑ 

12 – ๒๓ ธ.ค.59   2 สัปดาห์ 40 40  

๙๖ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคมุฝูง
ชน  รุ่นที่ ๒ 

17 - 28 เม.ย. 60 2 สัปดาห์ 40 40  

๙๗ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต ์ 
รุ่นที่ ๑ 

21 - 25 ส.ค. 60 5 วัน 40 40  

๙๘ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต ์ 
รุ่นที่ ๒ 

4- 8 ก.ย.60 5 วัน 40 40  

๙๙ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการต ารวจชุมชน รุ่นที่ ๑ 

30 ม.ค. - 3 ก.พ.
60 

5 วัน 40 40  
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๑๐๐ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการต ารวจชุมชน รุ่นที่ ๒ 

13 -17 ก.พ.60 5 วัน 40 40  

๑๐๑ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จ าลองส าหรับครูฝึก (Reality 
Scenario) รุ่นที่ ๑ 

27 - 31 มี.ค. 60 5 วัน 40 40  

๑๐๒ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จ าลองส าหรับครูฝึก (Reality 
Scenario) รุ่นที่ ๒ 

11 - 15 ก.ย. 60 5 วัน 40 40  

๑๐๓ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ 
ตร. (SWAT) 

13 - 18 ส.ค. 60 6 วัน 200 200  

๑๐๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัตกิาร
ใต้น้ า รุ่นพิเศษ 1  

4 ก.ย. - 21 ต.ค. 
60 

48 วัน 44 40  

๑๐๕ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรบั
พื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครฝึูก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘ 
เดือน) ระดับช้ันประทวน 

18 - 29 ก.ย.60 2 สัปดาห์ 60 60  

๑๐๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรบั
พื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครฝึูก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘ 
เดือน) ระดับผู้บังคับหมวดและผู้บงัคบั
กองร้อย 

25 ก.ย. - 6 ก.ย.
60 

2 สัปดาห์ 60 59 * 

๑๐๗ โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ท า
หน้าที่เป็นพลขับรถยนต์ส าหรับบุคคล
ส าคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รุ่นที่ 1 

23 - 25 ก.ย.60 3 วัน 45 44 * 
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จ านวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน ส าเร็จ 

๑๐๘ โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ท า
หน้าที่เป็นพลขับรถยนต์ส าหรับบุคคล
ส าคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเดจ็
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รุ่นที่ 2 

26 - 28 ก.ย.60 3 วัน 45 45  

 รวมจ านวนทั้งสิ้น   5,617   5,6๒๒   
 

หมายเหตุ  - * คือ หน่วยงานต้นสังกัดสง่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจ านวน 

                - **  คือ หน่วยงานต้นสังกัดขอส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่ม 

 

๑.๑๔  ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร 

 

ที่ หลักสูตร 
จ านวนข้าราชการต ารวจ 

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ระดับผู้บริหาร 15 - 15 

๒ บุคลากรท าหน้าที่ครู/อาจารย์/ครูฝึก ๑๗ ๕ ๒๒ 
 - อจ.พลศึกษา  (4)   

 - อจ.จาก กอจ.บช.ศ. (๔)   

 - ครูฝึก (9) (๕)  

๓ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา ๔๙ ๕๕ ๑๐๔ 

รวม ๘๑ ๖๐ ๑๔๑ 
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๑.๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๐ ) 

   งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน  จ านวน 286,937,126.85  

บาท โดยแบ่งเป็น 

๑) งบด าเนินงาน 84,954,410.37 บาท 

- ค่าตอบแทน    2,660,220.00 บาท 

- ค่าใช้สอย 54,872,068.88 บาท 

- ค่าวัสดุ 18,795,680.86 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค    8,626,440,63 บาท 

๒) งบลงทุน            201,982,716.48       บาท 

- ค่าครุภัณฑ์    5,196,964.00 บาท 

- ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง                 196,785,752.48 บาท 

  หากแบ่งแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรตา่งๆ  นั้น เป็น  

จ านวนท้ังสิน้  67,101,551.00 บาท  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ (นสต.)       18,201,300.00  
๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีข้ึนไป 

เพื่อเล่ือนต าแหน่งและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. 
(กดต.) 

        3,226,650.00  

๓ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
(ประทวน) 

          203,400.00  

๔ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน) 

          206,400.00  

๕ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน (ประทวน) 

          203,400.00  

๖ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการจราจร (ประทวน) 

          196,500.00  

๗ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการ และก าลังพล (ประทวน) 

          199,200.00  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

๘ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการเงินและงบประมาณ (ประทวน) 

          466,200.00  

๙ หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการต ารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพก าลัง
พล 7 สายงาน หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุง (ประทวน) 

          452,700.00  

๑๐ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและบุคคลทีบ่รรจุหรือโอนมาเป็น
ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน (กอป.) 

        2,016,190.00  

๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน         1,948,500.00  
๑๒ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรบัผู้ท าหน้าทีป่กครองโรงเรียน (ประทวน)             53,400.00  
๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที ่97         2,222,600.00  
๑๔ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุ่นที ่98         2,222,600.00  
๑๕ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า (รุ่น 1)           548,400.00  
๑๖ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า (รุ่น 2)           548,400.00  
๑๗ หลักสูตรการฝึกอบรมส าหรบัผู้ท าหน้าทีป่กครองโรงเรียน (สัญญาบัตร)             59,600.00  
๑๘ หลักสูตร สว.รุ่น 158         3,148,050.00  
๑๙ หลักสูตร สว.รุ่น 161         3,575,775.00  
๒๐ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดบัครูฝึก (ช้ันประทวน) รุ่นที่ 1           430,000.00  
๒๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดบัครูฝึก (ช้ันประทวน) รุ่นที่ 2           430,000.00  
๒๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดบัครูฝึก (ช้ันสัญญาบัตร) รุ่นที่ 1           585,500.00  
๒๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดบัครูฝึก (ช้ันสัญญาบัตร) รุ่นที่ 2           585,500.00  
๒๔ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ 1           376,800.00  
๒๕ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายสืบสวน) รุ่นที่ 2           376,800.00  
๒๖ หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย (ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ)            348,800.00  
๒๗ หลักสูตรการฝึกอบรมการเตรยีมความพร้อมเจ้าหน้าทีร่ักษาสันติภาพ 

(Individual Police Officer / IPO)           908,000.00  
๒๘ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที ่และยุทธวิธี (Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๑           158,000.00  
๒๙ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที ่และยุทธวิธี (Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๒           158,000.00  
๓๐ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที ่และยุทธวิธี (Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๓           158,000.00  
๓๑ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที ่และยุทธวิธี (Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๔           158,000.00  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

๓๒ โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของเจ้าหน้าที ่และยุทธวิธี (Officer Survival 
and Tactics/O.S.T.) รุ่นที่ ๕           158,000.00  

๓๓ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และปฏิบัตกิารในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ ๑           194,520.00  

๓๔ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และปฏิบัตกิารในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 2           194,520.00  

๓๕ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และปฏิบัตกิารในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 3           194,520.00  

๓๖ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และปฏิบัตกิารในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 4           194,520.00  

๓๗ โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจคน้และปฏิบัตกิารในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นที่ 5           194,520.00  

๓๘ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคมุผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร  
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๑           158,000.00  

๓๙ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคมุผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร  
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๒           158,000.00  

๔๐ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคมุผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร  
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๓           158,000.00  

๔๑ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคมุผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร  
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๔           158,000.00  

๔๒ โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผู้ขับข่ี/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นที่ ๕           158,000.00  

๔๓ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๑           123,200.00  
๔๔ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๒           123,200.00  
๔๕ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๓           123,200.00  
๔๖ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๔           123,200.00  
๔๗ โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) รุ่นที่ ๕           123,200.00  
๔๘ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๑           323,600.00  
๔๙ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๒           323,600.00  
๕๐ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๓           323,600.00  
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 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

๕๑ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๔           323,600.00  

๕๒ โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุ่นที่ ๕           323,600.00  

๕๓ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๑           296,800.00  
๕๔ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๒           296,800.00  
๕๕ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๓           296,800.00  
๕๖ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๔           296,800.00  
๕๗ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันพื้นฐาน (Basic Firearms) รุ่นที่ ๕           296,800.00  
๕๘ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 

(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๑           315,400.00  
๕๙ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 

(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๒           315,400.00  
๖๐ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 

(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๓           315,400.00  
๖๑ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 

(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๔           315,400.00  
๖๒ โครงการฝึกอบรมหลักเบื้องต้นการยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 

(Basic Shotgun and Rifle Course) รุ่นที่ ๕           315,400.00  
๖๓ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๑           123,200.00  
๖๔ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๒           123,200.00  
๖๕ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๓           123,200.00  
๖๖ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๔           123,200.00  
๖๗ โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์ข้ันพื้นฐาน รุ่นที่ ๕           123,200.00  
๖๘ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบคุคลในภาวะวิกฤต(Crisis Negotiation) 

รุ่นที่ ๑           123,200.00  
๖๙ โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบคุคลในภาวะวิกฤต(Crisis Negotiation)  

รุ่นที่ ๒           123,200.00  
๗๐ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๑           116,000.00  
๗๑ โครงการฝึกอบรมการอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) รุ่นที่ ๒           116,000.00  
๗๒ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack 

on Soft target)  รุ่นที่ ๑           108,800.00  
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ที่ หลักสูตร งบประมาณ (บาท) 

๗๓ โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุ่นที่ ๒           108,800.00  

๗๔ โครงการฝึกอบรมการบรหิารวิกฤตการณร์ะดับก้าวหน้า (Advance Crisis 
Management) รุ่นที่ ๑           123,200.00  

๗๕ โครงการฝึกอบรมการบรหิารวิกฤตการณร์ะดับก้าวหน้า (Advance Crisis 
Management) รุ่นที่ ๒           123,200.00  

๗๖ โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับการควบคุมฝูงชน ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐           869,936.00  

๗๗ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue)  รุ่นที่ ๑           142,400.00  
๗๘ โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue)  รุ่นที่ ๒           142,400.00  
๗๙ โครงการฝึกอบรมการขับข่ีรถยนต์ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4 x W Drive)             85,200.00  
๘๐ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันสูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ ๑           395,240.00  
๘๑ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันสูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ ๒           395,240.00  
๘๒ โครงการฝึกอบรมการยิงปนืพกข้ันสูง (Advanced Firearms) รุ่นที่ ๓           395,240.00  
๘๓ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บงัคับใช้กฎหมาย (English for Law 

Enforcement : ELF) รุ่นที่ ๑           172,400.00  
๘๔ โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษส าหรับผู้บงัคับใช้กฎหมาย (English for Law 

Enforcement : ELF)  รุ่นที่ ๒           172,400.00  
๘๕ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบขบวนยานยนต์ (Motorcade)  รุ่นที่ ๑           123,200.00  
๘๖ โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบขบวนยานยนต์ (Motorcade)  รุ่นที่ ๒           123,200.00  
๘๗ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจากการซุ่มโจมตขีบวนยานยนต์  

( Motorcade Ambush Survival : MAS) รุ่นที่ ๑           135,200.00  
๘๘ โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้นจากการซุ่มโจมตขีบวนยานยนต์ 

( Motorcade Ambush Survival : MAS) รุ่นที่ ๒           135,200.00  
๘๙ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิตามจับกุมคนร้าย( Police Tactical Pursuit 

and Containment : PTPC ) รุ่นที่ ๑           123,200.00  
๙๐ โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ตดิตามจับกุมคนร้าย( Police Tactical Pursuit 

and Containment : PTPC ) รุ่นที่ ๒           123,200.00  
๙๑ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตัิของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ 

(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๑           158,000.00  
๙๒ โครงการฝึกอบรมการปฏิบตัิของเจ้าหน้าทีต่ ารวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ 

(Use of Force : UOF) รุ่นที่ ๒           158,000.00  
๙๓ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธปนื (Firearms Instructor 

Development Course)  รุ่นที่ ๑           440,240.00  
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๙๔ โครงการฝึกอบรมการพัฒนาครูฝึกอาวุธปนื (Firearms Instructor 
Development Course)  รุ่นที่ ๒           440,240.00  

๙๕ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคมุฝูงชน  รุ่นที่ ๑           986,680.00  
๙๖ โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคมุฝูงชน  รุ่นที่ ๒           986,680.00  
๙๗ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต ์รุ่นที่ ๑           164,000.00  
๙๘ โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต ์รุ่นที่ ๒           164,000.00  
๙๙ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจจักรยานและการต ารวจชุมชน รุ่นที่ ๑           164,000.00  

๑๐๐ โครงการฝึกอบรมครูสอนสายตรวจจักรยานและการต ารวจชุมชน รุ่นที่ ๒           164,000.00  
๑๐๑ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จ าลองส าหรับครฝึูก (Reality 

Scenario) รุ่นที่ ๑           153,200.00  
๑๐๒ โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จ าลองส าหรับครฝึูก (Reality 

Scenario) รุ่นที่ ๒           153,200.00  
๑๐๓ โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัตกิารพิเศษ ระดบั บช. ของ ตร. (SWAT)         2,337,684.00  
๑๐๔ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักปฏิบัตกิารใตน้้ า รุ่นพิเศษ 1          2,230,410.00  
๑๐๕ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรบัพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดบัครูฝึก เพื่อ

เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘ 
เดือน) ระดับช้ันประทวน           892,296.00  

  ๑๐๖ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการปรบัพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดบัครูฝึก เพื่อ
เตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม ๑๘ 
เดือน) ระดับผู้บังคับหมวดและผู้บงัคบักองร้อย 

๑๐๗ โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ท าหน้าทีเ่ป็นพลขับรถยนตส์ าหรับบุคคล
ส าคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รุ่นที่ 1           828,600.00  

  ๑๐๘ โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจผู้ท าหน้าทีเ่ป็นพลขับรถยนตส์ าหรับบุคคล
ส าคัญต่างประเทศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
รุ่นที่ 2 
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๑.๑๖  โครงสร้างองค์กร กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง  เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  แบ่งการ

บริหารงานเป็น ๔ กองก ากับการ ดังนี้ 

๑. ฝ่ายอ านวยการ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานก าลังพล  

งานประชาสัมพันธ์  งานศึกษาอบรม  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานคดีและวินัย  

งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ งานการเงินและงานบัญชี งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์  

๒. ฝ่ายบริการการฝึกอบรม  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานวิชาการ  คัดเลือกและ

เตรียมการ  งานผลิตเอกสารและต ารา  งานเทคโนโลยสีารสนเทศและห้องสมุด  งานประกัน

คุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล 

๓. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  ประกอบด้วย กองร้อยท่ี ๑ – ๓  งานกีฬาและ

นันทนาการ และครูฝึกพลศึกษา   มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับการปกครองบังคับ

บัญชาดูแลนักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

๔. ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานด้านการฝึกทางยุทธวิธี 

ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง โดยมีภารกิจหลัก ๓ ด้าน คือ  

 ๑)ภารกิจด้านยุทธวิธี ประกอบด้วย งานฝึกยุทธวิธี  งานฝึกอาวุธ  งานพัฒนาและพื้นฟู

สมรรถภาพ งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก  และงานพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 

 ๒) ภารกิจด้านวิทยบริการประกอบด้วย งานเตรียมการฝึก ผลิตเอกสาร ต าราและ

โสตทัศนูปกรณ์  และงานวัดผล ประเมินผลและประกันคุณภาพ และ  

 ๓) ภารกิจด้านอ านวยการของศูนยฝึ์กยุทธวิธีต ารวจ ประกอบด้วย งานธุรการ ก าลังพล 

และยุทธศาสตร์  และงานการเงินและพัสดุ 
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กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

ฝ่ายอ านวยการ 

งานธุรการและ   
ก าลังพล 

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
งบประมาณ 

งานการเงินและ
พลาธิการ 

งานรักษาการณ์ 

ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

งานวิชาการ 
คัดเลือกและ
เตรียมการ 

งานผลิตต าราและ
เอกสาร 

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ห้องสมุด 

งานประกันคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล 

ฝ่ายปกครองและ

กิจการการฝึกอบรม 

กองร้อยที่ ๑ 

กองร้อยที่ ๒ 

กองร้อยที่ ๓ 

การกีฬาและ
นันทนาการ 

อาจารย์พลศึกษา 

ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 

งานฝึกยุทธวิธี 

งานฝึกอาวุธ 

งานพัฒนาและฟ้ืนฟุสมรรถภาพ 

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก 

งานพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
เอกสาร ต ารา และคู่มือ 

งานเตรียมการฝึก ผลิดเอกสาร 
ต าราและโสตทัศนูปกรณ์ 

งานวัดผล ประเมินผล และประกัน
คุณภาพ 

งานธุรการ ก าลังพลและ
ยุทธศาสตร์ 

งานการเงินและพัสดุ 
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ผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
อ านวยการ 

สารวัตรงานธุรการ/
ก าลังพล 

สารวัตรงาน
ยุทธศาสตร์ 

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ 

สารวัตรงาน
รักษาการณ์ 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ 

รองผู้ก ากับการ(งาน
อ านวยการและวิทยบริการ) 

สารวัตรงานธุรการ 
ก าลังพลและ
ยุทธศาสตร์ 

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ 

สารวัตรงาน
เตรียมการฝึก ผลิต

เอกสารฯ 

สารวัตรงานวัดผล
ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ 

รองผู้ก ากับการ(การ
ฝึกยุทธวิธี) 

สารวัตรงานฝึก
ยุทธวิธี 

สารวัตรงานฝึก
อาวุธ 

สารวัตรงาน
พัฒนาและฟ้ืนฟู

สมรรถภาพ 

สารวัตรงานพัฒนา
หลักสูตรและการ

ฝึก 

สารวัตรงานพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 

เอกสาร ต าราฯ 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและ
กิจการการฝึกอบรม 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
ปกครองฯ 

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยท่ี ๑) 

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยท่ี ๒) 

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยท่ี ๓) 

สารวัตรงานกีฬาและ
นันทนาการ 

อาจารย์พลศึกษา(สบ
๑-๓) 

รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม 

สารวัตรงาน
เตรียมการ 

คัดเลือกวิชาการ 

สารวัตรงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ 

รองผู้ก ากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม 

สารวัตรงานวัดผล 
ประเมินผลและงาน

ประกันคุณภาพ 

สารวัตรงานผลิต
ต าราฯ 
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๑.๑๘ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการสง่เสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง  โดย

ได้จัดท าระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  และเตรียมความพร้อมท่ีจะรับการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหน่วย มีกระบวนการ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพื่อก าหนด

นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการด าเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าท่ีบริหาร พัฒนา

และติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อใช้ก ากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลกัการท่ีก าหนด โดยเน้น

การจัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร  

๔. จัดท ารายงานประจ าปีท่ีครอบคลุมการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ

การศึกษา ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (กองบัญชาการศึกษา) หน่วยงานท่ี

เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมท้ังเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

๕.  น าผลการประเมินคุณภาพ ไปประกอบการจัดท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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๑.๑๙ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีท่ีผ่านมา 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยส านักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ซ่ึงกอง

บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางได้ด าเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการด าเนินการในหัวข้อดังกล่าว  โดยมี

รายละเอียด  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2 

ความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ท่ีเก่ียวข้อง 

ควรส ารวจความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ

ผู้ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรมท่ีปฏิบัติงานในหนว่ยงานนัน้ๆ 

ตั้งแต่ ๓ - ๖ เดือน เพื่อน าข้อมูลจาก

ผลการส ารวจมาปรับปรุงพฒันา

หลักสูตรหรือการจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างต่อเนื่อง 

ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจ

ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ 

ผลการจัดการศึกษา

อบรมท่ีเน้นผู้ศึกษาอบรม

เป็นส าคัญ 

ควรประเมินความรู้เรื่องกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนท่ีเนน้ผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ และสอบถามวิธีการวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกับครู/อาจารย์

ทุกคน เพื่อจะได้พัฒนาความรูข้องคร/ู

อาจารย์ให้สามารถจัดการเรียนการ

สอนได้อย่างมีคุณภาพ 

มีการประเมินความรู้เก่ียวกับ

กระบวนการจัดการเรียนการสอน

ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยใช้

แบบทดสอบ และจัดท า

แบบสอบถามวิธีการวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลกับครู/

อาจารย์ทุกคน 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบ่งช้ืท่ี ๕  

จ านวนงานวิจัย และหรือ

นวัตกรรม  และหรือสิ่ง 

ประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์

ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ควรส่งเสรมิใหม้ีการติดตาม

ผลสัมฤทธ์ิของการน างานวิจัยและ

งานนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่าง

ต่อเนื่อง 

 

มีการติดการการน างานวิจัยและ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์อย่าง

ต่อเนื่องทุกปี 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการพัฒนา 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8 

การส่งเสริมและสนบัสนุน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๑. ควรจัดท าแผน/โครงการสนบัสนุน

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหน่วย

ด าเนินการเองอย่างเป็นรปูธรรม 

และชัดเจน พร้อมรายงานผลการ

ด าเนินการทุกแผน/โครงการ 

จัดท าแผน/โครงการสนบัสนนุดา้น

ศิลปะและวัฒนธรรมท่ีหน่วย

ด าเนินการเองอย่างชัดเจน พร้อม

รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

ทุกแผน 

 ๒. ควรน าวงจรคณุภาพ PDCA มาใช้

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เห็นผล

การด าเนินงานท่ีมีประสทิธิภาพ

และประสิทธิผล 

น าวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ใน

การปฏิบัติงาน 

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ 

ผลการพัฒนาบุคลากร

ของหน่วยศึกษาอบรม 

ควรแยกกลุ่ม/ระดับผู้ตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจฯ ให้เป็นไปตามท่ีคู่มอืฯ 

ก าหนด เพื่อจะได้น าผลการประเมินมา

พัฒนาให้ตรงจุดของแต่ละกลุ่ม/ระดับ 

แยกกลุ่ม/ระดับผู้ตอบแบบประเมิน

ความพึงพอใจฯ  ให้เป็นไปตามท่ี

คู่มือฯ ก าหนด 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔ 

การบริหารความเสี่ยง 

ควรน าผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาไปใช้ในการวิเคราะห์

ความเสี่ยงในปีถัดไป 

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ได้ให้

ข้อเสนอแนะไว้  เพียงแต่ประชุม

ติดตามผลการด าเนินงาน 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16 ระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

ควรมีการก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการแต่ละชุด ให้ชัดเจน

และครอบคลุม  

ก าหนดบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการแต่ละชุด ให้ชัดเจน

มากข้ึน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1๗ 

การน าผลการประเมิน

คุณภาพภายในไปพัฒนา 

หน่วยศึกษาอบรม 

การจัดท าแผนพัฒนาควรมี

รายละเอียดท่ีท าให้สามารถน าไป

ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ปรับปรุงการเขียนแผนพัฒนาให้มี

รายละเอียดท่ีเป็นรูปธรรมน าไป

ปฏิบัติได้มากข้ึน 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การด าเนินการพัฒนา 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 19 เอกลักษณ์

หน่วยศึกษาอบรม 

ควรมีการสรุปผลการด าเนินงานแต่

ละประเด็นการพิจารณา ให้ชัดเจน 

สรุปผลการด าเนินงานแต่ละ

ประเด็นการพิจารณาให้มีความ

ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

ด้านมาตรการส่งเสริม 

ตัวบ่งช้ีท่ี 20 ความส าเร็จ

ของโครงการหรือ

กิจกรรมท่ีหน่วยศึกษา

อบรมช้ีน า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาของสังคม 

ควรส่งเสรมิสนับสนนุใหบุ้คลากร

ได้รับการพัฒนาเก่ียวกับการเขียน

โครงการ ท้ังนีเ้พราะโครงการท่ีดียอ่ม

ท าให้ประสิทธิภาพของการด าเนินงาน 

และผลตอบแทนท่ีหน่วยจะได้รบั

คุ้มค่า อันจะน ามาซ่ึงการพัฒนา

หน่วย  ซ่ึงลักษณะของโครงการท่ีดี

ต้องสามารถตอบสนองความต้องการ

หรือแก้ปัญหาของหน่วยงานได้ มี

วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีชัดเจน 

สามารถด าเนินงานและปฏิบัตไิด ้

รายละเอียดของโครงการตอ้ง

สอดคล้องและสัมพันธ์กัน กล่าวคือ 

วัตถุประสงค์ของโครงการต้อง

สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 

วิธีการด าเนินงานต้องสอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงค์ รวมถึงเป้าหมายต้อง

ชัดเจนและวัดได ้และระยะเวลาใน

การด าเนินงานต้องระบุถึงวันเวลาท่ี

เริ่มต้นและสิน้สุด ตลอดจนสามารถ

ติดตาม และประเมินผลได้ 

กอจ.มีการตรวจสอบและให้

ค าแนะน าการเขียนโครงการแก่

บุคลากร   
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ส่วนท่ี ๒ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ต.อู๊ด  ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ส.ต.อ.หญงิ สนีิรัตน์   ยุทธกิจ  

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

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาการ 

 เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและ

ภาคปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
  

วิธีค านวณ 

  

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง

    จ านวนผู้ผา่นการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ   

    จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 
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วิสัยทัศน์  พันธกิจ และความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ

แผนการบรหิารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร

ประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายช่ือพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ าแนกตามหลักสูตร 

 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ในปีงบประมาณ 25๖๐ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมต้ังแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป จ านวน ๘ หลักสูตร ทว่า 

ด าเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้ว จ านวน ๗ หลักสูตร มีผู้ผ่านการ

ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จ านวน ๙๑๒ คน จากจ านวนผู้เข้า

รับการฝึกอบรมทั้งหมด ๙๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐คิดเป็น ๕ คะแนน  

ดังมีรายละเอียด ต่อไปน้ี 

1. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอน

มาเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน (กอป.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน ๙๕ คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 

จ านวน ๙๕ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

เท่ากับ ๕.๐๐ คะแนน (เอกสารหมายเลข 1) 

2. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 1๑๘ คน  

ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน   1๑๘   คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน 

(เอกสารหมายเลข 2) 

3. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๗  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน ๔๖ คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  

จ านวน ๔๖  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4) 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร กอป. 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร ชัยยะขั้นพืน้ฐาน  

 

เอกสารหมายเลข 3 

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรการสบืสวน

คดีอาญา รุ่น ๙๗  
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุ่น ๙๘  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม

จ านวน ๕0 คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  

จ านวน ๕0  คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 4) 

5. หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๕๘ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๑๖๘ คน  

ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน ๑๖๘  คน  

คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน 

(เอกสารหมายเลข ๕) 

6. หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๖๑  มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน ๑๙๒ 

คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน ๑๙๒  

คน  คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 

คะแนน (เอกสารหมายเลข ๖) 

7. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 

53ปีขึ้นไป เพ่ือเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ัน

สัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ านวน 

๒๔๓ คน  ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จ านวน 

๒๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 

คะแนน (เอกสารหมายเลข ๗) 

8. หลักสูตรนักเรยีนนายสบิต ารวจ ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.60 - 

31 ม.ค.61 อยู่ในระหว่างการฝึกอบรม ยังไมส่ าเร็จการฝกึอบรม   

เอกสารหมายเลข 4 

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร การสบืสวน

คดีอาญา รุ่น ๙๘ 

เอกสารหมายเลข 5  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๕๘ 

 

เอกสารหมายเลข ๖  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๖๑ 

 

เอกสารหมายเลข ๗  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร กดต. 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๗  

รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ

หลักสูตร นสต. 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะทาง  มีความรู้เชิงลึกในเร่ืองที่สอน  สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานในอนาคตได้ 

2. หลักสูตรต่างๆ ที่ บก.ฝรก.ด าเนนิการจัดขึน้น้ันมีจ านวนมาก  หลากหลาย  และครอบคลุม

การปฏิบัตงิานของข้าราชการต ารวจเกอืบทุกด้าน  จึงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ

พัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัตงิานของจน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การปฏิบัตงิานของบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาตอิย่างแท้จริง 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒  ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์   ณัฐไตรสทิธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ส.ต.อ.หญงิ รพีพร   เพียรพนัสสัก 

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

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้ทราบความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจความพึงพอใจ

ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานน้ัน ๆ ไมน้่อยกว่า 

๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ใน

การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับ

ความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอ านาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรม โดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ 

 กรณทีี่ ๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอบรม 

 กรณทีี่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แตไ่มม่ีผู้รับบริการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 

 กรณทีี่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน แต่ไม่มผีู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มผีู้รับบริการ 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

 กรณทีี่ ๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมเีพ่ือนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แตไ่มม่ีผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 
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 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ย

ของระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา

อบรมในทุกหลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษา

อบรม ๓ - ๖ เดอืน โดยใช้มาตราสว่นประมาณค่า ๕ ระดับ 
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น คือ 

  ๑.๑ ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒ ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่สง่ผลต่อการท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓ ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน

หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  

 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาตามตาราง

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร  ไม่มี

ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 

 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องไดรั้บกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

เครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มใีนตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามา

เน่ โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถ

น ามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. มีการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินทุกดา้น พร้อมสรุป 

 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ 

 ๕. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ

ผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้

ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้

ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 
  

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา 

 ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินทุกดา้น พร้อมสรุป 

 ๓. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

และผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ 

 ๔. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลที่ไดจ้ากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของ ตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ซึ่งมี

ความครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น (เอกสารหมายเลข ๑)  คอื 

   ๑.๑  ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

   ๑.๒  ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่สง่ผลต่อการท างาน 

   ๑.๓  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. ในปีงบประมาณ 25๖๐ บก.ฝรก. ด าเนินการติดตามความพึงพอใจ

ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องของผู้ส าเร็จ

การฝึกอบรม ๘ หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี ้

 ๑) หลักสูตรนักเรยีนนายสบิต ารวจ ฝึกอบรมระหว่าง ๑ พ.ย.

๕๘ – ๓๑ ต.ค.๕๙ ซึ่งส าเร็จการฝึกอบรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

จ านวน ๓๕๕ คน 

 ๒) หลักสูตรการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจและบุคคลที่บรรจุ

หรือโอนมาเป็นข้าราชการต ารวจช้ันประทวน (กอป.) จ านวน ๙๕ คน 

 ๓) หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน จ านวน ๑๑๘ คน 

 ๔) หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่น ๙๗ จ านวน ๔๖ คน 

 ๕) หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่น ๙๘ จ านวน ๕๐ คน 

 ๖) หลักสูตรสารวัตร รุ่น ๑๕๘  จ านวน ๑๖๘ คน 

              ๗) หลักสูตรการฝึกอบรมขา้ราชการต ารวจช้ันประทวนยศ 

ด.ต.อายุ 53ปีขึน้ไป เพ่ือเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนยศแบบ

เลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.)จ านวน 

๒๔๓ คน 

 บก.ฝรก.ได้ด าเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ ส าเร็จการศึกษาอบรม

(เอกสารหมายเลข ๓) ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ๓ – 

๖ เดือน  ซึ่งแบบประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตาม

ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  และในกรณีที่

ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  รายละเอียด

ปรากฏ ดังน้ี 

ท่ี หลักสูตร ผู้ส าเร็จ กลุ่มตัวอย่าง ตอบกลับ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง 

๑ นสต.ปี 255๙ (อบรม

ระหว่าง ๑ พ.ย.๕๘-

๓๑ ต.ค.๕๙ 

35๕ ๑๘๘ 192 210 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒ 

หนังสือรายละเอียดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือสง่

แบบสอบถามไปยังต้นสังกัด

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบสอบถามตอบกลับจาก

ต้นสังกัดของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอบรม 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 

ท่ี หลักสูตร ผู้ส าเร็จ กลุ่มตัวอย่าง ตอบกลับ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง 

๒ กอป. ๙๕ ๗๖ 83 94 

๓ ชัยยะข้ันพืน้ฐาน ๑๑๘ ๙๑ 96 123 

๔ สืบสวนคดีอาญา ๙๗ ๔๖ ๔๑ 42 50 

๕ สืบสวนคดีอาญา ๙๘ ๕๐ ๔๔ 45 53 

๖ สารวัตร รุ่น ๑๕๘ ๑๖๘ ๑๑๘ 124 135 

๗ กดต. ๒๔๓ ๑๕๑ 162 185 

 

๓. หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว  

บก.ฝรก.ได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบประเมินทุกดา้น (เอกสาร

หมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร 
(ค่าเฉลี่ย) 

ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง 

๑ นสต.ปี 255๙ (อบรมระหว่าง 

๑ พ.ย.๕๘-๓๑ ต.ค.๕๙ 
4.62 4.76 

๒ กอป. 4.70 4.73 

๓ ชัยยะข้ันพืน้ฐาน 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 

  ค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่มบุคคล  4.66 4.72 

 ค่าเฉล่ียในภาพรวม ๔.๖๙ 
 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวิเคราะห์แบบ

ประเมินและสรุปผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔. เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว  ได้น าผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอให้

ผบก.ฝรก.รับทราบ และสั่งการด าเนินการต่อไป(เอกสารหมายเลข ๖) 

 

เอกสารหมายเลข ๖ 

หนังสือถึง ผบก.ฝรก.

น าเสนอผลสรุปแบบประเมิน 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕. แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน

ต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสาร

หมายเลข ๗) เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการ

สอน (เอกสารหมายเลข ๘) 

เอกสารหมายเลข ๗ 

หนังสือแจ้งผลการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๘ 

รายงานการประชุมเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอน 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> 4.51 ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา  

    คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕ คะแนน 

๒.ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ

ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๖๙ คะแนน 

ดังน้ันคะแนนตัวบ่งช้ี ได้เท่ากับ ๔.๘๔ 

4.8๔ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ  
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศกึษาอบรมเป็นส าคัญ  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.  พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร  ลบล้ าเลิศ 

๒.  พ.ต.ท.สมศักด์ิ  อรุณพันธ์  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อู๊ด  ไทรผ่องศรี 

๒. ร.ต.อ.หญงิ 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 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 

 เพ่ือแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้

ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมสีว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  หมายถึง การจัดกระบวนการ

การศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรม มี

ส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู ้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์

ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าโครงการมีห้องสมุดและระบบ

สืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรูเ้พ่ิมเตมิได้ด้วยตนเอง 

 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมหีลายรูปแบบ เช่น 

 ๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 

 ๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 

 ๓. การเรียนรู้แบบสรรคนยิม (Constructivist Learning) 

 ๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ไดด้ว้ยตนเอง (Self Study) 

 ๕. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 

 ๖. การเรียนรู้ที่เนน้การวิจัยเพ่ือสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 

 ๗. การเรียนรู้ที่ใช้วิธสีร้างผลงานจากการตกผลกึทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
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ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. หน่วยศึกษาอบรมมมีาตรการสง่เสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

  ๑.๑ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

  ๑.๒ มีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตล่ะหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๒. หน่วยศึกษาอบรมมมีาตรการสง่เสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

  ๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

  ๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแตล่ะหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. หน่วยศึกษาอบรมมกีารส ารวจ/ประเมินความรูค้วามสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้

ศึกษาอบรมเป็นส าคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

 ๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

  ๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษา

อบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

  ๔.๒ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้

อย่างมีประสทิธิภาพ (๐.๕ คะแนน) 

 ๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์

จากประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่

ก าหนดไว้ 

 ๒. รายงานผลการด าเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่

ก าหนด 

 ๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร

ด าเนนิการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล 
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 ๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศ

หรือเผยแพร่อยา่งกว้างขวาง 

 ๕. รายงานหรอืผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่

เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา สื่อ 

เทคโนโลยี เป็นต้น 

 ๖. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคลของผู้ศึกษาอบรม  

 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรมที่เหมาะสมเพ่ือพัฒนาผู้

ศึกษาอบรมให้เต็มศักยภาพ  

 ๘. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรูแ้ละประสบการณจ์ากการจัดการศึกษา

อบรมที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป  

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ

ครูฝกึ และหรอืวิทยากร  

๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด

การศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละ

หลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมใน

แต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน) 

 มีคู่มอืการปฏิบัตงิานของ บก.ฝรก. ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

กับการจัดหลักสูตรที่เพ่ิมเติมขึ้นจากคู่มือการปฏิบัติงานของ 

บช.ศ. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัตงิานของแต่ละหน่วยใน บก.

ฝรก. ให้มีความเข้าใจตรงกัน  สามารถปฏิบัติงานไปในแนวทาง

เดียวกัน  เน่ืองจากตามโครงสร้างองค์กรของ บก.ฝรก. ไม่มี

กลุ่มงานอาจารย์  ทว่า บก.ฝรก.ได้รับการสนับสนุนอาจารย์ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 จาก กลุ่มงานอาจารย์ จาก บช.ศ. จ านวน ๔ คน ด้วยเหตุนี ้

บก.ฝรก.จึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม (เอกสาร

หมายเลข ๑.๑)เพ่ือเป็นมาตรการสง่เสริมให้ทุกหน่วยปฏิบัติงาน

ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ   

 ก่อนที่จะมีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ฝ่าย

บริการการฝึกอบรม  กลุม่งานอาจารย์ และฝ่ายปกครองฯ จะมีการ

ประชุมร่วมกัน (เอกสารหมายเลข ๑.๒)  เพ่ือท าความเข้าใจ

เป้าหมายของการจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรต่างๆ (เอกสาร

หมายเลข ๑.๓)  ตลอดจนการวางแนวทางในการวิเคราะห์ผู้เรียน

เป็นรายบุคคล แนวทางการฝึกอบรม  และการประเมินผล 

 

เอกสารหมายเลข 1.๑  

คู่มือการปฏิบัตงิานเพ่ิมเตมิ 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๒  

รายงานการประชุมฝ่าย

บรกิารการฝึกอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑.๓  

แถลงหลักสูตรต่างๆ 

๒ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ

ครูฝกึ และหรอืวิทยากร 

๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้

ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  

๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่

ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

      มีการก าหนดให้อาจารย์ท าการวิ เคราะห์ผู้ เ รียนเป็น

รายบุคคลตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข ๒.๑) 

โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างเคร่ืองมือหรือแบบทดสอบเอง ให้

เหมาะสมกับเร่ืองที่จะวิเคราะห์ผู้เรียนในแต่ละด้าน เช่น การวัด

ความรู้ความสามารถ หรือความพร้อมด้านสติปัญญา ก็จะใช้

แบบทดสอบ  ซึ่งครอบคลุมสาระหลักๆ ที่จะเรียนรู้สอดคล้องกับ

ประเด็นที่จะวัดหรือประเมินผู้เรียนในแต่ละด้านและมีการก าหนด

ระดับอย่างชัดเจน  จากน้ันสรุปผลการวิเคราะห์  แล้วน าผลการ

วิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงแผนการสอนโดยบันทึกลงในบันทึก

หลังการสอน (ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน  การใช้สื่อ  การ

ประเมินผลการเรียน เป็นต้น) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 2.๑  

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ

ผู้เรยีน (ก่อนการเรียนการ

สอน) หลักสูตรนักเรยีนนาย

สบิต ารวจ  

เอกสารหมายเลข 2.๒  

แผนการสอนและบันทึกหลัง

การสอนรายวิชาตา่งๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

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

ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรม

เป็นส าคัญของครู/อาจารย์/ และครูฝกึ และหรอืวิทยากร 

ฝ่ายบริการการฝึกอบรมจัดท าแบบประเมินความรู้การ

จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ (เอกสาร

หมายเลข ๓.๑)  โดยอาจารย์ทุกคนผา่นเกณฑ์การประเมินร้อย

ละ ๘๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข 3.๑  

แบบประเมินความรู้

ความสามารถในการจัด

ประสบการณท์ี่เน้นผู้เรยีน

เป็นส าคัญ 

เอกสารหมายเลข 3.๒  

สรุปการประเมินกระบวนการ

จัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญของอาจารย์ 

4 ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรอืวิทยากร 

๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ

การศึกษาอบรมที่ จั ดให้ผู้ ศึกษาอบรม และตาม

พัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความ

แตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน) 

๔.๒ น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม 

เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๕ 

คะแนน) 

 อาจารย์มีวิธีการประเมินผลที่หลากหลาย  และตรงตาม

สภาพจริง (เช่น การทดสอบ  การสังเกต  การน าเสนอผลงาน  

การแสดงความคิดเห็น  การปฏิบัติจริง)  สอดคล้องกับสภาพการ

เรียนรู้และค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจะปรากฏใน

แผนการสอนและบันทึกการสอน (เอกสารหมายเลข ๔.๑)อาจารย์

น าผลการประเมินมาพัฒนาแนวการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ

พัฒนาผู้ศึกษาอบรม โดยบันทึกไว้ในบันทึกหลังการสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข 4.๑  

แผนการสอนและบันทึกหลัง

การสอนวิชาตา่งๆ หลักสูตร

นักเรยีนนายสบิต ารวจ 

(นสต.) 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ ครู/อาจารย์ และครูฝกึ และหรอืวิทยากร สามารถบูรณาการ

ความรู้และประสบการณ์จากข้อ  ๑ ถึง ๔ มาพัฒนา

การศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป 

 อาจารย์ สรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลัง

การเสร็จสิ้นการสอนในแต่ละหลักสูตร  ในรูปแบบของ PMIA: 

Plusจุดเด่น; Minusจุดด้อย; Interesting point จุดที่ควรพัฒนา; 

Approach แนวทางการพัฒนา (เอกสารหมายเลข ๕.๑)  

จากน้ันก็ท าการประชุมร่วมกันเพ่ือสรุปผลการวิเคราะห์ของแต่

ละวิชา (เอกสารหมายเลข ๕.๒)  เพ่ือน าข้อมูลมาจัดกิจกรรม

บูรณาการผู้เรียนในภาคบูรณาการ (เอกสารหมายเลข ๕.๓)  

โดยน าทฤษฎี และความรู้ที่เรียนมาในภาควิชาการ มาจัดเป็น

สถานการณ์จ าลอง  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เตรียมพร้อมก่อนออกไป

ปฏิบัติงานจริง และมีการประเมินผลเป็นรายบุคคล จากน้ันมี

การสรุปผลการจัดกิจกรรมเพ่ือน าไปพัฒนาการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรในรุ่นต่อไป 

เอกสารหมายเลข 5.๑  

แบบฟอรม์การบูรณาการผล

การวิเคราะห์ผู้เรียนเป็น

รายบุคคลเพ่ือน ามาเป็นแนว

ทางการปรับปรุงการเรียน

การสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็น

ส าคัญ 

เอกสารหมายเลข 5.๒    

รายงานการประ ชุมฝ่ าย

บริการการฝึกอบรม บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข 5.๓    

เอกสารและภาพถ่ายการจัด

กิจกรรมบูรณาการ นสต. 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลักสูตรไว้ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ท าให้ครูอาจารย์สะดวก

ในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษาอบรม 

๒.  ครูอาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างด ี 

เน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ 

๓.  ครูอาจารย์ไดม้ีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๔ จ านวนงานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.  พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร  ลบล้ าเลิศ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑.  พ.ต.ท.หญงิ  อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

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

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย 

งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ 

 งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัย 

เพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็นงานวิจัยในชั้นเรียน 

ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล 

โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพ้ืนฐานของกระบวนการต่อไปนี้ ๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ๒) ระบุปัญหา ๓) 

มีวิธีการด าเนินการ ๔) มีการเก็บและบันทึกขอ้มูล ๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการน าความรู้

ที่ได้จากการด าเนินการไปใช้ประโยชน์ 

 นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า

จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ

ประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรม

อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์

ความรู้หรือวิธีการที่ เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดง
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ความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งส่ิงประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้น

กระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ 

  หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้อง

ไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้อง

ไมใ่ช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

  การนับจ านวนงานนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ให้นับผลงานนวัตกรรม และหรือ

สิ่งประดิษฐ์ ที่ครู/อาจารย์ และครูฝึก ด าเนินการจัดท าเสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ และต้องมี

เอกสารหลักฐานการยอมรับผลงานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรอง

จากแหลง่อ้างอิงที่เชื่อถอืได้หรือมีการน าไปใช้ 
 

วิธีค านวณ 

 

 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 

  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. จ านวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด  

 ๒. จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และ

ครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  

 ๔. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม 

และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

 

 

 

 

 

ผลรวมจ ำนวนงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ์   

                 จ ำนวนครู/อำจำรย์ และครูฝึกท้ังหมด 

X ๑๐๐ 
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ผลการด าเนนิงาน 
 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มีจ านวนอาจารย์และครูฝึกจ านวนทั้งสิ้น  ๒๒ คน 

(เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- อาจารย์ที่มคี าสั่งให้มาปฏิบัติราชการจาก กลุ่มงานอาจารย์ 

บช.ศ. จ านวน ๔ คน (เอกสารหมายเลข ๒) 

- อาจารย์พลศึกษา  ฝ่ายปกครองและกิจการการฝกึอบรม  

จ านวน ๔ คน 

- ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคบัหมวด ผูบ้ังคับหมู่ฝา่ยปกครอง

และการฝึกที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการ/ภาคการฝึก จ านวน  ๑๔ คน 

 อาจารย์และครูจัดท างานวิจัยและงานนวัตกรรมจ านวน ๓ เร่ือง ดังนี ้

๑. นวัตกรรมการท าลูกกระสุนฝึกเลเซอร์ขนาด .๓๘ ส าหรับ

ปืนรีวอลเวอร์    

๒. นวัตกรรมการท ากุญแจมือเพ่ือการเรียนการสอน   

๓. นวัตกรรมการฝึกสถานการณ์จ าลองเสมอืนจริง  

 ดังน้ันเทียบจ านวนงานนวัตกรรมกับจ านวนอาจารย์และครู

ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๔  คิดเป็น ๕ คะแนน 

เอกสารหมายเลข ๑  

รายช่ือครูอาจารย์ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ค าสั่งให้ กอจ.มาปฏิบัติ

ราชการ บก.ฝรก.  

เอกสารหมายเลข ๓ 

นวัตกรรมการท าลูกกระสุน

ฝึกเลเซอร์ขนาด .๓๘ 

ส าหรับปืนรีวอลเวอร์ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

นวัตกรรมการท ากุญแจมือ

เพ่ือการเรียนการสอน 

เอกสารหมายเลข ๕ 

นวัตกรรมการฝึกสถานการณ์

จ าลองเสมือนจริง 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๓.๖๔   ๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์มคีวามสามารถในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดท านวัตกรรมเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 

๒. นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นเป็นประโยชน์และเป็นเคร่ืองช่วยฝึกที่มีคุณภาพ   ท าให้การจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๕ จ านวนงานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรอืสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ทาง

วิชาการหรือวิชาชีพ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑.  พ.ต.ท.หญงิ  อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ โทรศัพท์ : ๐๙๔-๙๕๖-๖๑๔๒ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึก ของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและ

หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การป้องกันหรือ

แก้ปัญหาได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ

เผยแพร่สู่สาธารณะและหรือกลุม่เป้าหมายอยา่งชัดเจน  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที ่

 งานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย 

และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก น าไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่

ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถน าไปสู่

การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย 

โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการน าไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจน

ตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ

น าไปสูก่ารแก้ปัญหาได้อยา่งเป็นรูปธรรม มีดังนี้ 

mailto:aoypupu@hotmail.com
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 ๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเร่ืองต่างๆ ที่

ท าให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้าน

การบริหารจัดการส าหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค

ประชาชน ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ดา้นวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น 

 ๒. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการน าไปประกอบ

เป็นข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือก าหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น 

 ๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่น าไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง

ก่อให้เกิดรายได้ หรือน าไปสูก่ารเพ่ิมประสทิธิภาพการผลติ เป็นต้น 

 ๔. การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ 

ก่อให้เกิดสุนทรียภาพ สร้างความสุข เช่น งานศิลปะที่น าไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษา

และการประเมินไว ้

 ๕. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/

ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

การเขียนต ารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพ่ือต่อยอด

โครงการวิจัย เป็นต้น  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการน างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์

ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการน างานวิจัย และหรือ

นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็น

เอกสารหลักฐานที ่ชัดเจน พร้อมทั ้งระบุรายละเอียดผลของการน างานวิจ ัย และหรือ

นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ 

หมายเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กอง

บังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่

กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด 

การนับจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์

หมายถึง ให้นับจากวันที่น าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และ

ครูฝึก มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจน ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจ
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ประเมิน ในกรณีที่งานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์มากกว่า ๑ คร้ัง ให้

นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตาม

มิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้ าซ้อนกัน ทั้งนี้ จะนับงานวิจัย และหรอืนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเมื่อ

ได้รับการตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการน าไปใช้ประโยชน์แล้ว 

 

วิธีค านวณ 

 

 

 

 

เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เทา่กับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. จ านวนและรายช่ืองานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์ และ

ครูฝึกทั้งหมด  

 ๒. จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณ โดยปฏิบัตงิานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครู

ฝึก ที่มาชว่ยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป  

 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  

 ๕. ช่ือหน่วยงานและปีที่น างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ 

โดยมีหลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ  หรือ

กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ทั้งน้ีให้

แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนดว้ยตามแนวทาง ดังต่อไปนี ้ 

 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ

หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 

  

  ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 

                                       ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ                                    X ๑๐๐ 

                                จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
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 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึน้อย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผล

จากงานวิจัยไปใช้  

  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ

พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 

ครูและอาจารย์ ของ บก.ฝรก. จ านวน ๒๒ คน ได้จัดท านวัตกกรม 

จ านวน ๓ เร่ือง และมีการน างานนวัตกรรมเหล่าน้ันไปใช้ประโยชน์ทุก

เร่ือง  ดังน้ันเทียบจ านวนงานนวัตกรรมกับจ านวนอาจารย์และครูฝึก

ทั้งหมด  คิดเป็นร้อยละ 1๓.๖๔  คิดเป็น ๕ คะแนน 

๑. นวัตกรรมการท าลูกกระสุนฝึกเลเซอร์ขนาด .๓๘ ส าหรับ

ปืนรีวอลเวอร์ ได้ถูกน าไปใช้เป็นแนวคิดต่อยอดการท าเครื่องช่วยฝึก

การสอนการยิงปืนของหลักสูตรต่างๆ 

๒. นวัตกรรมการท ากุญแจมือเพ่ือการเรียนการสอน ได้ถูก

น าไปใช้เป็นแนวคิดของการจัดท านวัตกรรมการผลิตอุปกรณ์เพ่ือ

ประกอบการสอนการต่อสู้ป้องกันตัวและยุทธวิธีต ารวจ ในเร่ืองการ

ตรวจค้นและจับกุม  

๓. นวัตกรรมการฝึกสถานการณ์จ าลองเสมือนจริง ได้ถูก

น าไปใช้ในการจัดการฝกึอบรมหลักสูตรต่างๆ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติ 

 

เอกสารหมายเลข ๑  

หนังสือรับรองการใช้

ประโยชน์จาก ศฝร.ภ.๒ 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> ร้อยละ ๕ ร้อยละ 1๓.๖๔   ๕  ดมีาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. นวัตกรรมที่จัดท าขึ้นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์และบรรลุ

เป้าหมายที่ต้ังไว้ 

๒. บก.ฝรก.มีครูที่มีคุณภาพ  มุ่งเน้นถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรียนเป็นส าคัญ  สามารถ

ดัดแปลงวัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลตินวัตกรรมการเรียนการสอนได้  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที ่๖ ผลของการด าเนนิโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน สังคม ประเทศ  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวิชัยมูล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร   ลบล้ าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวิชัยมูล  

๓. ร.ต.อ.หญงิ สุนัดดา   บุนนาค 

๔. ร.ต.อ.หญงิ ประจักษ์   หาญแรง 

๕. ร.ต.ต.หญงิ อรสุมน  มีแสงเพ็ชร 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : 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 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ ์

 วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือพัฒนาหรือชว่ยเหลอืชุมชนและสังคม อันจะสง่ผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที ่

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

ได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ

งานบรกิารวิชาการหรอืงานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชน

และสง่เสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการ

หรือกิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้ว

มีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถ

พึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย ในชุมชน 

การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในดา้นการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่างๆ  

 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีโครงการบรกิารวิชาการหรอืวิชาชีพที่ตอบสนองความตอ้งการพัฒนา และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๒. มีการด าเนนิการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตาม

โครงการ 

 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ

พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ผลลัพธ์ 
 

 วิธีค านวณ 

 

 

 

 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนด รอ้ยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งช้ี 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 

ให้นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ 

เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา

ต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป 

 ๒. การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ

กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได ้

 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๔. เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความตอ้งการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 

ผลรวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบรกิารทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 

   ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

                         จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 
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 ๖. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  มาพัฒนาปรับปรุง

การด าเนนิการตามโครงการ 

 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง

ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

และสั่งการ 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ

ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม 

ประเทศ 

 บก.ฝรก.ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการสู่ ชุมชน  ซึ่งเป็น

โครงการที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม เพ่ือก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ  อันจะก่อให้เกิดการ

พัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภท

ต่างๆ  สง่เสริมให้เกิดความสงบสุขหรือลดปัญหาอาชญากรรมในสังคม

ได้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการบรกิารวิชาการสู่

ชุมชน 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. มีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ 

 บก.ฝรก.ไดด้ าเนินการตามโครงการบริการวิชาการสูชุ่มชน จ านวน

ทั้งสิ้น  ๒๒  โครงการ/กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒) จากจ านวน

อาจารย์และครูฝึกทั้งสิ้น ๒๒ คน  คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐  ซึ่งโครงการ

บรกิารวิชาการสู่ชุมชนมีวิธีการด าเนินการ ๒ ลักษณะ กล่าวคือ  

๑. เป็นกิจกรรมที่หน่วยเป็นผูด้ าเนนิการจัดการฝึกอบรม หรือ

เป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านระเบียบวินัย  กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์  

ศิลปะป้องกันตัว การจราจร การยิงปืน  และอื่นๆ แก่นักเรยีน นักศึกษา 

ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน  ทั้งในกอง

บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางและนอกหน่วย ด าเนนิการไปทั้งสิ้น ๑๑ 

กิจกรรม ซึ่งม ี๑ กิจกรรมที่ด าเนนิการ ๖ รุ่น จึงคิดเป็น ๑๖ กิจกรรม 

๑.๑ ฝึกอบรมหลักสูตรรักษาความปลอดภัยให้แก่พนักงาน

รักษาความปลอดภัย (ตาม พ.ร.บ.ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.

๒๕๕๘) จ านวน 6 รุ่น โดยด าเนินการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก

หน่วย (คิดเป็น ๖ กิจกรรม) 

๑.๒ โครงการรัตนโกสินทร์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็น

โครงการที่ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริมคุณธรรม

จริยธรรมให้กับนักเรียนและชุมชน  ผู้เข้าร่วม เป็นนักเรียนระดับช้ัน

มัธยมศึกษาจ านวน 16 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ 

ศาลายา จัดการฝึกอบรม ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 9 ถึง 11 ตุลาคม 2560 

๑.๓ กองกิจการในพระองค์ 904 ขอรับการสนับสนุน

วิทยากรจาก ฝึกอบรมวิชายุทธวิธีต ารวจเกี่ยวกับการอารักขาบุคคล

ส าคัญ ก าลังพล พลอาสาสมัครใหม่ จ านวน 81 นาย ณ โรงเรียน

ทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ วังทวีวัฒนา กรุงเทพฯ ใน

วันที่  30 มี.ค. 60 ต้ังแต่เวลา 09.30-16.00 น. 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แบบสรุปกิจกรรม/โครงการ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๒๒ 

รายละเอียดโครงการ/

กิจกรรมบรกิารวิชาการทุก

กิจกรรม 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.๔ กรมสรรพสามติ ขอรับการสนับสนุนวิทยากร สถานที่

การฝึกอบรม ตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานผู้ช่วยเหลือ

การปฏิบั ติ งานด้านการปราบปรามผู้ กระท าผิดกฏหมายภาษี

สรรพสามิต” ให้กับบุคคลากรด้านสายงานปราบปรามของกรม

สรรพสามิต จ านวน 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 ส าหรับนักเรียนนักศึกษาวิชาทหารช้ันปีที่1 ,2 และ 3 

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระต าหนักสวนกุหลาบ

มัธยม) จ านวน 300 คน ณ  หอประชุมพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ใน

วันที่ 26 ก.ค. 60 เวลา 08.30-16.00 น. 

๑.๖ ให้ความรู้ด้านยุทธวิธีต ารวจแก่ข้าราชการต ารวจใน

สังกัด สภ.พุทธมณฑล ณ บก.ฝรก.ในวันที่ 19-21 มิ.ย.57   

๑.๗ ฝึกอบรมลูกเสอืวิสามัญ นักเรยีนระดับ ปวช.ช้ันปีที่ 1 

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง จ านวน 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 ขอความสนับสนุนสถานที่จัดการฝึกอบรมและวิทยากร

โครงการ “อบรมเยาวชนเครือข่ายประชาสัมพันธ์” ระหว่างวันที่ 17-

19 พฤศจิกายน 2560 

๑.๙ ภาควิชา วฐ. กลุ่มงานอาจารย์ วพ.รพ.ตร. ขอรับการ

สนับสนุนข้าราชการต ารวจในสังกัดฝ่ายปกครองฯ บก.ฝรก.เป็น

อาจารย์สอนวิชาการฝึกตามแบบต ารวจและพลศึกษา หลักสูตร

พยาบาลบัณฑิต ให้แก่ นศพต.ช้ันปีที่  2 จ านวน 62 คน ณ วิทยาลัย

พยาบาลต ารวจ  ปีการศึกษา 2559 
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๑.๑๐ วตร. ขอรับการสนับสนุนให้ข้าราชการต ารวจเป็น

วิทยากรแบ่งกลุม่ฝึกปฏิบัตวิิชาการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) 7 นาย 

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 156 นาย และ 154 นาย ในวันที่ 

15 ส.ค.-12 ต.ค.60 ณ บก.ฝรก. 

๑.๑๑ ให้การสนับสนุนวิทยากรและครูฝึกยิงปืนพกให้กับ 

อส.หญงิ วปร.6/60 แกรนีนาโต้ “นารปีฐมยุคใหม่ด้วยความหวังในภักดี

ภูธร” ณ รร.นรต.จว.นครปฐม ในวันที่ 19-23 มิ.ย.60 

๒. เป็นโครงการที่หน่วยเข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกหรือ

ตามที่หน่วยงานภายนอกขอรับการสนับสนุนดา้นสถานที่  ก าลังพล  ใน

ดา้นที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพต ารวจ ประกอบดว้ย ๖ กิจกรรม ดังนี ้

 ๒.๑ วตร. ขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนบกขนาด .9 มม. 

และซองบรรจุกระสุนปืน ระหว่างวันที่ 22 พ.ค 60 ถึงวันที่ 8 ก.ย 60 

จ านวน 55 คน จึงขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนพกขนนาด .9 มม. 

จ านวน 6 กระบอก และซองบรรจุกระสุนปืนจ านวน 12 อัน 

 ๒.๒ วตร. ขอรับการสนับสนุนอาวุธปืนพกขนาด .9 มม.

จ านวน 6 กระบอก และซองกระสุนปืน จ านวน 12 อัน โดย วตร. เปิด

สอนการอบรมหลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่นที่ 99 จ านวน 45 คน  

ระหว่างวันที่ 22 พ.ค. 60 ถึงวันที่ 22 ก.ย. 60     

 ๒.๓ บช.น. ขอรับการสนับสนุนใช้สถานที่ฝึกอบรม  ณ ห้อง

ประชุมช้ัน 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 และสนามยิงปืนทางยุทธวิธี บก.ฝรก. เพ่ือท าการฝึกโครงการ

ฝึกอบรมแก้ปัญหาในภาวะวิกฤตส าหรับข้าราชการต ารวจท าหน้าที่

ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสร็จพระราชด าเนินโดย

รถยนต์ให้กับขา้ราชการต ารวจ ซึ่งจะท าการฝึก รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 

4-6 ก.ย. 2560 และรุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 11 -13 ก.ย. 2560 
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 ๒.๕ ธนาคารแห่งประเทศไทยขอรับการสนับสนุนขอใช้

สถานที่เพ่ือซ้อมแผนฉุกเฉินในการรักษาความปลอดภัยขนส่งธนบัตร 

ณ บก.ฝรก. ในวันเสาร์ที่ 18 พ.ย.60 เวลา 07.30-15.00 น. 

 ๒.๖ สถานีโทรทัศน์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอรับการ

สนับสนุนถ่ายท ารายการ Insight Police และรายการ ต ารวจอินดี้ ณ 

บก.ฝรก. ในวันที่ 21-22 ก.พ.60 ซึ่งเป็นการให้บริการความเป็น

วิชาชีพต ารวจ  ถือเป็นการประชาสัมพันธ์องค์กรต ารวจและสร้าง

ภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชน  

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือ

วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 เมื่อด าเนินการตามโครงการแล้ว  จะมีการตรวจสอบและ

ประเมินผลโครงการที่ด าเนินการ โดยใช้แบบประเมินโครงการ (เอกสาร

หมายเลข ๓)   

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมินโครงการ และ

แบบสรุปผลการประเมิน 

 

๔.  มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตาม

โครงการ 

 บก.ฝรก.ได้น าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ

ตามโครงการในคราวตอ่ไป (เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

โครงการบรกิารวิชาการฯ ปี 

๒๕๖๑ 

๕.มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 เมื่อสรุปผลการประเมินโครงการแล้ว ได้มีการรายงานให้

ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการต่อไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

หนังสือรายงานผลการ

ประเมินโครงการ 
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การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 

คะแนนเต็ม ๕  ได้  ๕ คะแนน 

๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 

๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน  ได้ร้อยละ ๑๐๐ 

เท่ากับ ๕ คะแนน 

๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  

๒. สามารถให้บริการทางวิชาการด้านกิจการต ารวจส าหรับหน่วยงานภายนอกได้อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๗ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญงิ ภัควรินทร ์ นิธอิมรศาสตร์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญงิ ชนัญชิดา  ก้อนทองค า 

๒. ส.ต.ท.สุริยา  รัดเกล้า 

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

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

  

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก

ประการหน่ึงที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้

สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา 

และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้

ต่อเน่ืองมั่นคงและย่ังยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรม ที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก 

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลาง ที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี

หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที ่

 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 

สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ

ความส าคัญของศลิปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาสง่เสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษยท์ี่มีพัฒนาการอย่างต่อเน่ือง เช่น เร่ือง

ความคิด ความรู้สึก ความเช่ือ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและ

สังคม รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมี

ลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็น

สากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า  
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กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

 ๒. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม   

 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนนิการตามโครงการ 

 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
  

ผลลัพธ์ 
 

วิธีค านวณ 

 

 

 

 

 หมายเหตุ การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหน่ึงโครงการให้

สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได ้

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕  
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ทีไ่ด้คือคะแนนของตัวบ่งช้ี 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 

 

X ๑๐๐ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน 

สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง

ประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมไดม้ีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการ

วิชาการ 

๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 

๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะ

และวัฒนธรรม 

๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมกีารเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

๖. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และ

ครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

๗. จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนบุคลากร

ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม   

 บก.ฝรก. ได้จัดท าโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ 

บก.ฝรก. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งเป็น

การสนับสนุนให้บุคลากรด าเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์

พัฒนาและสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการสง่เสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ

สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐  ข้าราชการต ารวจในสังกัด บก.ฝรก. 

ได้ด าเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม  

จ านวน ๕๗ กิจกรรม (เอกสารหมายเลข ๒)  ครู/อาจารย์/ครูฝึกและ

บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๑ คน  คิด

เป็นร้อยละ ๔๐.๔๓ คิดเป็น ๕ คะแนน 

 กิจกรรมในการสง่เสริม สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการ  มีดังนี้ 

1. โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ที่ บก.ฝรก. 

เป็นผูจ้ัดท าและด าเนนิการเอง 

 ๑.๑  โครงการ/กิจกรรม ส าหรับบุคลากร และผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือให้

เกิดความซาบซึง้ในศิลปวัฒนธรรมอันแสดงถึงความเป็นชาตไิทย และ

สง่เสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี มีจ านวน ๑๔ กิจกรรม โดยมี ๑ 

กิจกรรมที่มีกจิกรรมย่อยอีก ๙ กิจกรรม (คิดเป็น ๒๒ กิจกรรม) 

1) โครงการแบ่งปันวันละบาทเพ่ือสังคม 

2) โครงการเพ่ือนช่วยเพ่ือน : ช่วยเพ่ือนมขีาเทียม 

3) โครงการบ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 

4) โครงการเสยีงธรรมตามสาย 

5) โครงการจิตอาสาแยกขยะลดภาวะโลกร้อน 

6) โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 

7) กิจกรรมเน่ืองในวันต ารวจ ณ บริเวณหน้าอาคาร

เรียนรวม บก.ฝรก. วันที่ 13 ตุลาคม 2559 

8) กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพ่ือน้อมถวาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 ณ บริเวณหน้าอาคารเรียนรวม 

บก.ฝรก. วันที่ 22 พ.ย.59 

เอกสารหมายเลข ๒  

สรุปกิจกรรมสง่เสริม 

สนับสนุนและอนุรักษ์ศิลปะ

และวัฒนธรรม  
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

9) กิจกรรมท าบุญตักบาตรเน่ืองในโอกาสต่าง ๆ 

10) กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต ิ

11) กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวค าสัตย์

ปฏิญาณ บทปลงใจ อุดมคติต ารวจ  

12) โครงการกิจกรรม 5 ส บก.ฝรก. ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.25๖๐ 

13) พิธีส่งมอบต าแหน่ง ผบก.ฝรก. ณ ลานฝึก บก.ฝรก. 

ในวันที่ ๒ ต.ค.๖๐  

14) โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. เป็นโครงการที่แสดง

ให้เห็นถึงความมีจิตสาธารณะของข้าราชการและนักเรียนนายสิบต ารวจ  ที่

ออกไปท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนในบริเวณ

ใกล้เคียง เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ันๆ ซึ่งออกไปด าเนินกิจกรรม 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  มูลนิธเิด็กบ้านทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔   

๑๔.๙  วัดป่ามณีกาญจน์    

 ๑.๒  โครงการ/กิจกรรมที่ครู-อาจารย์ จัดให้มีการบูรณา

การระหว่างการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน 

จ านวน ๓ กิจกรรม ดังน้ี 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1) กิจกรรมการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรว่าด้วยการ

อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับ นสต. โดยใช้ หลักศาสนิกสัมพันธ์ 

2) การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (จริยธรรม

ต ารวจ) 

3) ร่วมกิจกรรมท าบุญตักบาตรและกิจกรรมทางศาสนา

ที่ วัดญาณเวศกวัน 

 2. โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงและอนุรักษ์ศิลปะและ

วัฒนธรรมที่บุคลากรของ บก.ฝรก. เข้าร่วมด าเนินการกับหน่วยงาน

ภายนอก มีจ านวน ๓๒ กิจกรรม  

1) กิจกรรมพิธีถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 

วันที่ 23 ต.ค.59 

2) พิธีบ า เ พ็ญกุศลเ พ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาบ าเพ็ญบุญ 

วัดมะเกลือ วันที่ 27 ต.ค.59 

3) พิธเีทศน์มหาชาติและเป็นเจ้าภาพบูชากัณฑ์เทศน์ ณ 

หอประชุมพระอุบาลคีุณูปมาจารย์ วันที่ 9 ธ.ค.59 

4) กิจกรรมบ าเพ็ญกุศล เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และกิจกรรม “ร้อย

ดวงใจ จุดเทียนถวายในหลวงในดวงใจ” ณ วัดหทัยนเรศวร์ วันที่ 5 ธ.ค.

59 

5) กิจกรรมไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพ่ือถวายเป็นพระราช

กุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงฆ่า

สัตว์ วันที่ 18 ธ.ค.59 

6) กิจกรรมการจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี อ าเภอ

พุทธมณฑล” วันที่ 20 – 21 ธ.ค.59 
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7) กิจกรรมส่งเสริมศาสนาเน่ืองในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

พ.ศ.2560 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บช.ศ. วันที่ 27 ธ.ค.59 

8) พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) เพ่ือถวาย

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

ณ ห้องศรียานนท์ อาคารเรียน วตร. วันที่ 20 ม.ค.59 

9) กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองใน

เทศกาลวันมาฆบูชา ประจ าปี 2560 ณ สวนลุมพีนี กทมฯ วันที่ 11 

ก.พ.60 

10) กิจกรรมตักบาตรข้ าวสารอาหารแห้ ง  สรงน้ า

พระพุทธรูปและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชา เน่ืองในเทศกาลวันสงกรานต์ 

พ.ศ.2560 ณ บริเวณดา้นหน้าอาคาร บช.ศ. วันที่ 5 เม.ย.60 

11) กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เน่ืองใน

เทศกาลวันวิสาขบูชา วันส าคัญสากลของโลก ประจ าปี พ.ศ.2560 ณ 

บรเิวณลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล วันที่ 10 พ.ค.60  

12) กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เน่ืองใน

เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ณ บรเิวณ

ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล วันที่ 6 ก.ค.60  

13) กิจกรรมสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เน่ืองใน

เทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจ าปี 2560 ณ บรเิวณ

ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล  วันที่ 8 ก.ค.60  

14) กิจกรรมวันสถาปนา บช.ศ. ครบรอบปีที่  57 ณ 

บรเิวณดา้นหนา้อาคาร บช.ศ.วันที่ 21 ก.ย.60 

15) กิจกรรมการลงนามถวายพระพรเน่ืองในพระราชพิธี

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทร

เทพยวรางกูร พ.ศ.2560 ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร บช.ศ. วันที่ 28 

ก.ค.60 
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16) โครงการ จิตอาสา พลังแผ่นดิน น้อมใจถวายพ่อ

หลวง รัชกาลที่ 9 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการ

จัดงานพระราชพิธถีวายพระเพลงิและให้ข้าราชการต ารวจ นักเรียนนาย

สิบต ารวจและครอบครัวได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภักดี

และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าราชการต ารวจ นักเรียนนายสิบ

ต ารวจ และครอบครัวข้าราชการต ารวจ บก.ฝรก.จ านวน 456 คน  ได้

ร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปลูกดอก

ดาวเรืองหน่ึงแสนต้น ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จว.นครปฐม ในช่วงเดอืน ต.ค.ก่อนพระราชพิธี

ถวายพระเพลงิ 

17) โครงการจิตอาสาประดษิฐ์ดอกไม้จันทน ์พระราชทาน 

เป็นโครงการเพ่ือให้นักเรียนนายสิบต ารวจ ข้าราชการต ารวจและ

ครอบครัวแสดงถึงความจงรักภักดีและการมีส่วนร่วมทั้งก าลังกาย 

ก าลังความคิดและสติปัญญา น าความรู้และทักษะในการประดิษฐ์

ดอกไมจ้ันทนไ์ปสร้างสรรค์ต่อยอดสร้างอาชีพแก่ตนเองได้ นักเรียนนาย

สิบต ารวจ ข้าราชการต ารวจและครอบครัว จ านวน 460 คน ณ บก.

ฝรก.ในวันที่ 23-31 ส.ค.60 

18) บก.ฝรก.จัดก าลัง นสต.จ านวน 150 นาย /วัน 

สนับสนุนหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพในการแจกจ่ายอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ต้ังแต่วันที่ 20-28 ก.พ.60 

19) ส านักงานเทศบาลต าบลศาลากลาง ขอรับการ

สนับสนุนก าลังพลจากหนว่ยงาน จ านวน 50 นาย จัดพระราชพิธีถวาย

พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชขึ้น ณ 

วัดใหม่ผดุง ม.3 ต.ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 

20) ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ขอ นสต.จ านวน 90 นาย 

ท าความสะอาดคร้ังใหญ่ “ Big Cleaning” และการเก็บผักตบชวา  ใน

วันที่ 1-4 พ.ค.60  
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21) ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 4 จังหวัดราชบุรี ขอรับ

การสนับสนุนกิจกรรมบริจาคโลหิต ร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือ

คนไข้ ในวันที่ 3 พ.ค.60 

22) องค์การบรหิารส่วนต าบลศาลายา ขอสนับสนุนก าลัง

พลนักเรียนนายสิบต ารวจ จ านวน 20 คน ก าจัดวัชพืชและผักตบชวา  

บรเิวณริมคลองมหาสวัสด์ิฝั่งทิศเหนือ ณ แหล่งท่องเที่ยวส่วนกล้วยไม้ 

หมู่ 1 ต.ศาลายา ในวันที่ 22 เม.ย.60 เวลา 09.00-16.30 น. 

23) ที่ว่าการอ าเภอต าบลพุธมณฑล ขอรับการสนับสนุน

ใช้สถานที่และจัดเตรียมอุปกรณ์ส าหรับใช้ในการรับบริจาคโลหิต 

เป้าหมายผู้บริจาคโลหิต 100 ราย ในวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 

2560 เวลา 09.00-12.00 น.  

24) ที่ว่าการอ าเภอพุทธมณฑล ขอรับการสนับสนุนใช้

สถานที่ แผนการรับบริจาคโลหิต ประจ าปี 2560 โดยมีผู้บริจาคโลหิต 

จ านวน 200 ราย คร้ังที่ 1ในวันที่ 24 ก.พ.60 คร้ังที่ 2 ในวันที่ 19 

ก.ค.60 ณ บก.ฝรก. 

25) ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการ “ท าความดี บริจาค

โลหิต น้อมจิตร าลกึ ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ณ สถาบันส่งเสริม

งานสอบสวน ท าให้กิจกรรมดังกล่าว ส าเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี เมื่อวันที่ 

24 ก.พ.2560  

26) ก .ก .ป .รักบี้ ฟุตบอล ตร . ขอรับการสนับสนุนให้

ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา ให้ข้าราชการต ารวจ

ฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากองทัพไทย คร้ังที่ 50 ประจ าปี 

2560 โดยปฏิบัติหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ต้ังแต่วันที่ 5 พ.ค.- 

15 ม.ิย.60    รวม 42 วัน  

27) ชมรมกีฬายิงปืน สนามยงิปืนต ารวจ (สยป.ตร.) ขอรับ

การสนับสนุน นสต . ด้วยชมรมกีฬายิงปืน สนามยิงปืนต ารวจ 

(สยป.ตร.) ได้มีการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรายการ Police IPSC 
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Handgun Championship 2017 ในวันอาทิตย์ที่ 4 มิ.ย.60 ณ สนาม

ยิงปืนต าตรวจ ถ.วิภาวดรัีงสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 

สนามยิงปืนจึงขอการสนับสนุน นสต. จ านวน 30 นาย พลขับ 1 นาย    

ครูฝึกผูค้วบคุม 1 นาย 

28) อ าเภอพุทธมณฑลขอความสนับสนุนนักเรียนนายสิบ

เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 นาย ร่วมจัดกิจกรรมเปิดชมรมคนริมน้ า 

: ประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน้ าใส ไร้ผักตบชวา ในวันพุธที่ 31 

พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณริมคลองมหาสวัสดิ์ บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 

3 ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

29) สง.ผบช.ศ ขอรับการสนับสนุน นสต.จ านวน 15 นาย  

และค รูฝึก เป็นผู้ ควบคุม  เ พ่ือ ร่วมท าห น้าที่ ต้อน รับแขกในวัน

พระราชทานเพลิงศพ พล.ต.ท.กมล  ห้วยหงษ์ทอง อดีต ผบช.ภ.8 /

อดีต ผู้ช่วย ผบช.ศ. ได้ถึงแก่กรรม และต้ังศพบ าเพ็ญกุศลสวดพระ

อภิธรรม ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ศาลา 17 เขตบางเขน 

กรุงเทพฯ ในวันอังคารที่ 25 เม.ย.60  

30) กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ส านักงานอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบ จ านวน 120

นาย 60 จุด จุดละ 2 นาย เพ่ือมาปฎิบัติงานดูแลการจราจรบริเวณ

ประตู 2 /ประตู 3 /ประตู 4 ตลอดแนวไปจนถึงแยกหอนาฬิกา เพ่ือ

ไม่ให้จอดรถแนวฟุตบาท ในวันที่ 10 กันยายน 2560(วันซ้อมใหญ่) 

และวันที่ 12 กันยายน 2560 ต้ังแต่เวลา 04.00-21.00 น. 

31) สภ.พุทธมณฑล ขอรับการสนับสนุนนักเรียนนายสิบ

ต ารวจ จ านวน 120 นาย เพ่ือรว่มอ านวยความสะดวกและการจัดการ

จราจรให้กับประชาชนที่เดินทางมาร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พุทธ

มณฑล และ วัดมะเกลือ ในวันที่ 26 ต.ค.60 

32) กองอ านวยการร่วมพระราชพิธีฯ ขอรับการสนับสนุน

ที่พักก าลังพลในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลาง รองรับก าลังพล 300 นาย 



๘๒ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

เพ่ือให้การเตรียมความพร้อมในการถวายความปลอดภัยและการรักษา

ความสงบเรียบรอ้ยงานพระราชพิธฯี ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 14 ต.ค.60 

ส านักงาน ก.อ.บ.(สก.) ขอรับการสนับสนุน นสต.จ านวน 160 นาย เข้า

ร่วมในพิธีปิดฯ การแข่งขันกีฬากองทัพไทย ในวันพุธที่ 26 ก.ค.60 

เวลา 11015-16.30 น. ณ อาคารกีฬานิมิตรบุตรสนามกีฬา

แห่งชาต ิ

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์

พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ บก.ฝรก.ได้ด าเนินการติดตามประเมินผล

การด าเนนิโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓)  

เอกสารหมายเลข ๓  

แบบประเมินผลการ

ด าเนนิการตามแผนฯ 

 

๔. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา

และสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการ

ด าเนนิการตามโครงการ 

 หลังจากติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการแล้วท าการ

สรุปผล  เพ่ือน าข้อมูลมาเป็นแนวทางในการด าเนินงานของปีถัดไป 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔  

แผนการสง่เสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

๕. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ

สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและ

สั่งการ 

 หลังจากติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการแล้วท าการ

สรุปผล  จากน้ันรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือสั่งการต่อไป

(เอกสารหมายเลข ๕)   

เอกสารหมายเลข ๕  

หนังสือรายงานสรุปผลการ

ด าเนนิการตามแผนฯ  
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ 

เท่ากับ ๕ คะแนน  ด าเนนิการได้ร้อยละ 

๔๐.๔๓ คิดเป็น ๕ คะแนน  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๕ คะแนน 

๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มกีิจกรรมสง่เสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรต ารวจเป็นจ านวน

มากและมคีวามหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าไปบูรณาการในการด าเนนิชีวิต เพ่ือเสริมสร้างประสทิธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ที ่๘ คร/ูอาจารย์ และครูฝกึ ได้รับการเพิ่มพูนความรู/้ประสบการณ์  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ร.ต.ท.หญงิ รมย์ธรีา  แซ่โงว่ 

๒. ร.ต.ท.หญงิ อภิญญา   สนิธุสังข์ 

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

            : ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์  

 วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู /อาจารย์ และครู

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

ต้น และได้มกีารน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน  

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย  ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรอืภาคการฝึก  

 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ  

 ครูฝกึ หมายถึง ผู้ที่มีความเช่ียวชาญในดา้นอาวุธ ยุทธวิธี และสามารถท าการสอนในวิชาทั่วไป

ที่ได้รับมอบหมายได้  

 การน าความรู้มาขยายผล หมายถึง  

 ๑) การน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ  และ 

      ๒) มีการน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

วิธีค านวณ 

 

 

 

ผลรวมจ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู/้ประสบการณ์ 

            อย่างน้อย ๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล 

                          จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 

X ๑๐๐ 
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เกณฑ์การให้คะแนน  

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก  

 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่  

  - จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัตงิานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ 

และครูฝึก ที่มาชว่ยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดอืนขึน้ไป  

  - จ านวนและบัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และ

ประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ต้ังแต่ ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไป    

ต่อคน และจะตอ้งไมนั่บคนซ้ า  

 ๓. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาขยายผล  

 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

จ านวนครูและอาจารย์ของ บก.ฝรก. มีจ านวนทั้งสิ้น ๒๒ คน  ดังรายช่ือ

ต่อไปน้ี 

1. พ.ต.อ.หญิง กานต์ชนก บุญศิวนนท์  อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ. 

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

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

4. พ.ต.ท.หญงิ 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.หญงิ อภิญญา สนิธุสังข์  อจ.(สบ ๑) ฝ่ายปกครองฯ 

8. ร.ต.ท.หญงิ อรสุมน  มีแสงเพ็ชร  อจ.(สบ ๑) ฝ่ายปกครองฯ 

9. พ.ต.ท.ไพฑูรย์  ไชยอ ามาตร  ผบ.ร้อย (สบ ๒) ฝ่ายปกครองฯ 

10. พ.ต.ท.สากล ศรีเจรญิ ผบ.ร้อย (สบ๒) ฝ่ายปกครองฯ  

11. พ.ต.ต.รัถพร  โยเหลา  ผบ.ร้อย (สบ ๒) ฝ่ายปกครองฯ  

เอกสารหมายเลข ๑-๒๒  

รายละเอียดการเพ่ิมพูน

ความรูแ้ละการขยายผลของ

ครู/อาจารย์แต่ละคน 
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ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑๒. ร.ต.อ.หญงิ สุนัดดา  บุนนาค  ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ 

๑๓. ร.ต.อ.ชโยดม ห้องเพชร  ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ 

๑๔. ร.ต.ท.จ ารูญ 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.หญงิ ประจักษ์ หาญแรง  ผบ.มว (สบ๑) ฝ่ายปกครองฯ 

๑๘. ด.ต.ยุกต์  เทอดไทย  ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองฯ  

๑๙. ด.ต.สมศักด์ิ  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 

ไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดู

งาน รวมทั้งปีงบประมาณ ๒๐ ช่ัวโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสารหมายเลข ๑-๒๒) 

และน าความรู้มาขยายผล  โดยน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ

สอนนักเรียนนายสบิต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง  ๆ 

 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ครู/อาจารย์ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้

และน าความรู้มาขยายผล ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๔.๕๑ ๕.๐๐ ๕  ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ที่ไดรั้บมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 
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ตัวบ่งชี้ที ่๙ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญงิ สุทธธ์ิดา   สวมมงกุฎ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ร.ต.ท.หญงิ รมย์ธรีา  แซ่โงว่ 

๒. ร.ต.ท.หญงิ อภิญญา   สนิธุสังข์ 

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

            : ๐๘๓-๘๙๕-๙๙๔๔ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมกีารสง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดา้นการ

ประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา และน าไปสูส่ังคมฐานความรู้  
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒.  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 ๓. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อย

ละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 ๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี 

ไมต่่ ากว่ารอ้ยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 

 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก 

คะแนนเต็ม ๕ 
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 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเต็ม ๕ 
 

หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับ

กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่

ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 

 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ 

ผู้ก ากับการ รองผู้ก ากับการ) ที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด

ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง

ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม่ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ใน

กรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา

บุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร 

ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา

บุคลากร คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งชีนี้ ้  
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๓. รายงานผลการด าเนนิงานตามโครงการ/กิจกรรม 

 ๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม 

 ๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

 - จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วย

ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 - จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร

หน่วยศึกษาอบรมไดรั้บการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต ่

๖ ช่ัวโมงขึน้ไปต่อคน และจะตอ้งไมนั่บคนซ้ า 

 - จ านวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร

หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง

ได้รับการพัฒนาตัง้แต ่๒๐ ช่ัวโมงขึน้ไปต่อคน และจะตอ้งไมนั่บคนซ้ า 

 ๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 

 ๗. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

ผลการด าเนนิงาน 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

 มีการจัดท าแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากร

ประจ าปี  ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๑.๑)  และมีการ

ด าเนนิการตามวงจรคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) คือ  

๑. วางแผนการด าเนนิการ 

๒. ด าเนนิการตามแผนที่วางไว้  

๓. ประเมินและติดตามผลการด าเนนิงาน 

๔. วิเคราะห์ผลการประเมินเพ่ือน าไปพัฒนาปรับปรุง

ในคราวตอ่ไป 

เอกสารหมายเลข ๑.๑   

แผนปฏิบัตงิานด้านการพัฒนา

บุคลากร ปี ๒๕๕๙ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒   

เอกสารรายละเอียดการ

ด าเนนิการตามแผนปฏิบัติงาน

ดา้นการพัฒนาบุคลากรตาม

วงจรคุณภาพ (PDCA) 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนา

บุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข 

๒.๑) ตามแผนปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบุคลากรร้อยละ 

๑๐๐ 

เอกสารหมายเลข ๒.๑   

ผลการด าเนนิการตาม

แผนปฏิบัตงิานด้านการพัฒนา

บุคลากร  

3 จ านวนบุคลากรที่ ได้รับการพัฒนาด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 

 จ านวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีจ านวนทั้งสิ้น ๑๔๑ 

คน (เอกสารหมายเลข ๓.๑)  ได้รับการพัฒนาดา้นการประกัน

คุณภาพการศึกษา จ านวน ๑๒๙ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒)   

คิดเป็น ร้อยละ ๙๑.๔๙ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรในสังกัด 

บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

สรุปผลและรายละเอียดการ

สง่บุคลากรเข้ารับการอบรม

การประกันคุณภาพการศึกษา 

4 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนอืจากด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ

บุคลากรทั้งหมด 

 จ านวนบุคลากรของ บก.ฝรก.มีทั้งสิ้น ๑๔๑ คน 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและ

การฝึก จ านวน ๑๓๐ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คิดเป็น 

ร้อยละ ๙๒.๒๐ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๒   

สรุปผลและรายละเอียดการสง่

บุคลากรเข้ารับการอบรม

นอกเหนือจากการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ

พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 บก.ฝรก.ได้จัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของ

บุคลากรต่อการพัฒนาบุคลากรของ บก.ฝรก.ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารหมายเลข ๕.๑) ซึ่งเป็นรูป

แบบสอบถามออนไลน์  ซึ่งได้รับการตอบกลับมาเกินจ านวน

บุคลากร ดังน้ี 

เอกสารหมายเลข ๕.๑   

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของบุคลากรต่อการพัฒนา

บุคลากรของ บก.ฝรก.

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๑) บก.ฝรก.มีผู้บริหาร ๑๕ คน ได้รับการตอบกลับ 

จ านวน ๑๕ คน   

๒) มีจ านวน ครู/อาจารย์ จ านวน ๒๒ คน ได้รับการ

ตอบกลับ จ านวน ๒๘ คน 

๓) มีบุคลากรสายงานสนับสนุน จ านวน ๑๐๔ คน 

ได้รับการตอบกลับ จ านวน ๑๐๕ คน 

 รวมบุคลากรของ บก.ฝรก.จ านวนทั้งสิ้น ๑๔๑ คน  

ได้รับการตอบกลับจากแบบสอบถามออนไลน์จ านวน ๑๔๘ 

คน  ซึ่งน่าจะมีสาเหตุมาจากมีผู้ตอบแบบสอบถามซ้ า  ทว่า 

บก.ฝรก.ก็ได้ด าเนินการประมวลผลจากผลการตอบกลับ

ทั้งหมด ได้ค่าเฉลี่ย ๔.๔๙ จากคะแนนเต็ม ๕  มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับ ด ี(เอกสารหมายเลข ๕.๒) 

เอกสารหมายเลข ๕.๒   

รายงานสรุปผลแบบสอบถาม

ความคิดเห็นฯ 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ค่าเฉล่ียของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 

คะแนนเต็ม ๕ ได้ ๔.๔๙  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๔.๗๕ คะแนน 

๔.๗๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 

 

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=Mzc0ODU=
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๐ การบรหิารความเสี่ยง  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.หญงิ ภัควรินทร ์ นิธอิมรศาสตร์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.หญงิ ชนัญชิดา   ก้อนทองค า 

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

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมกีระบวนการด าเนนิงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ 

จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย

ดา้นชีวิต ทรัพย์สิน ช่ือเสยีง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้  

 ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสูญเปล่า 

หรือเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินการไม่

ประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม  

 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้

สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่

กฎหมายก าหนด จ านวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู 

องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ  

 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วย

ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

 ๒ มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้าน ตาม

บรบิทของหน่วยศึกษาอบรม  

 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. มีการด าเนนิการ  

 ๓.๑  มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

 ๓.๒  มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ 

คะแนน) 

 ๓.๓  มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๔. มีการด าเนินการ 

 ๔.๑ จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๒  มีการด าเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๔  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 

๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

 ๔.๕  น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปี

ละ ๑ คร้ัง (๐.๒ คะแนน) 

 ๕. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. มีค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารของ

หน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบ เป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  
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 ๒. มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบาย หรือ

แนวทางในการด าเนนิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการ

หรือการท างานอยา่งสม่ าเสมอ  

 ๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่กอ่ให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล

กระทบหรือสร้างความเสยีหาย ความลม้เหลว หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกจิของหน่วย

ศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้น

และสง่ผลกระทบตอ่หน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านช่ือเสยีง คุณภาพการศึกษา รวมถึงความสูญเสียทางด้าน

ชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน 

สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

 ๔. เอกสารหลักฐานในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ

ผลกระทบจากความเสี่ยง  

  ๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่

ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 

 ๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผล การ

ด าเนนิงาน  

 ๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนนิงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

 ๘. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา

อุปสรรคและแนวทางการแกไ้ข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษา  
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ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความ

เสี่ยงโดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมและตัวแทนที่

รับผดิชอบเป็นคณะกรรมการหรอืคณะท างาน 

          บก .ฝรก .  มี การแ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ ติดตาม

ประเมินผลการควบคุมภายใน แต่งต้ังคณะกรรมการย่อย เพ่ือ

ด าเนนิการ เร่ือง การบรหิารความเสี่ยง และมีการมอบหมายให้

ข้าราชการต ารวจในสังกัดที่ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะท างาน

ย่อย เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพ่ือด าเนินการบริหารความเสี่ยง 

ของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การแต่งต้ังคณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง 

 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยงอย่างน้อย๓ ด้านตามบรบิทของหน่วยศึกษาอบรม 

           บก.ฝรก.ได้ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย

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

แนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการบริหารความเสี่ยง ประจ าปี ๒๕๖๐ให้

แต่ละหน่วยในสังกัด เพ่ือให้ด าเนินการได้ถูกต้องชัดเจน ตรง

เป้าหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑)  โดย บก.ฝรก.ได้มีการประชุม

เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยงไว้ (เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังนี ้

๑. ความเสี่ยงด้านบุคลากรฝ่ายสนับสนุน  เกิดจาก

หน่วยมีบุคลากรไมเ่พียงพอต่อภาระงานในปัจจุบัน  

๒. ความเสี่ยงด้านอาจารย์  เน่ืองจากในโครงสร้าง

องค์กร ไมม่ีอาจารย์ประจ า  

๓. ความเสี่ยงด้านโครงการก่อสร้างอาคารที่ท าการ

และสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกยุทธวิธตี ารวจกลาง  เน่ืองจาก

เป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณสูง  

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

เ อกสารการด า เ นิ นกา ร

บรหิารความเสี่ยง ของ ตร. 

เ อ กสารหมาย เลข  ๒ .๒

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การวิ เคราะห์  ระบุความ

เสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความเสี่ยง 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มกีารด าเนนิการ 

๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒  

      (๐.๓๓ คะแนน) 

๓.๒ มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการ 

      วิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 

๓.๓ มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ใน 

       ประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 

 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง  

จากประเด็นที่  ๒ และได้จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ

วิเคราะห์ (เอกสารหมายเลข ๓.๑) ซึ่งความเสี่ยงด้านโครงการ

ก่อสร้างอาคารที่ท าการและสิ่งก่อสร้างประกอบศูนย์ฝึกอบรม 

หนองสาหร่าย  เป็นประเด็นที่มีความเสี่ยงมากที่สุด  นอกจากนี ้

บก.ฝรก. ยังได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการตามแนวทาง

ปฏิบัต ิเร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ 

๖ เดือน และ ๑๒ เดือน แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตาม

ห้วงระยะเวลาที่ก าหนด (เอกสารหมายเลข ๓.๒) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

การประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยง 

และการจัดล าดับความเสี่ยง 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการ

ด าเนนิการบรหิารความเสี่ยง 

ตร. ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

4 มีการด าเนนิการ 

๔.๑ จัดท าแผนบรหิารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด     

        (๐.๒ คะแนน) 

๔.๒ มีการด าเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 

๔.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)

๔.๔  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา  

        เพื่อพจิารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน) 

๔.๕  น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บรหิารของหน่วยศึกษา 

        อบรมเพื่อพจิารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน) 

 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนบรหิารความเสี่ยง

ของ บก.ฝรก.  

- รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแนวทาง

ปฏิบัต ิเร่ือง การควบคุม

ภายในและการบรหิารความ

เสี่ยงประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

           บก.ฝรก.มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ

ความเสี่ยงสูงสุด  มีการด า เ นินการตามแผน  ติดตาม

ประเมินผลเป็นระยะ และรายงานผลต่อคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา  

(เอกสารหมายเลข ๔) 

- รายงานผลการบรหิาร

ความเสี่ยงต่อ ผบก.ฝรก.

และคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

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

คณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือ

วิเคราะห์ความเสี่ยงในปถีัดไป 

              หน่วยงานต้นสังกัด ได้จัดการประชุมติดตามผลการ

ด าเนินการ และน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจาก

กรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความ

เสี่ยงในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานการประชุม บก.

ฝรก.เร่ืองการบริหาร

ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๐ 

- แผนบรหิารความเสี่ยง ปี 

๒๕๖๑ 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบรหิารความเสี่ยง   

๒. มีการรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 บุคลากรที่ด าเนินการเร่ืองบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานใน

หน้าที่ต่อคนเกินก าลัง เน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย   
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๑ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรยีนรู้  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.ไพทูล  ช้างเทศ  

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ส.ต.อ.หญงิ   สุพัณนิดา   แสนท้าว 

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

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ

สอน โดยเฉพาะในเร่ืองการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอือ้ต่อการเรยีนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยี

เพ่ือการศึกษา ห้องสมุด และแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากน้ันยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อม

และการบรกิารดา้นกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษา

อบรม ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น  
 

กระบวนการ 

 ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. มีบริการห้องสมุด และแหลง่การเรียนรู้อื่น ๆ 

 ๒. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อย

ในดา้นห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

 ๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อย

ในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 

ในบรเิวณอาคารต่าง ๆ  

 ๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการให้บริการในประเด็นที่ ๑ 

ถึง ๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

 ๕. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด 

การบรกิารดา้นกายภาพที่สนองความตอ้งการของผู้รับบริการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ผลลัพธ์ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 

 หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบรกิารในประเด็น 

ที่ ๑ ถึง ๓ ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร 

ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไมม่ีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 

  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ

ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ

ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 

 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารดว้ย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือคะแนนของตัวบ่งชีนี้ ้

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 

 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม 

รวมทั้งจุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต 

 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา 

การจัดการบริการดา้นกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ 
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ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรยีนรู้อ่ืนๆ 

 บก.ฝรก.มีห้องสมุดไว้บริการผู้ เข้าศึกษาอบรมและ

บุคลากร  โดยมีการจัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สะดวกต่อ

การศึกษาค้นคว้าต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) มีการยืม – คืน

หนังสือผ่านระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (เอกสารหมายเลข ๑.2) 

ซึ่งเป็นการพัฒนาระบบให้ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา   มีหลักฐานการ

เสนอความต้องการหนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เพ่ือน ามาใช้

ในห้องสมุด (เอกสารหมายเลข ๑.3-1.4) นอกจากนี้ ยังมี

แหลง่การเรียนรู้อื่น (เอกสารหมายเลข ๑.5) ดังนี ้ 

(1.) ห้องปฏิบัติการทางภาษา  

(2.) ห้องจ าลองสถานการณ์ สบืสวน  

(3.) ห้องฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว  

(4.) ห้องฝึกยิงปืนสถานการณจ์ าลอง 

(5.) โรงเรือ ส าหรับฝึกยุทธวิธแีละช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทางน้ า  

(6.) ลานฝึกยุทธวิธี 

(7.) สถานหีอสูง 

(8.) อาคารฝกึยุทธวิธี 

(9.) สนามยงิปืนทางยุทธวิธี 

(10.) สนามยงิปืนพก 

(1๑.) Facebook ของศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจกลาง จะมีการ 

Upload ข้อมูลที่เป็นความรูด้า้นยุทธวิธีอยู่เสมอ สามารถเข้าชม

ได้จาก https://th-th.facebook.com/CPTTC/  หรือสามารถเข้าได้

จากหน้าเว็บไซต์ของ บก.ฝรก. http://sch.edupol.org/ แล้วคลิก

ที่ลิงค์หน่วยงาน  

เอกสารหมายเลข ๑.๑

ภาพถ่ายบรรยากาศภายใน

ห้องสมุด การจัดหนังสือเป็น

หมวดหมู่และภาพผู้ใช้บริการ

ห้องสมุดเพ่ือศึกษาค้นคว้า

ต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.2 

เอกสารการยืม – คืนหนังสือ 

เอกสารหมายเลข ๑.3 

บันทึกข้อความเสนอความ

ต้องการหนังสือพิมพ์และ

นิตยสารต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๑.4 

ทะเบียนคุมการจัดซือ้

หนังสือพิมพ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.5 

เอกสารและภาพถ่ายการใช้

บรกิารแหลง่การเรียนรู้ต่างๆ 

https://th-th.facebook.com/CPTTC/
http://sch.edupol.org/
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาผู้ ศึ กษาอบรมอย่ างน้อยในด้ านห้ องเรี ยน

ห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 

         บก.ฝรก. มีพ้ืนที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่

การจัดการเรียนการสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษา

อบรมมีความสะอาด และมีความพร้อมอย่างย่ิงในการจัดการ

เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) ห้องเรียนในแต่

ละหลักสูตรมีสื่อการเ รียนครบถ้วน และมีจุด เ ช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต โดยมีการปลอ่ยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ศึกษาอบรม

เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบ

บรกิารน้ าด่ืมที่สะอาดและเพียงพอกับจ านวนผู้เข้ารับการอบรม 

(เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการทางภาษา Sound Lab 

มี ร ะ บบคอม พิว เ ตอ ร์ที่ ทั นสมั ย  มี โป รแกรมฝึ กภ าษา         

พร้อมให้บริการแก่ผู้ เข้า รับการอบรม (เอกสารหมายเลข      

๒.๘ – ๒.๑๐) นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัย         

ซึ่งสามารถใช้ประกอบการฝึก (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) 

ดังต่อไปนี ้ 

(1.) การปฐมพยาบาล 

(2.) การต่อสู้ป้องกันตัว 

(3.) การควบคุมฝูงชน 

(4.) การเจรจาต่อรองฯ 

(5.) การฝึกยุทธวิธแีละการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทางน้ า 

(6.) การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี 

(7.) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร 

(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 

(9.) เครื่องฝึกยิงปืนจ าลองสถานการณ์ 

(10.) Mobile eLearning Unit 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ภาพถ่ายภูมิทัศน์รอบ บก.ฝรก.

และศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ

กลาง ต.หนองสาหร่าย  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ภาพถ่ายที่พักผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม กองร้อยต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถ่ายสถานที่ประกอบเลี้ยง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถ่ายห้องน้ า 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถ่ายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถ่ายห้องเรียน ซึ่งมี

จุดเช่ือมตอ่อินเตอร์เน็ต WiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถ่ายระบบบริการน้ าดื่ม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการใช้ห้อง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถ่ายอุปกรณ์

ประกอบการฝึกต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปาไฟฟ้า

ระบบจ ากัดของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและ

อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารต่างๆ 

         มีการจัดระบบสาธารณูปโภค ที่เหมาะสม เพียงพอต่อ

การใช้งาน  และมีระบบการก าจัดของเสียที่เหมาะสมถูกต้อง

ตามหลักสากล (เอกสารหมายเลข ๓.๑) มีระบบความปลอดภัย

ที่ดี เ ย่ียม โดยมีการจัดเวรยามตลอด  ๒๔ ชม.(เอกสาร

หมายเลข ๓.๒) ตลอดจนมีเคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ 

(Automated External Defibrillator: AED)อยู่จ านวน ๑๐ เคร่ือง 

ทั้งที่ ศาลายาและหนองสาหร่าย ซึ่งจะมีไว้บริเวณอาคารเรียน  

อาคารกองร้อย  อาคารที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม และบริเวณ

บ้านพัก (เอกสารหมายเลข ๓.๓) นอกจากนี้ มีการวางแผน

แก้ไขปัญหาดา้นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๓.๔ – ๓.๕) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภค  

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

ภาพถ่ายการจัดเวรยามรักษา

ความปลอดภัยของ บก.ฝรก.

และตัวอย่างค าสั่งเวรยาม

ประจ าสถานที่ราชการ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

เอกสารและภาพถ่ายการ

ติดต้ังเคร่ือง AED  

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

แผนแก้ไขปัญหาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์

ฉุกเฉิน บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๕ 

ภาพถา่ยระบบอุปกรณ์

ป้องกันอัคคีภัยใน บก.ฝรก. 

๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการ

บรกิารในประเด็นที๑่ถึง๓ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

          มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ ศึกษาอบรมต่อ

คุณภาพการบริการในด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งการ

เรียนรู้อื่นๆ (เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด้านกายภาพที่เหมาะสม

ต่อการจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและ

รักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ      

ได้ค่าเฉลี่ย 4.28  จาก ๕ คะแนน  พร้อมการสรุปผลการ

ประเมินรายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

รายงานผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมฯ 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

รายงานผลการประเมิน

ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่๔ มาใช้เป็น

ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบรกิารด้านกายภาพที่สนอง

ความต้องการของผู้รับบริการ 

          มีการประชุมเพ่ือปรับปรุงข้อบกพร่องในดา้นการบริการ

ห้องสมุดและแหลง่การเรียนรู้อื่นๆ ด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อ

การจัดการเรียนการสอน และระบบสาธารณูปโภคและรักษา

ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ (เอกสาร

หมายเลข ๕.๑ – ๕.๔) จึงได้มีการด าเนินการพัฒนาปรับปรุง

ตามข้อเสนอแนะข้อผู้ ศึกษาอบรม เช่น จ านวนหนังสือใน

ห้องสมุด  ระบบประปา ระบบเครื่องเสยีงในห้องประชุม เป็นต้น 

 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

ภาพถ่ายและรายงานการ

ประชุมงานเทคโนโลยีฯ 

เอกสารหมายเลข 5.2 

เอกสารการจัดซือ้หนังสือเข้า

ห้องสมุด 

เอกสารหมายเลข ๕.3 

เอกสารการวางระบบท่อ

ประปา 

เอกสารหมายเลข ๕.4 

เอกสารการปรับปรุงระบบ

เคร่ืองเสียงห้องประชุมช้ัน 2 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการ

ประเมิน 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

> ๔.๕๑ ๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ได้ ๕ คะแนน 

๒. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้

ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 

อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ 

คะแนนเต็ม ๕  ได ้๔.๒๘  

ดังน้ัน คะแนนของตัวบ่งช้ี เท่ากับ ๔.๖๔ คะแนน 

๔.๖๔  ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้    

 ๒. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด 

การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด 

๒. บก.ฝรก.มีความพร้อมในดา้นแหลง่การเรียนรู้  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ควร

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มีโอกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่  แม้ที่ผ่านมาได้มี

การปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว  แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร เช่น การใช้โทรศัพท์ 

โน้ตบุ้ค เป็นต้น 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.อ.ธีรยศ   สัตบุษย์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. ร.ต.อ.หญงิ ลัดดาวัลย์  จับจิตร์ 

๒. ร.ต.อ.หญงิ นัฐชกร   กองแก้ว 

โทรศัพท์ : ๐๙๖-๘๕๑-๖๑๖๘ โทรศัพท์ : ๐๘๕-๖๙๒-๒๒๘๙ 

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่มี

คุณภาพ  

 นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่งประดิษฐ์ และ

เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดมิที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดีย่ิงขึ้น 

เมื่อน านวัตกรรมมาใช้ช่วยให้การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาน้ันได้ผลดีมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลสูงกว่าเดมิทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิการ 

  ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ

พันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  

  ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ 

คะแนน) 

 ๒. มีการด าเนนิการ 

  ๒.๑  ให้ความส าคัญเร่ืองการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน

ระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 



๑๐๖ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

  ๒.๒  มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๒.๓ มีการด าเนนิการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๓. มีการด าเนินการ 

  ๓.๑  จัดให้มผีู้รับผิดชอบดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 

  ๓.๒  มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

 ๔. มีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบดว้ย 

  ๔.๑ การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด 

(๑๕ ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๓ การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม 

(๐.๒๕ คะแนน) 

  ๔.๔ มีการด าเนนิการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมน้่อยกว่ารอ้ยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๕. มีการด าเนินการ 

  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น 

(๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไรใน

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. มีการด าเนนิการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑  

 ๓. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน  

 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 

ระบบกลไก และการด าเนนิงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม  
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 ๕. มีการแตง่ต้ังผู้รับผิดชอบดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ

ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา  

 ๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ  

 ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด  

 ๙. มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย

ศึกษาอบรม  

 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

       ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมนีวัตกรรมดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มกีารด าเนนิการ 

     ๑.๑  มีแนวทางหรอืขั้นตอนการด าเนนิการประกันคุณภาพ

ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกจิของหน่วยศึกษา

อบรม (๐.๕ คะแนน)  

     ๑.๒ มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการ

ด าเนนิการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.เห็นความส าคัญในเร่ืองประกันคุณภาพ

การศึกษา มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพ

ภายใน (เอกสารหมายเลข ๑.๑)  และด าเนินการตามแนวทางหรือ

ขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน ดังนี ้

 ๑. การเตรียมการ 

     ๑.๑) มีการเตรียมความพร้อมของบุคลากร เพ่ือสร้าง

ความตระหนัก และเห็นความส าคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษา  และพัฒนาความรู้และทักษะเพ่ือจะได้ให้ความ

ร่วมมือในการปฏิบัตงิานต่าง ๆ เพ่ือคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 

และขั้นตอนการด าเนินการ

ประกันคุณภาพภายใน 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ของหน่วย ด าเนินการโดยการจัดโครงการสัมมนาการประกัน

คุณภาพฯ (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ให้แก่บุคลากรในหน่วย 

  ๑.๒) แต่งต้ังกรรมการที่รับผิดชอบด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาของหน่วย (เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

 ๒. การด าเนินการ 

  ๒.๑) วางแผนการปฏิบัติงาน (Plan) โดยการประชุม 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน  ก าหนดระยะเวลา และ

ผู้รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข ๑.๔) 

  ๒.๒) ด าเนินการตามแผน (Do) โดยมีการจัดสิ่ง

อ านวยความสะดวก ให้การสนับสนุนทรัพยากร มีการก ากับ 

ติดตามการด าเนินงานอยู่เป็นระยะ 

  ๒.๓) ตรวจสอบประเมินผล (Check) โดยมีการแต่งต้ัง

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน บก.ฝรก. 

มีการก าหนดส่งแฟ้มข้อมูลเพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการ

ประเมิน และสรุปผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณาของ

แตล่ะตัวบ่งช้ี (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 

  ๒.๔) น าผลการประเมินมาปรับปรุงงาน (Act) โดยน า

ผลการประเมินที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯมาปรับปรุงการ

ปฏิบัติงานของบุคลากร  มีพัฒนาการวางแผนการด าเนินการใน

คราวต่อไป   

 ๓. การรายงาน  โดยฝ่ายบริการการฝึกอบรมของ บก.

ฝรก.จะรวบรวมผลการด าเนินงานและผลการประเมินมาเขียน

รายงาน  แล้วจัดท าเป็นรายงานการประเมินตนเอง (Self 

Assessment Report: SAR) เสนอหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่

ต่อสาธารณชนให้รับทราบ (เอกสารหมายเลข ๑.๖) 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

โครงการสัมมนาการประกัน

คุณภาพ 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

รายงานการประชุมบรหิาร

ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

การตรวจประเมินคุณภาพ

ของคณะกรรมการฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

รายงานการประเมินตนเอง

ของ บก.ฝรก. 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 มีการด าเนนิการ 

     ๒.๑ ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 

โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการ

ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒.๒ มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 

     ๒.๓ มีการด าเนนิการตามนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 

 บก.ฝรก.ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา มีการแตง่ต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข ๒.๑) เพ่ือก าหนดนโยบาย 

หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และ

การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการ

ก าหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ให้สอดรับกับนโยบายของ ตร. 

(เอกสารหมายเลข ๒.๓)  นอกจากนี้  ยังมีการติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพอยู่เป็นระยะๆ ในการประชุมประจ า

สัปดาห์ (เอกสารหมายเลข ๒.๔) 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

นโยบายการประกันคุณภาพ

ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

รายงานการประชุมประจ า

สัปดาห์ 

๓ มีการด าเนนิการ 

     ๓.๑ จัดให้มีผู้ รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ

ด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 

     ๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบด้าน

การประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๑) โดย

ก าหนดให้มีหน้าที่บรหิาร พัฒนา และติดตามการด าเนินงาน 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

ค าสั่งมอบหมายผูรั้บผิดชอบ

งานประกันคุณภาพ

การศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ด าเนนิงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน 



๑๑๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๓.๒)  

ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (เอกสารหมายเลข 

๓.๓)  เช่น สมศ., สศป., และ ศฝร.ต่างๆ เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

เอกสารที่แสดงผลการ

ด าเนนิงานที่เป็นการ

ประสานงานกับหน่วยงาน

ภายนอก 

4 มีการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

ที่ครบถ้วน ประกอบด้วย  

๑) การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน

คุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)  

๒) การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ

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

๓) การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนา

คุณภาพของหน่วยศกึษาอบรม (๐.๒๕ คะแนน)  

๔) มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อย

กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 

   กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายใน ดังน้ี 

 ๑)  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

(เอกสารหมายเลข ๔.๑) ด าเนินการควบคุม ติดตามการ

ด าเนนิงาน และประเมินคุณภาพ  

 ๒) ฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ) จัดท า

รายงานการประเมินตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ 

ม.ค. ของทุกปี (เอกสารหมายเลข ๔.๒) 

 ๓) มีการประชุมผู้บรหิารและข้าราชการร่วมกัน

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของ

หน่วยศึกษาอบรม (เอกสารหมายเลข ๔.๓) 

 ๔) แตล่ะฝ่ายที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามแผนพัฒนา

คุณภาพมากกว่าร้อยละ ๘๐ (เอกสารหมายเลข ๔.๔) 

เอกสารหมายเลข ๔.๑ 

ค าสั่งแตง่ต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๔.๒ 

รายงานการประเมินตนเอง

และใบปะหน้าส่งฯ บช.ศ. 

เอกสารหมายเลข ๔.๓ 

รายงานการประชุมการ

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ

ของหน่วย 

เอกสารหมายเลข ๔.๔ 

ผลการด าเนนิการตามแผนฯ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5 มีการด าเนนิการ 

      ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน) 

     ๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้

ประโยชน์ได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ฝ่ายบ ริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ )  จัดท า

นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑)    

ที่หน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกัน

คุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษา

อบรมหรือสถาบันอื่น   ตลอดจน าไปเผยแพร่ให้หน่วยอื่น

สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้  โดยได้อัพโหลดไว้ในเว็บไซต์ของ

หน่วย (เอกสารหมายเลข ๕.๒)     

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

คู่มือแนวทางการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

การเผยแพร่คู่มอืแนว

ทางการด าเนนิงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในใน

เว็บไซต์ของหน่วย 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความส าคัญกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และให้ความร่วมมือในการด าเนนิงานเป็นอยา่งดี 

๒. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานปกติ 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๓ ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ต.อู๊ด   ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อู๊ด   ไทรผ่องศรี 

๒. ส.ต.อ.หญงิ ชรัญภัทร   ดวงตาปิยะชัย 

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

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

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย

ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์  

 อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึน้กับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ

หน่วยงานต้นสังกัด  

 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานต้ังแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป  

 หน่วยงานหรอืองค์กรระดับชาติ หรอืนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรม หรือ

เทียบเท่าขึน้ไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาต ิหรือนานาชาต ิทั้งภาครัฐและเอกชน  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒. การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๘๐ 

 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษา

อบรม และหรือตามจุดเน้นและจุดเดน่ของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๔. ไดรั้บการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

 ๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 



๑๑๓ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังหน่วย

ศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเดน่หรือจุดเนน้ของหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัตงิานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยศึกษาอบรม  

 ๓. รายงานผลการปฏิบัตงิานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้

เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา  พันธกิจ และ

วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผลการ

ด าเนนิงานและผลส าเร็จของการด าเนนิงานที่เกิดขึน้ จนถอืเป็นเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย

ศึกษาอบรมที่ไดรั้บการยอมรับ  

 ๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็น

แบบอย่างในการปฏิบัตทิี่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 

หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น  
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  

     ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๒ มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check)(๐.๒๕ คะแนน) 

     ๑.๔ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน) 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีการด าเนนิการ ดังนี้ 

 ก าหนดอัตลักษณ์ (เอกสารหมายเลข ๑.๑) ที่สอดคล้องกับ

ปรัชญา พันธกจิ และวัตถุประสงค์ของหน่วย (เอกสาร

หมายเลข ๑.๒)   

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

ทบทวนอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

แผนการปฏิบัตริาชการ

ประจ าปี ๒๕๕๙ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  มีการจัดท าแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ 

(เอกสารหมายเลข ๑.๓) 

 มีการด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ (เอกสารหมายเลข ๑.๔) 

 มีการรายงานผลการด าเนนิการ (เอกสารหมายเลข ๑.๕) 

มีการประเมินผลแผนการด าเนินการ (เอกสารหมายเลข ๑.๖) 

และประชุมหาแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการใน

ปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑.๗) 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

เอกสารการด าเนินการตาม

แผนพัฒนาผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๑.๕ 

หนังสือรายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๖ 

เอกสารการประเมินแผนฯ 

เอกสารหมายเลข ๑.๗ 

รายงานการประชุมการ

พัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ตามอัตลักษณ์ และ

แผนพัฒนาฯปี ๒๕๖๐ 

2 การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนมากกว่าร้อยละ ๘๐ 

(เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

๒.๑ แผนการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ ประจ าปี

งบประมาณ ๒๕๖๐ 

๒.๒ รายงานผลการ

ด าเนนิการตามแผนพัฒนาผู้

เข้ารับการฝึกอบรมตามอัต

ลักษณ์ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ

การด าเนนิการของหน่วยศกึษาอบรม และหรือตามจุดเน้น

และจุดเด่นของหน่วยศกึษาอบรม 

 มีการน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางในการพัฒนา

กิจกรรมการฝึกอบรมในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๓.๑) 

 เข้าร่วมการปรับปรุงต ารา/คู่มือ และการจัดท าแผนการสอน

หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจทุกปี (เอกสารหมายเลข 

๓.๒) 

 ด าเนนิการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางด้านยุทธวิธี

และปฏิบัตกิาร ตามอัตลักษณ์ของหน่วย (เอกสารหมายเลข 

๓.๓) เช่น หลักสูตรสืบสวนคดีอาญา มีการออกไปฝึก

ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีการปฏิบัติการติดตามจับกุมผู้ต้องหา

ตามคดคี้างเก่า ซึ่งประสบผลส าเร็จเป็นอย่างมาก (เอกสาร

หมายเลข ๓.๔) 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 

รายงานการประชุมการ

ด าเนนิการพัฒนาหลักสูตร

ให้สอดคลอ้งกับอัตลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 

เอกสารเกี่ยวกับการเข้าร่วม

ปรับปรุงต ารา/คู่มือ และการ

จัดท าแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสบิต ารวจ และ

หลักสูตรที่เกี่ยวกับยุทธวิธีอื่น  ๆ

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 

แถลงหลักสูตรและโครงการ  

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 

ผลการปฏิบัติการติดตาม

จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ

คดีค้างเก่า 

4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรอืส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก บก.ฝรก. มีผลการปฏิบัตงิาน

ที่สร้างคุณประโยชน์และคุณค่าให้แก่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ

และสังคม  และได้ รับการยกย่องในระดับ บก. ( เอกสาร

หมายเลข ๔) ยกตัวอย่างเชน่ 

 ๔.๑ ร.ต.อ.ทศพล จ าเริญกุล ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจาก

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้มีผล      

การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมดีเด่น จาก ภ.จว.ภาค ๓ 

  

เอกสารหมายเลข ๔ 

๔.๑ ภาพและข่าวการปฏิบัติงาน

ของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  

๔ . ๒  ผ ล ง า นดี เ ด่ น ข อ ง

ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  ๔.๒ ร.ต.อ.ระมัด มาเอี่ยม ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ราชการดีเด่นด้านการสืบสวนจับกุมยาเสพติด จาก 

บก.น.๘ 

 ๔.๓ ส.ต.ต. ณัฐวุฒิ บุญมา ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรนักเรยีนนายสบิต ารวจ (นสต.) ได้รับโล่ดีเด่นยกย่องให้

เป็น “สายตรวจดีเดน่” จาก บก.น.๘ 

 ๔.๔ ส.ต.ต.นฤพนธ์ บูรณ์เจริญ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ (นสต.) ได้รับโล่ดีเด่นยกย่อง

เป็น “สายตรวจดีเดน่” จาก บก.น.๘ 

 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ข้อ จ านวน ๔ ข้อ ๔ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.

ฝรก. 

๒. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมให้เป็นระบบ และมีระบบการติดตาม

ผลงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๔ เอกลักษณ์หน่วยศกึษาอบรม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑. พ.ต.ท.สมศักด์ิ  อรุณพันธ์ 

๒. พ.ต.ท.ปรชีา  จินรัตน์ 

 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.ต.อู๊ด  ไทรผ่องศรี 

๒. ร.ต.อ.หญงิ ธัญนิชา  อินทรเ์ภา 

๓. ด.ต.หญงิ พิกุล  พรมอุทิศ 

๔. ส.ต.อ.หญงิ สนีิรัตน์  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 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมลีักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเดน่/ความช านาญ/ความเช่ียวชาญ 

ตามพันธกจิ/วัตถุประสงค์และบรบิทของหน่วยศึกษาอบรม  

 เอกลักษณ์ หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่น

เป็นหน่ึงของหน่วยศึกษาอบรม  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิการ 

  ๑.๑  ก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได ้(๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒  นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. มีการด าเนนิการ 

  ๒.๑  มีการก าหนดตัวบ่งช้ีในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

  ๒.๒  มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัตทิี่ชัดเจนและต่อเน่ือง 
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 ๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์ 

 ๕. มีการด าเนนิการ 

  ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

  ๕.๒  มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วย

ศึกษาอบรม นิยามความหมาย และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน  

 ๒. เอกสารหลักฐานการก าหนดตัวบ่งช้ี และระดับความส าเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม  

 ๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเน่ือง  

 ๔. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการ

ขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัตอิย่างสมบูรณ์  

  ๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลไปใช้ในการ

ปรับปรุงพัฒนา 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนนิการ 

๑.๑ ก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและ

ปฏิบัตไิด้ (๐.๓๓ คะแนน) 

๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 

(๐.๓๓ คะแนน) 

๑.๓ มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม

อย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)  
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  บก.ฝรก.ได้ร่วมกันประชุม (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 

เพ่ือก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วย  ผลการประชุมสรุปว่ายังคงใช้

เอกลักษณ์เดิมที่เคยก าหนดไว้  คือ “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธี

ต ารวจของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ” ซึ่งได้ให้ค านิยาม

เอกลักษณ์ไว้ว่า “ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจกลางเป็นแหล่งรวมการ

ฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธีต ารวจให้แก่ข้าราชการต ารวจทั่ว

ประเทศ”  เหตุผลที่ก าหนดเอกลักษณ์เช่นนี้ เน่ืองจาก ผลการ

ด าเนนิงานของ บก.ฝรก.ที่ผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๑.๒) เป็น

ที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า บก.ฝรก.เป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความ

เช่ียวชาญในด้านการฝึกยุทธวิธีต ารวจต่างๆ เน่ืองจากได้รับ

มอบหมายภารกิจจาก ตร.ให้จัดการฝกึอบรมเฉพาะทาง พัฒนา

หลักสูตรการฝึกอบรมยุทธวิธี  พัฒนาคู่มือและแนวทางการ

ฝึกอบรม  ตลอดจนการยกระดับการฝึกอบรมด้านยุทธวิธีให้

เทียบเท่ามาตรฐานสากล (เอกสารหมายเลข ๑.๓)  

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ด าเนินการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ ของ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

การพัฒนาหลักสูตร แนว

ทางการฝึกอบรม 

 

๒ มีการด าเนนิการ 

๒.๑ มกีารก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

๒.๒ มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ 

คะแนน) 

มีการประชุมเพ่ือก าหนดตัวบ่งช้ีในการวัดเอกลักษณ์ของของ 

บก.ฝรก. ดังน้ี 

๑. มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านยุทธวิธีต ารวจตาม

ลักษณะที่ไดนิ้ยามไว้ครบทุกหลักสูตร ดังนี ้

๑. การรอดพ้นภยันอันตรายของเจ้าหน้าที่ (Officer 

Survival Tactic/OST) (เอกสารหมายเลข ๒.๒) 

๒. การปฏิบัตกิารในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๓)  

  

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

รายงานการประชุมการ

จัดท าแผนปฏิบัตริาชการ 

ประจ าปี ๒๕๖๐ 

เอกสารหมายเลข ๒.๒–๒.๑๔ 

การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๓. การหยุดยานพาหนะและการควบคุมดูบุคคล 

(Vehicle Stop & Occupant Control/VSOC 

(เอกสารหมายเลข ๒.๔) 

๔. การปฐมพยาบาลขัน้สูง (Advanced First Aid/AFA) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๕)   

๕. การยิงปืนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic 

Firearms) (เอกสารหมายเลข ๒.๖) 

๖. การยิงปืนพกขั้นสูง  (Advanced Firearms) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๗) 

๗. ผู้เข้าเผชญิเหตุคนแรก (First Responder) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๘)   

๘. การเจรจาต่อรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis 

Negotiation) (เอกสารหมายเลข ๒.๙) 

๙. การขับขี่รถยนต์ขับเคลื่อน ๔ ล้อ (๔ × WD) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๐) 

๑๐. การป้องกันการโจมตีเป้าหมายอ่อนแอ (Preventing 

Attack on Soft target) (เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) 

๑๑. การอารักขาบุคคลส าคัญ (VIP Protection) 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๒) 

๑๒. การควบคุมฝูงชนและการใช้อุปกรณ์พิเศษส าหรับ

การควบคุมฝูงชน  (เอกสารหมายเลข ๒.๑๓) 

๑๓. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (Rescue) (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๔) 

ระดับความส าเร็จของตัวบ่งช้ีนี ้ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. มีการพัฒนาหลักสูตรทางยุทธวิธีต ารวจ โดยด าเนินการ

จัดการฝกึอบรมหลักสูตรเฉพาะทางยุทธวิธตี ารวจเพ่ิมขึ้นจากที่

ได้นิยามไว้ 

ระดับความส าเร็จของตัวบ่งช้ีนี ้ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

 เกณฑ์การให้คะแนนเอกลักษณ์ คือ น าคะแนนจาก

ข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ไดค้ือ คะแนน

ของเอกลักษณ์ 

 ดั ง น้ั น  ผลการด า เ นิ นกา ร ในด้ านอั ตลั กษณ์  มี

รายละเอียด ดังน้ี 

๑. มีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรด้านยุทธวิธีต ารวจ

ตามลักษณะที่ไดนิ้ยามไว้ครบทุกหลักสูตร ดังน้ัน ตัวบ่งชี้นี้ได้ ๕ 

คะแนน 

๒. มีการพัฒนาหลักสูตรทางยุทธวิธีต ารวจ โดย

ด าเนินการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะทางยุทธวิธีต ารวจ

เพ่ิมขึ้นจากที่ได้นิยามไว้ จ านวน ๑๙ หลักสูตร ซึ่งเกินร้อยละ 

๒๐ ดังน้ัน ตัวบ่งช้ีน้ีได้ ๕ คะแนน 

 น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย 

๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือ คะแนนของเอกลักษณ์  ซึ่งได้เท่ากับ ๕ 

คะแนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๕ 

หลักสูตรฝึกอบรมทางยุทธวิธี

เพ่ิมเติม 

 

 

 

 

3 มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน

และต่อเนื่อง 

 บก.ฝรก.มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ ชัดเจนในการ

ด าเนนิงานขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  มีการ

มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร

ต่างๆ  มีการรายงานผลการด าเนินงานที่ชัดเจนไปยังหน่วยงาน

ต้นสังกัด 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับ

กระบวนการและกลไก

ขับเคลื่อนสูก่ารปฏิบัติ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม 

 บุคลากรใน บก.ฝรก.มีส่วนร่วมในการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับ  โดยมีค าสั่งมอบหมายหน้าที่เป็น

คณะผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตรต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

ค าสั่งต้ังกองอ านวยการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ และ

ค าสั่งมอบหมายหนา้ที่คณะ

ผู้รับผิดชอบประจ าหลักสูตร

ต่างๆ 

5 มีการด าเนนิการ 

๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 

๕.๒ มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุง

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม  โดยมีการ

ประเมินความพึงพอใจในการจัดหลักสูตรในภาพรวม จากน้ันท า

การประมวลผลเพ่ือสรุป  และรายงานผลการประเมินให้

ผู้บังคับบัญชาทราบ  พร้อมทั้งน าผลการประเมินไปพัฒนา

ปรับปรุงการด าเนนิงานในปีถัดไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวิเคราะห์และ

ประเมินผล 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธีต ารวจ  ซึ่งมีความ

พร้อมในดา้นสถานที่ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก และวิทยากร 
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ตัวบ่งชี้ที ่๑๕ ความส าเร็จของโครงการหรอืกจิกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน  

หรอืแก้ปัญหาของสังคม  

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี:้   

๑.พ.ต.อ.หญงิ  กานต์ชนก   บุญศิวนนท์ 

๒.พ.ต.อ.วิชาธร  ผิวพรรณ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

๑. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร   ลบล้ าเลิศ 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ   ศรีวิชัยมูล  

๓. ร.ต.อ.หญงิ สุนัดดา   บุนนาค 

๔. ร.ต.อ.หญงิ ประจักษ์   หาญแรง 

๕. ร.ต.ต.หญงิ อรสุมน  มีแสงเพ็ชร 

โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๑๖-๒๖๒๔ 

            : ๐๘๑-783-6537 

โทรศัพท์ : ๐๘๕-๑๓๖-๑๑๐๒ 

            : ๐๘๙-๕๖๔-๑๙๑๙ 

 : ๐๘6-๑73-0873 

            : ๐๘1-114-7938 

 : ๐๙๓-๙๙๖-๙๒๒๔ 

E-mail : aoypupu@hotmail.com 

 

E-mail  : nok_lert@hotmail.com 

           : vios3753@gmail.com 

 : apt.cptd@gmail.com 

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ  

วัตถุประสงค์ :  

 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า ป้องกันหรือการแก้ปัญหา

สังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือ

เป็นต้นแบบให้แก่หนว่ยงานอื่นได้  

 การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น า 

ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหาสังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหา

สังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีมีส่วนร่วมในการก าหนดทศิทางการด าเนนิงาน  

 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานต้ังแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป  

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

เทียบเท่าขึน้ไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาต ิหรือนานาชาต ิหรือภาครัฐและเอกชน  

 หมายเหตุ หน่วยงานระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการ

เดยีวกัน ส าหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงานต้นสังกัด  
 

ประเด็นการพจิารณา  

 ๑. มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๒  มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

  ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 

 ๒ การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่ารอ้ยละ ๘๐  

 ๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม  

 ๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

  ๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา  

 ๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น า ป้องกัน หรือ

แก้ปัญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ  

 ๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดยมี

บทบาทในการช้ีน า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในดา้นต่าง ๆ  

 ๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึง่จะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการ

ประเมินความรูค้วามเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน  

 ๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ

สังคมจากการด าเนนิงานของโครงการ  

 ๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือ

กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  

 ๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการไดรั้บการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาต ิ 
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ผลการด าเนนิงาน 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนนิงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๒ มีการด าเนนิการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 

๑.๔ มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง(Act)(๐.๒๕ คะแนน)  

 กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีโครงการในการ

ช้ีน าและ/หรือแก้ปัญหาสังคม(สิ่ งเสพติด อุบั ติภัย และจิต

สาธารณะ) ดังน้ี (เอกสารหมายเลข ๑.๑-๑.๔) 

๑. โครงการรัตนโกสนิทร์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด ซึ่งเป็น

โครงการที่ ให้ความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนและชุมชน  ผู้เข้าร่วม เป็นนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาจ านวน 16 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช

บวรนิเวศ ศาลายา จัดการฝึกอบรม ณ บก.ฝรก. ในวันที่ 9 ถึง 11 

ตุลาคม 2560 

๒. โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. เป็นโครงการที่แสดงให้

เห็นถึงความมีจิตสาธารณะของข้าราชการและนักเรียนนายสิบต ารวจ  

ที่ออกไปท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนใน

บริเวณใกล้เคียง เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ันๆ ซึ่งออกไป

ด าเนินกิจกรรม ๙ แห่ง คือ 

1)  ชุมชนศาลายา  ริมคลองมหาสวัสดิ์   

2) โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน   

3)  โรงเรียนนุ่มประสงค์   

4) วัดปุรณาวาส   

5) โรงพยาบาลพุทธมณฑล   

 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

โครงการรัตนโกสินทร์รวม

ใจ ต้านภัยยาเสพติด 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

โครงการจิตอาสา ของ บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

โครงการ จิตอาสา พลัง

แผ่นดิน น้อมใจถวายพ่อ

หลวง รัชกาลที่ 9 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์

ดอกไมจ้ันทนพ์ระราชทาน 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 6) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

(บ้านนนทภูมิ)   

7) สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม   

8) มูลนิธเิด็กบ้านทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔   

วัดป่ามณีกาญจน์ 

๓. โครงการ จิตอาสา พลังแผ่นดิน น้อมใจถวายพ่อ

หลวง รัชกาลที่ 9  เป็นการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนใน

การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง โดยให้ข้าราชการต ารวจ 

นักเรียนนายสิบต ารวจและครอบครัว จ านวน 456 คน  ได้

ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภักดีและส านึกในพระมหา

กรุณาธิคุณ  โดยร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ์  ปลูกดอกดาวเรืองหน่ึงแสนต้น ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.

ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สามพราน จว.นครปฐม 

ในช่วงเดอืน ต.ค.ก่อนพระราชพิธถีวายพระเพลงิ 

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 เป็นโครงการเพ่ือให้ นักเรียนนายสิบต ารวจ 

ข้าราชการต ารวจและครอบครัวแสดงถึงความจงรักภักดีและการ

มีส่วนร่วมทั้งก าลังกาย ก าลังความคิดและสติปัญญา น าความรู้

และทักษะในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ไปสร้างสรรค์ต่อยอด

สร้างอาชีพแก่ตนเองได้ ณ บก.ฝรก.ในวันที่ 23-31 ส.ค.60 

 ซึ่งในการด าเนินโครงการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นน้ัน ได้มี

การด าเนนิการตามวงจรเดมมิ่ง (PDCA) กล่าวคือ 

 ๑. มีการวางแผน (Plan) โดยมีการเขียนโครงการ ก าหนด

วัตถุประสงค์  เป้าหมาย วางกรอบแนวทางการด าเนนิการไว้

ครบถ้วน 

 ๒. มีการด าเนนิการตามแผน (Do) โดยมีการก าหนด

ผู้รับผิดชอบในแตล่ะโครงการให้ด าเนนิการตามโครงการที่วางไว้ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  ๓. มีการตรวจสอบและประเมิน(Check) โดยมีการก ากับ

ดูแลจากผู้บั งคับบัญชา มีการประเมินโครงการว่าบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 

 ๔. มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) เมื่อสรุปผล

การประเมินแล้ว มีการรายงาน ผบก.ทราบเพ่ือสั่งการ  และมี

การน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการในคราว

ต่อไป 

 

2 การด าเนนิงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 

 การด าเนินการตามแผนบรรลุเป้าหมายมากกว่าร้อยละ 

๘๐ (เอกสารหมายเลข ๒) ในทุกโครงการที่ได้ด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

สรุปผลการด าเนินโครงการ

ต่างๆ 

๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 

 ผลการด าเนนิงานโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์และ

สร้างคุณค่าต่อสังคม ดังน้ี 

๑. โครงการรัตนโกสินทร์รวมใจ ต้านภัยยาเสพติด 

(เอกสารหมายเลข ๑.๑) เป็นโครงการที่ให้ความรู้ด้านการป้องกัน

ตัวให้ห่างจากยาเสพติดและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาจ านวน 16 คน โรงเรียนรัตนโกสินทร์

สมโภชบวรนิเวศ ศาลายา  ส่งผลให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด และทราบวิธีปฏิบัติตนให้ห่างไกลยา

เสพติด  ถือเป็นเกราะป้องกันการเกิดปัญหาสังคม และเป็นการ

ลดอาชญากรรมอีกทางหน่ึง   

๒. โครงการจิตอาสา ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข 

๑.๒) เป็นโครงการที่แสดงให้เห็นถึงความมีจิตสาธารณะของ

ข้าราชการและนักเรียนนายสิบต ารวจ  ที่ออกไปท ากิจกรรม

บ าเพ็ญประโยชน์แก่ วัด โรงเรียน และชุมชนในบริเวณใกล้เคียง 

เพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนน้ันๆ ซึ่งออกไปด าเนินกิจกรรม   

๙ แห่ง คือ 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

โครงการรัตนโกสินทร์รวม

ใจ ต้านภัยยาเสพติด 
 

 

 

 

 
 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

โครงการจิตอาสา ของ บก.

ฝรก. 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 1) ชุมชนศาลายา  ริมคลองมหาสวัสดิ์  ด าเนินการ

ก าจัดผักตบชวา  ท าให้การสัญจรทางน้ าเป็นไปด้วยความสะดวกมาก

ขึน้  นอกจากน้ียังท าความสะอาดถนน  ก าจัดขยะในบริเวณชุมชน  ท า

ให้เกิดสุขอนามัยที่ดี  

2) โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน  จ.นครปฐม เป็น

โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา มีนักเรียนทั้ง

โรงเรียนจ านวน ๔๗ คน  มีครู ๓ คน  บก.ฝรก.ได้ด าเนินการปรับปรุง

ภูมิทัศน์  ทาสีเคร่ืองเล่นของเด็ก ซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ช ารุดให้

กลับมาใช้งานได้ ปรับพื้นที่รกร้างออก และปรับเป็นแปลงปลูกผัก 

รื้ออาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้งานไม่ได้ออก เพ่ือให้นักเรียนใช้

ชีวิตได้อยา่งปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

3)  โรงเรียนนุ่มประสงค์ จ.นนทบุรี เป็นโรงเรียนที่เปิด

สอนในระดับช้ันอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ ๓ มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 

๑๖๗ คน  ผู้บริหารและครูจ านวน ๒๔ คน  ได้ไปด าเนินการ

ปรับปรุงภูมทิัศน์  ท าความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงเรียน ตัดหญ้า 

โค่นต้นไมท้ี่รกออก เพ่ือป้องกันสัตว์ร้าย   

4) วัดปุรณาวาส โดยด าเนินการเดินตามรอยบาตร ท า

ความสะอาดบริเวณวัด   

5) โรงพยาบาลพุทธมณฑล โดยด าเนินการช่วยเข็นรถ

ผู้ป่วยที่มีจ านวนมาก ร้องเพลงให้ก าลังใจผู้ป่วย และช่วยปรับภูมิทัศน์    

6) สถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพปากเกร็ด 

(บ้านนนทภูมิ) โดยด าเนินการช่วยบริจาคสิ่งของ และช่วยดูแลเด็ก 

ป้อนอาหาร และช่วยปรับภูมิทัศน์ 

7) สถานสงเคราะห์คนชรา นครปฐม โดยด าเนนิการ

ให้ความบันเทิงผู้สู งอายุ เ ช่น  ร้องเพลง  เ ต้นร า  เป็นต้น  

นอกจากน้ียังได้บริจาคทรัพย์ให้แก่ผู้สูงอายุทุกท่านได้มีไว้ใช้จ่าย

สว่นตัว เลี้ยงอาหารกลางวัน  และช่วยปรับภูมิทัศน์ 
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ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

8) มูลนิธเิด็กบ้านทานตะวัน พุทธมณฑล สาย ๔ ซึ่ง

มีวัตถุประสงค์ที่จะเป็นแหล่งฟ้ืนฟูสุขภาพและพัฒนาการของเด็ก

ขาดสารอาหารและพัฒนาการช้า เด็กถูกทารุณกรรม ถูกทอดทิ้ง 

อายุแรกเกิดถึง ๑ ปี ๖ เดือน และให้ความช่วยเหลือครอบครัว

ของเด็กแรกเกิดถึง ๔ ปีที่ประสบปัญหาเดอืดร้อนเฉพาะหน้าอันมี

ผลสะท้อนสู่การเลี้ยงดูเด็กที่ไม่เหมาะสม ซึ่งจะมีเด็กพักฟ้ืน 

จ านวน ๕๐ – ๑๐๐ คนต่อปี หมุนเวียนเข้า – ออก โดยได้

ด าเนนิการปรับภูมิทัศน์ ช่วยดูแลเด็ก และบรจิาคสิ่งของ 

9) วัดป่ามณีกาญจน์ จ.นนทบุรี โดยได้ด าเนินการ

บ าเพ็ญประโยชน์ท าความสะอาดวัด  ปรับภูมิทัศน์  และช่วยเหลือ

พระสงฆ์ตามจ าเป็น 

๓. โครงการ จิตอาสา พลังแผ่นดิน น้อมใจถวายพ่อ

หลวง รัชกาลที่ 9 (เอกสารหมายเลข ๑.๓)  เป็นการเตรียมความ

พร้อมและสนับสนุนในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง โดย

ให้ข้าราชการต ารวจ นักเรียนนายสิบต ารวจและครอบครัว 

จ านวน 456 คน  ได้ร่วมกันแสดงความอาลัย ถวายความภักดี

และส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ   โดยร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.

ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ปลูกดอกดาวเรืองหน่ึงแสน

ต้น ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.สาม

พราน จว.นครปฐม  

๔. โครงการจิตอาสาประดษิฐ์ดอกไม้จันทน ์พระราชทาน 

(เอกสารหมายเลข ๑.๔) เป็นโครงการเพ่ือให้นักเรียนนายสิบ

ต ารวจ ข้าราชการต ารวจและครอบครัวแสดงถึงความจงรักภักดี

และการมีส่ วนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จั นท น์  เ พ่ือทูล เกล้ า

ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธถีวายพระเพลิงพระบรมศพพระ

บาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

โครงการ จิตอาสา พลัง

แผ่นดิน น้อมใจถวายพ่อ

หลวง รัชกาลที่ 9 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๑.๔ 

โครงการจิตอาสาประดิษฐ์

ดอกไมจ้ันทนพ์ระราชทาน 
 

 

 

 



๑๓๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

ข้อที ่ ผลการด าเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕. กิจกรรมการฝึกปฏิบัติงานสืบสวนของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมหลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ณ ศูนย์สืบสวน บช.น. 

ซึ่งไดติ้ดตามสบืสวนหมายจับคดคี้างเก่าไดจ้ านวนมาก  ก่อให้เกิด

การจับกุมผู้ ต้องหาตามหมายจับ  ซึ่ ง เป็ นการลดปัญหา

อาชญากรรมในสังคม  และสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานด้าน

การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ ตร. ได้เป็นอย่างดี 

(เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เ อ ก ส า ร แ ล ะ ภ าพถ่ า ย

สรุปผลการฝึกปฏิบัติงาน

สืบสวนของผู้ เข้า รับการ

ฝึ กอบรมหลั กสู ตรกา ร

สบืสวนคดีอาญา 

4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 

หรอืส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 ผลการด าเนินโครงการเป็นที่ยอมรับและได้รับการยก

ย่องในระดับอ าเภอพุทธมณฑล (เอกสารหมายเลข ๔)  

เอกสารหมายเลข ๔ 

ใบประกาศยกย่องการ

ด าเนนิโครงการจาก

นายอ าเภอพุทธมณฑล 

๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรอืชาติ หรือนานาชาติ 

 ผลการด าเนินโครงการเป็นที่ยอมรับและได้รับการยก

ย่องในระดับจังหวัดนครปฐม (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

การยกย่องผลการด าเนิน

โครงการ/กิจกรรมจากผู้ว่า

ราชการจังหวัด 

 

การประเมินตนเอง 

 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

๔ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

มีการประสานความร่วมมือในการด าเนนิโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดต่ีอกัน 

 

 



๑๓๑ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

 

 

ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 จากการตรวจประเมินตนเอง ๑๕ ตัวบ่งชี้ ของกองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ได้คะแนน

เฉล่ียผลการประเมิน ๔.๘๓ อยู่ในระดับ ดมีาก  รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน มีดังนี้ 
 

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 

กลุ่มตัว

บ่งชี ้

พื้นฐาน 

 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม    

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ๗ ๕ ดมีาก 

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ      

    ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

๗ ๔.๘๔ ดมีาก 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนน้ผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ๗ ๕ ดมีาก 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    

๔. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ๗ ๕ ดมีาก 

๕. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดษิฐ์ที ่

    น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรอืวิชาชีพ 
๗ ๕ ดมีาก 

ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม    

๖. ผลของการด าเนนิโครงการบรกิารทางวิชาการและวิชาชีพ

ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

๗ ๕ ดมีาก 

ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    

๗. การสง่เสริมและสนับสนุนดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ๗ ๕ ดมีาก 

ด้านการบรหิารและพัฒนาหน่วยศกึษาอบรม    

๘. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ไดรั้บการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ ๗ ๕ ดมีาก 

๙. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม ๗ ๔.๗๕ ดมีาก 

๑๐. การบรหิารความเสี่ยง ๗ ๕ ดมีาก 

๑๑. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ 

      เรียนรู้ 
๗ ๔.๖๔ ดีมาก 
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กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี้ น้้าหนัก คะแนน ระดับคุณภาพ 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน    

๑๒. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๘ ๕ ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ๘๕ ๔.๘๕ ดีมาก 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 

อัตลักษณ์/

เอกลักษณ ์

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ ์    

๑๓. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ 

      ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
๕ ๔ ดี 

๑๔. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ ๕ ดมีาก 

ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ๑๐ ๔.๕๐ ดี 

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรการ

ส่งเสรมิ 

ด้านมาตรการส่งเสรมิ    

๑๕. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา     

      อบรมช้ีน า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 
๕ ๕ ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ๑๕ ตัวบ่งชี ้ ๑๐๐ ๔.๘๓ ดีมาก 

 

๓.๒  แนวทางการพัฒนา 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ๑๕ ตัวบ่งช้ีดังกล่าวข้างต้น ของกองบังคับการฝึกอบรม

ต ารวจกลาง ได้มกีารวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา เพ่ือน าไปสู่การ

ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

โดยมีรายละเอียด ดังน้ี.- 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. ครู/อาจารย์ และวิทยากรที่สอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้

ความสามารถเฉพาะทาง  มีความรู้เชิงลึกในเร่ืองที่สอน  สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนมีความรู้ความ

เข้าใจอย่างแท้จริง และสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัตงิานในอนาคตได้ 

2. หลักสูตรต่างๆ ที่ บก.ฝรก.ด าเนนิการจัดขึน้น้ันมีจ านวนมาก  หลากหลาย  และครอบคลุม

การปฏิบัตงิานของข้าราชการต ารวจเกอืบทุกด้าน  จึงเป็นประโยชน์ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในการ

พัฒนาความรู ้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัตงิานของจน  ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพ

การปฏิบัตงิานของบุคลากรของส านักงานต ารวจแห่งชาตอิย่างแท้จริง 
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3. มกีาารสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือน าข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

4. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ 

5. บก.ฝรก.ได้รวบรวมแถลงหลักสูตรไว้ทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรม ท าให้ครูอาจารย์

สะดวกในการท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรการศึกษา

อบรม 

6.  ครูอาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างด ี 

เน้นให้ผู้เรยีนได้ลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ 

7.  ครูอาจารย์ได้มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลท าให้สามารถพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์มคีวามสามารถในการน าองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดท านวัตกรรมเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่าง ๆ 

๒. นวัตกรรมที่จัดท าขึน้เป็นประโยชน์และเป็นเคร่ืองช่วยฝึกที่มีคุณภาพ   ท าให้การฝึกยิงปืน

และยุทธวิธมีีประสทิธิภาพมากขึน้ 

๓. นวัตกรรมที่จัดท าขึน้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ไดต้รงตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมาย

ที่ต้ังไว้ 

๔. บก.ฝรก.มีครูที่มีคุณภาพ  มุ่งเนน้ถึงประโยชน์ที่เกิดแก่ผู้เรยีนเป็นส าคัญ  สามารถดัดแปลง

วัสดุอุปกรณ์ที่หาง่ายมาผลิตนวัตกรรมการเรียนการสอนได้ 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดท านวัตกรรมสื่อการสอนในการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 
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 แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด้าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด้าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 ค ว ร ข อ รั บ ก า ร

สนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดท านวัตกรรม

สื่ อการสอนในการ

ฝึ ก อบรมหลั กสู ต ร

ต่างๆ เพ่ิมมากขึ้น 

 กลุ่ ม ง า นอ าจ า ร ย์ แล ะฝ่ า ย

ปกครองฯควรแสวงหาความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

เ พ่ื อ ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น

งบประมาณเพ่ิมเตมิ  

 พ.ย. ๒๕๖๐  กอจ. 

 ฝ่ายปกครองฯ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบรกิารวิชาการแก่สังคม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานขอรับการสนับสนุน

วิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติต่างๆ  รวมทั้งสถานที่ฝึกอบรมอย่างต่อเน่ือง  

๒. สามารถให้บริการทางวิชาการด้านกิจการต ารวจส าหรับหน่วยงานภายนอกได้อย่าง

เหมาะสม  รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มกีิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรมจ านวนมากและมีความหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และน าไปบูรณาการในการด าเนนิชีวิต เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่และคุณภาพชีวิต 

ที่ดี 
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการบรหิารและพัฒนาหน่วยศกึษาอบรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ครู/อาจารย์ ได้รับการพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ือง โดยจัดให้เข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา 

ศึกษาดูงาน เพ่ือน าความรู้ที่ไดรั้บมาพัฒนาการเรียนการสอน 

๒. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 

๓. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ท าให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 

๔. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการบรหิารความเสี่ยง   

๕. มีการรายงานผลการด าเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ  

๖. บก.ฝรก.มีความพร้อมในดา้นอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อ

การเรียนรู้    

๗. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการจัดระบบสาธารณูปโภคที่ดี มีการซ่อมบ ารุงอยู่เสมอ  

บุคลากรในหน่วยงานมีความตระหนักและให้ความร่วมมือใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. บุคลากรที่ด าเนินการเร่ืองบริหารความเสี่ยงมีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงาน

ในหน้าที่ต่อคนเกินก าลัง เน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย 

๒. ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะทางในการบริหารจัดการห้องสมุด 

การจัดระบบสารสนเทศห้องสมุด 

๓. บก.ฝรก.มีความพร้อมในดา้นแหลง่การเรียนรู้  และมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้  ควร

ปรับเปลี่ยนกฎระเบียบปกครอง ให้ นสต. ได้มีโอกาสได้ใช้แหล่งเรียนรู้ต่างๆ ได้เต็มที่  แม้ที่ผ่านมาได้มี

การปรับเปลี่ยนไปบ้างแล้ว  แต่ในทางปฏิบัติยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเท่าที่ควร เช่น การใช้โทรศัพท์ 

โน้ตบุ้ค เป็นต้น 
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แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน

ตนเอง 
วิธีการด้าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด้าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 บุคลากรที่ด าเนินการเร่ือง

บ ริ ห า ร ค ว า ม เ สี่ ย ง มี ไ ม่

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

 ปรับเกลี่ยก าลังพลให้มี

ความสมดุลกับภาระงาน

ที่ปฏิบัต ิ

 ต.ค.-พ.ย.

๒๕๖๐       

 ฝ่ายอ านวยการ 

 ควรสรรหาบรรณารักษ์ หรือ

บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ

ทางในการบริหารจัดการ

ห้ อ ง สมุ ด  ก า รจั ด ร ะบบ

สารสนเทศห้องสมุด 

 จัดหาบรรณารักษ์ หรือ

บุคลากรที่มีความรู้เฉพาะ

ทางในการบริหารจัดการ

ห้องสมุดมาปฏิบัติงาน 

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๑ 

 ฝ่ายอ านวยการ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 ป รับ เ ป ลี่ ย น กฎ ระ เ บี ย บ

ปกครอง  ให้  นสต.  ได้ มี

โอกาสได้ ใ ช้แหล่ ง เ รียน รู้

ต่างๆ ได้เต็มที่ แม้ที่ผ่านมา

ได้มีการปรับเปลี่ยนไปบ้าง

แล้ว   แต่ในทางปฏิบั ติ ยัง

ไม่ ได้ มี ก าร เปลี่ ยนแปลง

เท่าที่ควร 

 ประชุมหารอืการปกครอง

บังคับบัญชา นสต. ใน

เ ร่ืองการใช้ เทคโนโลยี

สื่อสาร และแหล่งเรียนรู้

ในการสบืค้น 

 เดอืน เม.ย.๖๑  ฝ่ า ยป กค รอ ง

และกิจการการ

ฝึกอบรม 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 กอจ. 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน  ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความส าคัญกับการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

และให้ความร่วมมือในการด าเนนิงานเป็นอยา่งดี 

๒. กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลางมีระบบและกลไกในการด าเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานปกติ 

 



 
 

๑๓๗ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง ปี 25๖๐ 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีแผนการปฏิบัติงานประจ าปีและแผนพัฒนาผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามอัตลักษณ์ของ บก.

ฝรก. 

๒. ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเช่ียวชาญในการฝึกยุทธวิธีและปฏิบัติการ

ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๓. บก.ฝรก.มีศักยภาพในการด าเนนิการฝึกอบรมหลักสูตรทางยุทธวิธตี ารวจ  ซึ่งมีความพร้อม

ในดา้นสถานที่ อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก  และวิทยากร 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมให้เป็นระบบ และมีระบบการติดตาม

ผลงานของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมอยา่งตอ่เน่ือง 

 

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป  

ข้อเสนอแนะจากการ

ประเมินตนเอง 
วิธีการด้าเนนิการ 

ระยะเวลา

ด้าเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

 ควรพัฒนากระบวนการ

ติดตามผลการ

ปฏิบัตงิานของผู้ส าเร็จ

การศึกษาอบรมให้มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 จัดท าขอ้มูลสารสนเทศผู้เข้า

อบรมให้เป็นระบบ โดยเฉพาะ

เบอร์โทรศัพท์ e-mail 

ตลอดจนช่องทางการติดต่อ

ทางโซเชียลมเีดยี เช่น ID Line/ 

Instagram/ Facebook  

 ตลอด

ปีงบประมาณ      

๒๕๖๑ 

 ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม   

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. มีการประสานความร่วมมือในการด าเนนิโครงการกับชุมชน โรงเรียน องค์การปกครอง

สว่นท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นในกระบวนการยุติธรรม ซึ่งท าให้เกิดสัมพันธภาพอันดต่ีอกัน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๘ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



ผนวก ก 
 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

หนวยศึกษาอบรม            กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง                  .S 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

ขอมูลท่ัวไป      

๑.  จํานวนผูบริหาร      

๑.๑ ผบก. คน - 1 ๑  

๑.๒ รอง ผบก. คน - 2 ๔  

๑.๓ ผกก. คน ๑ 4 ๔  

๑.๔ รอง ผกก. คน ๒ 4 ๖  

๒.  จํานวนครู/อาจารยท้ังหมด      

๒.๑ บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงครู/อาจารย คน ๘ 9 ๘  

๒.๒ บุคลากรท่ีทําหนาท่ีครูฝก คน ๓๒ 18 ๑๔  

๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย

และครูฝก 
     

๓.๑ ระดับตํ่ากวาปริญญาตรี คน ๖๑ 1 ๑  

๓.๒ ระดับปริญญาตรี คน ๘๐ 10 ๑๔  

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน ๑๗ 6 ๖  

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - 1 ๑  

๓.๕  อ่ืน ๆ คน - - -  

๔. จํานวนอาจารยพิเศษ      

๔.๑ ภายใน คน ๘ 295 ๒๖๕  

๔.๒ ภายนอก คน ๙๗ 67 ๗๒  

๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ      

บุคลากรสายสนับสนนุ คน - 80 ๑๐๔  

๖. จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด      

๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
(นสต.) 

คน - ๓๖๐ ๓๖๐  

๑๓๙ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

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

คน - ๑๘๗ 243  

๓ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน - ๕๐ 42  

๔ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน) 

คน - ๔๓ 51  

๕ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

คน - 41 53  

๖ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการจราจร (ประทวน) 

คน - 50 44  

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

คน - 48 35  

๘ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน - 94 85  

๑๔๐ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๙ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 
(ประทวน) 

คน - 66 69  

๑๐ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมา
เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน 
(กอป.) 

คน - - 95  

๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - ๒๔๐ 118  

๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

คน - 37 39  

๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนท่ี 
97 

คน - 
๙๐ 

4๖  

๑๔ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนท่ี 
98 

คน - ๕0  

๑๕ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 1) 

คน - 43 41  

๑๖ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 2) 

คน - 44 44  

๑๗ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

คน - ๑๖ 42  

๑๘ หลักสูตร สว.รุน 158 คน - - 168  

๑๙ หลักสูตร สว.รุน 161 คน - - 192  

๒๐ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๑๔๑ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๒๔ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนท่ี 1 

คน - 40 40  

๒๕ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนท่ี 2 

คน - 4๒ 40  

๒๖ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)  

คน - 40 40  

๒๗ หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมเจาหนาท่ีรักษาสันติภาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

คน - ๔๐ 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 39 40  

๑๔๒ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖๐ 

 



รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

๔๓ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔๔ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๔๕ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๓ 

คน - - 40  

๔๖ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๔ 

คน - - 40  

๔๗ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๕ 

คน - - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

๕๓ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕๔ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๕๕ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๕๖ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕๗ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

๖๒ โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๕ 

คน - - 40  

๖๓ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๖๔ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๖๕ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ 

คน - - 40  

๖๖ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๔ 

คน - - 40  

๖๗ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๕ 

คน - - 40  

๖๘ โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation) รุนท่ี ๑ 

คน - 

๑๕๙ 

40  

๖๙ โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40  

๗๐ โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗๑ โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๑๔๕ | ห น า  
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๗๔ โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๗๕ โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๗๖ โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คน - ๘๐ 40  

๗๗ โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗๘ โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗๙ โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4 x W Drive) 

คน - ๘๐ 40  

๘๐ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 

๒๐๐ 

40  

๘๑ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40  

๘๒ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๘๕ โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๘๖ โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๑๔๖ | ห น า  
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๘๗ โครงการฝกอบรมฝกการรอดพนจาก
การซุมโจมตีขบวนยานยนต 
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

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

คน - - 40  

๘๙ โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : 
PTPC ) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

๙๓ โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๙๔ โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๙๕ โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙๖ โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙๗ โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๑๔๗ | ห น า  
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๙๘ โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๙๙ โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๑ 

คน -  40  

๑๐๐ โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๑๐๑ โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๑๐๒ โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

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

คน - - 200  

๑๐๔ โครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
ปฏิบัติการใตนํ้า รุนพิเศษ 1  

คน - - 40  

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

คน - - 60  

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

คน - - 59  

๑๔๘ | ห น า  
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๑๐๗ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาท่ีเปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนท่ี 1 

คน - - 44  

๑๐๘ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาท่ีเปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนท่ี 2 

คน - - 45  

๗. รายรับ      

๗.๑ จากงบประมาณแผนดิน บาท ๑๔,๓๑๕,๙๓๓ 317,965,517 286,937,126.85 

๗.๒ จากแหลงอ่ืนๆ บาท - - -  

๘. รายจาย      

๘.๑ เงินเดือน บาท ๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔ 62,596,515.60   

๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท ๗,๗๐๖,๑๑๕ - -  

๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 

นวัตกรรม 
บาท - - -  

๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - -  

๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - -  

๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท           - -  

๘.๕ งบประมาณวัสดุฝก บาท ๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗ 10,103,692,54 18,795,680.86  

๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผูเขารับ   

การอบรม 
บาท - - -  

๘.๗ คาสาธารณูปโภค บาท ๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗ 6,850,792 8,626,440,63  

๘.๘ คาใชจายอ่ืนๆ บาท - - -  

๘.๙ ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง บาท ๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒๐ 253,33๒,100 201,982,716.48  

- คาเส่ือมราคา บาท ๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕ - -  

๑๔๙ | ห น า  
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ตัวบงช้ี 

๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม      

๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 
(นสต.) 

คน - ๓๕๕ อยูระหวางการ
ฝกอบรม 

 

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

คน - ๑๘๗ 243  

๓ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน - ๕๐ 42  

๔ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน) 

คน - ๔๓ 51  

๕ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

คน - 41 53  

๖ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการจราจร (ประทวน) 

คน - 50 44  

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

คน - 48 35  

๑๕๐ | ห น า  
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๘ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน - 94 85  

๙ หลักสูตรการฝกอบรมทบทวน
ขาราชการตํารวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกําลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 
(ประทวน) 

คน - 66 69  

๑๐ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมา
เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน 
(กอป.) 

คน - - 95  

๑๑ หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - ๒๔๐ 118  

๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

คน - 37 39  

๑๓ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนท่ี 
97 

คน - 
๙๐ 

4๖  

๑๔ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญารุนท่ี 
98 

คน - ๕0  

๑๕ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 1) 

คน - 43 41  

๑๖ หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับ
กาวหนา (รุน 2) 

คน - 44 44  

๑๗ หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา
หนาท่ีปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

คน - ๑๖ 42  

๑๘ หลักสูตร สว.รุน 158 คน - - 168  

๑๙ หลักสูตร สว.รุน 161 คน - - 192  

๒๐ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒๑ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๑๕๑ | ห น า  
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๒๒ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒๓ หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒๔ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนท่ี 1 

คน - 40 40  

๒๕ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
สืบสวน) รุนท่ี 2 

คน - 4๒ 40  

๒๖ หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย
ปฏิบัติการสายตรวจ)  

คน - 40 40  

๒๗ หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียม
ความพรอมเจาหนาท่ีรักษาสันติภาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

คน - ๔๐ 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๑๕๒ | ห น า  
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๓๕ โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 3 

คน - 39 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

๔๓ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔๔ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๔๕ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๓ 

คน - - 40  

๔๖ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๔ 

คน - - 40  

๔๗ โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน
แรก (First Responder) รุนท่ี ๕ 

คน - - 40  

๑๕๓ | ห น า  
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๔๘ โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล
ทางยุทธวิธี (Tactical Combat & 
Casualty Care/TCCC) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

๕๓ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕๔ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๕๕ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๕๖ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕๗ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

๑๕๔ | ห น า  
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๖๐ โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๓ 

คน - - 40  

๖๑ โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๔ 

คน - - 40  

๖๒ โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการยิง
ปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle 
Course) รุนท่ี ๕ 

คน - - 40  

๖๓ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๖๔ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๖๕ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ 

คน - - 40  

๖๖ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๔ 

คน - - 40  

๖๗ โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๕ 

คน - - 40  

๖๘ โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation) รุนท่ี ๑ 

คน - 

๑๕๙ 

40  

๖๙ โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต(Crisis 
Negotiation)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40  

๗๐ โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗๑ โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล
สําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๕๕ | ห น า  
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๗๒ โครงการฝกอบรมการปองกันการ
โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 
Attack on Soft target)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๗๔ โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๗๕ โครงการฝกอบรมการบริหาร
วิกฤตการณระดับกาวหนา (Advance 
Crisis Management) รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๗๖ โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน 
ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

คน - ๘๐ 40  

๗๗ โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗๘ โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗๙ โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4 x W Drive) 

คน - ๘๐ 40  

๘๐ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 

๒๐๐ 

40  

๘๑ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40  

๘๒ โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๑๕๖ | ห น า  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๐ 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๘๕ โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๘๖ โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

๘๙ โครงการฝกอบรมยุทธวิธีไลติดตาม
จับกุมคนราย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : 
PTPC ) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

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

คน - - 40  

๙๓ โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๙๔ โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๙๕ โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๑๕๗ | ห น า  
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ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๙๖ โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม
ฝูงชน  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙๗ โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๙๘ โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๙๙ โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๑ 

คน -  40  

๑๐๐ โครงการฝกอบรมครูสอนสายตรวจ
จักรยานและการตํารวจชุมชน รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

๑๐๑ โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๑ 

คน - - 40  

๑๐๒ โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 
(Reality Scenario) รุนท่ี ๒ 

คน - - 40  

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

คน - - 200  

๑๐๔ โครงการฝกอบรมหลักสูตรนัก
ปฏิบัติการใตนํ้า รุนพิเศษ 1  

คน - - 40  

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

คน - - 60  

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

คน - - 59  

๑๕๘ | ห น า  
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๑๐๗ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาท่ีเปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนท่ี 1 

คน - - 44  

๑๐๘ โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ผูทําหนาท่ีเปนพลขับรถยนตสําหรับ
บุคคลสําคัญตางประเทศในพระราช
พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช รุนท่ี 2 

คน - - 45  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๑๐.๑จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการทดสอบ

ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
คน 1,466 872 

อยูระหวาง

การฝกอบรม 
 

๑๐.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม คน 1,461 11,020 ๕,๖๒๒  

๑๑. การจัดการเรียนการสอน      

๑๑.1 จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีบรรจุตาม

เลขท่ีตําแหนงแยกตามกลุมวิชา 
คน - 4 ๔  

๑๑.๑.๑ กฎหมาย คน ๔ - -  

๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม คน - - -  

๑๑.๑.๓ บริหารงานตํารวจ คน ๒ - -  

๑๑.๑.๔ สืบสวน คน ๑ - -  

๑๑.๑.๕ จราจร คน - - -  

๑๑.๑.๖ ท่ัวไป คน - - -  

๑๑.๑.๗ การฝก คน ๑ 4 4  

๑๑.๒  จํานวนคร้ังท่ีสถานศึกษาเชิญ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาบรรยายไมนอย

กวา ๒ ช่ัวโมง 

คร้ัง - 25 ๑๓  

๑๕๙ | ห น า  
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๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมตอคุณภาพการสอน

ของครู/อาจารย 

ระดับ 

(๕ ระดับ) 
- 4.59 ๔.๕๗  

๑๑.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูสําเร็จ

การศึกษาอบรม 
คน ๑๐ 14 ๑๐  

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของครู/

อาจารยและครูฝก 
     

      จํานวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยท่ีเปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัย

ปฏิบัติการของครู/อาจารย และครูฝก และ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ช้ิน - ๓ ๓  

๑๓. การบริการทางวิชาการ      

จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการทาง 

วิชาการท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/

โครงการ 
๑ 12 ๒๒  

๑๔. การบริหารและการจัดการ      

๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท่ีไดรับ

การพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน ๕ 27 ๒๒  

๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนท่ี 

 ไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน - 80 ๑๓๐  

๑๔.๓ จํานวนโครงการท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 
โครงการ ๒ 6 ๖  

 
 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
                                              พล.ต.ต.  

          (สมคิด  ประสพทรัพย) 

         ผบก.ฝรก. 

 

๑๖๐ | ห น า  
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