
คํานํา 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง พ.ศ.25๖๒  ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และเปน

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

ที่กําหนดใหมกีารประกันคุณภาพการศึกษาทัง้ภายนอกและภายใน   

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง

เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลเปนขาราชการตํารวจ  ในการจัดการฝกอบรมไดคํานึงถงึคุณภาพของผูเขา

รับการฝกอบรม ซึ่งเนนระบบประกันคุณภาพการศึกษาเปนหลัก โดยมีขาราชการและบุคลากรทุกคน

รวมกัน วางแผน ขับเคล่ือน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตามตัวบงช้ีในมาตรฐานตาง ๆ และมอบหมายให

ขาราชการตํารวจในหนวยมีสวนรวมรับผิดชอบ ซึ่งในแตละตัวบงช้ีมีการถายทอดและใหขาราชการ

ตํารวจในสังกัดไดรับรู ทําความเขาใจและมีสวนรวมในการดําเนินการทุกกระบวนการ เพ่ือใหการ

ปฏบิัติภารกจิในแตละสวนสอดคลองกัน และใหสามารถดําเนินการไดสําเร็จลุลวงอยางเปนรูปธรรม  

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย ครูฝก และขาราชการตํารวจผูมีสวนเกี่ยวของทุกทานที่มสีวนรวม

ในการดําเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกทาน ที่ไดกรุณาสละ

เวลาใหคําแนะนําที่ เปนประโยชนอยางย่ิง เพ่ือกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจะไดนําไป

ดําเนินการตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตอไป   และหวังเปนอยางย่ิงวาผลการประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายในน้ีจะสะทอนใหเห็นถึงศักยภาพและผลการดําเนินงานของกองบังคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการดําเนินงานเพ่ือเสริมสราง

คุณภาพองคการ การจัดการศึกษาและเปนสถาบันการฝกอบรมที่ไดรับการยอมรับ ศรัทธา และ

เช่ือมั่นวาจะผลิตขาราชการตํารวจใหเปนตํารวจมืออาชีพของสํานักงานตํารวจแหงชาติไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 

    

               กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

                           พฤศจกิายน  ๒๕6๒ 
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สารบัญ 

           หนา 

คํานํา            ก 

สารบัญ           ข 

บทสรุปผูบริหาร          ง 

สวนที่ ๑  ขอมูลเบื้องตนและสภาพการดําเนนิงานของหนวยศกึษาอบรม   ๑ 

สวนที่ ๒  ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมนิคุณภาพการศกึษา ๓๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๑   ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ ๓๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๒   ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ ๓๘ 

ตัวบงช้ีที่ ๓   ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ ๔๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๔   ความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมที่มตีอการจัดฝกอบรมตามหลักสูตร ๕๑ 

                 การฝกอบรม 

ตัวบงช้ีที่ ๕   ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ ๕๔ 

ตัวบงช้ีที่ ๖   งานวจิัย หรือนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ ๕๗ 

ตัวบงช้ีที่ ๗   ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวชิาการและวชิาชีพที่ตอบสนอง ๖๒ 

                    ความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ตัวบงช้ีที่ ๘   ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม ๖๙ 

ตัวบงช้ีที่ ๙   การบริหารความเส่ียง ๗๕ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๐ หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู ๘๒ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๑ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม                       ๘๙ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          ๙๙ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๓ อุปกรณเคร่ืองชวยฝก                    ๑๐๗ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๔ ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่             ๑๑๑ 

                   หนวยศึกษาอบรมกําหนด 

ตัวบงช้ีที่ ๑๕ เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม             ๑๑๖ 

ตัวบงช้ีที่ ๑๖ ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมช้ีนํา         ๑๒๓ 

  ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
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           หนา 

สวนที่ ๓  สรุปผลการประเมนิและทศิทางการพัฒนา            ๑๓๑ 

ภาคผนวก            

ผนวก ก  แบบบันทกึขอมลูหนวยศึกษาอบรม (Common Data Set)          ๑๓๘ 
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บทสรุปผูบรหิาร 
 

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เปนหนวยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝกอบรม     

อยู  ๒ ลักษณะ คือ  ฝกอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเตรียมเขารับราชการตํารวจ (Pre-service-

Training) และจัดการศึกษาและฝกอบรมขาราชการตํารวจประจําการ  ใหมีความรูความสามารถ

เหมาะสมกับตําแหนงการงานที่จะปฏบิัติหรือจะไปปฏิบัติ (In-service-Training) นอกจากน้ียังมภีารกิจ

พิเศษที่ไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติในการจัดการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  ซึ่งใน

การผลิตและพัฒนาบุคลากรใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ เปนการดําเนินการเพ่ือใหไดขาราชการ

ตํารวจที่มีคุณลักษณะตรงกับความตองการของหนวยงาน และสอดคลองกับความตองการของสังคม  

นอกจากน้ี  ในฐานะที่เปนหนวยงานหน่ึงในสังกัดสํานักงานตํารวจแหงชาติ กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางยังมีภาระหนาที่ในการดําเนินงานตามแผนหรือโครงการตาง ๆ ที่สํานักงานตํารวจ

แหงชาติกําหนดไวอีกดวย  ดังน้ัน จึงเปนหนวยงานที่มี ๒ สถานะ  กลาวคือ หนวยงานตํารวจ

หนวยงานหน่ึงและยังเปนหนวยสถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  จากบทบาททั้งสองดานดังกลาวทําใหการจัดโครงสรางองคกรมีลักษณะเปน

หนวยงานที่มีหนาที่ใหการสนับสนุนการจัดการฝกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเปนหนวยกําหนด

กรอบแนวทาง โครงสรางหลักสูตร ใหกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางปฏิบัติ ซึ่งจะมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และกํากับดูแลโดยมกีารรายงานตามหวงระยะเวลาที่กําหนด นอกจากน้ี  สํานักงานตํารวจ

แหงชาติไดประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจ

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

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

การศึกษา พ.ศ. 25๕๓   

  ดังน้ัน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางจึงไดดําเนินการจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ดวยระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือใหบรรลุเปาหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบงช้ี

ของสํานักงานตํารวจแหงชาติโดยใชรูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวม และวงจรคุณภาพ PDCA ใน

การปฏบิัติงาน ตลอดจนแลกเปล่ียนความคดิเหน็เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของ 

 

 

 
ง 



กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางใหมีคุณภาพรองรับและสอดคลองตามนโยบายการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการ 

ดังน้ี 

๑. นําขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจฯ ประเด็นใดมาใชในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอนในรุนหรือปงบประมาณตอไป ควรจัดทําเปนแผนการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนา 

และดําเนินการตามแผนใหเห็นเปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

๒. ครู/อาจารย ตองเครงครัดในการทําแผนการสอน และบันทกึหลังการสอนใหครบ

ทุกวิชา ทุกหลักสูตร แผนการสอนและบันทกึหลังการสอนน้ันจะตองระบุถงึส่ือการสอนรูปแบบ และ

เทคนิคการสอนของครู/อาจารยในหลายตัวบงช้ี 

๓. ควรสํารวจขอมูลสวนบุคคลของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) เพ่ือ

นํามาใชในการประกอบการวเิคราะหขอมูลความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมที่มตีอการจัดการเรียนการ

สอน 

๔. กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เปนหนวยเดียวที่มนีวัตกรรมส่ือการสอน ใน

เร่ืองของการเรียนรูในสถานการณเสมือนจริง และนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนไดอยางเปน

รูปธรรม ทําใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเองเสมือนอยูในสถานการณเสมือนจริง ควร

เผยแพรนวัตกรรมน้ีไปยังหนวยศึกษาอบรมอื่นใน ตร. ดวย เพ่ือเปนตัวอยางในการจัดทํานวัตกรรมส่ือ

การสอน 

๕. ควรจัดใหมีการประเมินผลเพ่ือรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน 

ซึ่งจะทําใหทราบความคบืหนา ปญหาขอขัดของ และผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการดําเนินงาน พรอมนํา

ผลการประเมินรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม เพ่ือ

พิจารณา รวมทัง้นําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับ

แผนหรือวเิคราะหความเส่ียงในปถัดไป เพ่ือใหเกดิการบริหารความเส่ียงเกดิประสิทธภิาพมากย่ิงขึ้น 

๖. ในสวนของหองสมุดและหองส่ือการเรียนรู ควรบริหารจัดการใหอยูในสภาพ

พรอมใชและเปดใหผูศึกษาอบรมไดเขาใชอยางเปนรูปธรรม และใหผูศึกษาอบรมไดเขาใชตามเวลาที่

เหมาะสมและไมควรจัดเก็บอุปกรณอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ 

๗. การเขียนแผนควรระบุรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานใหชัดเจน 

เพ่ือผูปฏบิัติสามารถนําไปดําเนินการไดตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

 

 
จ 



๘. บก.ฝรก. ยังขาดในสวนของการบริหารจัดการอุปกรณเคร่ืองชวยฝกทุกประเภท 

หลังจากที่ไดรับการสงมอบจากพลาธิการของหนวยแลว ตองมีหลักฐานการรับและสงมอบฝาย

ปกครองและการฝกซึ่งมีอยู 3 กองรอย จึงตองมกีารจําแนกรายการและลงทะเบยีนควบคุมอยางเปน

ระบบ โดยแยกเปนแตละกองรอย และในภาพรวมของหนวย ไมวาจะเปนศาสตราภัณฑ ยุทธภัณฑ 

เคร่ืองสนาม ยานพาหนะ และรายการอื่นๆ อีกทั้งตองมีบันทึกการขอยืม ขอใช การขออนุมัติใช

อุปกรณเคร่ืองชวยฝกทุกประเภทและลงลายมอืผูขอยืม ขอใช อยางเปนระบบ 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  ไดนําขอเสนอแนะดังกลาวขางตนพรอมผลการ

ประเมินในดานตาง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผลการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น  และใน

ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ บก.ฝรก. กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางไดดําเนินการประกันคณุภาพ

การศึกษาภายใน  ผลการประเมินตนเอง มคีาเฉล่ีย ๔.8๑ อยูในระดับ ดีมาก 

                                                      

      พลตํารวจตรี  

                      (ไพฑูรย  มณอีนิทร) 

             ผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

                      พฤศจกิายน ๒๕๖๒ 

 

 

 
ฉ 



 

สวนท่ี ๑ 

ขอมูลเบื้องตนและสภาพการดําเนนิการของหนวยศกึษาอบรม 

 

๑.๑  ชื่อหนวยศกึษาอบรม กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

๑.๒  สถานที่ต้ัง  เลขที่  ๑๘๙  หมู  ๕  ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล    

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐  

๑.๓  ปที่ใหขอมูล    ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

๑.๔  ประวัติการกอต้ัง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑:  เดิมช่ือวา  โรงเรียนพลตํารวจตระเวน หรือโรงเรียนตํารวจตระเวน  แตโดยทั่วไป

จะเรียกช่ือวา โรงเรียนพลตระเวน ต้ังอยูที่วัดประยูรวงศาวาส  เชิงสะพานพุทธยอดฟา จังหวัดธนบุรี       

มีหนาที่ฝกอบรมพลตระเวนใหมีความรูเกี่ยวกับหนาที่ตํารวจโดยทาน

มหาอํามาตยโทเซ็นตจอน ลอรซัน เปนอธบิดีกรมกองตระเวน 

 พ.ศ.๒๔๕๒:  ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการเกณฑ

ทหาร ซึ่งมีผลเกี่ยวของอันสําคัญสําหรับตํารวจ เพราะวาเมื่อเกณฑ

ทหาร อาจจะถูกคัดเลือกเขารับราชการตํารวจดวย ผูถูกคัดเลือกเปน

ตํารวจจะไดรับการอบรมและฝกหัดในโรงเรียนตํารวจหน่ึงป แลวจึง

สงไปรักษาการณตามถนนและทองที่ทั่วไป เมื่อรับราชการครบสองป

แลวตํารวจคนใดมีคุณ สมบั ติ เหมาะสมที่จะรับราชการตํารวจ           

ก็อนุญาตใหสมัครเขารับราชการตอไป 

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

ตํารวจภูธรเปนกรมเดียวกันเรียกวา “กรมตํารวจภูธรและกรมพลตระเวน” โดยขึ้นตอกระทรวงพระนครบาล 

จึงถือวา วันที่ ๑๓ ตุลาคมของทุกปเปนวันตํารวจ ทําใหโรงเรียนพลตํารวจตระเวรตองเปล่ียนช่ือเปน

“โรงเรียนพลตํารวจนครบาล” มีฐานะเปนกองกํากับการแตมีผูบังคับการเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

ในการน้ีมีโรงเรียนตํารวจขึ้นอยูในการบังคับบัญชา ๒ โรงเรียน คือ  โรงเรียนนายรอยตํารวจ  และ 

โรงเรียนพลตํารวจนครบาล 
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       ผูบังคับบัญชาโรงเรียนที่ปรากฏหลักฐานในป พ.ศ.๒๔๗๖ คือ อํามาตยและวาที่นายพัน

ตํารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ในป ๒๔๗๖ น้ีเองนับเปนเกียรติประวัติโรงเรียนพลตํารวจนครบาล

อยางย่ิงคือ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่  ๗ ไดทรงพระราชหัตถเลขา เมื่อทรงเย่ียมโรงเรียน         

พลตํารวจนครบาล  จงึขออัญเชิญมา ณ ที่น้ีวา 

       “ขาพเจาไดมาเย่ียมโรงเรียนตํารวจวันน้ี  ไดเห็นการฝกหัด  รูสึกวาเปนการฝกหัด

ไดผลดี  พลตํารวจมีกิริยาทาทางแข็งแรง รูสึกวามีความต้ังใจดีมาก  ขาพเจาอยากจะขอเตือน

นายตํารวจ ตลอดจนพลตํารวจใหรูสึกวา  ราชการในหนาที่

ตํารวจน้ัน เปนของสําคัญย่ิงสําหรับประเทศ ความเจริญของ

ประเทศจะมีได  เมื่อเมอืงสงบราบคาบ  ประชาชนสามารถทํามา

หากินโดยไมตองกังวลถึงความเปนอันตรายจากพวกอันธพาล  

ตํารวจมีหนาที่รักษาความสงบราบคาบอยูเปนนิจ จึงนับไดวามี

ความสําคัญย่ิง  ถาทําการบกพรองก็เทากับถวงความเจริญของ

ประเทศ ตํารวจมหีนาที่ผิดกับทหารที่ตองการเหมอืนอยูในสนาม

รบเสมอ ตองสูกับขาศึกตลอดเวลา  จึงนับวาเปนกําลังสําคัญ

ของรัฐบาลสวนหน่ึง ตํารวจทุกคนจงระลึกถงึหนาที่สําคัญของตน

แลว และต้ังใจปฏิบัติหนาที่ของตน โดยเต็มกําลังความสามารถ

โดยสุจริต  เพ่ือสงเสริมความเจริญของประเทศของเราใหเฟองฟูย่ิงขึ้น ขาพเจาขอใหพรแกนายตํารวจ

และนายสิบตลอดจนพลตํารวจในโรงเรียนน้ี  ขอจงมีความสุขสบายปราศจากโรคภัย ทุกประการเทอญ 

พระปรมาภไิธยยอ ประชาธปิก “ปร” ”  

ตอจากพระราชหัตถเลขา อํามาตยตรี และวาที่

นายตํารวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต  ผูบังคับการ

โรงเรียนพลตํารวจ และโรงเรียนนายรอยตํารวจ     

ไดบันทกึตอทายเปน หมายเหตุ ความวา  

  “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ประชาธิปกพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จพระราช

ปฏิสันฐาน ตอนายพลโทพระวรวงศเธอ พระองคเจา

คํารพ อธิบดีกรมตํารวจ ตามสมควรแลว เสด็จ
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ทอดพระเนตรสถานที่พักพลตํารวจ แลวทรงประทับกองบังคับการ ไดทรงลงลายพระหัตถเลขา ดังมี

ขอความ ไดถายแบบไวขางบนน้ี เปนขอความที่ตํารวจภูธรและตํารวจนครบาล  ควรเอาใจใสสําเหนียก

จดจําไวปฏบิัติราชการ พอเวลาเที่ยงวัน ๓๔ นาท ีพระราชดําเนินกลับ 

       ทัง้น้ี บรรดาขาราชการตํารวจโรงเรียนพลตํารวจ รูสึกเปนพระมหากรุณาธิคุณในการที่ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จเย่ียมโรงเรียนพลตํารวจและถอืวาเปนศิริมงคลอันประเสริฐ ลงนาม

อํามาตยตรีและวาที่นายพันตํารวจหลวงอรรถธบิาลบัณฑิต ผูบังคับการโรงเรียนพลตํารวจและโรงเรียน

นายรอยตํารวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๖:  พลตํารวจโท เผา  ศรียานนท อธิบดีกรม

ตํารวจ ไดสรางความเจริญเปนปกแผนและเขมแข็งโดยไดตระหนักถึง

ความสําคัญในการฝกอบรมพลตํารวจ ใหมีความรูกวางขวางย่ิงขึ้น  

จึงไดกอสรางโรงเรียนพลตํารวจขึ้น โรงเรียนน้ีต้ังอยูที่กึ่งกลาง

ระหวางสถานีรถไฟบางเขนกับสถานีรถไฟหลักส่ี (ประมาณหลัก

กโิลเมตรที่ ๑๘)  ซึ่งสมัยน้ันการคมนาคมไมสะดวกตองเดินทางโดย

รถไฟ ถนนหนาโรงเรียนยังเปนถนนลูกรัง ไมมีรถยนตผานไปมา

เหมือนปจจุบัน  หนาโรงเรียนหันหนาไปทิศตะวันตก(ริมฝงขวาของ

ถนนกรุงเทพฯ-สระบุรีหรือถนนซุปเปอรไฮเวย) ที่ทําการเดิมมีรายการ

ดังน้ี 

• กองกํากับการ ๑ หลัง 

• กองรักษาการณ ๑ หลัง 

• สโมสร ๑ หลัง 

• หองประชุมใหญ ๑ หลัง 

• อาคารกองรอยรวม ๔ หลัง 

• หมวดพยาบาล ๑ หลัง 

• หองแถวพันนายสิบพยาบาล ๑ หลัง 

• โรงครัว ๑ หลัง 

• หองพักแถวตํารวจและขาราชการวสิามัญโรงครัว ๑ แถว ๔  หลัง 

• โรงไฟฟา ๑ หลัง 

• ที่พักครูฝกช่ัวคราว ๒ หอง 
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• โรงเก็บรถ ๑ หลัง 

• โรงสูบนํ้า ๑ หลัง 

• โรงเก็บกระสุน ๒ หลัง 

• อาคารบานพักนายตํารวจชนิดเรือนหลัง ๕ หลัง 

• อาคารบานพักนายตํารวจเรือนแถว ๕ หอง ๑ หลัง 

• อาคารบานพักนายสิบพลตํารวจชนิดเรือนแถวมี ๒๑ หอง ๓ แถว ปลูกในที่ดินกรม

ตํารวจตรงขาม รร.น.      

        โดยบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดแบงเปน บริเวณศูนยฝกบางเขน ๖๐ ไร ๓ งาน ๖๘ วา  และ

บริเวณบานพักนายตํารวจและขาราชการอกีประมาณ ๒๔ ไร 

        เมื่อทางกรมตํารวจไดสรางเสร็จแลว จึงส่ังใหยายจากที่ด้ังเดิม อําเภอปทุมวันมารวม  

อยูที่อําเภอบางเขน เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เมื่อยายมาเสร็จเรียบรอยทางกรมตํารวจไดแบง

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

1. เรียกวา “ศูนยการฝกบางเขน” มี ๒ กองรอย สําหรับอบรมทบทวนขาราชการ

ตํารวจคอืกองรอยที่ ๔ และ ๕ 

2. เรียกวา “กองกํากับการโรงเรียนตํารวจนครบาล” มี ๓ กองรอย สําหรับรับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลภาบนอกเขาเปนนักเรียนพลตํารวจ 

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

๑๒ กรกฎาคม ๒๔๙๘ การแบงสวนราชการโดยใหรวมศูนยฝกอบรมบางเขนกับกองกํากับการโรงเรียน

ตํารวจนครบาลเปน “กองกํากับการโรงเรียนตํารวจนครบาล” มีหนาที่  ๒ ประการคือ ๑) รับ

บุคคลภายนอกเขารับราชการฝกอบรมเปนนักเรียนพลตํารวจ  และ ๒) รับนายสิบพลตํารวจที่อยูตาม

สถานีในพระนครธนบุรีมาทําการฝกทบทวน 

 พ.ศ.๒๕๐๓:  17พระราชกฤษฎีกาแบงสวน

ราชการกรมตํารวจ ใหยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการ

แบงสวนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และไดยกฐานะ 17" 

ก อ งบั ง คั บ ก า ร ก อ งก า ร ศึ ก ษ า  "  เป น 1 7 " 

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) " 18 และใหโรงเรียน

ตางๆ ของกรมตํารวจอยูในบังคับบัญชาของกองบัญชาการศึกษา  ซึ่งทําให “ศูนยการฝกบางเขน” เปล่ียน

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

ตํารวจแหงชาติ  ต้ังแต ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตนไป 

 พ.ศ.๒๕๔๒:  ไดยายสถานที่ทําการจากเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาต้ังอยูที่ ตําบล

ศาลายา อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ ๒๑มถุินายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘:  ได เปล่ียนช่ือจาก “กองกํากับการ

โรงเรียนตํารวจนครบาล” เปน “ศูนยฝกอบรมตํารวจกลาง”  

สังกัด กองบัญชาการศึกษา ต้ังแต ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ 

และไดเปล่ียนจากนักเรียนพลตํารวจ เปนนักเรียนนายสิบ

ตํารวจ เริ่มรุนที่ ๑ (หรือ รุนที ่ ๗๗ เดิม) ในปการศึกษา 

๒๕๔๘ เปนตนไป   

 พ.ศ. ๒๕๕๒:  มกีารประกาศใช “พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๒” โดยเปนการปรับปรุงการแบงสวนราชการและกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการ

ในสํานักงานตํารวจแหงชาติเสียใหม ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน จึงไดเปล่ียนช่ือจาก  “ศูนยฝกอบรม

ตํารวจกลาง” เปน  “กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง” มีฐานะเปนกองบังคับการในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา ต้ังแตวันที ่๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒   

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

ความชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากนํ้าทวมในเขตพ้ืนที่  อําเภอพุทธมณฑล และพ้ืนที ่ 

ใกลเคียง โดยมนัีกเรียนตํารวจใหมเปนกําลังหลักที่เขา

ชวยเหลือประชาชน ตอมาปริมาณนํ้าในคลองมหาสวัสด์ิ 

ที่อยูติดกับหนวยทางดานทิศใต ไดเพ่ิมสูงขึ้นและไหล

บาเขาทวม บก.ฝรก. อยางตอเน่ือง จึงจําเปนตอง

เคล่ือนยาย ขาราชการตํารวจและครอบครัว เขาพัก

อาศัยในหองประชุม และสงนักเรียนตํารวจใหมกลับ

ภูมิลําเนาเปนการช่ัวคราว  โดยระดับนํ้าสูงสุดประมาณ 2 เมตร ในบริเวณกองรอยที่พัก และสนามยิง

ปนพก ซึ่งมีระยะเวลานํ้าทวมขังประมาณ 2 เดือน กอใหเกิดความเสียหายทางกายภาพ คือ ความ

เสียหายของอาคารสถานที่   บานพักอาศัย  อุปกรณการเรียน  และตนไมตาง ๆ สงผลใหไมสามารถเปด

การฝกอบรมใหกับขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ ตามแผนการฝกอบรมได   
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  ตร. ไดพยายามจัดสรรงบประมาณ และความ

ชวยเหลือใหกับ บก.ฝรก. แตมีไมเพียงพอ เน่ืองจากมีหนวยที่ไดรับ

ความเสียหายเปนจํานวนมาก คณะผูบังคับบัญชาของ ตร. ไดพยายาม

หาความชวยเหลือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภายในประเทศ และ

ตางประเทศ โดยไดรับคาํแนะนําจากฝายกิจการอาชญากรรมขามชาติ 

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทย เขามาสํารวจความเสียหาย รวมถงึการพิจารณา

จัดหางบประมาณมาใหความชวยเหลือ ในการดําเนินการซอมแซมและปรับปรุง อาคารสถานที่ ที่ใช

ฝกอบรมเปนสําคัญ โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

1. การซอมแซม  “อาคารตึกขาว” ที่ใชเปนที่พักของผูเขารับการฝกอบรมในระดับช้ัน

สัญญาบัตร โดยมีการซอมแซมและทาสี ตัวอาคารที่ชํารุด 

รวมทัง้จัดหาอุปกรณประจําหองนอน จํานวน 100 ชุด 

2. การซอมแซม “อาคารกองรอยที่ 1 

, 2  และ 3” ที่ ใชเปนที่ พักและหองเรียน สําหรับ

นักเรียนตํารวจใหม โดยมีการซอมแซมและทาสีตัว

อาคารที่ชํารุด รวมทั้งจัดหาอุปกรณประจําหองเรียน, 

หองพักครูฝก และหองประชุม ทัง้ 3 กองรอย 

มกีารจัดพิธีสงมอบการใหความชวยเหลือ ในวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยมี เอกอัครราชทูต

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

รองผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ (ตําแหนงในขณะน้ัน) เปนผูรับมอบ ในนามสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

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

พล.ต.อ.อดุลย แสงสิงแกว ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ 

ในขณะน้ัน ไดเดินทางมาตรวจราชการในพ้ืนที่ จึงไดทราบ

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

ผบช.ก. (ยศตําแหนงในขณะน้ัน) ไดประสานขอใชพ้ืนที่ราช

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

หนองสาหราย อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา เพ่ือกอสรางศูนยฝกอบรมขาราชการตํารวจใหมีมาตรฐาน 

แตการเขาใชพ้ืนที่ในระยะแรกยังประสบปญหาทั้งราษฎรบุกรุกที่ดินและขาดงบประมาณสนับสนุน จน

โครงการไมมีความคืบหนาเทาที่ควร จึงทําใหกรมธนารักษเรียกคืนที่ดินราชพัสดุแปลงน้ีจากสํานักงาน
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ตํารวจแหงชาติ ซึ่งที่ดินแปลงน้ี  ถือเปนที่ผืนใหญที่สุดเทาที่สํานักงานตํารวจแหงชาติเคยมีมา มีความ

เหมาะสมที่จะใชเปนศูนยฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งเปนความจําเปน

อยางมากในระยะยาว และมองเห็นความสําคัญของการเปนสถาบันที่จะสรางความภาคภูมิใจใหกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติในอนาคต จงึยืนยันหนักแนนในการขอใชพ้ืนที่ผนืน้ีเต็มพ้ืนที่ 

 พ.ศ.๒๕๕๖: ในเดือนมิ ถุนายน 2556 จึงได รับ

หนังสืออนุญาตจากกรมธนารักษใหใชประโยชนในที่ดินไดอีก

คร้ัง และได ส่ังการเรงรัดสานตอโครงการทันที  พรอมทั้ ง

กําหนดใหพ้ืนที่แหงน้ีมีช่ือวา “ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง” 

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

เปนหัวหนาคณะทํางานบริหารปรับปรุงกายภาพและระบบการกระจายอํานาจแบบเบ็ดเสร็จ (CEO) ของ

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

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

ควบคุมการกอสรางโครงการอยางใกลชิดในปงบประมาณ 2556 - 2557 โดยไดมีการจัดชุด

เจาหนาที่ตํารวจหนวยปฏบิัติการพิเศษ  อยูประจําดูแล

พัฒนาและรักษาความสงบเรียบรอยของพ้ืนที่ ตรวจ

ตรา ปองกันการบุกรุก  อีกทั้งยังทําหนาที่ชุดมวลชน

สัมพันธกับราษฎรในพ้ืนที่เสริมสรางความเขาใจอันดี  

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

 คณะทํางานไดดําเนินการจัดทําแผนแมบทการ

ใชประโยชนในพ้ืนที่ (Master Plan) การดําเนินการกอสรางและจัดหาอุปกรณเคร่ืองชวยฝกในวงเงิน

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

ศูนยฝกยุทธวิธี ใหสามารถรองรับการฝกอบรมยุทธวิธีในรูปแบบตาง ๆ ตามภารกิจและอํานาจหนาที่

ของทุกหนวยงานในสํานักงานตํารวจแหงชาติ   

  โดยสํานักงานตํารวจแหงชาติไดดําเนินการจัดสรรงบประมาณมาดําเนินการกอสราง 

ต้ังแต ป 2556 เปนตนมา นอกจากน้ี ยังไดรับการสนับสนุนเพ่ิมเติมจากภาคเอกชนและหนวยงานตางๆ 

ทัง้ภายในและตางประเทศ  
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  การสนับสนุนจากองคกรตางประเทศ  เชน การกอสรางอาคารฝกอบรมยุทธวิธตํีารวจ

ที่ทันสมัยมูลคาสามลานเหรียญสหรัฐ ไดรับการ

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

West กองกําลังภาคพ้ืนแปซิฟกของสหรัฐฯ (U.S. 

Pacific Command) ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง

กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

กับคณะทํางานฝายบังคับใชกฎหมายของสหรัฐฯ 

ซึ่งประกอบดวยสํานักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับใชกฎหมายระหวางประเทศ สํานักงานใหญ

รักษาความมั่นคงทางการทูต สํานักงานปราบปรามยาเสพติด และ Naval Facilities Command   

  ในสวนของการสนับสนุนจากหนวยงานในประเทศ  เชน สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด, สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล, ตํารวจภูธรภาค 3, กองบัญชาการ

ตํารวจนครบาล เปนตน  

 พ.ศ.๒๕๕๗: ต้ังแตเดือนเมษายน 2557 

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

ขณะน้ัน) เลขานุการคณะทํางานฯ ไดเร่ิมนําหลักสูตร

การฝกอบรมทางยุทธวิธีตาง ๆ เขาทําการฝก     ณ 

ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง หนองสาหราย ไดแก การ

ฝกหัวขอการบริหารวิกฤตการณ  (RPM) หลักสูตร 

การบริหารงานตํารวจขัน้สูง, หลักสูตรการตอตานการกอการราย, หลักสูตรการเจรจาเพ่ือชวยเหลือตัว

ประกัน (Hostage Negotiations), หลักสูตรการปรับ

พ้ืนฐานยุทธวิธี ตํารวจระดับครูฝก, การฝกภาค

พิทักษสันติ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ เปนตน  

 พ.ศ.๒๕๕๙:  มีการปรับโครงสรางภายใน

และกําหนดตําแหน งเพ่ิม เติมใหกองบั งคับการ

ฝกอบรมตํารวจกลาง  โดยไดยายกองกํากับการศูนยฝก

ยุทธวิธีตํารวจไปอยูที่ ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง ตําบลหนองสาหราย  มีความรับผิดชอบในการ

จัดการฝกอบรมเฉพาะทางดานยุทธวธิตํีารวจ 
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๑.๕  ปรัชญาองคกร  (Organization philosophy) 

 เปล่ียนแปลงสูส่ิงที่ดีกวา 

๑.๖  ปณิธาน (Determination) 

 เสริมสรางปญญา  พัฒนารางกาย  มุงหมายคณุธรรม  

๑.๗  วสิัยทัศน (Vision) 

 เปนหนวยหลักในการผลิตขาราชการตํารวจ  การฝกยุทธวธิ ีและปฏบิัติการของสํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ เพ่ือสรางตํารวจมอือาชีพ 

๑.๘  วัตถุประสงค (Objectives) 

 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และฝกอบรม  จดักระบวนทัศน  ปลูกฝงคานิยม  

วัฒนธรรม และจริยธรรมใหเปนขาราชการที่พึงประสงคและใหบริการเปนที่พึงพอใจของประชาชน   

๒. เพ่ือใหเกิดการบูรณาการดานการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติระหวางหนวยงานภายใน

สถาบันและองคกรภายนอก 

๑.๙  พันธกิจ (Mission)   

 ๑. ฝกอบรมงานเฉพาะทางใหกับบุคลากรกอนเขารับราชการตํารวจ และขาราชการตํารวจช้ัน

สัญญาบัตรและช้ันประทวน ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาทิ งานปองกันปราบปรามอาชญากรรม งาน

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษา

ความปลอดภัยในกิจการของตํารวจ   งานบริการประชาชน และงานการใหความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสินแกประชาชน 

 ๒. ฝกอบรมบุคลากรที่ทําหนาที่ครูฝกขาราชการตํารวจ เพ่ือพัฒนาความรูศักยภาพ และทักษะ

ดานยุทธวธิตํีารวจ 

 ๓. ฝกอบรมดานความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานตํารวจใหกับองคกรภาครัฐและภาคเอกชน และดาน

ระเบยีบวนัิย ความสามคัค ีใหกับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

 ๔. ประสานความรวมมือและปฏิบัติงานรวมกับหนวยงานภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สถาบันการศึกษา และองคการอื่นทัง้ในประเทศและตางประเทศ 
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๑.๑๐  อัตลักษณ (Identity)  

 “เปนตํารวจมอือาชีพดานยุทธวธิแีละปฏบิัติการ” 

 หมายถงึ  ขาราชการตํารวจที่มคีวามรู ความสามารถ  และทักษะการปฏบิัติงานดานยุทธวธิี

ตํารวจและปฏบิัติการอยางปลอดภัยและมปีระสิทธภิาพ 

 การฝกอบรมถือเปนพ้ืนฐานที่สําคัญของการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตํารวจ จึงเปนภารกิจที่

สําคัญที่สํานักงานตํารวจแหงชาติมอบหมายและไววางใจใหกับ กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

เปนหนวยรับผิดชอบหลัก ในการฝกอบรมและพัฒนาระบบการฝกยุทธวิธีและการปฏิบัติการใหกับ

เจาหนาที่ ตํารวจที่ปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยมีแนวคิดในการ

ดําเนินการอยู ๔ มติิ ไดแก 

๑. มติิดานหลักสูตรการฝกอบรม ที่มคีวามทันสมัยและมรีะบบการ

พัฒนาอยางตอเน่ือง 

๒. มติิดานอปุกรณเคร่ืองชวยฝก ที่มคีวามปลอดภัยและเปน

มาตรฐานสากล 

๓. มติิดานบุคลากรที่มคีวามรูความสามารถดานวชิาการ  และมทีกัษะ

ในการถายทอดองคความรูอยางมปีระสิทธภิาพ 

๔. มติิดานสถานที่ ที่มคีวามเหมาะสมกับหลักสูตรและระบบการฝกอบรมในแตละวชิาการฝก 

 การฝกยุทธวธิตํีารวจ 

 การฝกยุทธวิธ ีนอกจากเปนพ้ืนฐานที่จําเปนตอหลักการปฏบิัติงานของเจาหนาที่ตํารวจแลว ยัง

ถอืวาเปน “หัวใจของความปลอดภัย” อีกดวย เน่ืองจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค  คือ การใหผู

เขารับการฝกอบรมไดมีความรูความสามารถและทักษะการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ดังน้ัน  องคความรูหลักในการฝกยุทธวิธตํีารวจ คอื เมื่อสําเร็จการฝกอบรมไปแลว  จะสามารถมคีวาม

ปลอดภัยตลอดทัง้ชีวติทัง้ในการปฏิบัติหนาที่ราชการและในการดําเนินชีวิตสวนตัว   โดยมหีลักสูตรการ

ฝกอบรมหลักอยู 1๓ ลักษณะ ไดแก 

 1. การรอดพนภยันอันตรายของเจาหนาที่ (Officer Survival Tactic/OST) ที่เนนสรางระบบความ

ปลอดภัยในรูปแบบตางๆ ใหกับเจาหนาที่ผูปฏบิัติงาน 

 ๒.  การปฏิบัติการในอาคาร (Close Quarter Battle/CQB) ที่จะทําใหผูปฏิบัติในอาคารที่จะตอง

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

เปนการสรางทักษะในการปฏบิัติงานหยุดและตรวจคน

ยานพาหนะที่ปลอดภัยและเปนระบบมาตรฐานสากล 

๔.  การปฐมพยาบาลทางยุทธวธิ ี(Tactical Casualty 

Care Course) เปนการสรางทักษะในการชวยเหลือเคล่ือนยาย 

ที่มคีวามถูกตองปลอดภัย 

 ๕.  การยิงปนพกกึ่งอัตโนมัติแบบมาตรฐาน (Basic Firearms) เปนระบบการฝกสําหรับปนพก

กึ่งอัตโนมัติที่เนนการใชอาวุธในระยะตางๆ ที่มปีระสิทธภิาพ และสามารถแกไขปญหาการติดขัดใน

ลักษณะตางๆไดอยางถูกตองปลอดภัย 

 ๖.  การยิงปนพกขั้นสูง (Advanced Firearms) เปนการเพ่ิมทักษะการตัดสินใจใชอาวุธปนได

อยางถูกตอง  สามารถเขาแกไขสถานการณตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธภิาพ  และลดการสูญเสียในการปฏบิติัหนาที่ 

 ๗.  ผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder)  เปน

การฝกอบรมที่สรางระบบการตอบรับเหตุการณเบื้องตน 

(ระดับสถานีตํารวจ) พัฒนาบุคลากรในระดับหัวหนาสถานี

ตํารวจ ในการบริหารจัดการเหตุการณเบื้องตน 

 ๘.  การเจรจาตอรองบุคคลในภาวะวิกฤต (Crisis Negotiation) เปนการสรางระบบการเจรจา

ตอรองชวยเหลือบุคคลในภาวะตางๆ  พัฒนาบุคลากรในระดับสถานีตํารวจและกองบังคับการ (สรางทีม

เจรจาตอรองฯ)  และ เรียนรูระบบและอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏบิัติการเจรจาตอรอง 

 ๙.  การขับขี่รถยนต ขับเคล่ือน ๔ ลอ (๔WD) เปนการสรางระบบการขับขี่และควบคุม

ยานพาหนะขับเคลื่อน 4 ลอ ตามมาตรฐาน มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ 

 ๑๐.  การปองกันการโจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing Attack on Soft target) เปนการสราง

ระบบมาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยสถานที่ที่งายตอการถูกโจมตี  มีทักษะการแกไขเหตุการณที่

เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  ลดการสูญเสียและการถูกโจมตีจากกลุมผูกอเหตุตางๆ 

 ๑๑.  การอารักขาบุคคลสําคัญ (VIP Protection) เปนการสรางระบบมาตรฐานในการรักษา

ความปลอดภัยบุคคลและบุคคลสําคัญ  มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธิภาพ  และ

ลดการสูญเสียและเพ่ิมความปลอดภัยใหกับบุคคลที่ไดรับการคุมครอง 
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๑๒.  การควบคุมฝูงชนและการใชอุปกรณพิเศษสําหรับการ

ควบคุมฝูงชน  เปนการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพของ “ครู

ฝก” กองรอยควบคุมฝูงชน และการใชอุปกรณพิเศษในการ

ปฏิบัติหนาที่ควบคุมฝูงชนตามระบบมาตรฐานและคูมือการ

ฝก  มทีักษะการแกไขเหตุการณที่เกดิขึ้นอยางมปีระสิทธภิาพ  

และลดการสูญเสียในการปฏบิติัหนาที่ 

 ๑๓.  การชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) เปนการ

สรางระบบมาตรฐานความปลอดภัยในการเขาเผชิญเหตุและ

ชวยเหลือผูประสบภัยตามระบบมาตรฐาน 

 การฝกปฏบิัติการสืบสวน 

 การสืบสวนเปนทักษะที่มีความสําคัญในการสราง

ความเปนธรรมใหกับประชาชนในสังคม เน่ืองจากการสืบสวนเปนสวนของการนําตัวผูกระทําความผดิไป

ลงโทษ   ในระบบมาตรฐานของการบังคับใชกฎหมาย  การสืบสวนถอืเปนกระบวนการหลักในการบังคับ

ใชใหเปนไปตามกฎหมาย    ทัง้ในดานเทคนิคและวธิกีารที่มคีวามรู  โดยเฉพาะ กองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลางไดรับมอบหมายใหเปนหนวยหลักในการฝกอบรมผูปฏบิัติงานสืบสวน ๓ ระดับ ไดแก 

๑. ระดับผูบริหารทมีสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนขัน้กาวหนา) ที่กําหนดคณุสมบัติผูเขารับ

การฝกอบรมในตําแหนง รองผูกํากับการและสารวัตร ผูที่ปฏบิัติหนาที่สืบสวน เพ่ือใหเกดิทกัษะในการ

ควบคุมส่ังการทมีสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

๒. ระดับผูควบคุมการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา)ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารวม

การฝกอบรมในตําแหนงรองสารวัตร ผูปฏบิัติหนาที่สืบสวน เพ่ือใหเกดิทักษะความรูในการปฏบิัติงาน

ควบคุมทมีสืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 

๓. ระดับผูปฏบิัติการสืบสวน (หลักสูตรการสืบสวน) ที่กําหนดคุณสมบัติผูเขารวมการ

ฝกอบรมในระดับช้ันประทวนผูปฏบิัติหนาที่สบืสวน เพ่ือใหมทีักษะความรูความชํานาญในการปฏบิัติงาน

สืบสวนอยางมปีระสิทธภิาพ 
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1.11  เอกลักษณ (Uniqueness) 

 “ศูนยรวมการฝกยุทธวธิตํีารวจของสํานักงานตํารวจแหงชาติ” 

 ศูนยรวม หมายถงึ แหลงรวม 

 คํานิยาม “กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางเปนแหลงรวม

การฝกอบรมทางดานยุทธวธิตํีารวจใหแกขาราชการตํารวจทั่วประเทศ”   

๑.๑๒ สภาพทางกายภาพของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง มสีถานที่ทําการแบงออกเปน ๓ แหง ดังน้ี 

๑) กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เลขที่  ๑๘๙ หมูที่  ๕ ถนนบางภาษี – ศาลายา     

ตําบลศาลายา  อําเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

๑.๑ อาคารที่ทําการ  ๖ ช้ัน เปนสถานที่ทํางานของผูบริหาร  ครู อาจารย  บุคลากรสาย

งานสนับสนุน  และเปนอาคารเรียนรวม ประกอบดวย 

- หองทาํงานผูบริหาร                    จํานวน ๔ หอง 

- หองทํางาน กก.ฝอ.      จํานวน ๓ หอง 

- หองทํางาน ฝายบริการการฝกอบรม   จํานวน ๒ หอง 

- หองทํางาน ฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม  จํานวน ๒ หอง 

- หองอาจารย                     จํานวน ๑ หอง 

- หองอาหารขาราชการตํารวจ    จํานวน ๑ หอง 

- หองประชุมใหญ  ๗๐๐ ที่น่ัง    จํานวน ๑ หอง 

- หองเรียนรวม  ๑๒๐ ที่น่ัง     จํานวน ๕ หอง 

- หองประชุมเล็ก  ๘๐  ที่น่ัง     จํานวน ๑ หอง 

- หองปฏบิัติการทางภาษา  ๖๐ ที่น่ัง    จํานวน ๑ หอง 

- หองจริยธรรม  ๑๒๐ ที่น่ัง     จํานวน ๑ หอง 

- หองปฏบิัติการสืบสวน     จํานวน ๑ หอง 

- หองฝกยิงปนสถานการณจําลอง(Simulator)   จํานวน ๑ หอง 

- หองฝกตอสูปองกันตัว (Redman)    จํานวน ๑ หอง 

- หองสมุด       จํานวน ๑ หอง 

- หองรานคาสวัสดิการ     จํานวน ๑ หอง 

 ๑.๒ โรงฝกยุทธวธิี       จํานวน ๑ หลัง 
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 ๑.๓ ลานฝกอเนกประสงค      จํานวน ๑ แหง 

 ๑.๔ สนามยิงปน       จํานวน ๒ สนาม 

 ๑.๕ อาคารโภชนาการ      จํานวน  ๑ หลัง  

 ๑.๖ อาคารกองรอยที่ 1 (๑๓๐ เตียง)    จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๗ อาคารกองรอยที่ ๒ (๑๓๕ เตียง)    จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๘ อาคารกองรอยที่ ๓ (๑๓๕ เตียง)    จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๙ อาคารที่พักสําหรับผูเขารับการฝกอบรม     จํานวน  ๓ หลัง 

 ๑.๑๐ อาคารพัสดุ       จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๑๑ โรงจอดรถ        จํานวน  ๓ หลัง 

 ๑.๑๒ หอสูง (หอโดดทดสอบกําลังใจ)    จํานวน  ๑ หลัง 

 ๑.๑๓ สนามฟุตบอล      จํานวน  ๑ สนาม 

 ๑.๑๔ บานพักเรือนแถว ๒ ช้ัน (แถวละ ๑๒ หองสําหรับขาราชการ) จํานวน  ๕ หลัง 

 ๑.๑๕ บานพักผูบังคับบัญชา ๒ ช้ัน     จํานวน  ๒ หลัง 

๒) สนามยิงปน  ซอยวิภาวดี ๖๒ ถนนวิภาวดี – รังสิต แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักส่ี 

กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

๒.๑ สนามยิงปนระบบN.R.A. ระยะ 25 หลา (๔๔ ชองยิง)  จํานวน  2 สนาม  

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

๓) ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจกลาง เลขที่ ๘๘๘ หมูที่ ๑๔ ตําบลหนองสาหราย  อําเภอปากชอง  

จังหวัดนครราชสีมา 

๓.1  อาคารสํานักงาน      จํานวน 1 หลัง  

๓.๒  อาคารอเนกประสงค ๒ ช้ัน     จํานวน 1  หลัง 

๓.๓  บานพักรับรอง ๑ หองนอน     จํานวน ๔  หลัง 

๓.๔  บานพักรับรอง ๒ หองนอน     จํานวน ๑  หลัง 

๓.๕  อาคารโรงนอนขนาด ๓๐ เตียง    จํานวน ๒  หลัง 

๓.๖  หองพักตูคอนเทนเนอร ๓ หองๆ ละ ๑๐ เตียง   จํานวน ๒ หลัง 

๓.๗ อาคารทีพั่กผูเขารับการฝกอบรม 2 ช้ัน ๒ หองนอนๆละ ๔๐ เตียง 

       พรอมหองปฐมพยาบาล     จํานวน ๑ หลัง 

๓.๘ อาคารบานพัก       จํานวน ๖๙ หลัง  

      - ระดับ ผบก.      จํานวน 1 หลัง  

๑๔ | ห น า  
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   - ระดับ รอง ผบก.       จํานวน 3 หลัง  

   - ระดับ ผกก.       จํานวน ๕ หลัง  

   - ระดับสัญญาบัตร (แบบครอบครัว)    จํานวน 3๐ หลัง  

  - ครูฝก (บานเด่ียว)      จํานวน ๓0 หลัง 

    ๓.๙  อาคารหอพัก 3 ช้ัน (อาคาร A, B)    จํานวน 2 หลัง 

    ๓.๑๐ อาคารหอพัก ๔ ช้ัน (อาคาร C, D)    จํานวน 2 หลัง 

 ๓.๑๑  ลานฝกศูนยยุทธวธิตํีารวจกลาง 

 ๓.๑๒ อาคารโรงฝกยุทธวธิ ี(ม ี5 หองฝก)       จํานวน 1 หลัง  

 ๓.๑๓ คลังพัสดุ (แบบตูคอนเทนเนอร)    จํานวน ๑ ตู 

 ๓.๑๔ โรงจอดรถฝกทางยุทธวธิแีละรถโดยสาร    จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๕ สถานีทดสอบสมรรถภาพรางกาย 10 สถานีและหอควบคุมการฝก 

 ๓.๑๖ โรงอาหาร ขนาด 300 ที่น่ัง      จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๗ สนามฝกขับรถยนตทางยุทธวธิ ีและอาคารควบคุมการฝก จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๘ อาคารศูนยกฬีาในรม      จํานวน 1 หลัง   

 ๓.๑๙ สถานีตํารวจสาธิต       จํานวน 1 หลัง    

 ๓.๒๐ อาคารอเนกประสงค (สําหรับฝก)    จํานวน ๒ หลัง 

 ๓.๒๑ หองนํ้า-หองอาบนํ้าสาธารณะ    จํานวน ๒ แหง 

 ๓.๒๒ เมอืงจําลองสถานการณ      

 ๓.๒๓ อาคารฝกยิงปนทางยุทธวธิใีนรม ระยะ 100 เมตร  จํานวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๔ อาคารฝกยิงปนกลางแจง     จํานวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๕ ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ     จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๖ ศูนยกฬีาในรม/หองฟตเนส     จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๗ หอสูง (สถานีทดสอบกําลังใจ)    จํานวน ๑ หลัง 

 ๓.๒๘ สนามฟุตบอลพรอมลูวิง่     จํานวน ๑ สนาม 

 ๓.๒๙ โรงจอดรถ        จํานวน ๔ แหง 

 ๓.๓๐ อางเก็บนํ้า       จํานวน ๑ แหง 
   

       

๑๕ | ห น า  
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๑.๑๓  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ในปงบประมาณ ๒๕๖๒  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  เปดใหการศึกษาอบรมแก

ขาราชการตํารวจในหลักสูตรตาง ๆ ดังน้ี 

ที ่ หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

  ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร/โครงการ ณ บก.ฝรก. (ศาลายา)   

1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

ประจําป ๒๕๖๑ 

 1 เม.ย.61-30 

ก.ย.62 

18 เดือน 360 35๖  

2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ 

ประจําป ๒๕๖๒ 

 1 ก.พ.6๒ – 3๑ 

ก.ค.๖๓ 

๑๘ เดือน 400 3๙๗ อยูระหวาง

การ

ฝกอบรม 

3 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ

ตํารวจช้ันประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53 

ปขึ้นไป  เพ่ือเล่ือนตําแหนงและเล่ือน

ยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตรถงึ

ยศ ร.ต.อ. 

๑๒ พ.ย.๖๑ – ๑ 

ก.พ.๖๒ 

12 

สัปดาห   

(3 เดือน) 

2๑0 ๒๑๐  

4 หลักสูตรการปองกันปราบปราม

อาชญากรรม 

๒๒ ก.ค. – ๙ ส.ค.

๖๒ 

 3 

สัปดาห 

50 ๔๐ * 

5 หลักสูตรการสืบสวน ๒๒ ก.ค. – ๙ ส.ค.

๖๒ 

 3 

สัปดาห 

50 ๔๘ * 

6 หลักสูตรการจราจร ๒๒ ก.ค. – ๙ ส.ค.

๖๒ 

 3 

สัปดาห 

50 ๓๘ * 

7 หลักสูตรงานธุรการ และกําลังพล ๒๒ ก.ค. – ๙ ส.ค.

๖๒ 

 3 

สัปดาห 

50 ๔๐ * 

8 หลักสูตรการเงนิและงบประมาณ ๕ – ๓๐ พ.ย.๖๑  4 

สัปดาห 

๑๐๐ ๙๒ * 

9 หลักสูตรการสงกําลังบํารุง ๕ – ๓๐ พ.ย.๖๑  4 

สัปดาห 

100 ๙๐ * 

10 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ

ตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา

เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

๔ ก.พ. – ๓ พ.ค.

๖๒ 

12 

สัปดาห   

(3 เดือน) 

80 ๘๐ * 
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 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



ที ่ หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

11 หลักสูตรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน ๒๒ ก.ค. – ๑๓ 

ก.ย.๖๒ 

 8 

สัปดาห 

12๑ ๑๒๑  

12 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา

หนาที่ปกครองโรงเรียน รุนที่ ๑ 

๒ – ๖ ก.ย.๖๒  5 วัน ๕๐ ๔๕ * 

13 หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทํา

หนาที่ปกครองโรงเรียน รุนที่ ๒ 

๒๓ – ๒๗ ก.ย.๖๒  5 วัน 50 ๕๒ ** 

14 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 

102 

๑๑ ก.พ. – ๓๑ 

พ.ค.๖๒ 

 16 

สัปดาห 

55 ๕๕  

15 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 

104 

๘ ก.ค. – ๒๕ ต.ค.

๖๒ 

 16 

สัปดาห 

๖๐ ๘๓ อยูระหวาง

การ

ฝกอบรม 

16 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับ

กาวหนา  

๒ – ๒๗ ก.ย.๖๒  4 

สัปดาห 

4๓ ๔๓  

17 หลักสูตรสารวัตร รุน 203 ๒๘ พ.ย.– ๒๘ ธ.ค.

๖๑ 

 6 

สัปดาห 

444 444  

18 หลักสูตรสารวัตร รุน 207 ๗ ม.ค. – ๑๕ ก.พ.

๖๒ 

 6 

สัปดาห 

439 439  

19 หลักสูตรสารวัตร รุน 210 ๑๘ ก.พ.–๒๙ ม.ีค.

๖๒ 

 6 

สัปดาห 

4๔0 4๔0  

20 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ

ผูบังคับใชกฏหมาย (English for law 

Enforcement : ELF) รุนที่ 1 

๑๙ – ๒๓ ส.ค.๖๒  5 วัน 40 ๔๓ ** 

21 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ

ผูบังคับใชกฏหมาย (English for law 

Enforcement : ELF) รุนที่ 2 

๙ – ๑๓ ก.ย.๖๒  5 วัน 40 ๓๗ * 

22 โครงการฝกอบรมการสราง

สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 

(Reality Scenario) รุนที่ 1 

๒๒ – ๒๖ ก.ค.๖๒  5 วัน 40 ๔๑ ** 
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ที ่ หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

๒๓ โครงการฝกอบรมการสราง

สถานการณจําลองสําหรับครูฝก 

(Reality Scenario) รุนที่ 2 

๕ – ๙ ส.ค.๖๒  5 วัน 40 ๓๙ * 

 ดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร/โครงการ ณ ศูนยฝกยุทธวธีิตํารวจ (หนองสาหราย) 

24 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต

ปลอดภัยขัน้พ้ืนฐาน รุนที่ ๑ 

19 - 23 พ.ย.61 5 วัน 40 40  

25 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต

ปลอดภัยขัน้พ้ืนฐาน รุนที่ ๒ 

26 - 30 พ.ย.61 5 วัน 40 40  

26 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต

ปลอดภัยขัน้พ้ืนฐาน รุนที่ ๓ 

3 - 7 ธ.ค.61 5 วัน 40 40  

27 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต

ปลอดภัยขัน้พ้ืนฐาน รุนที่ ๔ 

17 - 21 ธ.ค.61 5 วัน 40 40 * 

28 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบิัติการในอาคาร (Building Entry & 

Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๑  

21 - 25 ม.ค.62 5 วัน 40 40  

29 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบิัติการในอาคาร (Building Entry & 

Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๒ 

28 ม.ค. - 1 ก.พ.

62 

5 วัน 40 40  

30 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบิัติการในอาคาร (Building Entry & 

Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๓ 

11 - 15 ก.พ.62 5 วัน 40 40 * 

31 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบิัติการในอาคาร (Building Entry & 

Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๔ 

18 - 22 ก.พ.62 5 วัน 40 40  

32 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ

ปฏบิัติการในอาคาร (Building Entry & 

Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนที่ ๕ 

18 - 22 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

33 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน

แรก (First Responder) รุนที่ ๑  

1 - 5 เม.ย.62 5 วัน 40 40  

๑๘ | ห น า  
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ที ่ หลักสูตร วันที่ฝกอบรม ระยะเวลา 
จํานวน(นาย) หมาย

เหตุ แผน สําเร็จ 

34 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน

แรก (First Responder) รุนที่ 2 

13 - 17 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

35 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน

แรก (First Responder) รุนที่ ๓ 

3 - 7 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

36 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน

แรก (First Responder) รุนที่ ๔ 

10 - 14 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

37 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคน

แรก (First Responder) รุนที่ 5 

17 - 21 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

38 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาที่และยุทธวธิ ี(Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๑ 

19 - 23 พ.ย.61 5 วัน 40 40  

39 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาที่และยุทธวธิ ี(Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๒ 

26 - 30 พ.ย.61 5 วัน 40 40  

40 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาที่และยุทธวธิ ี(Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๓ 

10 - 14 ธ.ค.61 5 วัน 40 39  

41 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาที่และยุทธวธิ ี(Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๔ 

17 - 21 ธ.ค.61 5 วัน 40 40  

42 โครงการฝกอบรมการอยูรอดของ

เจาหนาที่และยุทธวธิ ี(Officer Survival 

and Tactics/O.S.T.) รุนที่ ๕ 

7 - 11 ม.ค.62 5 วัน 40 40  

43 โครงการฝกอบรมการปองกันการ

โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 

Attack on Soft target) รุนที่ ๑ 

3 - 7 ธ.ค.61 5 วัน 40 40  

44 โครงการฝกอบรมการปองกันการ

โจมตีเปาหมายออนแอ (Preventing 

Attack on Soft target) รุนที่ ๒ 

21 - 25 ม.ค.62 5 วัน 40 40  

๑๙ | ห น า  
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45 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุนที่ ๑ 

7 - 11 ม.ค.62 5 วัน 40 40  

46 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุนที่ 2 

4 - 8 ก.พ.62 5 วัน 40 40  

47 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุนที่ 3 

11 - 15 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

48 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุนที่ 4 

27 - 31 พ.ค.62 5 วัน 40 40 * 

49 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาล

ทางยุทธวธิ ี(Tactical Combat & 

Casualty Care/TCCC) รุนที่ 5 

17 - 21 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

50 โครงการฝกอบรมการปฏบิัติของ

เจาหนาที่ตํารวจเพ่ือแกไขสถานการณ

สําหรับครูฝก (Use of Force : UOF)  

รุนที่ ๑  

15 - 19 ก.ค.62 5 วัน 40 39  

51 โครงการฝกอบรมการปฏบิัติของ

เจาหนาที่ตํารวจเพ่ือแกไขสถานการณ

สําหรับครูฝก (Use of Force : UOF)  

รุนที่ 2 

22 - 26 ก.ค.62 5 วัน 40 40  

52 โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับขี/่ผูโดยสาร 

(V.S.O.C.) รุนที่ ๑ 

13 - 17 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

53 โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับขี/่ผูโดยสาร 

(V.S.O.C.) รุนที่ ๒ 

20 - 24 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

๒๐ | ห น า  
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เหตุ แผน สําเร็จ 

54 โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับขี/่ผูโดยสาร 

(V.S.O.C.) รุนที่ ๓ 

27 - 31 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

55 โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับขี/่ผูโดยสาร 

(V.S.O.C.) รุนที่ ๔ 

10 - 14 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

56 โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ

และการควบคุมผูขับขี/่ผูโดยสาร 

(V.S.O.C.) รุนที่ ๕ 

17 - 21 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

57 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน 

รุนที่ 1   

10 - 21 ธ.ค.62 2 สัปดาห 40 40  

58 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน 

รุนที่ ๒ 

7 - 18 ม.ค.62 2 สัปดาห 40 40  

59 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้

พ้ืนฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๑ 

19 - 23 พ.ย.61 5 วัน 40 40  

60 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้

พ้ืนฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๒ 

26 - 30 พ.ย.61 5 วัน 40 40  

61 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้

พ้ืนฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๓ 

3 - 7 ธ.ค.61 5 วัน 40 39  

62 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้

พ้ืนฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๔ 

25 - 29 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

63 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้

พ้ืนฐาน (Basic Firearms) รุนที่ ๕ 

1 - 5 เม.ย.62 5 วัน 40 40  

64 โครงการการฝกอบรมการยิงปนพก

กาวหนา (Advance Firearms) รุนที่ 1 

13 - 17 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

65 โครงการการฝกอบรมการยิงปนพก

กาวหนา (Advance Firearms) รุนที่ 2 

20 - 24 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

66 โครงการการฝกอบรมการยิงปนพก

กาวหนา (Advance Firearms) รุนที่ 3 

27 - 31 พ.ค.62 5 วัน 40 40  

๒๑ | ห น า  
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เหตุ แผน สําเร็จ 

67 โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือ

ผูประสบภัย (Rescue) รุนที่ 1 

7 - 11 ม.ค.62 5 วัน 40 40  

68 โครงการการฝกอบรมการชวยเหลือ

ผูประสบภัย (Rescue) รุนที่ 2 

14 - 18 ม.ค.62 5 วัน 40 39  

69 โครงการฝกอบรมการยิงปนลูกซอง

และปนเล็กยาวขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Shotgun and Rifle Course) รุนที่ 1 

4 - 8 ก.พ.62 5 วัน 40 40  

70 โครงการฝกอบรมการยิงปนลูกซอง

และปนเล็กยาวขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Shotgun and Rifle Course) รุนที่ 2 

18 - 22 ก.พ.62 5 วัน 40 40  

71 โครงการฝกอบรมการยิงปนลูกซอง

และปนเล็กยาวขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Shotgun and Rifle Course) รุนที่ 3 

11 - 15 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

72 โครงการฝกอบรมการยิงปนลูกซอง

และปนเล็กยาวขัน้พ้ืนฐาน (Basic 

Shotgun and Rifle Course) รุนที่ 4 

18 - 22 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

73 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง

บุคคลในภาวะวกิฤต(Crisis Negotiation)  

รุนที่ 1 

10 - 14 ธ.ค.61 5 วัน 40 40 * 

74 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง

บุคคลในภาวะวกิฤต(Crisis Negotiation)  

รุนที่ 2 

11 - 15 ก.พ.62 5 วัน 40 40 * 

75 โครงการฝกอบรมการใชอปุกรณพิเศษ

สําหรับการควบคุมฝูงชน ประจําป

งบประมาณ ๒๕๖2 

28 ม.ค. - 1 ก.พ.

62 

5 วัน 40 40 * 

76 โครงการฝกทักษะการขี่รถจักรยาน

แบบสายตรวจชุมชน รุนที่ 1 

28 ม.ค. - 1 ก.พ.

62 

5 วัน 40 40  

77 โครงการฝกทักษะการขี่รถจักรยาน

แบบสายตรวจชุมชน รุนที่ 2 

4 - 8 ก.พ.62 5 วัน 40 39  

๒๒ | ห น า  
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78 โครงการฝกทักษะสายตรวจ

จักรยานยนต รุนที่ 1 

28 ม.ค. - 1 ก.พ.

62 

5 วัน 40 40  

79 โครงการฝกทักษะสายตรวจ

จักรยานยนต รุนที่ 2 

4 - 8 ก.พ.62 5 วัน 40 40  

80 โครงการฝกอบรมการบริหาร

วกิฤตการณระดับกาวหนา (Advanced 

Crisis Management) รุนที่ 1 

24 - 28 ม.ิย.62 5 วัน 40 40  

81 โครงการฝกอบรมการบริหาร

วกิฤตการณระดับกาวหนา (Advanced 

Crisis Management) รุนที่ 2 

22 - 26 ก.ค.62 5 วัน 40 39  

82 โครงการฝกอบรมการขับรถแบบขบวน

ยานยนต (Motorcade) รุนที่ 1 

4 - 8 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

83 โครงการฝกอบรมการขับรถแบบขบวน

ยานยนต (Motorcade) รุนที่ 2 

25 - 29 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

84 โครงการการฝกรอดพนจากการซุม

โจมตีขบวนยานยนต (Motorcade 

Ambush Survival : MAS) รุนที่ 1  

11 - 15 ม.ีค.62 5 วัน 40 40  

85 โครงการการฝกรอดพนจากการซุม

โจมตีขบวนยานยนต (Motorcade 

Ambush Survival : MAS) รุนที่ 2  

1 - 5 เม.ย.62 5 วัน 40 40  

86 โครงการฝกอบรมยุทธวธิไีลติดตาม

จับกุมคนราย( Police Tactical Pursuit 

and Containment : PTPC ) รุนที่ 1 

8 - 12 ก.ค.62 5 วัน 40 40  

87 โครงการฝกอบรมยุทธวธิไีลติดตาม

จับกุมคนราย( Police Tactical Pursuit 

and Containment : PTPC ) รุนที่ 2 

29 ก.ค.-2 ส.ค.

62 

5 วัน 40 40  

๒๓ | ห น า  
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88 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล

สําคัญ (VIP Protection) รุนที่ 1 

12 - 16 ส.ค.62 5 วัน 40 40 * 

89 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคล

สําคัญ (VIP Protection) รุนที่ 2 

19 - 23 ส.ค.62 5 วัน 40 40  

90 โครงการฝกอบรมการขับขี่รถยนต

ขับเคล่ือน 4 ลอ  

1 - 3 ก.ค.62 3 วัน 40 40  

91 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  

รุนที่ 1 

15 - 19 ก.ค.62 5 วัน 40 40  

92 โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  

รุนที่ 2 

5 - 9 ส.ค.62 5 วัน 40 40  

๙๓ โครงการฝกอบรมการปฏบิัติของ

เจาหนาที่ตํารวจเพ่ือแกไขสถานการณ

(Use of Force : UOF)  รุนที่ 1 

1 - 5 ก.ค.62 5 วัน 40 40  

๙๔ โครงการฝกอบรมการปฏบิัติของ

เจาหนาที่ตํารวจเพ่ือแกไขสถานการณ

(Use of Force : UOF)  รุนที่ 2 

8 - 12 ก.ค.62 5 วัน 40 40  

๙๕ โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝกอาวุธ

ปน (Firearms Instructor Development 

Course)  รุนที่ 1 

29 ก.ค.- 2 ส.ค.

62 

5 วัน 40 40  

๙๖ โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝกอาวุธ

ปน (Firearms Instructor Development 

Course)  รุนที่ 2 

19 - 23 ส.ค.62 5 วัน 40 40  

97 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจ

ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนที่ 1 

12 - 23 ส.ค.62 2 สัปดาห 50 50 * 

98 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจ

ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนที่ ๒ 

19 - 30 ส.ค.62 2 สัปดาห 50 50 * 

๒๔ | ห น า  
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99 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจ

ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนที่ 1 

20 - 31 พ.ค.62 2 สัปดาห 50 50  

100 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจ

ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนที่ 2 

29 ก.ค.- 9 ส.ค.

62 

2 สัปดาห 50 50 * 

101 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย

ปฏบิัติการสายตรวจ) รุนที่ 1 

29 ก.ค.- 9 ส.ค.

62 

2 สัปดาห 40 39 * 

102 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย

ปฏบิัติการสายตรวจ) รุนที่ 2 

5 - 16 ส.ค.62 2 สัปดาห 40 40 ** 

103 หลักสูตรตอตานการกอการราย (ฝาย

สืบสวน)  

19 - 30 ส.ค.62 2 สัปดาห 40 40  

๑๐๔ หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียมความ

พรอมเจาหนาที่รักษาสันติภาพ 

(Individual Police Officer / IPO) 

  2 สัปดาห      

10๕ โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม

หนวยปฏบิัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ 

ตร. (SWAT) 

2 - 6 ก.ย.62 5 วัน 212 212  

106 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ

ธํารงวินัยขาราชการตํารวจ (ส.ต.ต.) 

31 ม.ค. -30 

เม.ย.62 

3 เดือน 67 49  

10๗ โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ

ธํารงวินัยขาราชการตํารวจ (บก.ทล.) 

18 ก.พ. - 30 

เม.ย.62 

6 สัปหาห 5 5  

108 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและ

ธํารงวินัยขาราชการตํารวจ (สายตา) 

16 ม.ีค.-13 เม.ย.

62 

1 เดือน 5 5  

109 โครงการฝกอบรมพัฒนาบคุลิกภาพ 

เพ่ือสรางภาพลักษณที่ดี  

25 ม.ีค. - 22 

เม.ย.62 

1 เดือน 46 46  

๒๕ | ห น า  
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110 โครงการฝกรวมตํารวจหนวย

ปฏบิัติการพิเศษระหวางประเทศไทย, 

สาธารณรัฐแหงสหภาพเมยีนมา และ

ราชอาณาจักรกัมพูชา 

25 ก.พ. - 8 ม.ีค.

62 

2 สัปดาห 35 46  

๑๑๑ โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอม

การควบคุมการทดสอบยิงปน ตร. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

25 - 26 ก.ค.62 2 วัน 46 44  

 รวมผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 6,968 6,913 
 

6,9๑๓  

 

หมายเหตุ  - * คอื หนวยงานตนสังกัดสงผูเขารับการฝกอบรมไมครบจํานวน 

                - **  คอื หนวยงานตนสังกัดขอสงผูเขารับการฝกอบรมเพ่ิม 

 

๑.๑๔  ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย/บุคลากร 

 

ที ่ หลักสูตร 
จํานวนขาราชการตํารวจ 

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ระดับผูบริหาร 15 - 15 

๒ บุคลากรทําหนาที่ครู/อาจารย/ครูฝก ๑๑ 4 ๑๕ 

 - อจ.พลศึกษา  (๑)   

 - อจ.จาก กอจ.บช.ศ. (๔)   

 - ครูฝก (๖) (4)  

๓ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 6๕ ๕๐ ๑15 

รวม ๙๑ 5๔ ๑๔๕ 
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๑.๑๕ ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๒ ) 

   งบประมาณที่ใชในการดําเนินการเปนงบประมาณแผนดิน  จํานวน 130,464,079.52 

บาท โดยแบงเปน 

๑) งบดําเนินงาน 91,069,197.52 บาท 

- คาตอบแทน    ๓,๕๙๒,๗๔๐.00 บาท 

- คาใชสอย ๖๕,๘๗๖,๓๓๑.๖๐ บาท 

- คาวัสดุ ๑๑,๘๐๓,๓๖๒.๖๗ บาท 

- คาสาธารณูปโภค         ๖,๙๒๙,๘63.25       บาท 

- คาสาธารณูปโภค (งบปฏรูิป)          ๒,๘๖๖,๙๐๐.๐๐       บาท 

๒) งบลงทุน              39,394,882.๐๐       บาท 

- คาครุภัณฑ    ๘,๙๙๔,๕๙๓.00 บาท 

- ที่ดินและส่ิงกอสราง                   ๓๐,๔๐๐,๒๘๙.00 บาท 

  หากแบงแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรตางๆ  น้ัน เปน  

จํานวนทัง้ส้ิน  88,623,083.5๐  บาท  โดยมรีายละเอยีด  ดังน้ี 

ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

1 หลักสูตร นสต. ป 62 (ก.พ.-ก.ย.62) 8 เดือน 19,598,000.00 

2 หลักสูตร นสต. (ตอเน่ือง พ.ย.,ธ.ค.,ม.ค.61-ม.ค.-ก.ย.62) 19,179,040.00 

3 หลักสูตร สว.รุน 210 2,311,073.00 

4 หลักสูตร สว.รุน 207  2,290,727.75 

5 หลักสูตร สว.รุน 203 2,290,727.75 

6 หลักสูตร กอป. 1,575,808.00 

7 หลักสูตร กตด.รุน 8 2,415,880.00 

8 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา ระดับกาวหนา 1 รุน 427,188.00 

9 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 102 2,023,226.00 

10 หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 104 3,350,000.00 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

11 หลักสูตรผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียน (ส.) 2 รุน 128,368.00 

12 หลักสูตรผูทําหนาที่ปกครองโรงเรียน (ปท.) 2 รุน 101,943.00 

13 หลักสูตรชัยยะขัน้พ้ืนฐาน  1,901,685.00 

14 หลักสูตรงานสารบรรณ ธุรการและกําลังพล 192,739.00 

15 หลักสูตรการสืบสวน 199,723.00 

16 หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 438,149.00 

17 หลักสูตรการจราจร 190,120.00 

18 หลักสูตรการเงนิงบประมาณ 451,244.00 

19 หลกสูตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม 196,813.00 

20 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจระดับครูฝก (สบ.) 2 รุน 1,058,270.00 

21 หลักสูตรการปรับพ้ืนฐานยุทธวธิตํีารวจระดับครูฝก (ปท.) 2 รุน 776,000.00 

22 หลักสูตรการตอตานการกอการราย (ฝายสืบสวน) 1 รุน 317,384.00 

23 หลักสูตรการตอตานการกอการราย (ฝายปฏบิัติการสายตรวจ) 2 รุน 634,768.00 

24 โครงการยุทธวธิไีลติดตามจบักุมคนราย (2 รุน) 271,600.00 

25 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ  251,200.00 

26 

โครงการฝกอบรมยุทธวธิเีพ่ือความปลอดภัยในการปฏบิัติหนาที่ O.S.T. 

(5 รุน) 847,780.00 

27 โครงการฝกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูบังคับใชกฎหมาย (2 รุน) 367,048.00 

28 โครงการฝกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและธํารงวนัิยฯ (54 คน) 1,639,380.00 

29 โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุคนแรก (First Responder) (5 รุน) 679,000.00 

30 โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนตปลอดภัยขัน้พ้ืนฐาน (4 รุน) 543,200.00 

31 

โครงการฝกอบรมเตรียมความพรอมหนวยปฏิบัติการพิเศษระดับ บช. 

ของ ตร.(SWAT) 2,311,898.00 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

32 โครงการฝกอบรมครูสอนการขับรถยนต 2 รุน 350,752.00 

33 โครงการฝกอบรมครูฝกระดับการใชกําลังของเจาหนาที่ตํารวจ 2 รุน  339,112.00 

34 โครงการฝกอบรมครูฝกการยิงปนพก (2 รุน) 804,712.00 

35 โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุมฝูงชน (2 รุน) 1,745,224.00 

36 โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพ่ือบรรจุเปน ขรก.ในพระองค 3,985,570.00 

37 โครงการฝกอบรมการอารักขาบุคคลสําคัญ (2 รุน) 257,632.00 

38 โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะและการควบคุมผูขับขี่ฯV.S.O.C (5 รุน) 847,780.00 

39 โครงการฝกอบรมการสรางสถานการณแบบสมมติ (2 รุน) 339,112.00 

40 โครงการฝกอบรมการยิงพืนพกกาวหนา ( 3 รุน) 1,026,648.00 

41 โครงการฝกอบรมการยิงปนลูกซองและปนเล็กยาว ขัน้พ้ืนฐาน (4 รุน) 1,221,424.00 

42 โครงการฝกอบรมการยิงปนพกขัน้พ้ืนฐาน (5 รุน ) 1,449,180.00 

43 โครงการฝกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี TCCC  (5 รุน) 1,553,940.00 

44 โครงการฝกอบรมการบริหารวกิฤตการณ ระดับกาวหนา ACM (2 รุน) 271,600.00 

45 โครงการฝกอบรมการใชอปุกรณพิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน 1 รุน 795,400.00 

46 โครงการฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบภัย (Rescue) (2 รุน) 308,848.00 

47 โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรองฯ (2 รุน) 271,600.00 

48 โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร C.Q.B. (5 รุน) 1,022,380.00 

49 โครงการฝกอบรมการขับรถแบบขบวนยานยนต (2 รุน) 271,600.00 

50 โครงการฝกอบรมการขับขี่รถยนตขับเคล่ือน 4 ลอ 98,164.00 

51 โครงการฝกอบรมกรรมการคุมทดสอบยิงปน ตร. (30 คน) 119,400.00 

52 โครงการฝกรอดพนจากการซุมโจมตีขบวนยานยนต (2 รุน) 294,880.00 

53 โครงการฝกรวมหนวยปฏบิัติการพิเศษฯ พมา,กัมพูชา 932,815.00 

54 โครงการฝกทักษะสายตรวจจักรยานยนต (2 รุน) 329,800.00 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

55 โครงการฝกทักษะการขี่จักรยานแบบสายตรวจชุมชน (2 รุน) 350,752.00 

56 โครงการฝกอบรมการปองกันการโจมตีเปาหมายออนแอ (2 รุน) 243,664.00 

57 โครงการปฏบิัติของเจาหนาที่ตํารวจเพ่ือแกไขสถานการณ (2 รุน) 339,112.00 

58 การเตรียมการฯ World Police Service 92,000.00 

 

๑.๑๖  โครงสรางองคกร กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  เปนหนวยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  แบงการ

บริหารงานเปน ๔ กองกํากับการ ดังน้ี 

๑. ฝายอํานวยการ  มหีนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานกําลังพล  

งานประชาสัมพันธ  งานศึกษาอบรม  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร งานคดีและวินัย  

งานสวัสดิการ  งานงบประมาณ งานการเงนิและงานบัญชี งานส่ือสาร และงานรักษาการณ 

๒. ฝายบรกิารการฝกอบรม  มหีนาที่และความรับผดิชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  คัดเลือกและ

เตรียมการ  งานผลิตเอกสารและตํารา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด  งานประกัน

คุณภาพและงานวัดผลและประเมนิผล 

๓. ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม  ประกอบดวย กองรอยที่ ๑ – ๓  งานกีฬาและ

นันทนาการ และครูฝกพลศึกษา   มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับ

บัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ  

๔. ศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ  มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานดานการฝกทางยุทธวิธ ี

ของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง โดยมภีารกจิหลัก ๓ ดาน คอื  

 ๑) ภารกจิดานยุทธวธิ ีประกอบดวย งานฝกยุทธวธิ ี งานฝกอาวุธ  งานพัฒนาและพ้ืนฟู

สมรรถภาพ งานพัฒนาหลักสูตรและการฝก  และงานพัฒนาอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

 ๒) ภารกิจดานวิทยบริการประกอบดวย งานเตรียมการฝก ผลิตเอกสาร ตําราและ

โสตทัศนูปกรณ  และงานวัดผล ประเมนิผลและประกันคุณภาพ และ  

 ๓) ภารกจิดานอํานวยการของศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจ ประกอบดวย งานธุรการ กําลังพล 

และยุทธศาสตร  และงานการเงนิและพัสดุ 
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กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง

ฝายอํานวยการ

งานธุรการและ   
กาํลังพล

งานยุทธศาสตร์
และแผนงาน
งบประมาณ

งานการเงินและ
พลาธิการ

งานรักษาการณ์

ฝายบริการการ

ฝกอบรม

งานวิชาการ 
คัดเลือกและ
เตรียมการ

งานผลิตตาํราและ
เอกสาร

งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ห้องสมุด

งานประกนัคุณภาพ /
งานวัดผลและ
ประเมินผล

ฝายปกครองและ

กิจการการฝกอบรม

กองร้อยที่ ๑

กองร้อยที่ ๒

กองร้อยที่ ๓

การกีฬาและ
นันทนาการ

อาจารย์พลศึกษา

ศูนยฝกยุทธวธีิตํารวจ

งานฝึกยุทธวิธี

งานฝึกอาวุธ

งานพัฒนาและฟ้ืนฟุสมรรถภาพ

งานพัฒนาหลักสูตรและการฝึก

งานพัฒนาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
เอกสาร ตาํรา และคู่มือ

งานเตรียมการฝึก ผลิดเอกสาร 
ตาํราและโสตทัศนูปกรณ์

งานวัดผล ประเมินผล และประกัน
คุณภาพ

งานธุรการ กาํลังพลและ
ยุทธศาสตร์

งานการเงินและพัสดุ
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๑.๑๗ โครงสรางการบริหาร 

 

ผูบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการฝายอํานวยการ

รองผูกํากับการฝาย
อํานวยการ

สารวัตรงานธุรการ/
กําลังพล

สารวัตรงาน
ยุทธศาสตร

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ

สารวัตรงาน
รักษาการณ

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการศูนยฝกยุทธวิธีตํารวจ

รองผูกํากับการ(งาน
อํานวยการและวิทยบริการ)

สารวัตรงานธุรการ 
กําลังพลและ
ยุทธศาสตร

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ

สารวัตรงาน
เตรียมการฝก ผลิต

เอกสารฯ

สารวัตรงานวัดผล
ประเมินผลและ
ประกันคุณภาพ

รองผูกํากับการ(การ
ฝกยุทธวิธี)

สารวัตรงานฝก
ยุทธวิธี

สารวัตรงานฝก
อาวุธ

สารวัตรงาน
พัฒนาและฟนฟู

สมรรถภาพ

สารวัตรงานพัฒนา
หลักสูตรและการ

ฝก

สารวัตรงานพัฒนา
อุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

เอกสาร ตําราฯ

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการฝายปกครองและ
กิจการการฝกอบรม

รองผูกํากับการฝาย
ปกครองฯ

ผูบังคับกองรอย
(กองรอยที่ ๑)

ผูบังคับกองรอย
(กองรอยที่ ๒)

ผูบังคับกองรอย
(กองรอยที่ ๓)

สารวัตรงานกีฬาและ
นันทนาการ

อาจารยพลศึกษา(สบ
๑-๓)

รองผูบังคับการ

ผูกํากับการฝายบริการการฝกอบรม

รองผูกํากับการฝาย
บริการการฝกอบรม

สารวัตรงาน
เตรียมการ 

คัดเลือกวิชาการ

สารวัตรงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

รองผูกํากับการฝาย
บริการการฝกอบรม

สารวัตรงานวัดผล 
ประเมินผลและงาน

ประกันคุณภาพ

สารวัตรงานผลิต
ตําราฯ
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๑.๑๘ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาวาเปนปจจัยสําคัญในการสงเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมใหดําเนินไปอยางมปีระสิทธภิาพ  

และมคีุณภาพตามมาตรฐานสากล  และไดดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอยางตอเน่ือง  โดย

ไดจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในอยางตอเน่ืองเปนประจําทุกป  และเตรียมความพรอมที่จะรับการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

ของหนวย มกีระบวนการ ดังน้ี 

๑. แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหนวยงานเพ่ือกําหนด

นโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดําเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๒. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา

และติดตามการดําเนินงานดานประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายนอก

เพ่ือสรางความมั่นใจวาการจัดการศึกษาภายในหนวยงานจะเปนไปอยางมปีระสิทธภิาพ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหนวยงาน เพ่ือใชกํากับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิคุณภาพการศึกษา ภายใตกรอบนโยบายและหลักการที่กําหนด โดยเนน

การจัดใหมรีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององคประกอบตางๆ ที่ใชในการผลิตและพัฒนาบุคลากร  

๔. จัดทํารายงานประจําปที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพ

การศึกษา ดัชนีบงช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอตอหนวยงานตนสังกัด (กองบัญชาการศึกษา) หนวยงานที่

เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน รวมทัง้เพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

๕.  นําผลการประเมนิคุณภาพ ไปประกอบการจดัทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาบุคลากรใหมคีวามรูเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ือง 
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๑.๑๙ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณ ภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕6๑  มีขอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการ ซึ่งกอง

บังคับการฝกอบรมตํารวจกลางไดดําเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการดําเนินการในหัวขอดังกลาว โดยมี

รายละเอยีด  ดังน้ี 

ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ดานคุณภาพผูศกึษาอบรม 

ตัวบงช้ีที่ 2 

ความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัด

และผูที่เกี่ยวของ 

นําขอมูลที่ ไดจากการประเมินความพึง

พอใจฯ ประเด็นใดมาใชในการปรับปรุง

พั ฒ นาการเรียนการสอนในรุ นห รือ

ปงบประมาณตอไป ควรจัดทําเปนแผนการ

ดําเนินงานปรับปรุงพัฒนา และดําเนินการ

ตามแผนใหเห็นเปนรูปธรรมทีชั่ดเจน 

นําผลการประเมินความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผู

ที่ เกี่ยวของที่มีตอผู สําเร็จการศึกษา

อบรมมาเป นข อมู ล ในการจั ดทํ า

แผนการดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาผลการ

ดําเนินการใหมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

ตัวบงช้ีที่ ๓ 

ผลการจัดการศึกษา

อบรมที่เนนผูศึกษา

อบรมเปนสําคัญ 

ครู/อาจารย ตองเครงครัดในการทํา

แผนการสอน และบันทึกหลังการสอนให

ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร แผนการสอน

และบันทกึหลังการสอนน้ันจะตองระบุถึง

ส่ือการสอนรูปแบบ และเทคนิคการสอน

ของครู/อาจารยในหลายตัวบงช้ี 

ครู อาจารยทําแผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอนครบทุกวิชาและ

ทุกหลักสูตรที่ตนเองสอน   

ดานหลักสูตร 

ตัวบงช้ีที่ 4  

ความพึงพอใจของผู

ศึกษาอบรมที่มตีอการ

จัดการฝกอบรมตาม

หลักสูตรการฝกอบรม 

ค วร สํ ารว จ ข อ มู ล ส วน บุ ค ค ล ขอ ง

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) 

เพ่ือนํามาใชในการประกอบการวเิคราะห

ขอมูลความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมที่

มตีอการจัดการเรียนการสอน 

มีการสํารวจขอมูลสวนบุคคลของ 

นสต. โดยใชแบบสอบถามออนไลน 

ซึ่ งประกอบดวย ขอมูลทั่ วไป วุฒิ

การศึกษ า ความ สามารถ พิ เศษ 

ประวัติการแพยา/อาหาร  บุคคลที่

สามารถติดตอไดในเวลาฉุกเฉิน เปน

ตน 
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ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ตัวบงช้ืที่ 6 

งานวจิัย หรือ

นวัตกรรม หรือ

ส่ิงประดิษฐ 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เปน

หนวยเดียวที่มีนวัตกรรมสื่อการสอน ใน

เร่ือ งของการเรียน รู ในสถานการณ

เสมือนจริง และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม ทําให

ผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนรูดวยตนเอง

เสมอืนอยูในสถานการณเสมอืนจริง ควร

เผยแพรนวัตกรรมน้ีไปยังหนวยศึกษา

อบรมอื่นใน ตร. ดวย เพ่ือเปนตัวอยางใน

การจัดทํานวัตกรรมส่ือการสอน 

มีการเผยแพรนวัตกรรมส่ือการสอน 

ในเร่ืองของการเรียนรูในสถานการณ

เสมือนจริงไปศูนยฝกอบรมอื่นใน ตร. 

ตลอดจนมีการนํามาใชสอนผูเขารับ

การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ใน บก.

ฝรก. 

ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศกึษาอบรม 

ตัวบงช้ีที่ 9 

การบริหารความเส่ียง 

ควรจัดใหมีการประเมินผลเพ่ือรวบรวม

ขอมูลที่เกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน 

ซึ่งจะทําใหทราบความคืบหนา ปญหา

ขอขัดของ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก

การดําเนินงาน พรอมนําผลการประเมิน

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

และผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม เพ่ือ

พิจารณา รวมทั้งนําผลการประเมินและ

ข อ เส น อ แ น ะ จ าก ค ณ ะก รรม ก า ร

สถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือ

วเิคราะหความเส่ียงในปถัดไป เพ่ือใหเกิด

การบริหารความเส่ียงเกิดประสิทธิภาพ

มากย่ิงขึ้น 

มีการประเมินผลการดําเนินงานดาน

ก ารบ ริห า รค ว าม เส่ี ย ง  ป ญ ห า

ขอขัดของ และผลกระทบที่ เกิดขึ้น

จากการดําเนินงาน และนําผลการ

ประเมินรายงานตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาและ ผบก.ฝรก.ในฐานะ

ผู บ ริห ารของหน วย ศึกษ าอบ รม  

ต ล อ ด จ น นํ า ข อ เส น อ แ น ะ ข อ ง

คณะกรรมการสถานศึกษาไปพัฒนา

ปรับปรุงแผนและการวิเคราะหความ

เส่ียงในคราวตอไป 
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ตัวบงชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนนิการพัฒนา 

ตัวบงช้ีที่ 10 

หองสมุด อุปกรณ

การศึกษา และ

สภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

ในสวนของหองสมุดและหองส่ือการ

เรียนรู ควรบริหารจัดการใหอยูในสภาพ

พรอมใชและเปดใหผูศึกษาอบรมไดเขาใช

อยางเปนรูปธรรม และใหผูศึกษาอบรม

ไดเขาใชตามเวลาที่เหมาะสมและไมควร

จัดเก็บอุปกรณอื่นๆ ที่ไมเกี่ยวของ  

จัดเจาหนาที่ในการดูแลหองสมุดใหมี

ค วามพรอม ในการให บ ริการแก

บุคลากรในหนวยและผูศึกษาอบรม  

ตลอดจนดําเนินการ ๕ ส ในหองสมุด 

เพ่ือใหเปนระเบียบเรียบรอย และทํา

ใหบรรยากาศในหองดีขึ้น 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีที่ ๑2 

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

การเขียนแผนควรระบุรายละเอียดของ

โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานใหชัดเจน 

เพ่ือผูปฏิบัติสามารถนําไปดําเนินการได

ตรงตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว 

เพ่ิมรายละเอยีดของกจิกรรมใน

แผนการดําเนินงานดานระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

ตัวบงช้ีที่ 13 

อุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

บก.ฝรก. ยังขาดในสวนของการบริหาร

จัดการอุปกรณเคร่ืองชวยฝกทุกประเภท 

ห ลั งจ า ก ที่ ได รั บ ก า รส งม อ บ จ า ก

พลาธิการของหนวยแลว ตองมีหลักฐาน

การรับและสงมอบฝายปกครองและการ

ฝกซึ่งมีอยู  3 กองรอย จึงตองมีการ

จําแนกรายการและลงทะเบียนควบคุม

อยางเปนระบบ โดยแยกเปนแตละ

กองรอย และในภาพรวมของหนวย ไมวา

จะเปนศาสตราภัณฑ ยุทธภัณฑ เคร่ือง

สนาม ยานพาหนะ และรายการอื่นๆ อีก

ทั้งตองมีบันทึกการขอยืม ขอใช การขอ

อนุมั ติ ใชอุ ป กรณ เค ร่ือ งช วยฝ กทุ ก

ประเภทและลงลายมือผูขอยืม ขอใช 

อยางเปนระบบ 

ฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม

มี ก า รจํ า แ น ก รา ย ก า รอุ ป ก รณ

เคร่ืองชวยฝกและลงทะเบียนควบคุม

อยางเปนระบบ ตลอดจนมีการจัดทํา

บัญชีการขอยืม ขอใช อุปกรณคร่ือง

ชวยฝกทุกประเภทและลงลายมอืผูขอ

ยืม ขอใช  และผูอนุญาตอยางเปน

ระบบ 
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สวนท่ี 2 

ผลการดําเนนิงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศกึษา 
 

ตัวบงชี้ที่ 1  การเตรียมความพรอมของผูเรียน 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิของตัวบงชี้     : กระบวนการ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 คุณสมบัติของผูเรียนที่เขามาศึกษาในหลักสูตรเปนปจจัยพ้ืนฐานของความสําเร็จแตละหลักสูตร  

ดังน้ัน จึงตองมีการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูเรียนเขาสูมาตรฐานใกลเคียงกัน โดยการวิเคราะหผูเรียน

รายบุคคล และนําศักยภาพของผูเรียนบางสวนมาใชประโยชน เพ่ือใหรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

มคีวามเหมาะสมและยืดหยุน ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรูที่คํานึงถงึความแตกตางเฉพาะของ

ผูเรียนเปนเร่ืองที่สําคัญมากตอสมรรถนะ ในการแสวงหาความรูของผูเรียนโดยผานระบบอาจารย     

ที่ปรึกษาที่เขมแข็ง 
  

ประเด็นการพิจารณา  

1. พิจารณาผูเรียนแรกเขา โดยมกีระบวนการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผูเรียนเขาสูมาตรฐาน

ใกลเคยีงกัน  

2. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนําศักยภาพของผูเรียนบางสวนมาใชประโยชน 

(๐.๕ คะแนน)  

3. จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกํากับ

ติดตามผลลัพธจากผูเรียน (๐.๕ คะแนน) 

4. จัดระบบการประเมนิกระบวนการขางตนทัง้ 3 ประเด็น นําสูการปรับปรุงและพัฒนา 

5. นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสูการปฏบิัติที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม 
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เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีกระบวนการเตรียมความพรอมเพ่ือใหผู เรียนเขาสูมาตรฐาน

ใกลเคียงกัน เชน การปฐมนิเทศ แถลงหลักสูตร หรือการประเมนิเชิงวชิาการ (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ สมรรถนะทางรางกาย หรือวชิาชีพเฉพาะ) เปนตน 

 2. เอกสารหรือหลักฐานการวเิคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล เชน Pre-Test เปนตน 

3. เอกสารหรือหลักฐานผลการวิเคราะหผู เรียนรายบุคคล และการนําผลการวิเคราะห             

ไปใชประโยชนในการจัดการเรียนการสอน เชน ระบุไวในแผนกจิกรรมพัฒนาผูเรียน หรือแผนการสอน เปนตน 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา เชน คําส่ังแตงต้ังอาจารยทีป่รึกษา เปนตน 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธจากผูเรียน เชน 

นโยบาย แนวทาง ขัน้ตอน วธิกีาร ผลการดําเนินการ เปนตน 

 6. เอกสารหรือหลักฐานการประเมนิกระบวนการทัง้ 3 ประเด็น พรอมรายงานผลการประเมนิ 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินมาจัดทําแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาไปสู

การปฏบิัติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. พิจารณาผูเรียนแรกเขา โดยมีกระบวนการเตรียมความพรอม

เพ่ือใหผูเรียนเขาสูมาตรฐานใกลเคยีงกัน  

 บก.ฝรก.มีการบริหารจัดการผูเขารับการฝกอบรมแรกเขาในวันแรก

ของการเขารับการฝกอบรม โดยการใหผู เขารับการฝกอบรมลงทะเบียน  

กรอกขอมูลสวนตัวในแบบฟอรมออนไลน  ปฐมนิเทศ  และช้ีแจงรายละเอียด

ของหลักสูตร 

 ในชวงแรกของการฝกอบรมจะมีการประเมินเชิงวิชาการ โดยใหผู

เขารับการฝกอบรมทําแบบทดสอบกอนเรียน   และมกีารประเมินสมรรถนะ

ทางรางกาย  โดยการทดสอบสมรรถภาพรางกายตามเกณฑที่กําหนด 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถายของ

การเตรียมความพรอมของ

ผูเรียน 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. วิเคราะหผูเรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนําศักยภาพของผูเรียน

บางสวนมาใชประโยชน (๐.๕ คะแนน)  

 ฝายบริการการฝกอบรม (งานประกันคุณภาพและงานวัดและ

ประเมินผล) ดําเนินการจัดทําแบบกรอกประวัติผูเรียนรายบุคคลออนไลน

เพ่ือใหผูเรียนกรอกขอมูลประวัติสวนบุคคล  เพ่ือนําขอมูลของผูเรียนมาให

ครู อาจารยใชในการเปนขอมูลเบื้องตนในการเตรียมการจัดกระบวนการ

เรียนรูใหผูเรียน 

 ในการจัดการเรียนการสอน ครู อาจารยมีการใหผู เรียนทํ า

แบบทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) และมีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล  

จากน้ันมีการนําผลการวิเคราะหผูเรียนรายบุคคลไปใชประโยชนในการจัดการ

เรียนการสอน  

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถายของ

การวเิคราะหผูเรียน 

3. จัดระบบอาจารยที่ปรึกษา ใหคําปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบ

และกลไกในการกํากับตดิตามผลลัพธจากผูเรียน (๐.๕ คะแนน)  

  กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมกีารจัดทําคําส่ังแตงต้ังอาจารย

ที่ปรึกษา  เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนของหนวยศึกษาอบรมในสังกัด ตร. 

มีความแตกตางจากการศึกษาในทุกระดับ เน่ืองจากเปนการจัดการศึกษา

เฉพาะทางที่มีลักษณะพิเศษแตกตางจากการจัดการศึกษาทั่วไปที่จัดใน

สถานศึกษาปกติ  โดยมุงเนนการจัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรใหมีความรู

และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง สอดคลองกับความตองการและภารกิจของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ   

 ภารกิจหลักของกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง คือ ฝกอบรม

งานเฉพาะทางใหกับบุคลากรกอนเขารับราชการตํารวจ และขาราชการ

ตํารวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ อาท ิงาน

ปองกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  

งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบรอยและการรักษาความ

ปลอดภัยในกิจการของตํารวจ   งานบริการประชาชน และงานการใหความ

ปลอดภัยในชีวติทรัพยสินแกประชาชน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและภาพถายของ

ระบบอาจารยที่ปรึกษา 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 หลักสูตรระยะยาวที่เปนหลักสูตรหลักของกองบังคับการฝกอบรม

ตํารวจกลาง คือ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ  เปนการฝกอบรมแบบ 

In-service training ผูเรียนตองอยูหางไกลพอแมผูปกครอง  การดําเนินชีวิต

ในชวงการฝกอบรมตองอยูในกรอบระเบียบวินัยมาก  ขาดอิสระในการใช

ชีวติตามความตองการของตนเอง เพ่ือใหผูเรียนสามารถปรับตัวเขากับระบบ

การเรียนแบบใหม เพ่ือนใหม สภาพแวดลอมใหม จึงจัดระบบอาจารยที่

ปรึกษาเพ่ือดูแล ใหคําปรึกษา แนะนํา และชวยเหลือแกผูเรียนในหลายดาน 

อาทิ ดานวิชาการ  ดานสังคม  ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนดาน

อารมณ  ซึ่งไดมีการวางแนวทาง ขั้นตอน วธิีการ ในการใหคําปรึกษาอยาง

เปนระบบ  และมกีารติดตามผลการดําเนินการในการเปนที่ปรึกษา 

 

๔. จัดระบบการประเมินกระบวนการขางตนทั้ง 3 ประเด็น นําสูการ

ปรับปรุงและพัฒนา 

 บก.ฝรก.มีการประเมนิการเตรียมความพรอม  การวเิคราะหผูเรียน

เปนรายบุคคลและการจัดระบบอาจารยที่ปรึกษา และมีการนําผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการในคราวตอไป โดยสัดสวนจํานวน

อาจารยที่ปรึกษาเมื่อเทยีบกับจํานวนนักเรียนแลวมสัีดสวนนอยเกนิไป  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารที่เกี่ยวของกับการ

ประเมนิการเตรียมความ

พรอม/การวเิคราะหผูเรียน/

ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

5. นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสูการปฏิบัติที่ชัดเจนอยางเปน

รูปธรรม 

 มีการนําผลการประเมินมาจัดทําแนวทางการพัฒนาในการ

ดําเนินการในคราวตอไป เชน สัดสวนจํานวนอาจารยที่ปรึกษาเมื่อเทียบกับ

จํานวนนักเรียนแลวมีสัดสวนนอยเกินไป จึงเห็นควรใหจัดอาจารยที่ปรึกษา

เพ่ิม  โดยเพ่ิมอาจารยพิเศษที่สังกัดฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม

และฝายบริการการฝกอบรมมาเปนอาจารยที่ปรึกษาดวย   

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารและภาพถายการนํา

ผลการประเมนิไปพัฒนา

ปรับปรุง 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

๔๐ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก.มีการประเมินผูเรียนทั้งดานวิชาการและสมรรถภาพทางรางกาย และมีการนํา

ผลการประเมินมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนใหเหมาะกับศักยภาพของ

ผูเรียนเปนรายบุคคล   

2. หลักสูตรตางๆ ที่  บก.ฝรก.ดําเนินการจัดขึ้นน้ันมีจํานวนมาก  หลากหลาย  และ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจเกือบทุกดาน  จึงเปนประโยชนสําหรับผูเขารับการ

ฝกอบรมในการพัฒนาความรู ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานของจน  ซึ่งเปนปจจัยที่

กอใหเกดิประสิทธภิาพการปฏบิัติงานของบุคลากรของสํานักงานตํารวจแหงชาติอยางแทจริง 

  

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 สัดสวนจํานวนอาจารยที่ปรึกษาเมื่อเทยีบกับจํานวนนักเรียนแลวมสัีดสวนนอยเกินไป จงึเห็น

ควรใหจัดอาจารยที่ปรึกษาเพ่ิม  โดยเพ่ิมอาจารยพิเศษที่สังกัดฝายปกครองและกจิการการฝกอบรม

และฝายบริการการฝกอบรมมาเปนอาจารยที่ปรึกษาดวย 
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ตัวบงชี้ที่ 2  กิจกรรมพัฒนาผูเรียน  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.ยุทธการ    ศรีวชัิยมูล 

2. พ.ต.ต.อูด          ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดของตัวบงชี้     : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี้  

 หนวยศึกษาอบรมตองสงเสริมใหมกีารจัดทํากิจกรรมพัฒนาผูเรียนใหเหมาะสมและครบถวน

ตามคุณลักษณะผูเรียนที่พึงประสงค 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และ

พัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกจิกรรมตองเหมาะสมกับผูเรียน (๐.๕ คะแนน)   

 2. ดําเนินการในทุกกจิกรรมตามแผนกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดอยางครบถวน 

 3. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม             

(๐.๕ คะแนน)  และนําผลการประเมนิไปปรับปรุงการดําเนินการในคร้ังตอไป (๐.๕ คะแนน)   

4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน)              

และนําผลการประเมนิไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน)   

 5. ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมตางๆ และสราง

คุณประโยชนใหกับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)   

 6. ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกา ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสรางช่ือเสียงใหกับ

สํานักงานตํารวจแหงชาติที่เกี่ยวกับภารกจิหนาที่ของตํารวจ (๐.๕ คะแนน)   

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. แผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่สอดคลองกับหลักสูตร 

 2. เอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการในแตละกจิกรรมตามแผนกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนา

ผูเรียน และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน เชน 

โครงการพัฒนาผูเรียน เปนตน 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมผูเรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ

ประเมนิผลลัพธกจิกรรมในภาพรวม 

 5. โครงการ/กิจกรรมที่ศิษยเกาเขามามีสวนรวมในดานวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมตางๆ               

ที่สรางคุณประโยชนใหกับหนวยศึกษาอบรม เชน การเปนวิทยากร การสนับสนุนสถานที่ใหเปน

แหลงเรียนรู เปนตน 

 6. ผลงานที่เกี่ยวกับภารกจิหนาที่ของตํารวจ หรือสรางช่ือเสียงใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ

ของศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาที่ไดรับรางวัล และหลักฐานการไดรับรางวัล เชน ใบประกาศเกียรติคุณ 

โลรางวัล เหรียญรางวัล เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรที่

กําหนด (๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดย

กิจกรรมตองเหมาะสมกับผูเรียน (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ซึ่งชวยใหผูเรียนไดนําองคความรู 

ทักษะจากการเรียนรู และประสบการณของผูเรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา

ตนเองเพ่ือใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค คือ มีปญญาในการใชทักษะชีวิต การ

คิด การส่ือสาร การแกปญหา การใชเทคโนโลยี มีความกลาหาญทางจริยธรรม 

มีความสุขในการดําเนินชีวิตอยางพอเพียง และสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคม

ไดอยางสรางสรรค  โดยแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนของ บก.ฝรก. มีกิจกรรมและ

โครงการที่สงเสริมใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะดังกลาวขางตน เชน โครงการทํานุ

บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการสรางเสริมจติสํานึกโดยการเจริญตามรอย 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แผนกจิกรรมพัฒนาผูเรียน 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

เบื้องพระยุคลบาท  โครงการสืบสานประเพณีไทย   ซึ่งโครงการกจิกรรมดังกลาว

ผูเรียนมสีวนรวมในการคดิกิจกรรมและดําเนินการตามความสมัครใจของตนเอง 

 

2.ดําเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนด

อยางครบถวน 

 มกีารดําเนินการตางๆ ตามแผนกจิกรรมพัฒนาผูเรียนที่กําหนดไว

ครบถวนทุกกจิกรรม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ภาพถายและรายละเอยีด

โครงการตางๆตามแผน

กจิกรรมพัฒนาผูเรียน 

3.ท ุกก ิจก รรม ที ่ดํ า เน ิน ก ารม ีก ารป ระเม ิน ค วา ม สํ า เร ็จต า ม

วัตถุประสงคของกิจกรรม  (๐.๕ คะแนน)  และนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงการดําเนินการในคร้ังตอไป (๐.๕ คะแนน)   

 ในการดําเนินกิจกรรมตางๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนมีการ

ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของกิจกรรม และนําผลการประเมินไป

พัฒนาปรับปรุงการดําเนินการในคราวตอไป 

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมนิและเอกสาร

การสรุปผลการประเมนิของ

กจิกรรม 

4.ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

(๐.๕ คะแนน)  และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียน (๐.๕ คะแนน)   

 บก.ฝรก.มีการประเมินผลแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและมีการนํา

ผลารประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนในองครวม

ในคราวตอไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบประเมนิและเอกสาร

การสรุปผลการประเมนิ

แผน 

5. ศษิยเกามสีวนรวมในการพัฒนาผูเรียนทั้งดานวชิาการ วชิาชพี 

กิจกรรมตางๆ และสรางคุณประโยชนใหกับสถานศกึษา (๐.๕ คะแนน)  

  บก.ฝรก.มีศิษยเกาที่สรางคุณประโยชนใหกับ บก.ฝรก.ในหลายดาน 

เชน การเปนวทิยากรสอนศิษยปจจุบันในหลักสูตรตางๆ  การใหการสนับสนุน

ดานกายภาพ  วัสดุครุภัณฑ และอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

ภาพถายและเอกสาร

รายละเอยีดของการมสีวน

รวมของศิษยเกา 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

6. ศษิยปจจุบันหรือศษิยเกา ไดรับรางวัลระดับชาต ิหรือนานาชาต ิหรือ

สรางชื่อเสยีงใหกับสํานักงานตํารวจแหงชาตทิี่เกี่ยวกับภารกจิหนาที่ของ

ตํารวจ (๐.๕ คะแนน) 

 ศิษยเกาของ บก.ฝรก.ไดรับรางวัลระดับชาติ/ตร. สรางช่ือเสียงดาน

ภารกิจหนาที่ของตํารวจ เชน บช.น.รวมกับสมาคมการคาธุรกิจบริการและ

ผลิตภัณฑแบบผสมผสาน มอบประกาศเกียรติคุณใหแก ส.ต.ท.วรพล  มั่นศักด์ิ 

และ ส.ต.ต.มรุต  ผมไผ ศิษยเกาหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจของ บก.ฝรก. 

ที่ปฏิบั ติหนาที่ งานจราจรดี เดนด านการแกปญหาจราจรผ านระบบ

แอปพลิเคช่ัน M-Help Me  

เอกสารหมายเลข ๖ 

เอกสารและภาพถายของ

ศิษยปจจุบันและศิษยเกาที่

ไดรับรางวัล 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่หลากหลาย นาสนใจ มีความสอดคลองกับหลักสูตร

และความตองการของผูเขารับการฝกอบรม 

 ๒. บก.ฝรก.ไดรับความรวมมือจากศิษยเกาในการกลับมามีสวนรวมในการพัฒนาผูเรียนใน

ดานวชิาการ  และใหการสนับสนุนในดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ตัวบงชี้ที่ 3  ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของตอการปฏบิัตงิาน 

 ของผูสําเร็จการศกึษาอบรม 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน    ณฐัไตรสิทธิ์ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. จ.ส.ต.หญิง รพีพร    เพียรพนัสสัก 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิของตัวบงชี้    : กระบวนการ + ผลลัพธ 
 

คําอธิบายตัวบงชี้ 

 เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที ่เกี ่ยวของ 

ดวยการสํารวจความพึงพอใจผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จ

การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหนวยงานนั้นๆ ต้ังแต 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ

และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลที่ไดมาใชในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ใหมีความสอดคลองและเหมาะสม  

 

ประเด็นการพิจารณา 

 ๑. แบบประเมนิของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของตองครอบคลุมทัง้ ๓ ดาน คอื 

   ๑.๑ ดานความรูความสามารถทางวชิาการตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒ ดานความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. แบบประเมินตองได รับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ          

กลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตาราง    

ใหใชสูตรของทาโร ยามาเน  

 ๒.๑ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวา         

รอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน  

ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน (๐.๕ คะแนน) 
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 ๒.๒ แบบประเมินของผูที่เกี่ยวของ ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือ          

ตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน ในกรณทีี่ขนาดประชากร

ไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน โดยแบบประเมินของผูที่เกี่ยวของ ไดแก เพ่ือนรวมงาน 

ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ สามารถนํามารวมกันได (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. วิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดานทั้ง 2 กลุม โดยความพึงพอใจของแตละกลุม            

ตองไดคะแนนเฉล่ียไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) พรอมวเิคราะหประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 

(๐.๕ คะแนน) 

 ๔. นําผลการประเมินความพึงพอใจ ปญหาและขอเสนอแนะ เสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย          

เพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และใหขอเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 

 ๕. นําขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย มาใชในการพัฒนาปรับปรุงการเรียน         

การสอนอยางเปนรูปธรรม 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของทุกชุด              

ที่ไดรับกลับคนืมา 

 2. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทั้งชุด พรอมสรุปประเด็นปญหาและ

ขอเสนอแนะ 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการวเิคราะหตามขอ 2 ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด

และผูที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยเพ่ือพิจารณาและใหขอเสนอแนะ 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการนําขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยมาใชในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. แบบประเมนิของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของตองครอบคลุมทั้ง  

    ๓ ดาน คอื 

    ๑.๑ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ

(๐.๓๓ คะแนน) 

    ๑.๒ ดานความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน) 

    ๑.๓ ดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ 

คะแนน) 

 บก.ฝรก.ใชแบบประเมนิความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของตามที่ปรากฎในคูมอืการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจาํปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ สําหรับหนวยที่รับผดิชอบดานการศึกษาอบรม 

หลักสูตรประจํา  ซึ่งมคีวามครอบคลุมทัง้ ๓ ดาน (เอกสารหมายเลข ๑)  

คอื 

    ๑.๑  ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏบิัติ  

    ๑.๒  ดานความรูความสามารถพ้ืนฐานที่สงผลตอการทํางาน 

    ๑.๓  ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวชิาชีพ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบประเมนิความพึงพอใจของ

ผูบังคับบัญชาหนวยงานตน

สังกัดและผูที่เกี่ยวของสงไป

หนวยตนสังกัดของผูสําเร็จการ

ฝกอบรม 

๒. แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือตาม

ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยา

มาเน ในกรณทีี่ขนาดประชากรไมมใีนตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน  

   ๒.๑ แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ตองไดรับ

กลับคืนมาไมนอยกวารอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุม

ตัวอยางของเครจซี่และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเน  ในกรณีที่ขนาด

ประชากรไมมใีนตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน (๐.๕ คะแนน) 

   ๒.๒ แบบประเมินของผูที่เกี่ยวของ ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวา 

รอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน

หรือของทาโร ยามาเน ในกรณทีี่ขนาดประชากรไมมใีนตารางใหใชสูตร 
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ของทาโร ยามาเน โดยแบบประเมนิของผูที่เกี่ยวของ ไดแก เพ่ือนรวมงาน 

ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ สามารถนํามารวมกันได (๐.๕ คะแนน) 

 ในปงบประมาณ 25๖๒ บก.ฝรก. ดําเนินการติดตามความพึง

พอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของของผูสําเร็จการ

ฝกอบรม ๓ หลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังน้ี 

 ๑) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 

53 ปขึ้นไป เพ่ือเล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตร

ถงึยศ ร.ต.อ.(กดต.) ฝกอบรมระหวางวันที่ ๑๒ พ.ย.๖๑ – ๑ ก.พ. ๖๒ 

ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๒ สัปดาห มผีูสําเร็จการฝกอบรมจํานวน ๒๑๐ คน 

 ๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือ

โอนมาเปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) ฝกอบรมระหวางวันที่    

๔ ก.พ. – ๓ พ.ค.๖๒  ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๒ สัปดาห มผีูสําเร็จการ

ฝกอบรม จํานวน ๘๐ คน 

 ๓) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน ๑๐๒ ฝกอบรมระหวางวันที่    

๑๑ ก.พ. – ๓๑ พ.ค.๖๒ ระยะเวลาการฝกอบรม ๑๖ สัปดาห มผีูสําเร็จ

การฝกอบรมจํานวน ๕๕ คน 

 บก.ฝรก.ไดดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา 

หนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มตีอผูสําเร็จการศึกษาอบรม (เอกสาร

หมายเลข ๓) ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน  

ซึ่งแบบประเมนิไดรับกลับคนืมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตามตารางขนาด

ของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน  และในกรณทีี่ขนาดประชากรไมมี

ในตารางไดใชสูตรของทาโร ยามาเน  รายละเอยีดปรากฏ ดังน้ี 

ท่ี หลักสูตร ผูสําเร็จ 
กลุมตัวอยาง 

(สูตรทาโร) 

ตอบกลับ 

ผูบังคับบัญชา ผูเกี่ยวของ 

๑ กดต. ๒๑๐ 138 152 198 

๒ กอป. ๘๐ 67 72 75 

๓ สบืสวนคดอีาญา ๑๐๒ ๕๕ 47 50 51 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 

หนังสือรายละเอยีดการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือสง

แบบสอบถามไปยังตนสังกัด

ของผูสําเร็จการฝกอบรม

หลักสูตรตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบสอบถามตอบกลับจากตน

สังกัดของผูสําเร็จการศึกษา

อบรม 
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๓. วิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดานทั้ง 2 กลุม โดยความพึง

พอใจของแตละกลุมตองไดคะแนนเฉลี่ยไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ 

คะแนน) พรอมวเิคราะหประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 

 หลังจากไดรับแบบประเมินตอบกลับมาจากหนวยตนสังกัดแลว  

บก.ฝรก.ไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดานทั้ง ๒ กลุม 

(เอกสารหมายเลข ๕) พรอมสรุปผลแบบประเมนิ ดังน้ี 

ที่ หลักสูตร 
(คาเฉล่ีย) 

ผูบังคับบัญชา ผูเก่ียวของ 

๑ กดต. 4.31 4.43 

๒ กอป. 4.52 4.55 

๓ สบืสวนคดอีาญา ๑๐๒ 4.15 4.26 

  คาเฉล่ียแตละกลุมบุคคล  4.33 4.41 

 คาเฉล่ียในภาพรวม 4.37 
 

 จากการสรุปผลการประเมนิ  มีขอคดิเห็นของผูบังคับบัญชาและผู

ที่มีสวนเกี่ยวของเสนอแนะใหสอนเร่ืองการใช ส่ือเทคโนโลยี การใช 

application ตางๆ มาชวยในการปฏบิัติงาน เปนตน 

 

 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวเิคราะหแบบ

ประเมนิและสรุปผล 

 

 

 

๔. นําผลการประเมินความพึงพอใจ ปญหาและขอเสนอแนะ เสนอ

ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให

ขอเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)  

 เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบรอยแลว  ไดนําผลการประเมินความ

พึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของเสนอให 

ผบก.ฝรก.รับทราบ และส่ังการดําเนินการตอไป (เอกสารหมายเลข ๖) โดย 

ผบก.ฝรก. ไดส่ังการใหนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการจัดหลักสูตร

ในคราวตอไป  เชน ในวชิาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ใหเพ่ิมเติมเร่ืองการใชส่ือ

เทคโนโลยี การใช application ตางๆ มาชวยในการปฏบิัติงาน  

เอกสารหมายเลข ๖ 

หนังสือถงึ ผบก.ฝรก.นําเสนอ

ผลสรุปแบบประเมนิ 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕. นําขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย มาใชในการ

พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 

 แจงผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา

หนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของใหแกทุกหนวยที่เกี่ยวของทราบ 

(เอกสารหมายเลข ๗) เพ่ือนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียน

การสอน (เอกสารหมายเลข ๘) 

เอกสารหมายเลข ๗ 

หนังสือแจงผลการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๘ 

รายงานการประชุมเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. มกีารสรุปผลการประเมนิและรายงานใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบเพ่ือนําขอมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุนตอๆไป 

2. ผูสําเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรูความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เปนที่ยอมรับของผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงาน และประชาชนผูรับบริการ  
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ตัวบงชี้ที่ 4  :   อาจารยประจํา  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทมิ 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้  :    กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

1. อาจารยประจําทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ ที่สอดคลองกับ

รายวชิาที่จัดการเรียนการสอน  

2. อาจารยประจําทุกคนตองจัดทําส่ือการสอน หรือเอกสารตํารา หรือบทความทางวิชาการ  

หรือ e-Learning ไมนอยกวา 1 ช้ินตอคนตอป    

3. จํานวนอาจารยประจํารอยละ 80 ของอาจารยประจําทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลอง

สถานการณ เปนตน  

4. อาจารยประจําทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน                

(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน)   

โดยมผีลลัพธและขอเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยประจํารอยละ 80 ของอาจารยประจําทั้งหมด 

ตองมีผลการประเมินไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะ            

ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. บัญชีรายช่ือทั้งหมดของอาจารยประจํา พรอมประวัติยอและเอกสารหลักฐานที่แสดง

ประสบการณการทํางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ช่ือ สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

หลักสูตรตางๆ ประสบการณ วชิาที่สอนในแตละหลักสูตร) 

2. ส่ือการสอน/เอกสารตํารา/บทความวิชาการ/e-Learning ที่อาจารยประจําผลิตขึ้น         

เปนรายบุคคล 

 3. เอกสารหรือหลักฐานของอาจารยประจําแตละคนที่มีเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียน         

การสอนโดยใช Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลองสถานการณ เปน

ตน 

 4. แผนการสอนและบันทกึหลังการสอนรายคร้ังของอาจารยประจํารายบุคคล 

 5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยประจําทุกชุดที่ไดรับ

กลับคนืมา 

 6. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยประจํา

เปนรายบุคคล พรอมสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 

 7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินอาจารยประจํารายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. อาจารยประจําทุกคนมีคุณ สมบัติ เชิ งวิชาการ วิชาชีพ  ห รือ

ประสบการณ ที่สอดคลองกับรายวชิาที่จัดการเรียนการสอน  

 บฝ.วิชาการ จัดทําบัญชีรายช่ือทั้งหมดของอาจารยประจํา พรอม

ประวัติยอและเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณการทํางานที่ตรงตาม

สาขาวิชาที่สอน (ยศ ช่ือ สกุล ตําแหนง คุณวุฒิการศึกษา การอบรมหลักสูตร

ตางๆ ประสบการณ วชิาที่สอนในแตละหลักสูตร) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

บัญชีรายช่ือทัง้หมดของ

อาจารยประจํา พรอม

ประวัติยอ 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. อาจารยประจําทุกคนตองจัดทําสื่อการสอน หรือเอกสารตํารา หรือ

บทความทางวชิาการ  หรือ e-Learning ไมนอยกวา 1 ชิ้นตอคนตอป    

 อาจารยประจําทุกคนจัดทําส่ือการสอน เชน power point, ใบงาน

(เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ส่ือการสอนของอาจารย

ประจํา 

3. จํานวนอาจารยประจํารอยละ 80 ของอาจารยประจําทั้งหมด มี

เทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช Active Learning / 

Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลองสถานการณ เปนตน  

 อาจารยประจําทุกคนมีเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

(เอกสารหมายเลข ๓) ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เชน การสาธิต  

การจําลองสถานการณ  (scenario), Case study, Collaborative learning, 

Problem-based Learning (PBL), Active learning เปนตน (แฟมแผนการสอน

และบันทกึหลังการสอน) 

แฟมแผนการสอนและ

บันทกึหลังการสอน 

4. อาจารยประจําทุกคนมีแผนการสอนทุกวชิาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใชในการ

ประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุก

หลักสูตรที่ใชในการประเมนิ (๐.25 คะแนน)   โดยมีผลลัพธและขอเสนอแนะ

จากการสอนที่ชัดเจนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)   

 อาจารยประจําทุกคนในสังกัด บก.ฝรก. (ประกอบดวย อาจารยที่มี

คําส่ังมาปฏิบั ติหนาที่จาก กอจ.บช.ศ. จํานวน ๔ คน และขาราชการใน

ตําแหนง ผบ.หมู ผบ.หมวด และ ผบ.รอย ฝายปกครองและกิจการการ

ฝกอบรม จํานวน ๑๐ คน รวมทั้งส้ิน ๑๔ คน) ไดจัดทําแผนการสอนทุกวิชา

ทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน  และไดทําการบันทึกหลังการสอนราย

คร้ังทุกวชิาทุกคร้ังทุกหลักสูตร  โดยมีผลของการสอนและขอเสนอแนะจากการ

สอนที่ชัดเจน (แฟมแผนการสอนและบันทกึหลังการสอน) 

แฟมแผนการสอนและ

บันทกึหลังการสอน 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยประจํารอยละ 80 ของ

อาจารยประจําทั้งหมด ตองมีผลการประเมนิไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ 

คะแนน) และนําผลการประเมนิพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมนิการสอนของอาจารยประจําทุกคน คดิเปนรอยละ 

๑๐๐ มากกวา ๓.๕๑ เมื่อไดผลการประเมนิแลวไดนําเสนอใหอาจารยประจํา

ทุกทานทราบเพ่ือนําผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ตอไป โดยจัดทําเปนตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียน

การสอนเปนรายวชิา และนําไปปรับปรุงแผนการสอนในคราวตอไป (เอกสาร

หมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอยีดผลการ

ประเมนิของอาจารย 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีอาจารยประจําที่มีความรูความสามารถ และมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ 

หรือประสบการณที่สอดคลองกับวชิาที่สอน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑.  สัดสวนของอาจารยประจําเมื่อเทยีบกับจํานวนผูเรียน และหลักสูตรการฝกอบรมนอย

เกนิไป 
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ตัวบงชี้ที่ 5   :    อาจารยพิเศษ 

 ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทมิ 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิของตัวบงชี้   :   กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

๑. หนวยศึกษาอบรมมรีะบบและกลไกในการสรรหาอาจารยพิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน

กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดําเนินการใหมคีุณภาพย่ิงขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารยพิเศษทุกคนมคีุณวฒิุหรือประสบการณตรงกับวชิาที่สอน 

๓. สรางความเขาใจกับอาจารยพิเศษทุกคนในประเด็นตางๆ เชน วัตถุประสงคของหลักสูตร 

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอมดานการเรียนการสอน วัฒนธรรมองคกร และการควบคุม

คุณภาพการศึกษา เปนตน 

4. อาจารยพิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน              

(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน)  

โดยมผีลลัพธและขอเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารยพิเศษรายบุคคลรอยละ 80 ของอาจารยพิเศษทั้งหมด  

ตองมีผลการประเมินไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะ              

ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมรีะบบและกลไกในการสรรหาอาจารยพิเศษ พรอมมีการประเมิน

กระบวนการและปรับปรุงการดําเนินการใหชัดเจน 
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2. บัญชีรายช่ือทั้งหมดของอาจารยพิเศษ พรอมประวัติยอและเอกสารหลักฐานที่แสดง

ประสบการณการทํางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คํานําหนานาม ช่ือ สกุล ตําแหนง คุณวุฒิ

การศึกษา การอบรมหลักสูตรตางๆ ประสบการณ วชิาที่สอนในแตละหลักสูตร) 

3. เอกสารหรือหลักฐานรายงานการประชุมเพ่ือสรางความเขาใจดานการเรียนการสอนของ

อาจารยพิเศษและรายวชิาที่จัดการเรียนการสอน  

4. แผนการสอนและบันทกึหลังการสอนรายคร้ังของอาจารยพิเศษรายบุคคล  

5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยพิเศษทุกชุดที่ไดรับ  

กลับคนืมา 

6. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารยพิเศษ                  

เปนรายบุคคล พรอมสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินอาจารยพิเศษรายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.หนวยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารยพิเศษ (๐.๓๔ 

คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการ

ดําเนินการใหมคีุณภาพย่ิงขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารยพิเศษ โดยมีการ

ประชุมรวมกันระหวางอาจารยประจํา ฝายบริการการฝกอบรม และฝาย

ปกครองและกิจการการฝกอบรม  โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ 

และผลการประเมินวิทยากรมาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรรหาอาจารยพิเศษ 

(เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถายการ

สรรหาอาจารยพิเศษ 

๒. อาจารยพิเศษทุกคนมคีุณวุฒิหรือประสบการณตรงกับวชิาที่สอน 

 อาจารยพิเศษทุกคนมีคุณวุฒิและประสบการณตรงกับวิชาที่สอนใน

ทุกรายวชิา (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชีรายช่ือทัง้หมดของ

อาจารยพิเศษ พรอมประวัติ

ยอ 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓.สรางความเขาใจกับอาจารยพิเศษทุกคนในประเด็นตางๆ เชน 

วัตถุประสงคของหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดลอม

ดานการเรียนการสอน วัฒนธรรมองคกร และการควบคุมคุณภาพ

การศกึษา เปนตน 

 ในการเชิญอาจารยพิเศษมาสอนหลักสูตรตางๆ ของ บก.ฝรก. จะมี

การแจงวัตถุประสงคของหลักสูตร  รายวิชาที่สอน  ขอบเขตรายวิชา  เกณฑ

การวัดและประเมินผลของรายวิชาและหลักสูตร  รายละเอียดหองเรียน  

โสตทัศนูปกรณ  จํานวนช่ัวโมงที่สอน  ระเบียบปฏิบัติประจําวันของผูเรียน 

เปนตน (เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอยีดการเชิญ

อาจารย 

4. อาจารยพิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่

ใชในการประเมิน(๐.5 คะแนน) บันทกึหลังการสอนรายคร้ังทุกวชิาทุกคร้ัง

ทุกหลักสูตรที่ ใชในการประเมิน (๐.25 คะแนน)  โดยมีผลลัพธและ

ขอเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 

(๐.25 คะแนน)    

 อาจารยพิเศษที่สอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจไดจัดทําแผนการ

สอนทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน  และไดทําการบันทึกหลัง

การสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตร  โดยมีผลของการสอนและ

ขอเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจน (แฟมแผนการสอนและบันทกึหลังการสอน) 

แฟมแผนการสอนและ

บันทกึหลังการสอน 
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ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. ผลการประเมนิการสอนของอาจารยพิเศษรายบุคคลรอยละ 80 ของ

อาจารยพิเศษทั้งหมด  ตองมผีลการประเมนิไมนอยกวา 3.51 (๐.๕ 

คะแนน) และนําผลการประเมนิพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมนิการสอนของอาจารยพิเศษทุกคน คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 

มากกวา ๓.๕๑ เมื่อไดผลการประเมนิแลวไดนําเสนอใหอาจารยพิเศษทุกทาน

ทราบ  และไดนําเสนอใหแกกลุมงานอาจารยและฝายปกครองและกจิการการ

ฝกอบรมทราบ เพ่ือนําผลไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการสรรหาอาจารย และ

พัฒนาปรับปรุงการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตอไป  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอยีดผลการ

ประเมนิของอาจารย 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๓.๕๑ ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. อาจารยพิเศษที่ บก.ฝรก.เชิญมาเปนวิทยากรหลักสูตรตางๆ น้ันเปนผูมีความรูความ

เช่ียวชาญในวชิาที่สอน    

 ๒. บก.ฝรก.ไดรับความรวมมอืเปนอยางดีกับหนวยงานภายนอก  ทําใหไดรับการสนับสนุน

อาจารยพิเศษตามที่รองขอ  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 ๑. อาจารยประจําของ บก.ฝรก.มจีํานวนนอย(ในสวนภาควชิาการ) เน่ืองจากเปนอาจารยที่มา

ปฏบิัติงานจาก กอจ.บช.ศ. ทําใหสัดสวนของอาจารยพิเศษเมื่อเทยีบกับอาจารยประจํามมีากเกนิไป  

ทําใหการบริหารจัดการหลักสูตรการฝกอบรมไมคลองตัว  เน่ืองจากอาจารยพิเศษจะมภีาระงาน

ประจําเดิมอยู  และหากมภีารกจิพิเศษที่ทําใหอาจารยพิเศษตองรีบไปปฏบิัติหนาที่ ทําใหตองมกีาร

เปล่ียนตารางเวลาเรียนของผูเรียนอยางกะทันหันอยูบอยคร้ัง  
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 ๒. เน่ืองจากมกีารเชิญอาจารยพิเศษจากหนวยงานภายนอกที่เปนเฉพาะทางคอนขางมาก  

การขอใหอาจารยพิเศษเขยีนแผนการสอนและบันทกึหลังการสอนอาจจะเปนการรบกวนอาจารย

พิเศษมากเกนิไป  และอาจารยประจําที่เปนอาจารยเลขาวิชาก็ไมสามารถดําเนินการในสวนน้ีใหได  

เน่ืองจากอาจารยเลขาวชิาก็มภีาระงานสอนของตนเอง  และวชิาทีเ่ชิญอาจารยพิเศษมาสอนน้ันก็เปน

วชิาที่คอนขางเฉพาะทาง 
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ตัวบงชี้ที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยศกึษาอบรม  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.อ.อมรวทิย    มั่นทอง 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.หญิง ธัญนิชา    อนิทรเภา 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิของตัวบงชี้   :   กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

        1. หลักสูตร หรือโครงการฝกอบรมที่หนวยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการ

ตามขัน้ตอนของการพัฒนาหลักสูตรที่เปนมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรสวนกลางหรือมาตรฐานสากล 

       2. นําผลจากการประเมินผู เรียน ศิษยเกา ผูมีสวนเกี่ยวของ มาเปนขอมูลในการพัฒนา

หลักสูตร หรือโครงการฝกอบรม 

      3. กําหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝกอบรมใหระบุช่ัวโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึง

คําอธบิายรายวชิา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนใหชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง  

       4. มีผลลัพธการเรียนรู (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่ชัดเจน 

(๐.๕ คะแนน) 

       5. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมใหทันสมัย ตามสภาวะแวดลอม

ที่เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน) 

       6. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผล

การประเมนิไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในคร้ังตอไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเอง เชน 

หลักสูตรการศึกษาอบรม ลําดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม หนังสืออนุมัติหรือ

เห็นชอบหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ 
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2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินผูเรียน ศิษยเกา และผูมีสวนเกี่ยวของ  

มาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเอง 

3. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดรายวิชาในหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวย

พัฒนาขึ้นเอง ใหระบุช่ัวโมงทฤษฎแีละปฏบิัติ รวมถงึคําอธิบายรายวชิา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอน 

ไดแก รายละเอยีดของหลักสูตร 

4. เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธการเรียนรูของหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวย

พัฒนาขึ้นเอง เชน ผลลัพธการเรียนรูที่เกิดกับผูเรียน ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ  

5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้น

เอง เชน ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม หรือขอมูลของการเปล่ียนแปลงที่

เกดิขึ้นในชวงเวลาน้ันนํามาพัฒนาการเรียนการสอน 

6. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ กํากับ ติดตาม ประเมินคุณภาพหลักสูตรหรือโครงการ

ฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเอง 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกํากับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม     

ที่หนวยพัฒนาขึ้นเอง เชน ผลงานวจิัยการประเมนิหลักสูตร แบบประเมนิหลักสูตร รายงานการประเมิน

หลักสูตร เปนตน 

8. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการ

ฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเองในคร้ังตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

 ไมมหีลักสูตรที่พัฒนาโดยกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง  หลักสูตรที่ฝกอบรม

เปนหลักสูตรที่ไดรับมอบหมายจาก ตร. 
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ตัวบงชี้ที่ 7   การจัดการศกึษาอบรมตามหลักสูตรที่สวนกลางกําหนด 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. จ.ส.ต.หญิง ชรัญภัทร    ดวงตาปยะชัย 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

       1. หนวยศึกษาอบรมมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน 

(๐.๕ คะแนน) เพ่ือใหหลักสูตรมคีุณภาพสนองความตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

         2. หนวยศึกษาอบรมเชิญอาจารยและผูเกี่ยวของมาวางแผนการจัดการศึกอบรมใหเปนไป

ตามหลักสูตร 

         3. การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กําหนดไว 

          4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแตละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ

นําสูการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง (๐.๕ คะแนน)  

 5. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผล 

ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังตอไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน เชน 

หนังสือเชิญประชุมหรือสัมมนา รายงานการประชุมหรือสัมมนา และผลลัพธทีนํ่าสูการปฏบิัติ เปนตน 

2. เอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารยและผูเกี่ยวของมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม 

ใหเปนไปตามหลักสูตร เชน หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เปนตน 

3. หลักสูตรการศึกษาอบรม 
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4. ตารางสอน 

5. แผนการสอนหรือแผนการจดัการเรียนรูรายวชิา และรายหัวขอ 

6. แบบประเมนิการจัดการเรียนการสอน 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอน เชน ตารางแสดงขอเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเปนรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว เปนตน 

8. คณะกรรมการกํากับติดตามประเมนิคุณภาพหลักสูตร 

9. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมนิไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หนวยศึกษาอบรมมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ

วางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน) เพ่ือใหหลักสูตรมีคุณภาพสนองความ

ตองการของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 บก.ฝรก.มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ  โดยไดเขารวมการสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตร  ตํารา 

และจัดทําแผนการสอนของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจทุกป 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถายการมี

สวนรวมในการพัฒนา

หลักสูตรและวางแผนการ

สอน 

2. หนวยศกึษาอบรมเชญิอาจารยและผูเก่ียวของมาวางแผนการจัด

การศกึษาอบรมใหเปนไปตามหลักสูตร 

 กอนจัดการฝกอบรม จะมกีารช้ีแจงวัตถุประสงคหลักสูตร เตรียมความ

พรอมในการฝกอบรมโดยมกีารประชุมทุก กก.ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย  

- ครู-อาจารย เพ่ือดูแลรับผดิชอบในดานการสรรหาอาจารย 

- ฝายอํานวยการ เพ่ือดูแลรับผดิชอบ ดานที่พัก การจัดอาหาร 

สถานที่ทานอาหาร สาธารณูปโภคตางๆ 

- ฝายปกครองและกิจการการฝกอบรม เพ่ือดูแลรับผดิชอบดานการ

ปกครองบังคับบัญชา  โรงนอน  การสอนวชิาการฝกแบบตํารวจ  ยุทธวธิตํีารวจ  

การยิงปน  วทิยาศาสตรการกีฬา  การทดสอบสมรรถภาพทางรางกาย 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถายการ

วางแผนการจัดการ

ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- ฝายบริการการฝกอบรม เพ่ือดูแลรับผดิชอบดานการแจงหนวย

เพ่ือใหสงผูเขารับการฝกอบรม  ทําหนังสือเชิญอาจารย รวมหารือเร่ืองเจาหนาที่

หลักสูตร การวัดและประเมนิผลการฝกอบรม จัดเตรียมหองเรียน  

 

3. การจัดการเรียนการสอนเปนไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่

กําหนดไว 

 ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร บก.ฝรก.ไดดําเนินการตาม

แถลงหลักสูตร เชน วัตถุประสงคของหลักสูตร  คุณสมบัติของผูเขารับการ

ฝกอบรม  ระยะเวลาการฝกอบรม  การอํานวยการฝกอบรม การปกครองบังคับ

บัญชา ระเบียบวินัย  การคัดเลือกครู-อาจารย  จัดการการฝกอบรมตาม

โครงสรางหลักสูตร  การวัดผล  การรายงานผล และอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและภาพถาย

รายละเอยีดการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแตละหลักสูตร 

(๐.๕ คะแนน) และนําสูการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอยาง

ตอเน่ือง (๐.๕ คะแนน) 

 เมื่อใกลจะเสร็จส้ินการฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมจะทําการประเมนิ

ความคดิเห็นภาพรวมการฝกอบรม โดยใชแบบสอบถามออนไลนในการเก็บ

รวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย 3 ตอน  

- ตอนที่ ๑ เปนขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม   

- ตอนที่ ๒ เปนแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝกอบรม ใน

ดานหลักสูตรและเน้ือหาวิชา ดานการอํานวยการของเจาหนาที่ประจําหลักสูตร 

ดานระเบียบวินัย  ดานสถานที่พัก/กองรอย ดานการจัดอาหาร  ดานหองเรียน  

ดานสถานที่ฝก  ดานส่ิงสนับสนุนการเรียนรู  ดานดานสาธารณูปโภคและการ

รักษาความปลอดภัย เปนตน  ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคาของลิเคิรท 

(Likert) คอื มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด 

- ตอนที่ ๓ ความคดิเห็นและขอสเนอแนะเพ่ิมเติม 

 เมื่อผูเขารับการฝกอบรมทําการประเมินเรียบรอยแลว  ฝายบริการการ

ฝกอบรม(งานประกันฯ) ดําเนินการสรุปผล  รายงานผลใหผูบังคับบัญชา 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอยีด

เกี่ยวกับการประเมนิ

ภาพรวมหลักสูตร  
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

รับทราบและส่ังการ  และรายงานหนวยงานตนสังกัด คอื บช.ศ. และทําสําเนาผล

การประเมนิแจกใหแกผูมสีวนเกี่ยวของเพ่ือนําผลการประเมนิมาใชเปนขอมูลใน

การพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการในคราวตอไป 

 

5. มคีณะกรรมการกํากับตดิตามประเมนิคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

และมกีารนําผล ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังตอไป (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีการแตงต้ังคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพ

หลักสูตร โดยมขีาราชการจากทุก กก.เขามามสีวนรวมเปนคณะกรรมการฯ  และได

มกีารรวมกันพิจารณาผลการประเมนิเพ่ือไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในคร้ัง

ตอไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

กํากับติดตามประเมนิ

คุณภาพหลักสูตร และการ

นําผลการประเมนิไปพัฒนา  

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๔.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.ไดรับความไววางใจจาก ตร. ใหจัดการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ มากมายกวา

หนวยฝกอบรมอื่น เน่ืองจากมคีวามพรอมในดานการจัดการหลักสูตร  

 ๒. บก.ฝรก.สามารถจัดการฝกอบรมไดตามที่หลักสูตรกําหนดทุกหลักสูตรไดอยางมี

ประสิทธภิาพ 
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ตัวบงชี้ที่ 8  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ต.อูด    ไทรผองศรี 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิของตัวบงชี้  :  กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู

ตามแผนการสอนและบันทกึการสอนครบทุกรายวชิาในทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมิน  

 2. มีเทคนิคการสอนที่เนนปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผูเรียนมีความเขาใจและ

ไดรับประโยชนสามารถปฏบิติัไดจริง 

 3. ภาควิชาปฏิบัติเนนการปฏิบั ติเสมือนจริง โดยใชอุปกรณ เคร่ืองชวยฝกใหครบถวน                

ตามผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด 

  4. มกีารสรางความรวมมอืระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น 

 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา

จุดเดนจุดดอยของการจัดการเรียนการสอน นํามาปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. แผนการสอน และบันทกึการสอนทุกคร้ังทัง้รายวชิา  

2. เอกสารหรือหลักฐานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการสอน 

3. เอกสารหรือหลักฐานการใชอุปกรณเคร่ืองชวยฝกในภาควชิาปฏบิัติ 

4. เอกสารหรือหลักฐานการสรางความรวมมือระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ 
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และหรือเอกชน เชน การทําขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : 

MoU) เปนตน 

5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

6. เอกสารหรือหลักฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เชน หนังสือเชิญ รายงาน

การประชุม เปนตน 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําจุดเดน จุดดอยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนอยางตอเน่ือง 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการ

จัดทําแผนการเรียนรูตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุก

รายวชิาในทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมนิ  

 บก.ฝรก.ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 

๑) มีหนาที่ในการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนการเรียน

และบันทกีการสอนใหครบทุการายวชิาในทุกหลักสูตรที่ใชในการประเมนิ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

คําส่ังคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร 

2. มเีทคนิคการสอนที่เนนปฏบิัตใินรายวชิาและมเีทคนคิการสอนที่

ผูเรียนมคีวามเขาใจและไดรับประโยชนสามารถปฏบิัตไิดจริง 

 ครู/อาจารยมเีทคนิคการสอนที่เนนการปฏบิัติในแตละรายวชิา  โดยเนน

ใหผูเรียนมคีวามเขาใจและไดรับประโยชน  สามารถปฏบิติัไดจริง  มเีทคนิคการ

สอนที่มรูีปแบบหลากหลาย เชน scenario-based training, active learning, 

brainstorming, team working, collaborative learning เพ่ือใหผูเรียนสามารถ

ประยุกตใชความรูทีเ่รียนมากับสถานการณจําลองที่กําหนดใหได  ผูเรียนเกดิ

การเรียนรูดวยการเผชิญสถานการณจําลองและแกปญหาเพ่ือใหเกดิการเรียนรู

จากการกระทํา  การปฏบิติัจริง  ฝกลงมอืทํา  ฝกการแกปญหาดวยตนเองและ

เปนกลุม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ภาพถายการจัดการเรียน

การสอน 

-แฟมแผนการสอนและ

บันทกึหลังการสอน 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3. ภาควิชาปฏิบัติเนนการปฏบิัตเิสมือนจริง โดยใชอุปกรณเคร่ืองชวยฝก

ใหครบถวนตามผลลัพธการเรียนรูที่กําหนด 

 ในการจัดการเรียนการสอนที่เปนภาควชิาปฏบิัติ  จะเนนใหผูเรียนไดลง

มือปฏิบั ติจริง  โดยยกสถานการณ จําลองที่ เกิดขึ้นจริงในสังคมมาเปน

สถานการณใหผูเรียนไดฝก  นอกจากน้ี บก.ฝรก.มีอุปกรณเคร่ืองชวยฝกที่

ครบถวนตามผลการเรียนรูที่กําหนด  ซึ่งอุปกรณเคร่ืองชวยฝกบางประเภท

ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน อุปกรณ red man ที่ใชสําหรับ

การฝกการตอสูปองกันตัว  อุปกรณ throw phone ที่ไวใชสําหรับการฝกการ

เจรจาตอรอง  

เอกสารหมายเลข ๓ 

ภาพถายการจัดการเรียน

การสอน 

-แฟมแผนการสอนและ

บันทกึหลังการสอน 

4. มกีารสรางความรวมมอืระหวางสถาบันการศกึษา หนวยงานภาครัฐ 

และหรือเอกชนอ่ืน 

 บก.ฝรก.ไดสรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐและเอกชนอื่น เชน 

สํานักงานกจิการยาเสพติดและการบังคับใชกฏหมายระหวางประเทศ (Bureau 

of International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) สถานทูต

สหรัฐอเมริกา  และ โครงการใหความชวยเหลือดานการตอตานการกอการราย 

(Anti-Terrorism Assistance – ATA) ของกระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารและภาพถายการ

สรางความรวมมอืระหวาง

บก.ฝรก.กับหนวยงาน

ภายนอก 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มกีารประชุมสรุปผลการจัดการเรียน

การสอนพิจารณาจุดเดนจุดดอยของการจัดการเรียนการสอน นํามา

ปรับปรุงอยางตอเน่ือง 

 มกีารแตงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยไดมกีารประชุม

สรุปผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมทั้งหลักสูตร  และมกีารรวม

พิจารณาและวเิคราะหจดุเดน  จุดดอยของการจัดการเรียนการสอนและนํา

ผลสรุปที่ไดมาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนในคราวตอไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บรหารหลักสูตร และผล

การดําเนินการ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ ใน บก.ฝรก.เนนการปฏิบัติจริง  ครูผูสอนมี

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย  สงเสริมใหผูเรียนเกดิการเรียนรูไดเต็มตามศักยภาพของตนเอง   
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ตัวบงชี้ที่ ๙ การประเมนิผูเรียน  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน    ณฐัไตรสิทธิ์ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน    ณฐัไตรสิทธิ์ 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิตัวบงชี้   :    กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. กําหนดเกณฑการวัดและประเมนิผลการเรียนการสอนโดยผูเรียนมสีวนรวม 

  2. ผูเรียนผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวน

ผูเรียนทัง้หมด  

    3. ประเมินผลการเรียนรูในการประเมินตามสภาพจริง โดยใชเคร่ืองมือที่มีความหลากหลาย 

เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผูเรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

แฟมสะสมงาน เปนตน 

  4. ควบคุมการประเมนิผลการเรียนรูในรายวชิาที่มหีลายกลุมเรียนใหไดมาตรฐานเดียวกัน 

  5. กํากับใหมกีารพัฒนาเคร่ืองมอืที่ใชในการวัดผลลัพธการเรียนรูของผูเรียน 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑการประเมนิผลการเรียนการสอนโดยผูเรียนมีสวนรวม 

มกีารแจงหลักเกณฑ วิธกีารวัดผล และประเมนิผลใหผูเรียนทราบ เชน ตารางการจัดการเรียนการสอน 

หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีแผนและผลการศึกษาอบรม

ชัดเจน 

3. บัญชีรายช่ือพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร 
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4. เอกสารหรือหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรูตามสภาพจริง โดยใชเคร่ืองมือ             

ที่หลากหลาย เชน แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ขอสอบ และผลลัพธการเรียนรู

ตามเกณฑที่กําหนด เปนตน 

5. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการออกขอสอบหรือเลือกขอสอบและประเมนิผลการเรียนรู 

6. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับ การพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวัดผลลัพธการเรียนรู

ของผูเรียน เชน การวเิคราะหขอสอบเปนรายวชิา รายงานผลการวเิคราะหขอสอบ พรอมขอเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงคร้ังตอไป รายงานการประชุมเพ่ือพัฒนาขอสอบ ผลลัพธการเรียนรูทางดานคุณธรรม

จริยธรรม หรือการฝกปฏบิัติ เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. กําหนดเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผูเรียนมี

สวนรวม  

 ในทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา มีเกณฑการวัดและประเมินผลการเรียน

อยางชัดเจน  และผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเกณฑการวัดและประเมินผล

ในสวนของคะแนนเก็บ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เกณฑการวัดและ

ประเมนิผลการเรียน 

2. ผูเรียนผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ ไมนอยกวา    

รอยละ 80 ของจํานวนผูเรียนทั้งหมด 

 ในปงบประมาณ 25๖๒ บก.ฝรก.ได ดําเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการฝกอบรมต้ังแต 8 สัปดาหขึ้นไป จํานวน ๗  หลักสูตร ทวา 

ดําเนินการฝกอบรมเสร็จส้ินในปงบประมาณ จํานวน ๕ หลักสูตร (เอกสาร

หมายเลข ๒) มีผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน ๗๕๖ 

คน จากจํานวนผูเขารับการฝกอบรมทั้งหมด ๘๒๒ คน คิดเปนรอยละ 9๑.๙๗ 

ดังมรีายละเอยีด ตอไปน้ี 

๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ ระยะเวลา

การฝกอบรม ๑๘ เดือน ฝกอบรมระหวางวันที่ ๑ เม.ย.๖๑ – ๓๐ ก.ย.๖๒ มีผู

เขารับการฝกอบรมจํานวน ๓๕๖ คน ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐาน

วชิาการทัง้ ๒ ภาคเรียน จํานวน ๒๙๐ คน คดิเปนรอยละ ๘๑.๔๖ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารรายละเอยีด

เกี่ยวกับหลักสูตรตางๆ  
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจช้ันประทวน ยศ ด.ต. อายุ 

53 ปขึ้นไป  เพ่ือเล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหลเปนช้ันสัญญาบัตร

ถึงยศ ร.ต.อ. มีผูเขารับการฝกอบรมจํานวน ๒๑๐ คน ผานการทดสอบตาม

เกณฑมาตรฐานวชิาการ จํานวน ๒๑๐ คน คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๓. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมา

เปนขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) มผีูเขารับการฝกอบรมจํานวน ๘๐คน  

ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ จํานวน ๘๐ คน  คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๔. หลักสูตรชัยยะขั้นพ้ืนฐาน มผีูเขารับการฝกอบรมจํานวน ๑๒๑ คน  ผาน

การทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน ๑๒๑ คน  คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 

 ๕. หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนที่ 102 มผีูเขารับการฝกอบรม

จํานวน ๕๕ คน  ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวชิาการ จํานวน ๕๕ คน  

คดิเปนรอยละ ๑๐๐ 

 

3. ประเมินผลการเรียนรูในการประเมนิตามสภาพจริง โดยใชเคร่ืองมอืที่

มีความหลากหลาย เชน ขอสอบปรนัย อัตนัย การบาน งานที่มอบหมาย 

สังเกตพฤตกิรรมผูเรียน การวัดทักษะการปฏบิัตงิาน แฟมสะสมงาน เปนตน 

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ มีการประเมินผลการเรียนรู

ตามสภาพจริง (authentic assessment) โดยใช เค ร่ืองมือในการประเมินที่

หลากหลาย เชน การใชแบบประเมนิเนนการปฏบิัติจริง  การตรวจงาน  ขอสอบ

ปรนัย  การสังเกตการมสีวนรวม การวัดทักษะจากการปฏบิัติจริง 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอยีด

เกี่ยวกับการประเมนิตาม

สภาพจริง  

4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรูในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียนใหได

มาตรฐานเดยีวกัน 

 มกีารแบงผูเรียนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจออกเปน ๓ กลุมเรียน

ตามกองรอยที่ ๑ – ๓ และในการประเมินผลการเรียนรูในแตละรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะใชการประเมินผลการเรียนรูที่ เปนมาตรฐาน

เดียวกันทัง้ ๓ กลุมเรียน ในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ใชขอสอบวัดผลภาค

วิชาการฉบับเดียวกัน  โดยแตงต้ังคณะกรรมการในการดําเนินการสอบฯ เปน

ผูดําเนินการจัดทําขอสอบ พิมพปญหาขอสอบในตอนเชาของวันสอบ  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอยีด

เกี่ยวกับการประเมนิผลการ

เรียนรู 

๗๓ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ในขณะที่ทําการสอบ มีคณะกรรมการควบคุมการสอบใหเปนไปดวยความ

เรียบรอย เมื่อดําเนินการสอบเสร็จส้ินแลว  คณะกรรมการคุมสอบเก็บรวบรวม

กระดาษคําตอบใสซอง ปดผนึก พรอมเซ็นกํากับไวที่ซอง  จากน้ันนํา

กระดาษคําตอบไปตรวจคําตอบที่โรงพิมพที่เปนมาตรฐานระดับสากล (เอกสาร

หมายเลข ๔)   

 

5. กํากับใหมกีารพัฒนาเคร่ืองมอืที่ใชในการวัดผลลัพธการเรียนรูของ

ผูเรียน 

 มกีารพัฒนาเคร่ืองมอืที่ใชในการวัดผลการเรียนรูของผูเรียน (เอกสาร

หมายเลข ๕) จากเดิมเปน paper-based มกีารปรับการประเมนิบางสวนเปน 

online มากขึ้น โดยใชโปรแกรม Kahoot, Google Form เปนตน 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายละเอยีดการประเมนิ

ออนไลน 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพ  ตลอดจนไดทําเทคโนโลยีมาเปนตัวชวยใหการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนใหมี

ความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากย่ิงขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูทีใ่ชสําหรับพัฒนาผูเรียน  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. ร.ต.อ.ประกจิ    สินทวเีสถยีร 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ประกจิ    สินทวเีสถยีร 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

1. หนวยศึกษาอบรมมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับการเรียนการสอน

ใหกับหลักสูตรทัง้จากภายในหรือภายนอก              

2. มีความพรอมสําหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ หองเรียน หองปฏิบัติการ 

สภาพแวดลอมการเรียนรู บริเวณโดยรอบหนวยศึกษาอบรม 

3. ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาเปนผูสนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหกับหนวยศึกษาอบรม

เพ่ือเปนประโยชนกับผูเรียน  

4. มส่ิีงสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด แหลงเรียนรู ฐานขอมูลทรัพยากร วารสารวชิาการ

ทั้งไทยและตางประเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปบางรายการที่จําเปนตอหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ เปนตน (๐.๕ คะแนน) และนําสูการใชหรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง          

(๐.๕ คะแนน) 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเรียนและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ตองได

คะแนนไมนอยกวา 3.51  (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

       ๑. เอกสารหรือหลักฐานการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูที่ครอบคลุมทั้งดานกายภาพ 

อุปกรณ เทคโนโลยี การใหบริการ และแหลงฝกปฏบิัติ เชน แผนการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูฯ  

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานรายละเอียดส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ หองเรียน 

หองปฏบิัติการ สภาพแวดลอมการเรียนรู และบริเวณโดยรอบหนวยศึกษาอบรม พรอมรายละเอียดการใช 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูของศิษยปจจุบันหรือศิษยเกา 

เชน หนังสือมอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรูใหแกหนวยศึกษาอบรม ภาพถายวัสดุ อุปกรณ หรือครุภัณฑ 

ที่ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาบริจาคใหกับหนวยศึกษาอบรม เปนตน 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานรายงานสรุปพรอมภาพประกอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู และ

รายละเอียดการนําไปใชในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐและนําสูการใช            

ในการจัดการเรียนการสอนจริง 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการประเมนิและการนําผลการประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนและ

อาจารยตอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู พรอมขอเสนอแนะไปใชเปนขอมูลในการปรับปรุงพัฒนา  

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หนวยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่สอดคลองกับ

การเรียนการสอนใหกับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก   

 บก.ฝรก.มีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรูโดยการขอรับการสนับสนุน

จากหนวยงานทัง้ภายในและภายนอก (เอกสารหมายเลข ๑) 

- ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก บช.ศ. ในการจัดหาวัสดุ 

ครุภัณฑ และส่ิงกอสราง 

- ขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก เชน สํานักงานกิจการ

ยาเสพติดและการบังคับใชกฏหมายระหวางประเทศ (Bureau of 

International Narcotics and Law Enforcement Affairs – INL) 

สถานทูตสหรัฐอเมริกา  และ โครงการใหความชวยเหลือดานการ

ตอต านการก อการราย  (Anti-Terrorism Assistance – ATA) ของ

กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกา 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพภายการจัดหา

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูโดย

การขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานทัง้ภายในและ

ภายนอก 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. มีความพรอมสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูทางกายภาพ หองเรียน 

หองปฏิบัติการ สภาพแวดลอมการเรียนรู บริเวณโดยรอบหนวยศึกษา

อบรม 

 บก.ฝรก. มพ้ืีนที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแกการจัดการเรียน

การสอน สถานที่ตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอบรมมีความสะอาด และมีความ

พรอมอยางย่ิงในการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) 

หองเรียนในแตละห ลักสูตรมี ส่ือการเรียนครบถวน และมีจุด เช่ือมตอ

อินเตอรเน็ต โดยมีการปลอยสัญญาณ WiFi ใหแกผู ศึกษาอบรมเพ่ือใชใน

การศึกษาคนควา (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบบริการนํ้าด่ืมที่สะอาดและ

เพียงพอกับจํานวนผูเขารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๗) หองปฏิบัติการ

ทางภาษา Sound Lab มีระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย มีโปรแกรมฝกภาษา         

พรอมใหบริการแกผู เขารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – ๒.๑๐) 

นอกจากน้ียังมีอุปกรณการฝกที่ทันสมัย  ซึ่งสามารถใชประกอบการฝก 

(เอกสารหมายเลข ๒.๑๑) ดังตอไปน้ี  

(1.) การปฐมพยาบาล 

(2.) การตอสูปองกันตัว 

(3.) การควบคุมฝูงชน 

(4.) การเจรจาตอรองฯ 

(5.) การฝกยุทธวธิแีละการชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า 

(6.) การฝกยิงปนทางยุทธวธิ ี

(7.) การเขาตรวจคนและปฏบิัติการในอาคาร 

(8.) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผูขับขี่/ผูโดยสาร 

(9.) เคร่ืองฝกยิงปนจําลองสถานการณ 

(10.) Mobile eLearning Unit 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

ภาพถายภูมทิัศนรอบ บก.ฝรก.

และศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจ

กลาง ต.หนองสาหราย  

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ภาพถายที่พักผูเขารับการ

ฝกอบรม กองรอยตางๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถายสถานที่ประกอบเล้ียง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถายหองนํ้า 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถายหองเรียน ซึ่งมี

จุดเช่ือมตออนิเตอรเน็ต WiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถายระบบบริการนํ้าด่ืม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถายหองปฏบิัติการทาง

ภาษา และระเบยีบการใชหอง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการใชหอง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คูมอืการใชงานโปรแกรมตางๆ 

ในหองปฏบิัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถายอุปกรณ

ประกอบการฝกตางๆ 

๗๗ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3. ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกาเปนผูสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหกับ

หนวยศกึษาอบรมเพ่ือเปนประโยชนกับผูเรียน 

 ศิษยปจจุบันและศิษยเกา ของ บก.ฝรก. ไดมอบส่ิงสนับสนุนการเรียนรู

ใหแก บก.ฝรก. เพ่ือเปนประโยชนกับผูเรียน  

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและรายละเอยีดการ

สนับสนุนส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู 

4. มสีิ่งสนับสนุนการเรียนรู เชน หองสมุด แหลงเรียนรู ฐานขอมูลทรัพยากร 

วารสารวชิาการทั้งไทยและตางประเทศ โปรแกรมสําเร็จรูปบางรายการที่

จําเปนตอหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดษิฐ เปนตน (๐.๕ คะแนน) และ

นําสูการใชหรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มหีองสมุดไวบริการผูเขาศึกษาอบรมและบุคลากร  โดยมกีาร

จัดหนังสือเปนหมวดหมู เพ่ือใหสะดวกตอการศึกษาคนควาตางๆ นอกจากน้ี ยัง

มแีหลงการเรียนรูอื่น (เอกสารหมายเลข ๔) ดังน้ี  

(1.) หองปฏบิัติการทางภาษา มโีปรแกรมการเรียนภาษา เชน Tell Me More 

และ Euro Talk  และมโีปรแกรมจัดระบบการเรียนการสอน Sanako 

(2.) หองจําลองสถานการณสืบสวน  

(3.) หองฝกการตอสูปองกันตัว  

(4.) หองฝกยิงปนสถานการณจําลอง 

(5.) โรงเรือ สําหรับฝกยุทธวธิแีละชวยเหลือผูประสบภัยทางนํ้า  

(6.) ลานฝกยุทธวธิ ี

(7.) สถานีหอสูง 

(8.) อาคารฝกยุทธวธิ ี

(9.) สนามยิงปนทางยุทธวธิี 

(10.) สนามยิงปนพก 

(1๑.) Facebook ของศูนยฝกยุทธวธิตํีารวจกลาง จะมกีาร Upload ขอมูลที่เปน

ความรูดานยุทธวธิีอยูเสมอ สามารถเขาชมไดจาก https://th-

th.facebook.com/CPTTC/  หรือสามารถเขาไดจากหนาเว็บไซตของ บก.

ฝรก. http://sch.edupol.org/ แลวคลิกที่ลิงคหนวยงาน 

 ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ ไดใชส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูเหลาน้ีในการเรียนการสอนจริงทัง้ส้ิน 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารและรายละเอยีดการ

ใชส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. ผลการประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนและอาจารยตอสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู ตองไดคะแนนไมนอยกวา 3.51  (๐.๕ คะแนน) และนําผล

การประเมนิพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มกีารประเมนิความพึงพอใจของผูเรียนและอาจารยตอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ไดคาเฉล่ีย 4.๓๙ จาก ๕ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕.๑)พรอมการ

สรุปผลการประเมนิรายงานผูบังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๕.๒) 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

สรุปผลการประเมนิความ 

พึงพอใจของผูศึกษาอบรมฯ 

หลักสูตรตาง ๆ และอาจารย 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

รายงานผลการประเมนิ

ภาพรวมหลักสูตรตางๆ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานอาคารสถานที่  และแหลงการเรียนรู  มีบรรยากาศที่เอื้อตอการ

เรียนรู    

 ๒. บก.ฝรก. ไดรับการสนับสนุนและความรวมมอืจากศิษยปจจุบันและศิษยเกาเปนอยางดี 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

๑. บก.ฝรก.มีความพรอมในดานแหลงการเรียนรู  และมีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนรู  

ควรปรับเปล่ียนกฎระเบียบปกครอง ให นสต. ไดมีโอกาสไดใชแหลงเรียนรูตางๆ ไดเต็มที่ แมที่ผานมา

ไดมีการปรับเปล่ียนไปบางแลว  แตในทางปฏิบัติยังไมไดมีการเปล่ียนแปลงเทาที่ควร เชน การใช

โทรศัพท โนตบุค เปนตน 
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ตัวบงชี้ที่ 11  งานวจัิย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชกับหนวยงาน หรือชุมชน สังคม 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.อ.หญิง กานตชนก    บุญศิวนนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.อ.หญิง ศิริพร    ลบลํ้าเลิศ 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มรีะบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานดานงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  โดย

จัดฝกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรดานงานวจิัย หรือมกีจิกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการ

ทําวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

 2. สนับสนุนงบประมาณดานงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ จากแหลงทุนภายในหรือภายนอก 

 3. จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

  3.1 อาจารย มผีลงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ไมนอยกวารอยละ 10 ของอาจารยทัง้หมด   

  3.2 ครู หรือครูฝก มผีลงานวจิยั นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ จํานวนไมนอยกวา 1 ช้ินตอป 

 4. จํานวนผลงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชนกับหนวยงานหรือชุมชน สังคม  

  4.1 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ทั้งหมดของอาจารยไปใชประโยชน              

กับหนวยงานหรือชุมชน สังคม 

  4.2 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ของครู หรือครูฝกไปใชประโยชน                

กับหนวยงานหรือชุมชน สังคม จํานวนไมนอยกวา 1 ช้ินตอป 

 5. ติดตามประเมินการใชประโยชนจากงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ (๐.๕ คะแนน) และ         

นําผลการประเมนิ ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏบิัติงานของหนวยศึกษาอบรมในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรดานงานวิจัย เชน การฝกอบรม การสัมมนา 

งบประมาณ หรือกจิกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทํางานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เปนตน  

๒. เอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหลงทุนภายในหรือภายนอกในการดําเนินงาน

ดานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ  

3. รายช่ืออาจารยประจําทั้งหมดประจําปงบประมาณ 

4. รายช่ืออาจารยประจําที่ผลิตผลงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐประจําปงบประมาณ 

5. หนังสือรับรองการเปนงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ 

6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ ไปใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคที่ระบุไว เชน แบบบันทกึขอมูลการนําผลงานวจิัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ เปนตน 

7. เอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหนวยงานที่นําผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ    

ไปใชประโยชน 

8. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามประเมินการใชประโยชนจากผลงานวิจัย นวัตกรรม 

ส่ิงประดิษฐ และนําผลการประเมนิไปปรับปรุงพัฒนาการปฏบิัติงานของหนวยศึกษาอบรมในปตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานดานงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ  โดยจัดฝกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนา

บุคลากรดานงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการทําวิ จัย 

นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  

 บก.ฝรก.มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการดําเนินงานดานงานวิจัย 

นวัตกรรม  โดยมกีารแลกเปล่ียนเรียนรูเร่ืองการทําวจิัยและนวัตกรรม   

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารการประชุม 

2. สนับสนุนงบประมาณดานงานวจัิย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ จากแหลงทุน

ภายในหรือภายนอก 

 มกีารสนับสนุนงบประมาณดานงานวจัิยและนวัตกรรม ทัง้จากภายใน

และภายนอกหนวย 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารการสนับสนุน

งบประมาณ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3. จํานวนผลงานวจัิย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ  

    3.1 อาจารย มผีลงานวจัิย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ไมนอยกวารอยละ 10 

ของอาจารยทั้งหมด   

 อาจารยที่มคีําส่ังมาปฏบิัติหนาที่จาก กอจ.บช.ศ. จํานวน ๔ คน ไดแก 

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

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

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

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

 ไดจัดทํานวัตกรรม จํานวน ๑ ช้ิน  (เอกสารหมายเลข ๓) 

    3.2 ครู หรือครูฝก มผีลงานวจัิย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ จํานวนไมนอย

กวา 1 ชิ้นตอป 

 ครู ในตําแหนง ผบ.หมู ผบ.หมวด และ ผบ.รอย ฝายปกครองและ

กจิการการฝกอบรม จํานวน ๑๐ คน ไดแก 

๑. พ.ต.ท.ไพฑูรย ไชยอํามาตร 

๒. พ.ต.ต.รัถพร โยเหลา 

๓. พ.ต.ท.สากล ศรีเจริญ 

๔. ร.ต.อ.หญิงสุนัดดา บุนนาค 

๕. ร.ต.อ.วนัิย หัสดีผง 

๖. ร.ต.อ.ทองยอย ตะพัง 

๗. ด.ต.ยุกต เทอดไทย 

๘. ส.ต.อ.อนุสรณ ศรีบุญเมอืง 

๙. จ.ส.ต.พิเชษฐ ศรีสงวน 

๑๐.ส.ต.ท.วัชรินทร มนตรี 

 ไดจัดทํานวัตกรรม จํานวน ๑ ช้ิน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

นวัตกรรมตางๆ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่ นําไปใชประโยชน กับ

หนวยงานหรอืชุมชน สังคม  

    4.1 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ทั้งหมดของอาจารย

ไปใชประโยชนกับหนวยงานหรือชุมชน สังคม 

    4.2 มกีารนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ของครู หรือครูฝกไป

ใชประโยชนกับหนวยงานหรือชุมชน สังคม จํานวนไมนอยกวา 1 ชิ้นตอป 

 นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นไดนําไปใชประโยชนเชิงวชิาการ  โดยไดนําไปใชใน

การจัดการเรียนการสอนของ ศฝร.ภ.๒ และ ศฝร.ภ.๗ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารแสดงการนํา

นวัตกรรมไปใชประโยชน 

5. ตดิตามประเมนิการใชประโยชนจากงานวจัิย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ 

(๐.๕ คะแนน) และผลการประเมนิ ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏบิัตงิานของ

หนวยศกึษาอบรมในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 

  บก.ฝรก.ไดติดตามประเมนิการใชประโยชนจากนวัตกรรมและไดนําผล

การประเมนิ ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏบิัติงานของหนวยศึกษาอบรมในปตอไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารติดตามการใช

ประโยชน 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ครู/อาจารยมคีวามสามารถในการนําองคความรูและประสบการณมาจัดทํานวัตกรรมเพ่ือ

ใชในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง ๆ 

 ๒. นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเปนประโยชนและเปนส่ือการสอนที่มีคุณภาพ   ทําใหการจัดกจิกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรตางๆ มปีระสิทธภิาพมากขึ้น 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 บก.ฝรก.มจีํานวนบุคลากรที่เปนครูและอาจารยนอยมาก เมื่อเทยีบกับจํานวนหลักสูตรและ

ภาระงาน  ทําใหมเีวลาจํากัดในการคดิสรางสรรคนวัตกรรมหรือจัดทํางานวจิัย  

๘๓ | ห น า  
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ตัวบงชี้ที่ 12  งานวจัิยที่มาจากสถานการณจริงในพ้ืนที่   

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.อ.หญิง กานตชนก    บุญศิวนนท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ท.หญิง อชิตา    ตาครู 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

เกณฑการประเมนิ 

         มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงในพ้ืนที่ และเปนประเด็นสําคัญ มีการสืบคนที่ซับซอน     

มาจัดทําเปนงานวิจัยเพ่ือใชในการเรียนในสถานศึกษาและหนวยปฏิบัตินําไปเปนกรณีตัวอยางในการ

แกปญหา อยางนอย 1 ช้ินตอหนวยงาน (ทั้งน้ีตองเปนงานวิจัย 5 บท และผานการประเมินรับรองโดย

ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ช้ิน : 2 คะแนน นําไปใช : 3 คะแนน โดยแบงเปน หนวย

ศึกษาอบรมใชเอง 1 คะแนน หนวยงานภายนอกใช 2 คะแนน)  

หมายเหตุ : ตัวบงชี้ที่ 12 ไมสามารถนับรวมกับตัวบงชี้ที่ 11 ได 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. ผลงานวจิัยที่มาจากสถานการณจริงในพ้ืนที่ฉบับสมบูรณ 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการประเมนิรับรองผลงานวจิัยโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานทีนํ่างานวจิัยไปใชประโยชน 
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ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มงีานวจัิยที่มาจากสถานการณจริงในพ้ืนที่ จํานวน ๑ ช้ิน  

ไดรับการรับรองจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน ๓ คน  และงานวจิัยน้ีไดนําไป

ประยุกตใชในการเรียนการสอนของ บก.ฝรก.และหนวยศึกษาอบรมอื่นในสังกัด 

ตร. 

เอกสารที่เกี่ยวของกับ

งานวจิัยที่มาจาก

สถานการณจริงในพ้ืนที่ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 บก.ฝรก.มคีวามสัมพันธอันดีกับหนวยงาน ชุมชน ในบริเวณรอบ บก.ฝรก. จงึไดรับความ

รวมมอืในการดําเนินกจิกรรมตางๆ เสมอมา 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 การทํางานวจิัยเพ่ือใหมผีลในการแกปญหาอาจตองใชระยะเวลายาวนานกวา ๑ ป จงึจะ

สามารถสรุปไดวา งานวจิัยน้ันสามารถแกปญหาไดจริง  และตองใชงบประมาณคอนขางมาก 

๘๕ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



ตัวบงชี้ที่ 13  การบริการวชิาการแกชุมชน 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.ยุทธการ    ศรีวชัิยมูล 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.อ.ศักด์ิชัย  จรัสบญุประชา 

๒. พ.ต.ท.ยุทธการ    ศรีวชัิยมูล 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้  :   กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

    1. หนวยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายและตอบสนองความตองการพัฒนา 

เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช  

    2. จัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผูเรียนและชุมชนมีสวนรวม 

(๐.๕ คะแนน) และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กําหนด         

โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 

  3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสูการปรับปรุง

และพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน อยางนอย 1 ชุมชน 

  4. ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง (๐.๕ คะแนน) 

   5. สามารถสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองคกรเปาหมาย 

(๐.๕ คะแนน) 

    6. นําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) 

พรอมใหขอเสนอแนะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดชุมชนหรือองคกรเปาหมายเพ่ือสํารวจความตองการของ

ชุมชน สังคม นํามาพัฒนา เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช 

 ๒. แผนงานหรือโครงการบริการวชิาการหรือวชิาชีพ โดยผูเรียนและชุมชนมสีวนรวม 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการบริการวชิาการหรือวชิาชีพ 

โดยมกีารกําหนดตัวช้ีวดัความสําเร็จที่ชัดเจน 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมนิแผนงานหรือโครงการบริการวชิาการหรือ

วชิาชีพ 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน อยางนอย ๑ ชุมชน เชน คุณภาพชีวิต

ของชุมชนดีขึ้น รายไดเพ่ิมขึ้น สารเสพติดในพ้ืนที่ลดลง ฯลฯ 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานที่ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง 

 ๗. เอกสารหรือหลักฐานการสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน

หรือองคกรเปาหมาย 

 ๘. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการดําเนินการบริการวชิาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบังคับบัญชา

เพ่ือพิจารณา พรอมใหขอเสนอแนะ นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บก.ฝรก.ไดกําหนดชุมชนตํารวจกลาง และศาลายา เพ่ือสํารวจความ

ตองการของชุมชน (ใชแบบสอบถามออนไลน) เพ่ือนํามาพัฒนาเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน โดยการนําศาสตรพระราชามาประยุกตใช 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารการกําหนดชุมชนฯ 

2. จัดทําโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยผูเรียนและชุมชนมีสวนรวม และ

ดําเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ/วชิาชีพที่กําหนด  โดยมีการกําหนด

ตัวช้ีวัดความสําเร็จที่ชัดเจน  

เอกสารหมายเลข ๒ 

โครงการบริการวชิาการ 

3. ตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวชิาการ/วิชาชีพ นําไปสูการปรับปรุง

และพัฒนาเพ่ือสรางความเขมแข็งใหชุมชน อยางนอย 1 ชุมชน ไดแก ชุมชน

ศาลายา 

เอกสารหมายเลข ๓ 

การตรวจสอบและประเมนิ

โครงการฯ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองไดอยางตอเน่ือง  เอกสารหมายเลข ๔ 

การพัฒนาตนเองของชุมชน 

5. สามารถสรางความรวมมอืกับหนวยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือ

องคกรเปาหมาย  

เอกสารหมายเลข ๕ 

การสรางความรวมมอืกับ

หนวยงานภายนอก 

6. นําผลการดําเนินการบริการวชิาการหรือวิชาชีพ เสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

พรอมใหขอเสนอแนะนําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา  

เอกสารหมายเลข ๖ 

รายงานผลการประเมนิ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๓.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หนวยงานเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกลเคียง จึงมีการประสานความรวมมือในการ

พัฒนาชุมชนและดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดเปนอยางดี  

๒. สามารถใหบริการทางวิชาการ/วิชาชีพดานกิจการตํารวจสําหรับหนวยงานภายนอกได

อยางเหมาะสม  รวมทัง้เปนเปนศูนยกลางการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
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ตัวบงชี้ที่ 14  ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรมไทย 

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. ร.ต.อ.หญิง สุนีรักษ    นันทะวงศ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.หญิง สุนีรักษ    นันทะวงศ 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :   กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

         1. จัดทําแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และ

กําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน) 

         2. กํากับติดตามใหมีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

         3. ประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดของแผนงานและโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

         4. นําผลการประเมนิไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 

         5. เผยแพรแผนงานและโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอสาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 

          6. นําผลการดําเนินแผนงานและโครงการดานศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผูบังคับบัญชา     

เพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พรอมนําขอเสนอแนะไปสูการปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม                    

โดยกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการ 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการดานการ          

ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสําเร็จตามตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนงานและ

โครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปตอไป 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพรแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ตอสาธารณชน 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการดานศิลปะและ

วัฒนธรรม เสนอผูบังคบับญัชาเพ่ือพิจารณา และการนําขอเสนอแนะไปสูการปรับปรุงและพัฒนา 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดทําแผนงานและโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงคของแผนงานและ

โครงการ (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.ไดจัดทําโครงการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเปนการ

สนับสนุนใหบุคลากรดําเนินการ/เขารวมกจิกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสราง

เสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ  และมีการกําหนดตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ (KPI) ตามวัตถุประสงคของโครงการ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

โครงการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๒ 

2. กํากับตดิตามใหมกีารดาํเนินงานตามแผนงานและโครงการดานการ

ทํานุบํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 มบีุคลากรกํากับติดตามใหมกีารดําเนินการตามโครงการ  

เอกสารหมายเลข ๒  

การกํากับติดตามการ

ดําเนินงาน 

3. ประเมนิความสําเร็จตามตัวชี้วดัของแผนงานและโครงการดานทํานุ

บํารุงศลิปะและวัฒนธรรม 

 เมื่อส้ินปงบประมาณ บก.ฝรก.ไดดําเนินการติดตามประเมนิผลการ

ดําเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓) โดยเปนการประเมนิความสําเร็จตาม

ตัวช้ีวัดของโครงการฯ 

เอกสารหมายเลข ๓  

แบบประเมนิผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในป

ตอไป (๐.๕ คะแนน) 

 หลังจากติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการแลวทําการสรุปผล  

เพ่ือนําขอมูลมาเปนแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปถัดไป 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔  

แผนการสงเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจําปงบประมาณ 

๒๕๖๓ 

5. เผยแพรแผนงานและโครงการดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตอ

สาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 

 มีการเผยแพรผลการดําเนินการตามโครงการทํานุบํารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมตอสาธารณชน ทางเว็บไซตของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕)   

เอกสารหมายเลข ๕  

การเผยแพรโครงการฯ 

6. นําผลการดําเนินแผนงานและโครงการดานศลิปะและวัฒนธรรมเสนอ

ผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พรอมนําขอเสนอแนะไปสูการ

ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มกีารรายงานผลการดําเนินโครงการเสนอผูบังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา

พรอมนําขอเสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงตอไป (เอกสารหมายเลข ๖)   

เอกสารหมายเลข ๖  

หนังสือรายงานสรุปผลการ

ดําเนินการตามแผนฯ  

 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝงวัฒนธรรมองคกรตํารวจเปน

จํานวนมากและมีความหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับใหความรวมมือรวมใจในการรวมกิจกรรมสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และนําไปบูรณาการในการดําเนินชีวิต เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่และคุณภาพ

ชีวติที่ดี 
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ตัวบงชี้ที่ 15   การนําแผนยุทธศาสตรการศกึษา สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ 

 (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสูการปฏบิัต ิ 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.อูด    ไทรผองศรี 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทมิ 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้  :   กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

        1. หนวยศึกษาอบรมมีการนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ            

(พ.ศ.2560 - 2579) ตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรนําไปสูการวางแผนปฏิบัติงานประจําป

อยางเปนรูปธรรม โดยมกีารกําหนดกจิกรรมและงบประมาณอยางชัดเจน 

        2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชนที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

เปนสําคัญ 

       3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มกีารประเมนิและปรับปรุง 

เพ่ือใหผลการดําเนินงานดีขึ้น 

       4. กํากับติดตามผลลัพธจากตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏบิัติงานประจําปใหบรรลุเปาหมายตาม

เกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวช้ีวัด            

ในแผนยุทธศาสตรการศึกษาทั้งหมด) 

       5. รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่ กําหนดไวในแผนยุทธศาสตรการศึกษาของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการนําแผนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ        

(พ.ศ.2560 - 2579) โดยนําตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรไปวางแผนปฏิบัติงานประจําป 

ซึ่งกําหนดกิจกรรมและงบประมาณอยางชัดเจน 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการจัดสรรงบประมาณตามภารกจิหลัก ประกอบดวย การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาประโยชน   

ที่เกิดขึ้นจากการปฏบิัติงานเปนสําคัญ 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุง 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามผลลัพธจากตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏบิัติงานประจําป  

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บก.ฝรก.นําแผนยุทธศาสตรการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ (พ.ศ.

2560 - 2579) โดยนําตัวช้ีวัดความสําเร็จตามยุทธศาสตรไปวางแผน

ปฏิบั ติงานประจําปอยางเปนรูปธรรม โดยมีการกําหนดกิจกรรมและ

งบประมาณอยางชัดเจน (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑  

การนําแผนยุทธศาสตร

การศึกษาไปวางแผน

ปฏบิัติงานประจําป 

2. จัดสรรงบประมาณตามภารกจิหลัก โดยพิจารณาประโยชนที่เกดิขึ้นจากการ

ปฏบิัติงานเปนสําคัญ (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒  

การจัดสรรงบประมาณ 

3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่ กําหนด มีการ

ประเมนิและปรับปรุง เพ่ือใหผลการดําเนินงานดีขึ้น (เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓  

การกํากับติดตามการ

ดําเนินงาน 

4. กํากับติดตามผลลัพธจากตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนปฏบิัติงานประจําปให

บรรลุเปาหมายตามเกณฑที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด (ผลการประเมนิ

บรรลุ ไมนอยกวารอยละ 80 ของตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตรการศึกษาทัง้หมด) 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

การรายงานแผนปฏบิัติงาน

ประจําป 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไวในแผนยุทธศาสตร

การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕  

การรายงานผลการ

ดําเนินงานฯ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการศึกษาอยางครบถวน  ซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายของ ตร. ที่ตองการใหยุทธศาสตรการศึกษาเปนแนวทางในการพัฒนาหนวยงานดาน

การศึกษาอบรม พรอมทั้งจัดทําแผนปฏบิัติราชการรองรับ ประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ๔ ดาน คือ 

สรางความเขมแข็งดานการบริหารการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  สรางคุณคาของหนวยงาน

ดานการศึกษาสํานักงานตํารวจแหงชาติ  การสรางเครือขายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือขาย 

และใชเทคโนโลยีสมัยใหมพัฒนาการศึกษาของตํารวจ   
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ตัวบงชี้ที่ 16  การบริหารความเสี่ยง  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. ร.ต.อ.หญิง สุนีรักษ    นันทะวงศ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.อ.ปญญ    จันทรสุขโข 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้  :   กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. มคีําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของหนวยศึกษาอบรม  

        2. วิเคราะหประเด็นความเส่ียงที่เปนความเส่ียงภายในหรือความเส่ียงภายนอกโดยเลือก

ปจจัยที่กอใหเกดิความเส่ียงอยางนอย 3 ดาน และระบโุอกาส ผลกระทบ พรอมจัดลําดับความเส่ียง  

        3. นําผลการวิเคราะหความเส่ียงตามขอ ๒ ไปจัดทําแผนบริหารความเส่ียง (๐.๕ คะแนน) 

โดยกําหนดกจิกรรมหรือมาตรการเพ่ือควบคุมหรือลดความเส่ียง (๐.๕ คะแนน)  

        4. กํากับติดตาม การดําเนินงานในการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง     

ใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

        5. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเส่ียง โดยอยางนอย 1 กิจกรรม ตองมีความเส่ียงลดลง 

จากเดิม และนําผลลัพธความเส่ียงเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนํา

ขอเสนอแนะมาปรับปรุงความเส่ียงในปตอไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบดวย ผูบริหารสูงสุดของหนวย

ศึกษาอบรม เปนประธาน และผูรับผิดชอบภารกิจหลัก เปนกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอียด

การทํางานของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เชน นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หนาที่

ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ เปนตน 
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 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการวเิคราะห และระบคุวามเส่ียงพรอมปจจัยที่กอใหเกดิความเส่ียงที่

สงผลกระทบหรือสรางความเสียหาย ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามพันธกิจ

ของหนวยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเส่ียงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มี

โอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยศึกษาอบรมทั้งดานช่ือเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความ

สูญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหนวยศึกษาอบรมเปนสําคัญ สําหรับปจจัยเส่ียงหรือ

ปจจัย    ที่กอใหเกดิความเส่ียง อาจใชกรอบแนวคดิในเร่ืองที่เกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ 

วธิกีารปฏบิัติงาน สภาพแวดลอมทัง้ภายในและภายนอก  

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง พรอมจัดทําแผน

บริหารความเส่ียง 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการบริหารจัดการความเส่ียง โดยการกําหนดกจิกรรมหรือมาตรการ

เพ่ือควบคุมหรือลดความเส่ียง 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตาม การดําเนินงานในการบริหารความเส่ียงของ  

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 

 6. เอกสารหรือหลักฐานการสรุปผลการดําเนินการความเส่ียง โดยอยางนอยมี ๑ กิจกรรม 

ตองมคีวามเส่ียงลดลงจากเดิม 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลลัพธความเส่ียงเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมพิจารณา 

และนําขอเสนอแนะไปปรับปรุงความเส่ียงในปตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มคีําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหนวยศกึษาอบรม 

 บก.ฝรก. มีการแตงต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน แตงต้ังคณะกรรมการยอย เพ่ือดําเนินการ เร่ือง การบริหารความเส่ียง 

โดยม ีผบก.ฝรก.เปนประธานคณะทํางาน  มี ผกก., รอง ผกก., และ สว.ในแต

ละ กก. เปนคณะทํางาน โดยมี สว.ฝอ.(งานยุทธศาสตร แผนงาน และ

งบประมาณ เปนเลขานุการ (เอกสารหมายเลข ๑)  

เอกสารหมายเลข ๑ 

คําส่ั ง บก .ฝรก.ที่  ๔๘๙ /

๒๕๖๑ ลง ๒๗  ธ.ค .๖๑ 

แตงต้ังคณะทํางานยอยของ 

บก.ฝรก. เพ่ือดําเนินการ

เร่ืองการบริหารความเส่ียง 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. วิเคราะหประเด็นความเสี่ยงที่เปนความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยง

ภายนอก โดยเลือกปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน และระบุ

โอกาส ผลกระทบ พรอมจัดลําดับความเสี่ยง 

           บก.ฝรก.ไดดําเนินการบริหารความเส่ียงตามนโยบายรัฐบาล  ตร. และ

หนวยงานตนสังกัด คือ บช.ศ.  โดย บช.ศ. ไดแจงแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการ

บริหารความเส่ียง ประจําป ๒๕๖๒ใหแตละหนวยในสังกัด เพ่ือใหดําเนินการได

ถูกตองชัดเจน ตรงเปาหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑)  โดย บก.ฝรก.ไดมีการ

ประชุมเพ่ือวิเคราะหและระบุความเส่ียงและปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียงไว 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังน้ี 

๑. ความเส่ียงดานทรัพยากรในเร่ืองการบริหารงบประมาณ (Financial 

Risk : FR) การจัดซื้อจัดจางโครงการปฏิรูประบบงานตํารวจ ดานการพัฒนา

อาคารสถานที่หนวยฝกอบรม ณ บก.ฝรก. ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.

นครปฐม 

 ปจจัยที่กอใหเกดิความเส่ียงคอืผูรับเหมาไมมคีวามพรอมมขีอจํากัด

เร่ืองการเรงรัดระยะเวลาการเนินการ,เจาหนาที่ผูปฏบิัติงานขาดความรูความ

เขาใจในการใชงานในระบบจัดซื้อจัดจาง 

๒. ความเส่ียงดานกฎหมาย ระเบยีบ ขอบังคับ (Compliance Risk : CR) 

  ปจจัยที่กอใหเกิดความเส่ียง คือ เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานขาดความรู 

ความเขาใจเกี่ยวกับระเบยีบวธิกีารปฏบิัติใหม ๆ 

๓. ความเส่ียงดานการปฏบิัติงาน (Operational Risk : OR) ในสวนของ

การจัดการฝกอบรม 

- ปจจัยที่กอใหเกดิความเส่ียง มดัีงน้ี 

๑) การฝกอบรมไมเปนไปตามแผนการฝกอบรม 

๒) ไมมอีาจารย/วทิยากรประจําหนวย 

หนวยงานตนสังกัดไมสงคนมาอบรมหรือสงมาไมครบตามจํานวนที่ไดรับการ

จัดสรร  

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

เอกสารการดํ า เนิ นก าร

บริหารความเส่ียง ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม

คณะทํางานยอยเร่ืองการ

บริหารความเส่ียง ประจําป 

๒๕๖๒ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง   และไดจัดลําดับ

ความเส่ียงที่ไดจากการวิเคราะห โดยความเส่ียงดานโครงการปฏิรูประบบงาน

ตํารวจ ดานการพัฒนาอาคารสถานที่หนวยฝกอบรม บก.ฝรก. (ศาลายา)เปน

ประเด็นที่มีความเส่ียงมากที่สุด  ซึ่งสอดคลองเร่ืองการบริหารความเส่ียงของ 

ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ของ ตร. 

๓. นําผลการวเิคราะหความเสี่ยงตามขอ 2 ไปจัดทําแผนบริหารความ

เสี่ยง (0.5 คะแนน) โดยกําหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือควบคุมหรือ

ลดความเสี่ยง (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก.ไดนําผลการวเิคราะหความเส่ียงไปจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียง  โดยไดกําหนดกจิกรรมลดความเส่ียง ดังน้ี 

 ๓.๑ บก.ฝรก. มกีารแตงต้ังคณะกรรมการกําหนดราคากลางอาคารที่

พักผูเขารับการฝกอบรม พรอมถมดิน เพ่ือใหไดราคาการจางเหมาที่บริสุทธิ์ 

เปนไปตามระเบยีบพัสดุฯ 

 ๓.๒ บก.ฝรก. แตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาผล,กรรมการตรวจการ

จางและผูควบคุมงาน เพ่ือใหโครงการฯ เปนไปดวยความเรียบรอย 

 ๓.๓ รายงานความกาวหนางบลงทุนของ บก.ฝรก. ทุกเดอืน เพ่ือเปน

การเรงรัดการเบกิจายใหไดตามเปาหมาย 

 ๓.๔ รายงานผลการควบคุมงานกอสรางของผูควบคุมงาน เพ่ือใหงาน

กอสรางเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 

 

เอกสารหมายเลข ๓ 

๓.๑ คําส่ัง บช.ศ.ที่ ๒๙๑/

๒๕๖๑ ลง ๕ ก.ย.๖๑ เร่ือง 

แตงต้ังคณะกรรมการ

กําหนดราคากลางโครงการ

กอสรางอาคารที่พักผูเขารับ

การฝกอบรม พรอมถมดิน 

๓.๒ คําส่ัง บช.ศ.ที่ ๓๖๑/

๒๕๖๑ ลง ๑๒ พ.ย.๖๑ 

เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

พิจารณาผล,กรรมการ

ตรวจการจางและผูควบคุม

งาน 

๓.๓ แบบรายงานความกา

หนางบลงทุน 

๓.๔ รายงานผลการควบคุม

การกอสราง 
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 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๔. กํากับติดตาม การดํ าเนินงานในการบ ริหารความเสี่ ยง โดย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและ

พัฒนา 

 มีการกํากับติดตามการดําเนินการ โดยใหรายงานผลการดําเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง รอบ ๖ เดือน 

และ ๑๒ เดือน ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒ แจงใหหนวยงานตนสังกัดทราบตาม

หวงระยะเวลาที่กําหนด  

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนบริหารความเส่ียง

ของ บก.ฝรก.  

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดําเนินการตามแนวทาง

ปฏิบัติ ฯ การบริหารความ

เส่ียงประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

๕. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอยางนอย 1 กิจกรรม 

ตองมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และนําผลลัพธความเสี่ยงเสนอหัวหนา

หนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา (0.5 คะแนน) และนําขอเสนอแนะมา

ปรับปรุงความเสี่ยงในปถัดไป 

     มกีารสรุปผลการบริหารความเส่ียง  และผลของการดําเนินการทําใหมี

ความเส่ียงลดลงจากเดิม  มกีารนําผลความเส่ียงเสนอ ผบก.ฝรก.เพ่ือพิจารณา

และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงความเส่ียงในปตอไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานการประชุม บก.

ฝรก.เร่ืองการบริหาร

ความเส่ียง ป ๒๕๖๒ 

- แผนบริหารความเส่ียง 

ป ๒๕๖๓ 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> ๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารใหความสําคัญในการบริหารความเส่ียง   

๒. มกีารรายงานผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงใหแกหนวยตนสังกัดเปนระยะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

 บุคลากรที่ดําเนินการเร่ืองบริหารความเส่ียงมีไมเพียงพอตอการปฏบิัติงาน ซึ่งมภีาระงานใน

หนาที่ตอคนเกนิกําลัง เน่ืองจากมภีาระงานอื่นที่ตองปฏบิัติดวย   
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ตัวบงชี้ที่ 17 การจัดการความรู  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.อ.อภสิิทธิ์    วสุนันท 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ท.ยุทธการ    ศรีวชัิยมูล 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้  :   กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

        1. หนวยศึกษาอบรมจะตองมกีารจัดการความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏบิัติหนาที่อยางนอย 

1 เร่ืองตอป 

         2. มีการวางแผนการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองคความรู

ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

          3. มีกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรู (๐.๕ คะแนน) และ

นํามาจัดเปนหมวดหมู (๐.๕ คะแนน) 

          4. นําความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาทดลองใชงาน (๐.๕ คะแนน) และนําไปสูการปรับปรุง 

และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

          5. นําองคความรูที่ไดจากการจัดเก็บมาจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ อยางนอย 1 เร่ือง 

(๐.๕ คะแนน) และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานนําไปใชประโยชน (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 1. คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู โดยระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ 

เชน แนวทางในการดําเนินงาน หนาที่ความรับผดิชอบ เปนตน 

 2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่อยางนอย            

๑ เร่ือง เชน การเก็บกูวัตถุระเบดิ การใชอาวุธในรูปแบบตางๆ การจัดการเรียนการสอน งานวจิัย เปนตน 
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 3. เอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองคความรูตามขั้นตอนการจัดเก็บความรู 

ของ ก.พ.ร. 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการแลกเปล่ียนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรู และจัดเปน

หมวดหมู 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการนําความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาทดลองใชงานและ

นําไปสูการปรับปรุงและพัฒนา  

 6. เอกสารหรือหลักฐานการนําองคความรูที่ไดจากการจัดเก็บมาจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบตาง  ๆ

อยางนอย ๑ เร่ือง 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพรใหบุคคลในหนวยงานนําไปใชประโยชน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หนวยศึกษาอบรมจะตองมีการจัดการความรูในประเด็นที่เก่ียวกับการ

ปฏบิัตหินาที่อยางนอย 1 เร่ืองตอป 

 บก.ฝรก.มีการแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู (เอกสารหมายเลข 

๑) ซึ่งไดระบุแนวทางการดําเนินงานและหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน  

โดยใหจัดการความรูในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ เร่ือง “การใชไมงาม

ทางยุทธวิธี” ซึ่งเปนการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในหนวยซึ่งกระจัดกระจาย

อยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพ่ือใหทุกคนสามารถเขาถึง

ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทัง้ปฏบิัติงานไดอยางมปีระสิทธภิาพ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

จัดการความรู  

2. มกีารวางแผนการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ ตามขั้นตอนการ

จัดเก็บองคความรูของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 มกีารดําเนินการประชุมวางแผนเพ่ือดําเนินการจัดการความรูอยางเปน

ระบบ ตามขัน้ตอนการจัดเก็บองคความรูของ ก.พ.ร. (เอสกสารหมายเลข ๒)

ดังน้ี  

เอกสารหมายเลข ๒ 

กระบวนการจัดเก็บองค

ความรู  
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๑. การบงช้ีความรู มีพิจารณาวาวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย ของ

หนวย และเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย เราจําเปนตองรูอะไร ขณะน้ีเรามีความรู

อะไรบาง อยูในรูปแบบใด อยูที่ใคร 

 ๒. การสรางและแสวงหาความรู มีการสรางความรูใหม แสวงหา

ความรูจากภายนอก รักษาความรูเกา กําจัดความรูทีใ่ชไมไดแลว 

 ๓. การจัดความรูใหเปนระบบ เปนการวางโครงสรางความรู เพ่ือ

เตรียมพรอมสําหรับการเก็บความรูอยางเปนระบบในอนาคต 

 ๔. การประมวลและกล่ันกรองความรู มกีารปรับปรุงรูปแบบเอกสารให

เปนมาตรฐาน ใชภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเน้ือหาใหสมบูรณ 

 ๕. การเขาถึงความรู ทําใหผูใชความรูน้ันเขาถึงความรูที่ตองการไดงาย

และสะดวก โดยการใหสแกน QR Code  

 ๖. การแบงปนแลกเปล่ียนความรู โดยจัดทําเปนเอกสาร และถายทอด

ความรู 

 ๗. เกดิการเรียนรูจากการสรางองคความรู นําความรูไปใช เกดิการ

เรียนรูและประสบการณใหม และหมุนเวยีนตอไปอยางตอเน่ือง 

 

3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของคณะกรรมการจัดการความรู 

(๐.๕ คะแนน) และนํามาจัดเปนหมวดหมู (๐.๕ คะแนน) 

 คณะกรรมการจัดการเรียนรูมีการแลกเปล่ียนเรียนรู และนําความรูมา

จัดเปนหมวดหมู 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารการแลกเปล่ียน

เรียนรู  

4. นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูมาทดลองใชงาน (๐.๕ คะแนน) 

และนําไปสูการปรับปรุง และพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มกีารนําความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูมาทดลองใชในการสอน

ยุทธวธิหีลักสูตรตางๆ ของ บก.ฝรก.  เพ่ือนําผลการเรียนรูที่ไดมาพัฒนา

ปรับปรุงการจัดการฝกในคราวตอไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

การทดลองใชความรู  

5. นําองคความรูที่ไดจากการจัดเก็บมาจัดทําเปนเอกสารในรูปแบบตางๆ 

อยางนอย 1 เร่ือง (๐.๕ คะแนน) และเผยแพรใหบุคลากรในหนวยงาน

นําไปใชประโยชน (๐.๕ คะแนน) 

 นําความรูที่ไดจากการจัดเก็บมาจัดทําเปนเอกสาร และวดีิทัศนและ

เผยแพรใหบุคลากรในหนวยงานนําไปใชประโยชน 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารความรูและการ

เผยแพรความรู  
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การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.เปนหนวยที่มบีุคลากรที่มคีุณภาพ  จึงทําใหสามารถรวบรวมองคความรูที่มีอยูใน

องคกร ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาได ทัง้ในสวนความรูที่ฝงอยูในคนที่ได

จากประสบการณของแตละบุคคล  และความรูที่ชัดแจงที่เปนความรูที่สามารถรวบรวมถายทอดได 

โดยการจัดทําเปนรูปเลม 
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ตัวบงชี้ที่ 18  การพัฒนาบุคลากร  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา    สวมมงกุฎ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. ร.ต.ท.หญิง รมยธรีา    แซโงว 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

         1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และนํา

ขอมูลจากการสํารวจไปวเิคราะหรวมกับบทบาทหนาที่และตําแหนงงาน มาสรุปผลขัน้ตน (0.5 คะแนน) 

          ๒. นําผลสรุปความตองการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเปนแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 

          ๓. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจาก

ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอยกวา 20 ชม.ตอคนตอป ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของบุคลากร

ทัง้หมดของหนวยศึกษาอบรม 

          ๔. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมได รับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา               

ไมนอยกวา 6 ชม.ตอคนตอป ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของบุคลากรทัง้หมดของหนวยศึกษาอบรม 

          ๕. กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธจากการดําเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา               

นําขอเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะหและปรับปรุงเพ่ือใหผลการดําเนินงานดีย่ิงขึ้น                 

(๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

เชน แบบสํารวจ แบบบันทกึ เปนตน และผลสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล 

๑๐๔ | ห น า  
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 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการนําขอมูลการสํารวจไปวิเคราะหรวมกับบทบาทหนาที่ และ

ตําแหนงงาน พรอมสรุปผลเพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร  

 ๓. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก 

 -  จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ             

ลาศึกษาตอตามปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากร

ที่มาชวยราชการและปฏบิัติงานเปนระยะเวลาต้ังแต ๖ เดือนขึ้นไป 

 -  จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม                  

ที่บุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับ

การพัฒนา ไมนอยกวา ๖ ช่ัวโมงตอคนตอป 

 -  จํานวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม      

ที่บุคลากรหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาในดานตางๆ ยกเวน ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทัง้น้ี

ตองไดรับการพัฒนา ไมนอยกวา ๒๐ ช่ัวโมงตอคนตอป  

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธการดําเนินการ พรอมนํา

ขอเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห และเสนอหัวหนาหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงในปตอไป 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

(0.5 คะแนน) และนําขอมูลจากการสํารวจไปวิเคราะหรวมกับบทบาท

หนาที่และตําแหนงงาน มาสรุปผลขั้นตน (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก.ไดสํารวจความตองการในการพัฒนาของบุคลากร (Training 

Need) ในหนวย  และนําขอมูลที่ไดรับจากการสํารวจไปวเิคราะหรวมกับบทบาท

หนาที่และตําแหนงงานมาสรุปผลขัน้ตนเพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาฐานขอมูล

ดานการพัฒนาบุคลากร และเพ่ือประโยชนในการพิจารณากําหนดแนวทางการ

พัฒนาบุคลากร และการพัฒนาระบบบริหารความรูในองคกร (เอกสาร

หมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบสํารวจความตองการใน

การพัฒนาบุคลากร  

๑๐๕ | ห น า  
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. นําผลสรุปความตองการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเปน

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID 

Plan) 

 นําผลสรุปความตองการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเปน

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) เพ่ือ

เปนกรอบแนวทางเพ่ือพัฒนาตนเองในดานความรู ทักษะ สมรรถนะ จากจุดที่

อยู ไปสู  จุดที่ตองการ อยางตอเน่ือง และเปนระบบ โดย สอดคลองกับ

เปาหมายขององคกร เพ่ือใหบุคลากรมีความรู ขีดความสามารถปฏิบัติงานใน

ปจจุบันใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เปนการพัฒนาจุดออน (weakness) และสราง

จุดแข็ง (Strength) ใหมีมากขึ้น พรอมนําไปประยุกตใชในงาน ใหสามารถ

ปฏบิัติงานไดอยางมปีระสิทธภิาพย่ิงขึ้น  

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบสํารวจความตองการใน

การพัฒนาบุคลากร  

๓. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือ

วชิาชพี นอกเหนือจากดานการประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอยกวา 20 

ชม.ตอคนตอป ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหนวย

ศกึษาอบรม 

 จํานวนบุคลากรของ บก.ฝรก.มีทั้งส้ิน ๑๔๕ คน (เอกสารหมายเลข 

๓.๑) ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและการฝก ไมนอยกวา 20 ชม.ตอคนตอป 

จํานวน ๑๓๓ คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒) คดิเปน รอยละ ๙๑.๗๒ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน บก.

ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๒   

สรุปผลและรายละเอยีดการ

สงบุคลากรเขารับการอบรม

นอกเหนือจากการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๔. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพ

การศกึษา ไมนอยกวา 6 ชม.ตอคนตอป ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของ

บุคลากรทั้งหมดของหนวยศกึษาอบรม 

 จํานวนบุคลากรของ บก.ฝรก.มทีัง้ส้ิน ๑๔๕ คน (เอกสารหมายเลข 

๔.๑) ไดรับการพัฒนาดานวชิาการและการฝก ไมนอยกวา 20 ชม.ตอคนตอป 

จํานวน ๑๓๓ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คดิเปน รอยละ ๙๑.๗๒ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

บัญชีรายช่ือบุคลากรใน

สังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.๑   

สรุปผลและรายละเอยีดการ

สงบุคลากรเขารับการอบรม

การประกันคุณภาพ

การศึกษา 

๑๐๖ | ห น า  
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕. กํากับ ตดิตามและประเมนิผลลัพธจากการดําเนนิการ (๐.๕ คะแนน) 

และพิจารณา  นําขอเสนอแนะที่เกิดจากการปฏบิัตงิานมาวเิคราะหและ

ปรับปรุงเพ่ือใหผลการดําเนินงานดย่ิีงขึ้น (๐.๕ คะแนน) 

 มกีารกํากับ ติดตามและประเมนิผลจากการดําเนินการ และพิจารณา  

นําขอเสนอแนะที่เกดิจากการปฏบิัติงานมาวเิคราะหและปรับปรุงเพ่ือใหผลการ

ดําเนินงานดีย่ิงขึ้น 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายงานผลการดําเนินงาน  

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทําใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งสงผลใหเกดิประสิทธภิาพในการปฏบิัติงานมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 19  การบริหารจัดการเชงิธรรมาภิบาล  

 

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญิง สุทธธดิา    สวมมงกุฎ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. จ.ส.ต.หญิง สุพัณนิดา    แสนทาว 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

       1. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมแสดงวสัิยทัศนในการบริหารหนวยศึกษาอบรม  

 ๒. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวน และมีผลลัพธ

เชิงประจักษ  

        3. บุคลากรภายในองคกรไดรับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจตอการทํางาน และ    

มคีุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใชแบบประเมนิความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข) ไมนอยกวา 4.45 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 7)  

       4. นําผลการประเมินและขอเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผูบริหารสูงสุด

ของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาส่ังการ (๐.๕ คะแนน) 

 5. นําขอส่ังการของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานในการแสดงวสัิยทัศนการบริหารหนวยศึกษาอบรมของผูบริหารสูงสุด 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลทัง้ ๑๐ ประการ 

 ๓. แบบประเมนิความผูกพันของบุคลากรตอองคกรของกรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมนิความผูกพันของบุคลากรตอองคกร 

๑๐๘ | ห น า  
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 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมนิและขอเสนอแนะมาสรุปประเด็นเสนอผูบริหาร

สูงสุดของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาส่ังการ 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการนําขอส่ังการของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมไปปรับปรุง

และพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศนในการบริหารหนวย

ศึกษาอบรม  

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารแสดงความมี

วสัิยทัศนของผูบริหาร 

๒. ผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถวน 

และมีผลลัพธเชิงประจักษ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารแสดงการบริหารงาน

ตามหลักธรรมาภบิาลของ

ผูบริหาร 

3. บุคลากรภายในองคกรไดรับการดูแลที่ดี มีความสุข มคีวามพึงพอใจตอการ

ทํางานและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใชแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ

องคกร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไมนอยกวา 4.45 ขึ้นไป 

(จากคะแนนเต็ม 7) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมนิความผูกพันของ

บุคลากร 

4. นําผลการประเมนิและขอเสนอแนะมาสรุปประเด็น และเสนอผูบริหารสูงสุด

ของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาส่ังการ  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารการสรุปผลการ

ประเมนิและขอเสนอแนะ 

5. นําขอส่ังการของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนา

หนวยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๕ 

การนําขอส่ังการของผูบริหาร

ไปพัฒนาปรับปรุง 
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การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารมวีสัิยทัศนและบริหารงานดวยหลักธรรมาภบิาล 

๒. บุคลากรไดรับการดูแลที่ดี มคีวามสุข มคีวามพึงพอใจตอการทํางานและมคีุณภาพชีวติดีขึ้น 
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ตัวบงชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษา  

ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ : 

1. พ.ต.ท.สมศักด์ิ    อรุณพันธ 

2. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน    ณัฐไตรสิทธิ์ 

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน 

1. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน    ณฐัไตรสิทธิ์ 

2. ร.ต.อ.หญิง ลัดดาวัลย    จับจติร 

โทรศัพท : 0 2431 3743-4 โทรศัพท : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนิดตัวบงชี ้ :  กระบวนการ + ผลลัพธ 

 

ประเด็นการพิจารณา 

 1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (0.5 คะแนน) 

        2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือกํากับติดตามการดําเนินการดานการประกัน

คุณภาพการศึกษาประจําป (0.5 คะแนน) 

        3. กําหนดเปาหมายในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพ่ือให

บรรลุตามเปาหมายน้ัน (0.5 คะแนน) และนําผลลัพธไปสูการประเมนิและพัฒนาโดยมผีลลัพธดีย่ิงขึ้น

กวาเดิม (0.5 คะแนน) 

        4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพใหเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐานที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด  

        5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแตละตัวบงช้ีใหชัดเจน 

เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และเปดเผย      ให

สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน) 

 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปที่ผานมาอยูในระดับดีขึ้นไป 

(๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้ 

 ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ขอมูลประกอบการพิจารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางหรือขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคลองกับ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 

 ๒. มแีผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการกํากับติดตามการดําเนินการดานการประกันคุณภาพ

การศึกษาประจําป 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดเปาหมายในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ พรอมออกแบบ

การปฏบิัติงานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายน้ัน 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลลัพธไปสูการประเมนิและพัฒนา 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่ สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนด 

 ๖. มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหรือหลักฐานเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด และการเปดเผยใหสาธารณชนทราบ 

 ๗. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปที่ผานมา 

และการนําผลการประเมินพรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา เชน แผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โครงการหรือกจิกรรม เปนตน 

 

ผลการดําเนินงาน 

ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับนโยบาย

การประกันคุณภาพการศกึษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก.ใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มี

การแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข 

๑.๑) เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน

ระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการ

กําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข 

๑.๒) ใหสอดรับกับนโยบายของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๓)   

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคณุภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

นโยบายการประกัน

คุณภาพของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

นโยบายการประกัน

คุณภาพของ ตร. 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศกึษา เพ่ือกํากับตดิตามการดาํเนนิการ

ดานการประกันคุณภาพการศกึษาประจําป (0.5 คะแนน) 

 มีการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือกํากับติดตามการ

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาประจําป  โดยการนําผลการ

ประเมนิมาพัฒนาปรับปรุง 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3. กําหนดเปาหมายในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ และออกแบบการ

ปฏบิัตงิานเพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายน้ัน (0.5 คะแนน) และนําผลลัพธ

ไปสูการประเมนิและพัฒนาโดยมผีลลัพธดย่ิีงขึ้นกวาเดมิ (0.5 คะแนน) 

 ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มกีารกําหนดเปาหมายใน

การดําเนินการในกิจกรรมตางๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพ่ือใหบรรลุตาม

เปาหมายน้ัน และนําผลลัพธไปสูการประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธดีย่ิงขึ้น

กวาเดิม 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารแสดงการกําหนด

เปาหมายในการดําเนินการ 

4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให

เปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่สํานักงานตํารวจแหงชาตกํิาหนด 

 กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางดําเนินงานดานการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๔) 

ดําเนินการควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมนิคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพและ

การประเมนิคุณภาพ 

5. จัดทํารายงานการประเมนิตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดําเนนิงานในแต

ละตัวบงชี้ใหชัดเจน เสนอตอหนวยงานตนสังกัด และ บช.ศ. ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ (๐.๕ 

คะแนน) 

 ฝายบริการการฝกอบรม(งานประกันฯ) จัดทํารายงานการประเมิน

ตนเอง เสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย. ของทุกป (เอกสารหมายเลข ๕) 

โดยรวบรวมขอมูลจากผูรับผิดชอบแตละตัวบงช้ีมาจัดทําเลมรายงานการ

ประเมินตนเอง  และมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีดานงานประกัน

คุณภาพ  โดยจัดทําเปนคูมอืแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายงานการประเมนิตนเอง

และเอกสารที่เกี่ยวของ 
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ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ภายใน ที่หนวยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมถึงเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 

ตลอดจนนําไปเผยแพรใหหนวยอื่นสามารถนําไปใชประโยชนได โดยไดอัพโหลด

ไวในเว็บไซตของหนวย 

 

๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปที่ผานมา

อยูในระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพรอม

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปที่ผานมา 

(เอกาสารหมายเลข ๖) อยูในระดับดี  และมีการนําผลการประเมินพรอม

ขอเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา ดังน้ี 

 ๑. นําผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด

และผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมมาเปนขอมูลในการจัดทําแผนการ

ดําเนินงาน เพ่ือพัฒนาผลการดําเนินการใหมปีระสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

 ๒. ครู อาจารยทําแผนการสอนและบันทกึหลังการสอนครบทุกวชิาและ

ทุกหลักสูตรที่ตนเองสอน 

 ๓. มีการสํารวจขอมูลสวนบุคคลของ นสต. โดยใชแบบสอบถาม

ออนไลน ซึ่งประกอบดวย ขอมูลทั่วไป วุฒิการศึกษา ความสามารถพิเศษ 

ประวัติการแพยา/อาหาร  บคุคลที่สามารถติดตอไดในเวลาฉุกเฉนิ เปนตน 

 ๔. มีการเผยแพรนวัตกรรมส่ือการสอน ในเร่ืองของการเรียนรูใน

สถานการณเสมอืนจริงไปศูนยฝกอบรมอื่นใน ตร. ตลอดจนมกีารนํามาใชสอนผู

เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ใน บก.ฝรก. 

 ๕. มีการประเมินผลการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียง ปญหา

ขอขัดของ และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และนําผลการประเมิน

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาและ ผบก.ฝรก.ในฐานะผูบริหารของ

หนวยศึกษาอบรม  ตลอดจนนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาไป

พัฒนาปรับปรุงแผนและการวิเคราะหความเส่ียงในคราวตอไป 

 

เอกสารหมายเลข ๖ 

ผลการประเมนิคุณภาพ

การศึกษาจาก สศป. 

๑๑๔ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



ผลการดําเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๖. จัดเจาหนาที่ในการดูแลหองสมุดใหมคีวามพรอมในการใหบริการแก

บุคลากรในหนวยและผูศึกษาอบรม  ตลอดจนดําเนินการ ๕ ส ในหองสมุด 

เพ่ือใหเปนระเบยีบเรียบรอย และทําใหบรรยากาศในหองดีขึ้น 

 ๗. เพ่ิมรายละเอียดของกิจกรรมในแผนการดําเนินงานดานระบบและ

กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ๘. ฝายปกครองและกจิการการฝกอบรมมกีารจําแนกรายการอุปกรณ

เคร่ืองชวยฝกและลงทะเบียนควบคุมอยางเปนระบบ ตลอดจนมกีารจัดทําบัญชี

การขอยืม ขอใช อุปกรณคร่ืองชวยฝกทุกประเภทและลงลายมือผูขอยืม ขอใช 

และผูอนุญาตอยางเปนระบบ 

 

 

การประเมนิตนเอง 

เปาหมาย ผลการประเมนิตนเอง ระดับการประเมนิ การบรรลุเปาหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูบริหารและบุคลากรของหนวยใหความสําคัญกับการดําเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา และใหความรวมมอืในการดําเนินงานเปนอยางดี 

๒. กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางมีระบบและกลไกในการดําเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเปนสวนหน่ึงของกระบวนการปฏบิัติงานปกติ 

  

 

๑๑๕ | ห น า  
 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25๖๒ 

 



การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนการดําเนินงาน 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสํานักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา 

ในปงบประมาณ ๒๕61 มีขอเสนอแนะในการพัฒนาอยูหลายประการซึ่งกองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง         

ไดดําเนินการพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการในหัวขอดังกลาว โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม 

ตัวบงช้ีท่ี 2 

ค ว า ม พึ ง พ อ ใจ ข อ ง

ผูบังคับบัญชาหนวยงาน

ต น สั ง กั ด แ ล ะ ผู ท่ี

เกี่ยวของ 

หากมีการนําขอมูลท่ีไดจากการประเมิน

ความพึงพอใจฯ ประเด็นใดมาใชในการ

ปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในรุน

หรือปงบประมาณตอไป ควรจัดทําเปน

แผนการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนา และ

ดําเนินการตามแผนใหเห็นเปนรูปธรรมท่ี

ชัดเจน 

 

ตัวบงช้ีท่ี ๓ 

ผลการ จัดก ารศึกษ า

อ บ รม ท่ี เน น ผู ศึ ก ษ า

อบรมเปนสําคัญ 

ครู/อาจารย ตองเครงครัดในการทํา

แผนการสอน และบันทึกหลังการสอนให

ครบทุกวิชา ทุกหลักสูตร และตองให

ความสําคัญในการจัดทําแผนการสอน 

ทําบัน ทึกหลังการสอนไม วาจะ เปน

หลักสูตรใดก็ตาม เพราะแผนการสอน

นั้น หมายถึงแผนการหรือโครงการท่ีจะ

จัดทําเปนลายลักษณอกัษรเพื่อใชในการ

ปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง 

เปนการเตรียมการสอนอยางมีระบบ

และเปนเครื่องมือท่ีชวยใหครู อาจารย 

พัฒนาการจัดการเรียนการสอนไปสูการ

เรียนรูและจุดหมายของหลักสูตรไดอยาง

มีประสิทธิภาพ ซึ่งตัวบงช้ีเชิงเอกสารใน

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

ป 2562 ถึง 2564 แผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอนนั้นจะตองระบุถึงส่ือ

การสอนรูปแบบ และเทคนิคการสอน

ของครู/อาจารย ในหลายตัวบงช้ี 

 

 
 
 



ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ดานหลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี 4  

ความพึงพอใจของผู

ศึกษาอบรมท่ีมีตอการ

จัดการฝกอบรมตาม

หลักสูตรการฝกอบรม 

ควรสํารวจขอมูลสวนบุคคลของหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) เพื่ อ

นํามาใชในการประกอบการวิเคราะห

ขอมูลความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมท่ี

มีตอการจัดการเรียนการสอน 

 

ตัวบงช้ืท่ี 6 

งานวิจัย หรือนวัตกรรม 

หรือส่ิงประดิษฐ 

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง เปน

หนวยเดียวท่ีมีนวัตกรรมส่ือการสอน ใน

เรื่อ งของการเรียน รู ใน สถานการณ

เสมือนจริง และนําไปใชในการจัดการ

เรียนการสอนไดอยางเปนรูปธรรม ทําให

ผู เรียนมีส วนรวมในการเรียนรูด วย

ตนเองเสมือนอยูในสถานการณเสมือน

จริง ควรเผยแพรนวัตกรรมนี้ไปยังหนวย

ศึกษาอบรมอื่นใน ตร. ดวย เพื่อเปน

ตัวอยางในการจัดทํานวัตกรรมส่ือการ

สอน 

 

ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

ตัวบงช้ีท่ี 9 

การบริหารความเส่ียง 

ควรจัดใหมีการประเมินผลเพื่อรวบรวม

ขอมูลท่ีเกี่ยวกับผลของการดําเนินงาน 

ซึ่งจะทําใหทราบความคืบหนา ปญหา

ขอขัดของ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก

การดําเนินงาน พรอมนําผลการประเมิน

รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

และผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม เพื่อ

พิจารณา รวมท้ังนําผลการประเมินและ

ข อ เสน อ แน ะ จาก คณ ะ ก รรม ก าร

สถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือ

วิเคราะหความเส่ียงในปถัดไป เพื่อให

เกิดการบริหารความเส่ียงเกิดประสิท 

ธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี 10 

หองสมุด อุปกรณ

การศึกษา และ

สภาพแวดลอมการ

เรียนรู 

ในสวนของหองสมุดและหองส่ือการ

เรียนรู ควรบริหารจัดการใหอยูในสภาพ

พรอมใชและเปดใหผูศึกษาอบรมไดเขา

ใชอยางเปนรูปธรรม และให ผู ศึกษา

อบรมไดเขาใชตามเวลาท่ีเหมาะสมและ

ไมควรจัดเก็บอุปกรณอื่นๆ ท่ีไมเกี่ยวของ

ในหองดังกลาว เพราะดวยบริบทของ

กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลางนั้น 

เปนหนวยศึกษาอบรมของสํานักงาน

ตํารวจแห งชาติ จึงจําเปนตองคงไว

สําหรับการศึกษาคนควาเอกสารตํารา

สําหรับผูศึกษาอบรมในสถานศึกษานั้นๆ 

ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.

2542 มาตรา 24 การจัดกระบวนการ

เรียนรู ไดกําหนดใหสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและ

กิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและ

ความถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความ

แตกต างระหว า ง บุ คคล  ฝ ก ทั กษ ะ 

กระบวนการคิด  การ จัดการเผ ชิญ

สถานการณ และการประยุกตความรูมา

ใช เพื่ อป องกันและแก ไขปญหา จัด

กิ จ ก ร ร ม ให ผู เ รี ย น ได เรี ย น รู จ า ก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได 

คิดเปน รักการอานและเกิดการใฝรูใฝ

เรียนอยางตอเนื่อง และมาตรา 25 รัฐ

ตองสงเสริมการดําเนินงานและจัดต้ัง

แหลงการเรียนรูตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 

ควรสงเสริมใหหองสมุดมีหนังสือท่ีมี

สารประโยชน มีปริมาณเพียงพอและ

เหมาะสมตรงกับความตองการของ

ผูเรียน และสงเสริมการใชหนังสือเพื่อ

การอานและการเรียนรูใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

 

 
 



ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 

ตัวบงช้ีท่ี ๑2 

ระบบและกลไกการ

ประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน 

 

ก าร จั ด ทํ า แ ผ น เป น แ น ว ท างก า ร

ดํ า เนิ น ง าน ท่ี ทํ า ให งาน ขอ งห น ว ย

บรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

ดั ง นั้ น ก า ร เขี ย น แ ผน จึ ง ค ว ร ร ะ บุ

รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการ

ดําเนิ น งาน ให ชัด เจน  เพื่ อ ผู ปฏิ บั ติ

สามารถนําไปดําเนินการไดตรงตาม

จุดมุงหมายท่ีกําหนดไว 

 

ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

ตัวบงช้ีท่ี 13 

อุปกรณเครื่องชวยฝก 

บก.ฝรก. ยังขาดในสวนของการบริหาร

จัดการอุปกรณเครื่องชวยฝกทุกประเภท 

ห ลั ง จ า ก ท่ี ได รั บ ก ารส ง ม อ บ จ า ก

พลาธิการของหนวยแลว ตองมีหลักฐาน

การรับและสงมอบฝายปกครองและการ

ฝกซึ่ งมีอยู  3 กองรอย จึงตองมีการ

จําแนกรายการและลงทะเบียนควบคุม

อยางเปน ระบบ โดยแยกเปนแตละ

กองรอย และในภาพรวมของหนวย ไม

วาจะ เปนศาสตราภัณฑ  ยุ ทธภัณฑ 

เครื่องสนาม ยานพาหนะ และรายการ

อื่นๆ อีกท้ังตองมีบันทึกการขอยืม ขอใช 

การขออนุมัติใชอุปกรณเครื่องชวยฝกทุก

ประเภทและลงลายมือผูขอยืม ขอใช 

อยางเปนระบบ 

 

ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

ตัวบงช้ีท่ี 15 

เอกลักษณหนวยศึกษา

อบรม 

ควรมีการประเมินผลเอกลักษณและนํา

ผลการประเมินไปใช ในการวางแผน

พัฒนาเอกลักษณใหมั่นคง และสะทอน

ให เห็นลักษณะโดดเดนเปนหนึ่ งของ

หนวยศึกษาอบรม 

 

 

 

 



ตัวบงช้ีเชิงประจักษ 

ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ดานหลักสูตร 

ตัวบงช้ีท่ี 1 

ผู ศึกษาอบรมมีความรู

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ต า ม

หลักสูตร 

1. ควรเนนในเรื่องการเตรียมความ

พรอมของการสาธิต 

2. ควรเนนในเรื่องความพรอมเพรียง 

และความเข็มแข็งของผูทําการสาธิต 

3 . ค ว รส าธิ ต ใน ท าฝ ก ต า ง ๆ  ให

ครบถวนตามท่ี บช.ศ. กําหนด 

 

ดานสถานท่ี 

ตัวบงช้ีท่ี 2 

สถานท่ีโดยรอบหนวย

ศึกษาอบรม 

1. ควรเนนเรื่องการดูแลรักษาความ

สะอาด ความเปนระเบียบเรียบรอย 

จัดเก็บวัสดุอุปกรณ ท่ีไมไดใชงานให

เปนระเบียบหรือดําเนินการจําหนาย

ตามระเบียบของทางราชการ 

2. การจัดท่ีจอดรถสําหรับผูมาติดตอ

ราชการควรจัดทําปายใหชัดเจน ไม

ควรนํารถอื่นๆ หรือรถของทางราชการ

มาจอด รวม ท้ั งดูแลอํ านวยความ

สะดวกในการนํ ารถเข ามาจอดใน

บริเวณท่ีจัดไว 

3. ควรดูแลเรื่องอุปกรณสารเคมีท่ีใช

ในการดับเพลิงใหสามารถใชงานได

ตลอดเวลา และนําไปติดต้ังในตําแหนง

ท่ีเหมาะสม 

4. ควรดูแลการจัดเก็บขยะไมใหมี

ตกคาง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี 3 

ห อ ง เ รี ย น ห รื อ

หองฝกอบรม 

1. เนื่องจากเปนหองเรียนปรับอากาศ 

จึงควรเปดประตูหนาตาง ในชวงท่ียัง

ไมมีการจัดการเรียนการสอน เพื่อให

อากาศในหองเรียนมีการถายเท 

2. ไมควรนําอุปกรณส่ิงของเครื่องใชท่ี

ไมเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการ

สอนไวในหองเรียน 

3. ควรปรับภาพฉายใหอยูในตําแหนง

ท่ีสูงข้ึน เพื่อใหผูเขารับการอบรมท่ีนั่ง

อยูดานหลังหองสามารถมองเห็น ท้ังนี้

เนื่ อ งจากจอภาพ ฉาย ติด ต้ั ง ไว ใน

ตําแหนงท่ีตํ่า 

 

ตัวบงช้ีท่ี 4  

หองน้ํา หองสวม 

1. ควรดูแลปรับปรุงเรื่องกล่ิน 

2. เนื่องจากเปนหองใตอาคาร (คลัง

อาวุธ) จึงควรดูแลเรื่องความอับช้ืน

และการถายเทของอากาศ 

3. ควรดูแลเรื่องความสะอาดบริเวณ

รางน้ําท้ิง และควรสูบน้ําออกไมใหมีน้ํา

ตกคาง 

4. ควรดูแลปรับภูมิทัศนโดยรอบให

สวยงาม 

 

ตัวบงช้ีท่ี 5 

โรงนอน 

ควรดูแลเรื่องสายไฟและระบบไฟฟา

เพื่อปองกันไฟฟาลัดวงจร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี 6 

โรงอาหาร 

1. ควรดูแลเรื่องความสะอาดและ

ความเปนระเบียบเรียบรอย ของท่ี

เตรียมอาหาร ปรุงอาหาร 

2. ควรดูแลกําจัดเศษอาหารไมใหสง

กล่ิน ถังท้ิงเศษอาหารควรมําฝาปด ไม

ควรนําฝาชีสําหรับครอบอาหารไปใส

ขยะ หรือเศษอาหาร 

3. ควรดูแลทําความสะอาดรางระบาย

น้ําท้ิง รองน้ํ าท้ิง ไมใหมีเศษอาหาร 

คราบไขมันตกคางและส่ิงกล่ินเหม็น 

4. ควรจัดใหมีท่ีคว่ําแกวแบบกาน เพื่อ

ปองกันความอับช้ืนของแกวน้ํา 

5. ควรจัดใหมีบอบําบัดน้ําเสีย และ

คราบไขมัน 

 

ดานท่ี 3 ดานอุปกรณเคร่ืองชวยฝก 

ตัวบงช้ีท่ี 7 

สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ

เครื่องชวยฝก 

1. ควรดูแลเรื่องความสะอาด เปน

ระเบียบเรียบรอย แยกหมวดหมูให

ชัดเจน 

2. ควรดูแลเรื่องความอับช้ืนภายใน

หองคลังอาวุธ และอุปกรณเครื่องชวย

ฝก 

3. ควรจัดทําปายแสดงสถานภาพของ

อาวุธปน และเครื่องชวยฝก 

4. ควรติดต้ังกลองวงจรปดบริเวณ

ดานหนาคลังอาวุธ 

5. ควรต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ

อาวุธเปนประจําทุกๆ ป 

 

 
 
 
 
 
 



ตัวบงช้ี จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ การดําเนินการพัฒนา 

ตัวบงช้ีท่ี 8 

อุปกรณเครื่องชวยฝก 

อุปกรณ เครื่องชวยฝกซึ่ งไดรับการ

จัดหาตามงบประมาณดานการปฏิรูป

องคกรตํารวจมีสภาพใหมพรอมใชงาน

ไดตลอดเวลา ดังนั้น จึงควรจัดทํา

แผนการใชงาน และนํามาใชใหคุมคา

กับงบประมาณในการจัดหา และควร

ดูแลบํารุงรักษาตามวงรอบอุปกรณ

เครื่องขวยฝกของแตละกองรอยควร

ดูแลการจัดเก็บใหเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑๓๘ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



ผนวก ก 
 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

หนวยศึกษาอบรม            กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง                  .S 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

ขอมูลท่ัวไป      

๑.  จํานวนผูบริหาร      

๑.๑ ผบก. คน - ๑ 1  

๑.๒ รอง ผบก. คน - ๔ 4  

๑.๓ ผกก. คน ๑ ๔ 4  

๑.๔ รอง ผกก. คน ๒ ๖ 6  

๒.  จํานวนครู/อาจารยท้ังหมด      

๒.๑ บุคลากรท่ีดํารงตําแหนงครู/อาจารย คน ๘ 6 4  

๒.๒ บุคลากรท่ีทําหนาท่ีครูฝก คน ๓๒ 12 10  

๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย

และครูฝก 
   

 
 

๓.๑ ระดับตํ่ากวาปริญญาตร ี คน ๖๑ 3   

๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน ๘๐ 9   

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน ๑๗ 5   

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - ๑   

๓.๕  อื่น ๆ คน - -   

๔. จํานวนอาจารยพิเศษ      

๔.๑ ภายใน คน ๘ ๒๖0   

๔.๒ ภายนอก คน ๙๗ ๗๒   

๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนนุ      

บุคลากรสายสนับสนนุ คน - ๑15 131  

 

 

 

๑๓๙ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๖. จํานวนผูเขารับการอบรมท้ังหมด      

๑) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) คน - ๓๖๐ 357  

๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ปข้ึนไป เพื่อ
เล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหล
เปนช้ันสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) 

คน - 244 210  

๓) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน - 45 40  

๔) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน 
(ประทวน) 

คน - 49 48  

๕) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

คน - 37 -  

๖) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการจราจร 
(ประทวน) 

คน - 35 38  

๗) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรงานธุรการ และ
กําลังพล (ประทวน) 

คน - 42 40  

๘) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการเงินงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน - 84 92  

 

 

๑๔๐ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๙) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 
(ประทวน) 

คน - 107 90  

๑๐) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปน
ขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - 66 80  

๑๑) หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - 120 121  

๑๒) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

คน - 30 -  

13) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

คน - 42 -  

14) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน รุนท่ี 1 

คน - - 45  

15) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน รุนท่ี 2 

คน - - 52  

๑6) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน 102 คน - - 55  

17) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน 104 คน - - 83  

๑8) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา คน - 40 43  

๑9) หลักสูตร สว.รุน 203 คน - - 444  

20) หลักสูตร สว.รุน 207 คน - - 439  

21) หลักสูตร สว.รุน 210 คน - - 440  

22) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒3) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒4) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒5) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจ
ระดับครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

 

๑๔๑ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๒6) หลักสูตรตอตานการกอการราย  
(ฝายสืบสวน) รุนท่ี 1 

คน - 40 40  

27) หลักสูตรตอตานการกอการราย 
(ฝายสืบสวน) รุนท่ี 2 

คน - - 40  

๒8) หลักสูตรตอตานการกอการราย  
(ฝายปฏิบัติการสายตรวจ)  

คน - 40 40  

๒9) หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียมความ
พรอมเจาหนาท่ีรักษาสันติภาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

คน - 40 -  

30) โครงการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี 
และยุทธวิธี (Officer Survival and 
Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

31) โครงการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี 
และยุทธวิธี (Officer Survival and 
Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

32) โครงการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี 
และยุทธวิธี (Officer Survival and 
Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

33) โครงการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี 
และยุทธวิธี (Officer Survival and 
Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

34) โครงการฝกอบรมการอยูรอดของเจาหนาท่ี 
และยุทธวิธี (Officer Survival and 
Tactics/O.S.T.) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

 

๑๔๒ | ห น า  
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๓8) โครงการฝกอบรมการเขาตรวจคนและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุนท่ี 4 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๔5) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔6) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๔7) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๔8) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๔9) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๕5) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕6) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๕7) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๕8) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕9) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

60) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

61) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

62) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๑๔๔ | ห น า  
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63) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

64) โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖5) โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๖6) โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๖7) โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๖8) โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต  
(Crisis Negotiation) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖9) โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต 
(Crisis Negotiation)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

70) โครงการฝกอบรมการอารักขา 
บุคคลสําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

71) โครงการฝกอบรมการอารักขา 
บุคคลสําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

72) โครงการฝกอบรมการปองกันการโจมตี
เปาหมายออนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

73) โครงการฝกอบรมการปองกันการโจมตี
เปาหมายออนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗4) โครงการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ
ระดับกาวหนา (Advance Crisis 
Management) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗5) โครงการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ
ระดับกาวหนา (Advance Crisis 
Management) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๑๔๕ | ห น า  
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๗6) โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณ
พิเศษสําหรับการควบคุมฝูงชน  

คน - 40 40  

๗7) โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

 ๗8) โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗9) โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4 x W Drive) 

คน - 40 40  

80) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

81) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

82) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 43  

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

คน - 40 37  

85) โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ 
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

86) โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ 
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๘7) โครงการฝกอบรมฝกการรอดพน 
จากการซุมโจมตีขบวนยานยนต 
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๘8) โครงการฝกอบรมฝกการรอดพน 
จากการซุมโจมตีขบวนยานยนต  
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

 

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

91) โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ 
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

92) โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ 
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

93) โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก 
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 -  

94) โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก 
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 -  

๙5) โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 
ฝูงชน  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙6) โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 
ฝูงชน  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙7) โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙8) โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙9) โครงการฝกทักษะการข่ีจักรยาน 
แบบสายตรวจชุมชน รุนท่ี 1 

คน - - 40  

100) โครงการฝกทักษะการข่ีจักรยาน 
แบบสายตรวจชุมชน รุนท่ี 2 

คน - - 40  
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101) โครงการฝกอบรมการสรางสถานการณ
จําลองสําหรับครูฝก  
(Reality Scenario) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 41  

102) โครงการฝกอบรมการสรางสถานการณ
จําลองสําหรับครูฝก  
(Reality Scenario) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 39  

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

คน - 153 200  

104) โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
นักปฏิบัติการใตน้ํา รุนพิเศษ 1  

คน - - -  

105) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก เพื่อ
เตรียมความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝกอบรม 
๑๘ เดือน) ระดับช้ันประทวน 

คน - - -  

106) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก            
เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝกอบรม 
๑๘ เดือน) ระดับผูบังคับหมวดและ            
ผูบังคับกองรอย 

คน - - -  

107) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพและธํารงวินัยขาราชการ
ตํารวจเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดี รุนท่ี 1 

คน 11-17 ก.พ.61 120 59  

108) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลิกภาพและธํารงวินัยขาราชการ
ตํารวจเพื่อสรางภาพลักษณท่ีดี รุนท่ี 2 

คน 20-26 ก.พ.61 30 46  

109) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 1 

คน 25-27 ก.พ.61 60 -  
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110) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 2 

คน 
28 ก.พ.- 

2 มี.ค.61 60 -  

111) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 3 

คน 5-7 มี.ค.61 60 -  

112) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 4 

คน 8-10 มี.ค.61 60 -  

113) โครงการฝกอบรมครูฝกการยิงปนพก 
(Pistol Shooting Intructor 
Course/P.S.I.C) รุนท่ี 1 

คน - - 40  

114) โครงการฝกอบรมครูฝกการยิงปนพก 
(Pistol Shooting Intructor 
Course/P.S.I.C) รุนท่ี 2 

คน - - 40  

115) โครงการฝกอบรมครูฝกระดับ 
การใชกําลังของเจาหนาท่ีตํารวจ  
(Use of Force For TOT) รุนท่ี 1 

คน - - 40  

116) โครงการฝกอบรมครูฝกระดับ 
การใชกําลังของเจาหนาท่ีตํารวจ  
(Use of Force For TOT) รุนท่ี 1 

คน - - 40  

117) โครงการฝกอบรมทักษะสายตรวจ
จักรยานยนต รุนท่ี 1 

คน - - 40  

118) โครงการฝกอบรมทักษะสายตรวจ
จักรยานยนต รุนท่ี 2 

คน - - 40  

119) โครงการฝกรวมตํารวจหนวยปฏิบัติการ
พิเศษระหวางประเทศไทย, สาธารณรัฐ
แห งสหภาพพมาและราชอาณาจักร
กัมพูชา 

คน - - 46  

120) โครงการเพื่อเตรียมความพรอมการเขา
ร ว ม แ ข ง ขั น  Worl Police Service 
Pistol Shooting Championship 2018 

คน - - 8  

121) โครงการฝกอบรมตํารวจมหาดเล็กฯ คน - - 1,002  

 

๑๔๙ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๗. รายรับ      

    ๗.๑ จากงบประมาณแผนดิน บาท ๑๔,๓๑๕,๙๓๓.00 126,164,664.26 175,991,205.50  

๗.๒ จากแหลงอื่นๆ บาท - - -  

๘. รายจาย      

 ๘.๑ เงินเดือน บาท ๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔ - -  

    ๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท ๗,๗๐๖,๑๑๕.00 - -  

    ๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและ 

         พัฒนานวัตกรรม 
บาท - - 

- 

 

         ๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - -  

         ๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - -  

    ๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท           - -  

    ๘.๕ งบประมาณวัสดุฝก บาท ๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗ - 1,187,864.66  

    ๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 

          ผูเขารับการอบรม 
บาท - 4,883,597.26 -  

    ๘.๗ คาสาธารณูปโภค บาท ๑,๖๒๙,๒๐๙.๙๗ 8,896,830.03 9,796,763.25  

    ๘.๘ คาใชจายอื่นๆ บาท - - -  

    ๘.๙ ครุภัณฑ ท่ีดิน และส่ิงกอสราง บาท 
๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒

๐ 
49,731,790.00 81,875,832.00  

          - คาเส่ือมราคา บาท 
๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔

๕ 
- 

- 
 

๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม 

๑) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) คน - ๓๖๐ 357  

๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ 
ช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ปข้ึนไป เพื่อ
เล่ือนตําแหนงและเล่ือนยศแบบเล่ือนไหล
เปนช้ันสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (กดต.) 

คน - 244 210  

๓) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรการการปองกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน - 45 40  

 

 

๑๕๐ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม 

๔) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน (ประทวน) 

คน - 49 48  

๕) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

คน - 37 -  

๖) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรการจราจร (ประทวน) 

คน - 35 38  

๗) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรงานธุรการ และ 
กําลังพล (ประทวน) 

คน - 42 40  

๘) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรการเงินงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน - 84 92  

๙) หลักสูตรการฝกอบรมทบทวนขาราชการ
ตํารวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล  
7 สายงาน หลักสูตรการสงกําลังบํารุง 
(ประทวน) 

คน - 107 90  

๑๐) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเปน
ขาราชการตํารวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - 66 80  

๑๑) หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - 120 121  

๑๒) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน (ประทวน) 

คน - 30 -  

13) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน (สัญญาบัตร) 

คน - 42 -  

๑๕๑ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

14) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน รุนท่ี 1 

คน - - 45  

15) หลักสูตรการฝกอบรมสําหรับผูทําหนาท่ี
ปกครองโรงเรียน รุนท่ี 2 

คน - - 52  

๑6) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน 102 คน - - 55  

17) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุน 104 คน - - 83  

๑8) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา คน - 40 43  

๑9) หลักสูตร สว.รุน 203 คน - - 444  

20) หลักสูตร สว.รุน 207 คน - - 439  

21) หลักสูตร สว.รุน 210 คน - - 440  

22) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับ
ครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒3) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับ
ครูฝก (ช้ันประทวน) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒4) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับ
ครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 1 

คน - 50 50  

๒5) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับ
ครูฝก (ช้ันสัญญาบัตร) รุนท่ี 2 

คน - 50 50  

๒6) หลักสูตรตอตานการกอการราย  
(ฝายสืบสวน) รุนท่ี 1 

คน - 40 40  

27) หลักสูตรตอตานการกอการราย 
(ฝายสืบสวน) รุนท่ี 2 

คน - - 40  

๒8) หลักสูตรตอตานการกอการราย  
(ฝายปฏิบัติการสายตรวจ)  

คน - 40 40  

๒9) หลักสูตรการฝกอบรมการเตรียมความ
พรอมเจาหนาท่ีรักษาสันติภาพ 
(Individual Police Officer / IPO) 

คน - 40 -  

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

คน - 40 40  

 

๑๕๒ | ห น า  

 

 SAR กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ป 25๖2 

 



รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

 40) โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร 
(V.S.O.C.) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

41) โครงการฝกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผูขับข่ี/ผูโดยสาร 
(V.S.O.C.) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

 

๑๕๓ | ห น า  
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ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๔5) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๔6) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๔7) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๔8) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๔9) โครงการฝกอบรมผูเขาเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

๑๕๔ | ห น า  
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นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๕5) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๕6) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๕7) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๕8) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๕9) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ัน
พื้นฐาน (Basic Firearms) รุนท่ี ๕ 

คน - 40 40  

60) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

61) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

62) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

63) โครงการฝกอบรมหลักเบ้ืองตนการ 
ยิงปนลูกซองและ ปนยาวทางยุทธวิธ ี
(Basic Shotgun and Rifle Course) 
รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

64) โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖5) โครงการฝกอบรมทักษะการขับรถยนต
ปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๖6) โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

๖7) โครงการฝกอบรมทักษะการขับ
รถยนตปลอดภัยข้ันพื้นฐาน รุนท่ี ๔ 

คน - 40 40  

๑๕๕ | ห น า  
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รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๖8) โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต  
(Crisis Negotiation) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๖9) โครงการฝกอบรมการเจรจาตอรอง
บุคคลในภาวะวิกฤต 
(Crisis Negotiation) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

70) โครงการฝกอบรมการอารักขา 
บุคคลสําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

71) โครงการฝกอบรมการอารักขา 
บุคคลสําคัญ (VIP Protection) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

72) โครงการฝกอบรมการปองกันการโจมตี
เปาหมายออนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

73) โครงการฝกอบรมการปองกันการโจมตี
เปาหมายออนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗4) โครงการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ
ระดับกาวหนา (Advance Crisis 
Management) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๗5) โครงการฝกอบรมการบริหารวิกฤตการณ
ระดับกาวหนา (Advance Crisis 
Management) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗6) โครงการฝกอบรมการใชอุปกรณพิเศษ
สําหรับการควบคุมฝูงชน  

คน - 40 40  

๗7) โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

 ๗8) โครงการฝกอบรมการชวยเหลือ
ผูประสบภัย (Rescue)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๗9) โครงการฝกอบรมการขับข่ีรถยนต
ขับเคล่ือน 4 ลอ (4 x W Drive) 

คน - 40 40  

80) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

 

๑๕๖ | ห น า  
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รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

81) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

82) โครงการฝกอบรมการยิงปนพกข้ันสูง 
(Advanced Firearms) รุนท่ี ๓ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 43  

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

คน - 40 37  

85) โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ 
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

86) โครงการฝกอบรมการฝกขับรถแบบ 
ขบวนยานยนต (Motorcade)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๘7) โครงการฝกอบรมฝกการรอดพน 
จากการซุมโจมตีขบวนยานยนต 
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๘8) โครงการฝกอบรมฝกการรอดพน 
จากการซุมโจมตีขบวนยานยนต  
(Motorcade Ambush Survival : 
MAS) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

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

คน - 40 40  

91) โครงการฝกอบรมการปฏิบัติของเจาหนาท่ี
ตํารวจเพื่อแกไขสถานการณ 
(Use of Force : UOF) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

 

๑๕๗ | ห น า  
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รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

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

คน - 40 40  

93) โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก 
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 -  

94) โครงการฝกอบรมการพัฒนาครูฝก 
อาวุธปน (Firearms Instructor 
Development Course)  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 -  

๙5) โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 
ฝูงชน  รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙6) โครงการฝกอบรมครูฝกการควบคุม 
ฝูงชน  รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙7) โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๑ 

คน - 40 40  

๙8) โครงการฝกอบรมครูสอนขับรถยนต  
รุนท่ี ๒ 

คน - 40 40  

๙9) โครงการฝกทักษะการข่ีจักรยาน 
แบบสายตรวจชุมชน รุนท่ี 1 

คน - - 40  

100) โครงการฝกทักษะการข่ีจักรยาน 
แบบสายตรวจชุมชน รุนท่ี 2 

คน - - 40  

101) โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก  
(Reality Scenario) รุนท่ี ๑ 

คน - 40 41  

102) โครงการฝกอบรมการสราง
สถานการณจําลองสําหรับครูฝก  
(Reality Scenario) รุนท่ี ๒ 

คน - 40 39  

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

คน - 153 200  

104) โครงการฝกอบรมหลักสูตร 
นักปฏิบัติการใตน้ํา รุนพิเศษ 1  

คน - - -  

 

๑๕๘ | ห น า  
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รายการขอมูล 
หนวย

นับ 

ปท่ีประเมิน 
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พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

105) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก เพื่อ
เตรียมความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝกอบรม ๑๘ 
เดือน) ระดับช้ันประทวน 

คน - - -  

106) โครงการฝกอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝก            
เพื่อเตรียมความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝกอบรม  
๑๘ เดือน) ระดับผูบังคับหมวดและ            
ผูบังคับกองรอย 

คน - - -  

107) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และธํารงวินัยขาราชการตํารวจเพื่อสราง
ภาพลักษณท่ีดี รุนท่ี 1 

คน 11-17 ก.พ.61 120 59  

108) โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ
และธํารงวินัยขาราชการตํารวจเพื่อสราง
ภาพลักษณท่ีดี รุนท่ี 2 

คน 20-26 ก.พ.61 30 46  

109) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 1 

คน 25-27 ก.พ.61 60 -  

110) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 2 

คน 
28 ก.พ.- 

2 ม.ีค.61 60 -  

111) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 3 

คน 5-7 มี.ค.61 60 -  

112) โครงการฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อ
ทําหนาท่ีขับรถยนตสําคัญบุคคลสําคัญ
ระดับนานาชาติ (ข้ันตน) รุนท่ี 4 

คน 8-10 มี.ค.61 60 -  

113) โครงการฝกอบรมครูฝกการยิงปนพก 
(Pistol Shooting Intructor 
Course/P.S.I.C) รุนท่ี 1 

คน - - 40  

 

๑๕๙ | ห น า  
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หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

114) โครงการฝกอบรมครูฝกการยิงปนพก 
(Pistol Shooting Intructor 
Course/P.S.I.C) รุนท่ี 2 

คน - - 40  

115) โครงการฝกอบรมครูฝกระดับ 
การใชกําลังของเจาหนาท่ีตํารวจ  
(Use of Force For TOT) รุนท่ี 1 

คน - - 40  

116) โครงการฝกอบรมครูฝกระดับ 
การใชกําลังของเจาหนาท่ีตํารวจ  
(Use of Force For TOT) รุนท่ี 1 

คน - - 40  

117) โครงการฝกอบรมทักษะสายตรวจ
จักรยานยนต รุนท่ี 1 

คน - - 40  

118) โครงการฝกอบรมทักษะสายตรวจ
จักรยานยนต รุนท่ี 2 

คน - - 40  

119) โครงการฝกรวมตํารวจหนวยปฏิบัติการ
พิเศษระหวางประเทศไทย, สาธารณรัฐ
แห งสหภาพพมาและราชอาณาจักร
กัมพูชา 

คน - - 46  

120) โครงการเพื่อเตรียมความพรอมการเขา
ร ว ม แ ข ง ขั น  World Police Service 
Pistol Shooting Championship 2018 

คน - - 8  

121) โครงการฝกอบรมตํารวจมหาดเล็กฯ คน - - 1,002  
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๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๑๐.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการทดสอบ

ตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
คน 1,466 

อยูระหวางการ

ฝกอบรม 
  

๑๐.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม คน 1,461 6,416   

๑๑. การจัดการเรียนการสอน      

๑๑.1 จํานวนครู/อาจารยประจําท่ีบรรจุตาม   

เลขท่ีตําแหนงแยกตามกลุมวิชา 
คน - 2   

๑๑.๑.๑ กฎหมาย คน ๔ - -  

๑๑.๑.๒ ปองกันปราบปราม คน - - -  

๑๑.๑.๓ บริหารงานตํารวจ คน ๒ - -  

๑๑.๑.๔ สืบสวน คน ๑ - -  

๑๑.๑.๕ จราจร คน - - -  

๑๑.๑.๖ ท่ัวไป คน - - -  

๑๑.๑.๗ การฝก คน ๑ 2   

๑๑.๒  จํานวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ

ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจ

หรือภูมิปญญาทองถ่ินมาบรรยายไมนอย

กวา ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง - 19   

๑ ๑ .๓  ระ ดับความพึ งพอใจของผู สํ า เร็ จ

การศึกษาอบรมตอคุณภาพการสอน

ของครู/อาจารย 

ระดับ 

(๕ 

ระดับ) 

- 4.71   

๑๑.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผูสําเร็จ

การศึกษาอบรม 
คน ๑๐ 2   

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของครู/

อาจารยและครูฝก 
     

      จํานวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ

งานวิจัยท่ีเปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัย

ปฏิบัติการของครู/อาจารย และครูฝก และ

งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน 

ช้ิน - 1 1  

๑๖๑ | ห น า  
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รายการขอมูล หนวยนับ 

ปท่ีประเมิน 

คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖1 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖2 

หมายเหตุ/ 

ใชกับ 

ตัวบงช้ี 

๑๓. การบริการทางวิชาการ      

     จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีใหบริการทาง 

     วิชาการท่ีตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/

โครงการ 
๑ 12   

๑๔. การบริหารและการจัดการ      

๑๔.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝกท่ีไดรับ

การพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน ๕ 18 14  

๑๔.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนท่ี 

 ไดรับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ป) 
คน - 136 131  

๑๔.๓ จํานวนโครงการท่ีสอดคลองกับแผน

ยุทธศาสตร 
โครงการ ๒ 5 2  

 
 

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล 
 
 
          พล.ต.ต.   

           (ไพฑูรย  มณีอินทร) 

                 ผบก.ฝรก. 
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