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คำนำ 

  รายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ของกองบังคับการ

ฝึกอบรมตำรวจกลาง พ.ศ.25๖๔ ฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพ่ือรองรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ

การศึกษา  ตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และเป็น

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

ที่กําหนดให้มกีารประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายนอกและภายใน   

 กองบังคับการฝกึอบรมตำรวจกลางจัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง

เพ่ือผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตํารวจ  ในการจัดการฝึกอบรมไดค้ํานึงถึงคุณภาพของผู้เข้า

รับการฝึกอบรม ซึ่งเน้นระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหลัก โดยมีข้าราชการและบุคลากรทุกคน

ร่วมกัน วางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชีใ้นมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้

ข้าราชการตํารวจในหน่วยมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ซึ่งในแต่ละตัวบ่งชี้มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการ

ตํารวจในสังกัดได้รับรู้ ทำความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกกระบวนการ เพ่ือให้การ

ปฏิบัตภิารกิจในแต่ละส่วนสอดคลอ้งกัน และให้สามารถดําเนินการได้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นรูปธรรม  

  กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางขอขอบคุณคณะกรรมการดำเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน อาจารย์ครูฝึก และข้าราชการตำรวจผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนร่วม

ในการดำเนินการ รวมทั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลา

ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงเพ่ือกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางจะได้นำไปดำเนินการ

ตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป   และหวังเป็นอย่างย่ิงว่าผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในน้ีจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและผลการดำเนินงานของกองบังคับการฝึกอบรม

ตำรวจกลาง จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และโอกาสในพัฒนาการดำเนินงานเพ่ือเสริมสร้างคุณภาพ

องค์การ การจัดการศึกษาและเป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเช่ือมั่นว่าจะ

ผลติข้าราชการตํารวจให้เป็นตํารวจมอือาชีพของสำนักงานตำรวจแห่งชาตไิด้อย่างมีประสิทธิภาพ 

    

               กองบังคับการฝกึอบรมตำรวจกลาง 

                             พฤศจิกายน ๒๕6๔ 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ ในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมอยู่ ๒ 

ลักษณะ คือ  ฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเตรียมเข้ารับราชการตำรวจ (Pre-service-Training) และ

จัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจประจำการ  ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ

ตำแหน่งการงานที่จะปฏิบัติหรือจะไปปฏิบัต ิ(In-service-Training) นอกจากน้ียังมีภารกิจพิเศษที่ไดรั้บ

มอบหมายจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  ซึ่งในการผลิตและ

พัฒนาบุคลากรให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นการดำเนินการเพ่ือให้ได้ข้าราชการตำรวจที่มี

คุณลักษณะตรงกับความต้องการของหน่วยงาน และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม  

นอกจากน้ีในฐานะที่เป็นหน่วยงานหน่ึงในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองบังคับการฝึกอบรม

ตำรวจกลางยังมีภาระหน้าที่ในการดำเนินงานตามแผนหรือโครงการต่าง ๆ ที่สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติกำหนดไว้อีกด้วย  ดังน้ันจึงเป็นหน่วยงานที่มี ๒ สถานะ  กล่าวคือ หน่วยงานตำรวจ

หน่วยงานหน่ึงและยังเป็นหน่วยสถาบันการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

  จากบทบาททั้งสองด้านดังกล่าวทำให้การจัดโครงสร้างองค์กรมีลักษณะเป็น

หน่วยงานที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการจัดการฝึกอบรม โดยกองบัญชาการศึกษาเป็นหน่วยกำหนด

กรอบแนวทาง โครงสร้างหลักสูตร ให้กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางปฏิบัติซึ่งจะมีการติดตาม 

ตรวจสอบ และกำกับดูแลโดยมีการรายงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดนอกจากนี้  สำนักงานตำรวจ

แห่งชาติได้ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจ

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

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

การศึกษา พ.ศ. 25๕๓   

  ดังน้ันกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางจึงไดด้ำเนินการจัดให้มรีะบบการประกันคุณภาพ

การศึกษา  เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ด้วยระบบการประกันคุณภาพภายใน 

และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของมาตรฐานการศึกษาและตัวบ่งช้ี

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยใช้รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนแลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาและจัดการศึกษาของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางให้มี
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คุณภาพรองรับและสอดคล้องตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจ

แห่งชาต ิ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางได้ดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน  ผลการประเมินตนเอง มีค่าเฉล่ีย ๔.66 อยู่ในระดับ ดีมาก  จากผลการ

ประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักการศึกษาและประกันประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓  มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ซึ่งกองบังคับการฝึกอบรม

ตำรวจกลาง  ไดน้ำข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นพร้อมผลการประเมินในดา้นต่าง ๆ ไปปรับปรุงพัฒนาผล

การดำเนินงานให้มปีระสทิธิภาพมากย่ิงขึน้ดังนี ้

๑. มีการพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์  ทว่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ

ฝึกปฏิบัติยังคงดำเนินการได้ไม่เต็มที่เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙  

ทำไดเ้พียงพัฒนาผู้เรียนในเร่ืองของความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสบืค้น และศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ 

๒. มีผลการพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่เป็นรูปธรรมมากขึน้  

๓. มีการประชุมหารือเพ่ือสร้างความเข้าใจการการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์

จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดทำขึน้ 

๔. มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา  ซึ่งอยู่ในภาระงานปกติของแต่

ละงาน และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาตามวงรอบ ๖ เดือน 

และ ๑๒ เดอืน 

๕. สอบถามความต้องการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล  ทว่าในห้วงการแพร่ระบาด

ของโรคตดิเชือ้ COVID-๑๙ จึงยังไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

๖. มีการกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่สะท้อนผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาของแผนพัฒนาและมีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ

อย่างชัดเจน 

            

        พล.ต.ต. 

      (ชัชปัณฑกาณฑ์  คล้ายคลึง) 

     ผบก.ฝรก. 

             พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
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    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๗๐ 

๑.๓  ปีที่ให้ข้อมูล    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑.๔  ประวัติการก่อตั้ง 

 พ.ศ. ๒๔๕๑: เดิมช่ือว่า  โรงเรียนพลตำรวจตระเวน หรือโรงเรียนตำรวจตระเวน  แต่โดยทั่วไป

จะเรียกช่ือว่าโรงเรียนพลตระเวน ต้ังอยู่ที่วัดประยูรวงศาวาสเชิงสะพานพุทธยอดฟ้า จังหวัดธนบุร ีมีหน้าที่

ฝึกอบรมพลตระเวนให้มีความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ตำรวจโดยท่านมหา

อำมาตย์โทเซ็นต์จอน ลอร์ซัน เป็นอธิบดกีรมกองตระเวน 

 พ.ศ.๒๔๕๒: ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการเกณฑ์

ทหาร ซึ่งมีผลเกี่ยวข้องอันสำคัญสำหรับตำรวจ เพราะว่าเมื่อเกณฑ์

ทหาร อาจจะถูกคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจด้วย ผู้ถูกคัดเลือกเป็น

ตำรวจจะได้รับการอบรมและฝึกหัดในโรงเรียนตำรวจหน่ึงปี แล้วจึง

ส่งไปรักษาการณ์ตามถนนและท้องที่ทั่วไป เมื่อรับราชการครบสองปี

แล้วตำรวจคนใดมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะรับราชการตำรวจ ก็

อนุญาตให้สมัครเข้ารับราชการต่อไป 

 พ.ศ.๒๔๕๘: เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคมพ.ศ.๒๔๕๘ ได้มีการรวมกรมพลตระเวนกับกรมตำรวจภูธรเป็น

กรมเดียวกันเรียกว่า “กรมตำรวจภูธรและกรมพลตระเวน” โดยขึ้นต่อกระทรวงพระนครบาลจึงถือว่า วันที่ 

๑๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันตำรวจทำให้โรงเรียนพลตำรวจตระเวรต้องเปลี่ยนช่ือเป็น“โรงเรียนพล

ตำรวจนครบาล”มีฐานะเป็นกองกำกับการแต่มีผู้บังคับการเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบในการน้ีมี

โรงเรียนตำรวจขึ้นอยู่ในการบังคับบัญชา ๒ โรงเรียน คือโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และ โรงเรียนพล

ตำรวจนครบาล 
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      ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนที่ปรากฏหลักฐานในปี พ.ศ.๒๔๗๖ คือ อำมาตย์และว่าที่นายพันตำรวจ

หลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ในปี ๒๔๗๖ น้ีเองนับเป็นเกียรติประวัติโรงเรียนพลตำรวจนครบาลอย่างย่ิงคือ

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๔๗๖ เวลา ๑๑.๓๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก

พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ได้ทรงพระราชหัตถ์เลขา เมื่อทรงเย่ียมโรงเรียนพลตำรวจนครบาล

จึงขออัญเชิญมา ณ ที่น้ีว่า 

      “ข้าพเจ้าได้มาเย่ียมโรงเรียนตำรวจวันนี้ ได้เห็นการฝึกหัดรู้สึกว่าเป็นการฝึกหัดได้ผลดี พล

ตำรวจมีกิริยาท่าทางแข็งแรง รู้สึกว่ามีความต้ังใจดมีาก ข้าพเจ้าอยากจะขอเตือนนายตำรวจ ตลอดจน

พลตำรวจให้รู้สึกว่าราชการในหน้าที่ตำรวจน้ัน เป็นของสำคัญย่ิง

สำหรับประเทศ ความเจริญของประเทศจะมีได้เมื่อเมืองสงบราบ

คาบ ประชาชนสามารถทำมาหากินโดยไม่ต้องกังวลถึงความเป็น

อันตรายจากพวกอันธพาล ตำรวจมีหน้าที่รักษาความสงบราบ

คาบอยู่เป็นนิจ จึงนับได้ว่ามีความสำคัญย่ิงถ้าทำการบกพร่องก็

เท่ากับถ่วงความเจริญของประเทศ ตำรวจมีหน้าที่ผิดกับทหารที่

ต้องการเหมือนอยู่ในสนามรบเสมอ ต้องสู้กับข้าศึกตลอดเวลาจึง

นับว่าเป็นกำลังสำคัญของรัฐบาลส่วนหน่ึง ตำรวจทุกคนจงระลึก

ถึงหน้าที่สำคัญของตนแล้ว และต้ังใจปฏิบัติหน้าที่ของตน โดย

เต็มกำลังความสามารถโดยสุจริต เพ่ือส่งเสริมความเจริญของ

ประเทศของเราให้เฟ่ืองฟูย่ิงขึ้น ข้าพเจ้าขอให้พรแก่นายตำรวจและนายสิบตลอดจนพลตำรวจใน

โรงเรียนน้ี ขอจงมีความสุขสบายปราศจากโรคภัย ทุกประการเทอญ พระปรมาภิไธยย่อ ประชาธิปก 

“ปร” ” 

ต่อจากพระราชหัตถ์เลขา อำมาตย์ตรี และว่าที่

นายตำรวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิตผู้บังคับการ

โรงเรียนพลตำรวจ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจได้

บันทึกต่อท้ายเป็น หมายเหตุ ความว่า  

 “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิ

ปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชปฏิสันฐาน 

ต่อนายพลโทพระวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าคำรพ 

อ ธิ บ ดี ก รม ต ำ รว จ  ต า ม ส ม ค ว รแ ล้ ว  เส ด็ จ
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ทอดพระเนตรสถานที่พักพลตำรวจ แล้วทรงประทับกองบังคับการได้ทรงลงลายพระหัตถ์เลขา ดังมี

ข้อความ ได้ถ่ายแบบไว้ข้างบนน้ี เป็นข้อความที่ตำรวจภูธรและตำรวจนครบาล ควรเอาใจใส่สำเหนียก

จดจำไว้ปฏิบัติราชการ พอเวลาเที่ยงวัน ๓๔ นาที พระราชดำเนนิกลับ” 

      ทั้งน้ี บรรดาข้าราชการตำรวจโรงเรียนพลตำรวจ รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการที่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเย่ียมโรงเรียนพลตำรวจและถอืว่าเป็นศิริมงคลอันประเสริฐ ลงนาม

อำมาตย์ตรีและว่าที่นายพันตำรวจหลวงอรรถธิบาลบัณฑิต ผู้บังคับการโรงเรียนพลตำรวจและโรงเรียน

นายร้อยตำรวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๖:พลตำรวจโท เผ่า  ศรียานนท์ อธิบดีกรมตำรวจ 

ได้สร้างความเจริญเป็นปึกแผ่นและเข้มแข็งโดยได้ตระหนักถึง

ความสำคัญในการฝึกอบรมพลตำรวจ ให้มีความรู้กว้างขวางย่ิงขึ้น  

จึงไดก้่อสร้างโรงเรียนพลตำรวจขึ้นโรงเรียนนี้ต้ังอยู่ที่กึ่งกลางระหว่าง

สถานีรถไฟบางเขนกับสถานีรถไฟหลักสี่ (ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 

๑๘)  ซึ่งสมัยน้ันการคมนาคมไม่สะดวกต้องเดินทางโดยรถไฟ ถนน

หน้าโรงเรียนยังเป็นถนนลูกรัง ไม่มีรถยนต์ผ่านไปมาเหมือนปัจจุบัน

หน้าโรงเรียนหันหน้าไปทิศตะวันตก(ริมฝั่งขวาของถนนกรุงเทพฯ-

สระบุรีหรือถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) ที่ทำการเดมิมีรายการดังนี้ 

• กองกำกับการ ๑ หลัง 

• กองรักษาการณ์ ๑ หลัง 

• สโมสร ๑ หลัง 

• ห้องประชุมใหญ่ ๑ หลัง 

• อาคารกองร้อยรวม ๔ หลัง 

• หมวดพยาบาล ๑ หลัง 

• ห้องแถวพันนายสบิพยาบาล ๑ หลัง 

• โรงครัว ๑ หลัง 

• ห้องพักแถวตำรวจและขา้ราชการวิสามัญโรงครัว ๑ แถว ๔  หลัง 

• โรงไฟฟ้า ๑ หลัง 

• ที่พักครูฝกึช่ัวคราว ๒ ห้อง 

• โรงเก็บรถ ๑ หลัง 
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• โรงสูบนำ้ ๑ หลัง 

• โรงเก็บกระสุน ๒ หลัง 

• อาคารบ้านพักนายตำรวจชนิดเรือนหลัง ๕ หลัง 

• อาคารบ้านพักนายตำรวจเรือนแถว ๕ ห้อง ๑ หลัง 

• อาคารบ้านพักนายสิบพลตำรวจชนิดเรือนแถวมี ๒๑ ห้อง ๓ แถว ปลูกในที่ดนิกรม

ตำรวจตรงข้าม รร.น.      

       โดยบริเวณพ้ืนที่ทั้งหมดแบ่งเป็น บริเวณศูนย์ฝึกบางเขน ๖๐ ไร่ ๓ งาน ๖๘ วา  และบริเวณ

บ้านพักนายตำรวจและขา้ราชการอีกประมาณ ๒๔ ไร่ 

       เมื่อทางกรมตำรวจไดส้ร้างเสร็จแล้ว จึงส่ังให้ย้ายจากที่ด้ังเดมิ อำเภอปทุมวันมารวมอยู่ที่อำเภอ

บางเขน เมื่อวันที่  ๒๓ พฤศจิกายน ๒๔๙๗ เมื่อย้ายมาเสร็จเรียบร้อยทางกรมตำรวจได้แบ่งการ

ปกครองของ รร.น. ออกเป็น ๕ กองร้อย โดยได้แบ่งออกเป็น ๒ ฐานะคือ 

1. เรียกว่า “ศูนย์การฝึกบางเขน” มี ๒ กองร้อย สำหรับอบรมทบทวนข้าราชการ

ตำรวจคือกองร้อยที่ ๔ และ ๕ 

2. เรียกว่า “กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล” มี ๓ กองร้อย สำหรับรับสมัคร

สอบคัดเลอืกบุคคลภาบนอกเข้าเป็นนักเรยีนพลตำรวจ 

 พ.ศ.๒๔๙๘:ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๗๒ ตอนที่ ๕๑ ลงวันที่ ๑๒ 

กรกฎาคม ๒๔๙๘ การแบ่งส่วนราชการโดยให้รวมศูนย์ฝึกอบรมบางเขนกับกองกำกับการโรงเรียน

ตำรวจนครบาลเป็น “กองกำกับการโรงเรียนตำรวจนครบาล” มีหน้าที่  ๒ ประการคือ ๑) รับ

บุคคลภายนอกเข้ารับราชการฝึกอบรมเป็นนักเรียนพลตำรวจและ ๒) รับนายสิบพลตำรวจที่อยู่ตาม

สถานใีนพระนครธนบุรมีาทำการฝกึทบทวน 

 พ.ศ.๒๕๐๓ :พระราชกฤษฎีกาแบ่ งส่วน

ราชการกรมตำรวจ ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาการ

แบ่งส่วนราชการฉบับเดิมทั้งหมด และได้ยกฐานะ" 

ก อ งบั ง คั บ ก า ร ก อ งก า ร ศึ ก ษ า  "  เป็ น  " 

กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) "และให้โรงเรียน

ต่างๆ ของกรมตำรวจอยู่ในบังคับบัญชาของกองบัญชาการศึกษา ซึ่งทำให้ “ศูนย์การฝึกบางเขน” เปลี่ยน

ช่ือเป็น“กองกำกับการโรงเรียนนายสบิตำรวจ” 

 พ.ศ. ๒๕๔๑: พระราชกฤษฎีกา โอนกรมตำรวจกระทรวงมหาดไทย ไปจัดต้ังเป็นสำนักงาน
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ตำรวจแห่งชาต ิ ต้ังแต่ ๑๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นต้นไป 

 พ.ศ.๒๕๔๒ :ได้ย้ายสถานที่ทำการจากเขตบางเขนจังหวัดกรุงเทพมหานคร มาต้ังอยู่ที่ตำบล

ศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  เมื่อวันที่ ๒๑มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 พ.ศ. ๒๕๔๘:ได้เปลี่ยนช่ือจาก “กองกำกับการโรงเรียน

ตำรวจนครบาล” เป็น “ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกลาง”  สังกัด 

กองบัญชาการศึกษา ต้ังแต่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และได้

เปลี่ยนจากนักเรียนพลตำรวจ เป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ 

เริ่ม รุ่นที ่ ๑ (หรือ รุ่นที ่ ๗๗ เดิม)  ในปีการศึกษา ๒๕๔๘ 

เป็นต้นไป 

 พ.ศ. ๒๕๕๒:มีการประกาศใช้“พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาต ิพ.ศ. 

๒๕๕๒”โดยเปนการปรับปรุงการแบงส่วนราชการและกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการใน

สํานักงานตํารวจแหงชาติเสียใหม่ ใหเหมาะสมกับสภาพของงานจึงได้เปลี่ยนช่ือจาก  “ศูนย์ฝึกอบรม

ตำรวจกลาง”เป็น  “กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง” มีฐานะเป็นกองบังคับการในสังกัด

กองบัญชาการศึกษา ต้ังแต่วันที่ ๗ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

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

ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตพื้นที่ อำเภอพุทธมณฑล และพื้นที่

ใกล้เคียง โดยมีนักเรียนตำรวจใหม่เป็นกำลังหลักที่เข้า

ช่วยเหลือประชาชนต่อมาปริมาณน้ำในคลองมหาสวัสด์ิ 

ที่อยู่ติดกับหน่วยทางด้านทิศใต้ ได้เพ่ิมสูงขึ้นและไหล

บ่าเข้าท่วม บก.ฝรก. อย่างต่อเน่ือง จึงจำเป็นต้อง

เคลื่อนย้าย ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เข้าพัก

อาศัยในห้องประชุม และส่งนักเรียนตำรวจใหม่กลับ

ภูมิลำเนาเป็นการช่ัวคราวโดยระดับน้ำสูงสุดประมาณ 2 เมตร ใน

บริเวณกองร้อยที่พัก และสนามยิงปืนพก ซึ่งมีระยะเวลาน้ำท่วมขัง

ประมาณ 2 เดือน ก่อให้เกิดความเสียหายทางกายภาพ คือ ความ

เสียหายของอาคารสถานที่ บ้านพักอาศัย อุปกรณ์การเรียน และต้นไม้

ต่าง ๆ ส่งผลให้ไม่สามารถเปิดการฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจใน

หลักสูตรต่าง ๆ ตามแผนการฝกึอบรมได้ 
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 ตร. ได้พยายามจัดสรรงบประมาณและความช่วยเหลือให้กับ บก.ฝรก. แต่มีไม่เพียงพอ 

เน่ืองจากมีหน่วยที่ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก คณะผู้บังคับบัญชาของ ตร. ได้พยายามหาความ

ช่วยเหลอืจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ โดยได้รับคำแนะนำจากฝ่ายกิจการ

อาชญากรรมข้ามชาติ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เข้ามาสำรวจความ

เสียหาย รวมถึงการพิจารณาจัดหางบประมาณมาให้ความช่วยเหลือ ในการดำเนินการซ่อมแซมและ

ปรับปรุง อาคารสถานที่ ที่ใช้ฝึกอบรมเป็นสำคัญ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1. การซ่อมแซม“อาคารตึกขาว” ที่ใช้เป็นที่พักของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับช้ันสัญญา

บัตร โดยมีการซ่อมแซมและทาสี ตัวอาคารที่ชำรุด รวมทั้ง

จัดหาอุปกรณ์ประจำห้องนอน จำนวน 100 ชุด 

2. การซ่อมแซม “อาคารกองร้อยที่ 1 

, 2  และ 3” ที่ ใช้เป็นที่ พักและห้องเรียน สำหรับ

นักเรียนตำรวจใหม่ โดยมีการซ่อมแซมและทาสีตัว

อาคารที่ชำรุด รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ประจำห้องเรียน, 

ห้องพักครูฝกึ และห้องประชุม ทั้ง 3 กองร้อย 

มีการจัดพิธีส่งมอบการให้ความช่วยเหลือ ในวันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๕๖ โดยมี เอกอัครราชทูต

สหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (Kristie A. Kenney) เป็นผู้ส่งมอบ และมีพล.ต.อ.วัชรพล  ประสารราชกิจ  

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ตำแหน่งในขณะนัน้) เป็นผูรั้บมอบ ในนามสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 พ.ศ.๒๕๕๕:วันที่ 21 ธันวาคม 2555  พล.ต.อ.

อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในขณะน้ัน 

ได้เดินทางมาตรวจราชการในพ้ืนที่ จึงได้ทราบข้อมูลว่า 

เมื่อปี พ.ศ.2548  พล.ต.ท.วงกต  มณีรินทร์  ผบช.ก. (ยศ

ตำแหน่งในขณะน้ัน) ได้ประสานขอใช้พ้ืนที่ราชพัสดุ แปลง

หมายเลข นม.521 เนื้อที่  1,919 ไร่ 3 งาน 98 ตารางวา หมู่ที่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม ต.หนอง

สาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา เพ่ือก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมข้าราชการตำรวจให้มีมาตรฐาน แต่การ

เข้าใช้พ้ืนที่ในระยะแรกยังประสบปัญหาทั้งราษฎรบุกรุกที่ดินและขาดงบประมาณสนับสนุน จนโครงการ

ไม่มีความคืบหน้าเท่าที่ควร จึงทำให้กรมธนารักษ์เรียกคืนที่ดินราชพัสดุแปลงนี้จากสำนักงานตำรวจ

แห่งชาต ิซึ่งที่ดินแปลงน้ีถอืเป็นที่ผนืใหญ่ที่สุดเท่าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตเิคยมีมา มีความเหมาะสมที่

จะใช้เป็นศูนย์ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างมาก
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ในระยะยาว และมองเห็นความสำคัญของการเป็นสถาบันที่จะสร้างความภาคภูมิ ใจให้กับสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาตใินอนาคต จึงยืนยันหนักแน่นในการขอใช้พ้ืนที่ผืนนีเ้ต็มพืน้ที ่

 พ.ศ.๒๕๕๖:ในเดือนมิถุนายน 2556 จึงได้รับหนังสือ

อนุญาตจากกรมธนารักษ์ให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินได้อีกคร้ัง และ

ได้สั่งการเร่งรัดสานต่อโครงการทันที พร้อมทั้งกำหนดให้พ้ืนที่

แห่งนี้มี ช่ือว่า “ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง” ต่อมาได้

มอบหมายให้พล.ต.ท.สันติ เพ็ญสูตร อดีต ผู้ ช่วย ผบ.ตร. เป็น

หัวหน้าคณะทำงานบริหารปรับปรุงกายภาพและระบบการกระจายอำนาจแบบเบ็ดเสร็จ (CEO) ของศูนย์

ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่าย ในระดับ ตร. และมอบหมายให้ พ.ต.อ.พงษ์เดช พรหมมิจิตร รอง 

ผบก.ภ.จว.นครราชสีมา(ยศ/ตำแหน่งขณะน้ัน)เป็นผู้รับผิดชอบบริหารโครงการประจำพื้นที่ดูแลควบคุม

การก่อสร้างโครงการอย่างใกล้ชิดในปีงบประมาณ 2556 - 2557 โดยได้มีการจัดชุดเจ้าหน้าที่

ตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ  อยู่ประจำดูแลพัฒนา

และรักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่  ตรวจตรา 

ป้องกันการบุกรุก   อีกทั้ ง ยังทำหน้าที่ ชุดมวลชน

สัมพันธ์กับราษฎรในพ้ืนที่เสริมสร้างความเข้าใจอันดี  

แล ะ เพ่ื อ ป ระโยช น์ ต่อ ก ารขั บ เค ลื่ อน โค รงการ

 คณะทำงานได้ดำเนินการจัดทำแผนแม่บทการ

ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ (Master Plan)การดำเนินการก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึกในวงเงิน

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

ศูนย์ฝึกยุทธวิธี ให้สามารถรองรับการฝึกอบรมยุทธวิธีในรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

ของทุกหน่วยงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ 

 โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณมาดำเนินการก่อสร้าง ต้ังแต่ ปี 

2556 เป็นต้นมา นอกจากน้ียังได้ รับการ

ส นับ ส นุน เพ่ิ ม เติ ม จ าก ภ าค เอ ก ชนแ ล ะ

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ  

 การสนับสนุนจากองค์กรต่างประเทศ  

เช่น การก่อสร้างอาคารฝึกอบรมยุทธวิธี

ตำรวจที่ทันสมัยมูลค่าสามล้านเหรียญสหรัฐ



๘ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

ได้รับการสนับสนุนจากJoint Interagency Task Force West กองกำลังภาคพื้นแปซิฟิกของสหรัฐฯ (U.S. 

Pacific Command) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับ

คณะทำงานฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐฯ ซึ่งประกอบดว้ยสำนักงานกิจการยาเสพติดและการบังคับ

ใช้กฎหมายระหว่างประเทศ สำนักงานใหญ่รักษาความมั่นคงทางการทูต สำนักงานปราบปรามยาเสพ

ติด และ Naval Facilities Command 

 พ.ศ.๒๕๕๗ :ต้ังแต่เดือนเมษายน 2557 

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

ขณะน้ัน) เลขานุการคณะทำงานฯ ได้เร่ิมนำหลักสูตร

การฝึกอบรมทางยุทธวิธีต่าง ๆ เข้าทำการฝึก ณ ศูนย์

ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง หนองสาหร่าย ได้แก่ การฝึก

หั ว ข้อ ก ารบ ริห ารวิ ก ฤ ตการณ์  (RPM)ห ลั ก สู ต ร 

การบริหารงานตำรวจขั้นสูง, หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย, หลักสูตรการเจรจาเพ่ือช่วยเหลือตัว

ประกัน (Hostage Negotiations), หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจระดับครูฝึก, การฝึกภาค

พิทักษ์สันติ หลักสูตรนักเรยีนนายสบิตำรวจ เป็นต้น 

 พ.ศ.๒๕๕๙:มีการปรับโครงสร้างภายในและ

กำหนดตำแหน่งเพ่ิมเติมให้กองบังคับการฝึกอบรม

ตำรวจกลาง  โดยได้ย้ายกองกำกับการศูนย์ฝึกยุทธวิธี

ตำรวจไปอยู่ที่  ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบล

หนองสาหร่าย  มีความรับผิดชอบในการจัดการ

ฝึกอบรมเฉพาะทางดา้นยุทธวิธตีำรวจ 

 วันที่20 ก.พ.2563 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ไดม้อบหมายให้ พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ 

รองผบ.ตร.(ปป) เป็นประธานในพิธเีปิดอาคารฝกึยุทธวิธใีนร่มหนองสาหร่าย (ไทย-สหรัฐอเมริกา)

(Nongsarai THAI-U.S. Indoor Tactical Training Center) ณ ศูนย์ฝึกยุทธวิธตีำรวจกลาง ต.หนองสาหร่าย 

อ.ปากช่อง จว.นครราชสมีา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรองรับการฝึกทางยุทธวิธ ี และปฏบิัตกิารของ

เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้

กฎหมายอื่น ๆ มีพ้ืนที่การฝึก ในลักษณะ

สถานการณ์เสมอืนจริง ในพ้ืนที่ทั้งหมด 
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7,200 ตารางเมตร คิดเป็นมูลค่า ประมาณ 82.5 ลา้นบาท ซึ่งรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุน

งบประมาณและความช่วยเหลอื ตามโครงการให้ความช่วยเหลอืดา้นการต่อต้านการก่อการร้าย (ATA) 

และกองกำลังร่วมภาคพื้นตะวันตกสหรัฐอเมริกา (JIATF West) เพ่ือเป็นพ้ืนที่ในการเรียนรู้ แบ่งบัน

ประสบการณ์ และเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 พ.ศ.2563: วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ยกฐานะศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง จากเดิมเป็นกอง

กำกับการขึ้นเป็นกองบังคับการโดยใช้ช่ือย่อว่า ศยก.ประกอบด้วย ๔ กองกำกับการ กล่าวคือ ๑) ฝ่าย

อำนวยการ๒) ฝ่ายสนับสนุนการฝึก๓) ฝ่ายวิทยบริการ  และ ๔) ฝ่ายควบคุมการฝึกโดยมีอำนาจหน้าที่ 

ดังน้ี 

 ๑) เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วประเทศ โดย

เน้นการฝึกอบรมพัฒนาทักษะทางยุทธวิธแีละการปฏิบัตกิารต่างๆ ตามระบบมาตรฐานสากล 

 ๒) ดำเนินการเกี่ยวกับงานฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางยุทธวิธีให้กับบุคลากรของ

หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนอื่นๆ ตามที่ไดรั้บมอบหมาย 

 ๓) ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่นทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการ

กระทำความผิดทางอาญา การรักษาความสงบเรียบรอ้ย การอำนวยความยุติธรรมและการรักษาความ

ปลอดภัยของประชาชน 

 ๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

มอบหมาย 

 ในส่วนของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประกอบด้วย 3 กองกำกับการ คือ ฝ่าย

อำนวยการ  ฝ่ายบริการการฝึกอบรม และฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม 

๑.๕  ปรัชญาองค์กร  (Organization philosophy) 

 เปลี่ยนแปลงสู่ส่ิงที่ดีกว่า 

๑.๖  ปณิธาน (Determination) 

 เสริมสร้างปัญญา  พัฒนาร่างกาย  มุ่งหมายคณุธรรม  
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๑.๗  วิสัยทัศน์ (Vision) 

 เป็นหน่วยหลักในการผลติข้าราชการตำรวจ  การฝึกยุทธวิธ ีและปฏิบัติการของสำนักงาน

ตำรวจแห่งชาตเิพ่ือสร้างตำรวจมอือาชีพ 

๑.๘  วัตถุประสงค์ (Objectives) 

 ๑. เพ่ือยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษา  และฝึกอบรม  จัดกระบวนทัศน์  ปลูกฝังค่านิยม  

วัฒนธรรม และจริยธรรมให้เป็นข้าราชการที่พึงประสงค์และให้บริการเป็นที่พึงพอใจของประชาชน   

๒. เพ่ือให้เกิดการบูรณาการด้านการบริหารจัดการ  และการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานภายใน

สถาบันและองค์กรภายนอก 

๑.๙  พันธกจิ (Mission) 

 ๑. ฝึกอบรมงานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และข้าราชการตำรวจช้ัน

สัญญาบัตรและช้ันประทวน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาทิ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งาน

สืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษา

ความปลอดภัยในกิจการของตำรวจ งานบริการประชาชน และงานการให้

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนิแก่ประชาชน 

 ๒. ฝึกอบรมบุคลากรที่ทำหน้าที่ครูฝกึข้าราชการตำรวจ เพ่ือ

พัฒนาความรู้ศักยภาพ และทักษะดา้นยุทธวิธตีำรวจ 

 ๓. ฝึกอบรมด้านความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานตำรวจให้กับองค์กร

ภาครัฐและภาคเอกชน และด้านระเบียบวินัย ความสามัคคี ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไป 

 ๔. ประสานความร่วมมือและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

สถาบันการศึกษา และองค์การอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 

๑.๑๐  อัตลักษณ์ (Identity) 

 “เป็นตำรวจมอือาชีพดา้นยุทธวิธแีละปฏิบัติการ” 

 หมายถึง  ข้าราชการตำรวจที่มีความรู ้ความสามารถ  และทักษะการ

ปฏิบัตงิานดา้นยุทธวิธตีำรวจและปฏิบัตกิารอย่างปลอดภัยและมีประสทิธิภาพ 

 การฝึกอบรมถือเป็นพ้ืนฐานที่สำคัญของการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
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ตำรวจ จึงเป็นภารกิจที่สำคัญที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายและไว้วางใจให้กับ กองบังคับการ

ฝึกอบรมตำรวจกลาง เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก ในการฝึกอบรมและพัฒนาระบบการฝกึยุทธวิธแีละการ

ปฏิบัติการให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ปฏิบัติงานในภาคสนามทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีแนวคิด

ในการดำเนนิการอยู่ ๔ มิติ ได้แก่ 

๑. มิติด้านหลักสูตรการฝึกอบรม ที่มีความทันสมัยและมีระบบการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

๒. มิติด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ที่มีความปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล 

๓. มิติด้านบุคลากรที่มีความรูค้วามสามารถด้านวิชาการและมีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. มิติด้านสถานที่ ที่มีความเหมาะสมกับหลักสูตรและระบบการฝกึอบรมในแต่ละวิชาการฝึก 

 การฝึกยุทธวิธตีำรวจ 

 การฝึกยุทธวิธี นอกจากเป็นพ้ืนฐานที่จำเป็นต่อหลักการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้ว ยัง

ถอืว่าเป็น “หัวใจของความปลอดภัย” อีกด้วย เน่ืองจากในทุกหลักสูตรจะมีวัตถุประสงค์  คือ การให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความสามารถและทักษะการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย 

ดังน้ัน  องค์ความรู้หลักในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ คือ เมื่อสำเร็จการฝึกอบรมไปแล้ว  จะสามารถมีความ

ปลอดภัยตลอดทั้งชีวิตทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและในการดำเนนิชีวิตส่วนตัว    
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 การฝึกปฏิบัติการสบืสวน 

 การสืบสวนเป็นทักษะที่มีความสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนในสังคม 

เน่ืองจากการสืบสวนเป็นส่วนของการนำตัวผู้กระทำความผิดไปลงโทษ   ในระบบมาตรฐานของการ

บังคับใช้กฎหมาย  การสืบสวนถอืเป็นกระบวนการหลักในการบังคับใช้ให้เป็นไปตามกฎหมายทั้งในดา้น

เทคนิคและวิธีการที่มีความรู้  โดยเฉพาะ กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางได้รับมอบหมายให้เป็น

หน่วยหลักในการฝึกอบรมผู้ปฏิบัตงิานสืบสวน ๓ระดับ ได้แก่ 

๑. ระดับผู้บรหิารทีมสืบสวน (หลักสูตรการสบืสวนขั้นก้าวหน้า) ที่กำหนดคุณสมบัติผู้เข้ารับ

การฝึกอบรมในตำแหน่ง รองผู้กำกับการและสารวัตร ผู้ที่ปฏิบัตหิน้าที่สืบสวน เพ่ือให้เกิดทกัษะในการ

ควบคุมสั่งการทีมสืบสวนอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. ระดับผู้ควบคุมการสบืสวน (หลักสูตรการสบืสวนคดอีาญา)ที่กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วม

การฝึกอบรมในตำแหน่งรองสารวัตร ผู้ปฏิบัตหิน้าที่สืบสวน เพ่ือให้เกิดทักษะความรู้ในการปฏิบัตงิาน

ควบคุมทีมสบืสวนอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๓. ระดับผู้ปฏิบัตกิารสบืสวน (หลักสูตรการสบืสวน) ที่กำหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการ

ฝึกอบรมในระดับช้ันประทวนผู้ปฏิบัตหิน้าที่สืบสวน เพ่ือให้มทีักษะความรู้ความชำนาญในการปฏิบัตงิาน

สบืสวนอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 

       
 

1.11  เอกลักษณ์ (Uniqueness) 

 “ศูนย์รวมการฝึกยุทธวิธตีำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” 

 ศูนย์รวม หมายถึงแหล่งรวม 

 คำนิยาม “กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางเป็นแหล่งรวมการฝึกอบรมทางด้านยุทธวิธี

ตำรวจให้แก่ขา้ราชการตำรวจทั่วประเทศ” 
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๑.๑๒ สภาพทางกายภาพของกองบังคับการฝกึอบรมตำรวจกลาง 

 กองบังคับการฝกึอบรมตำรวจกลาง มีสถานที่ทำการแบ่งออกเป็น ๓ แห่ง ดังนี้ 

๑) กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง เลขที่  ๑๘๙ หมู่ที่  ๕ ถนนบางภาษี – ศาลายา     

ตำบลศาลายา  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

๑.๑ อาคารที่ทำการ  ๖ ช้ัน เป็นสถานที่ทำงานของผู้บริหาร  ครู อาจารย์  บุคลากรสาย

งานสนับสนุน  และเป็นอาคารเรียนรวม ประกอบดว้ย 

- ห้องทำงานผู้บริหาร                    จำนวน ๔ ห้อง 

- ห้องทำงาน ฝ่ายอำนวยการ     จำนวน ๓ ห้อง 

- ห้องทำงาน ฝ่ายบริการการฝึกอบรม   จำนวน ๒ ห้อง 

- ห้องทำงาน ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  จำนวน ๒ ห้อง 

- ห้องอาจารย์                     จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องอาหารข้าราชการตำรวจ    จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องประชุมใหญ่  ๗๐๐ที่น่ัง     จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องเรียนรวม  ๑๒๐ที่น่ัง     จำนวน ๕ ห้อง 

- ห้องประชุมเล็ก  ๘๐ ที่น่ัง     จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการทางภาษา  ๖๐ที่น่ัง    จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องจรยิธรรม ๑๒๐ที่น่ัง     จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องปฏิบัติการสบืสวน     จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จำลอง(Simulator)   จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องสมุด       จำนวน ๑ ห้อง 

- ห้องร้านค้าสวัสดกิาร     จำนวน ๑ ห้อง 

 ๑.๒ โรงฝึกยุทธวิธี       จำนวน ๑ หลัง 

 ๑.๓ ลานฝึกอเนกประสงค์      จำนวน ๑ แห่ง 

 ๑.๔ สนามยงิปืน       จำนวน ๒ สนาม 

 ๑.๕ อาคารโภชนาการ      จำนวน  ๑ หลัง  

 ๑.๖ อาคารกองร้อยที่ 1 (๑๒๐ เตียง)    จำนวน  ๑ หลงั 

 ๑.๗ อาคารกองร้อยที่ ๒ (๑๒๐ เตียง)    จำนวน  ๑ หลงั 

 ๑.๘ อาคารกองร้อยที่ ๓ (๑๒๐ เตียง)    จำนวน  ๑ หลงั 
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 ๑.๙  อาคารกองร้อยที่ ๔ (๘๐ เตียง)    จำนวน  ๑ หลงั 

 ๑.๙  อาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตึก ปจ.๑)  จำนวน  ๑ หลงั 

 ๑.๑๐  อาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตึก ปจ.๒)  จำนวน  ๑ หลงั 

 ๑.๑๑  อาคารที่พักสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม (ตึกขาว)  จำนวน  ๑ หลงั 

 ๑.๑2 อาคารพัสดุ       จำนวน  ๑ หลัง 

 ๑.๑3 โรงจอดรถ       จำนวน  ๓ หลัง 

 ๑.๑4 หอสูง (หอโดดทดสอบกำลังใจ)    จำนวน  ๑ หลัง 

 ๑.๑5 สนามฟุตบอล      จำนวน  ๑สนาม 

 ๑.๑6 บ้านพักเรือนแถว ๒ ช้ัน (แถวละ ๑๒ห้องสำหรับข้าราชการ) จำนวน  ๕ หลัง 

 ๑.๑7 บ้านพักผู้บังคับบัญชา ๒ ช้ัน     จำนวน  ๒ หลัง 

    

๑.๑๓  หลักสูตรและการจัดการเรยีนการสอน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  กองบังคบัการฝกึอบรมตำรวจกลาง  เปิดให้การศึกษาอบรมแก่

ข้าราชการตำรวจในหลักสูตรต่าง ๆ ดังน้ี 

ที ่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จำนวน(นาย) หมายเหต ุ

แผน สำเร็จ 

  ดำเนนิการฝึกอบรมหลักสูตร/โครงการณ บก.ฝรก. (ศาลายา)   

1 หลักสูตรนักเรียนนายสบิตำรวจ (นสต.) 

ประจำปี 2563     

 1 ก.พ.63 - 31 

ก.ค.64 

18 เดอืน 360 359  

2 หลักสูตรนักเรียนนายสบิตำรวจ 

ประจำปี ๒๕๖4 

1 เม.ย.64 - 30 

ก.ย.65 

๑๘เดอืน 360 360 อยู่ระหว่างการ

ฝึกอบรม 

3 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ

ช้ันประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึน้ไป

เพ่ือเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อน

ไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.

(กดต.)(อก.) 

4 ม.ค. - 26 มี.ค.

64 

12 

สัปดาห์   

(3 เดอืน) 

125 125  

4 หลักสูตรการป้องกันปราบปราม

อาชญากรรม 

19 เม.ย. - 7 พ.ค.

64 

 3 

สัปดาห์ 

50 39 * 
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ที ่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จำนวน(นาย) หมายเหต ุ

แผน สำเร็จ 

5 หลักสูตรการสบืสวน 17 พ.ค. - 4 ม.ีย.

64 

3 สัปดาห์ 50 36 * 

6 หลักสูตรการจราจร 19 เม.ย. - 7 พ.ค.

64 

 3 สัปดาห์ 50 37 * 

7 หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล 17 พ.ค. - 4 มิ.ย.

64 

 3 สัปดาห์ 50 27 * 

8 หลักสูตรการเงินและงบประมาณ 19 เม.ย. - 14 

พ.ค.64 

๔ สัปดาห์ ๑๐๐ 85 * 

9 หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง 17 พ.ค. - 11 

ม.ิย.64 

๔สัปดาห์ 100 75 * 

10 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่

ปกครองโรงเรียน 

21 – 25 มิ.ย.64  5 วัน 30 56 ** 

11 หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่นที่ 

106 

21 มิ.ย. - 8 ต.ค.

64 

16 

สัปดาห์ 

40 40  

12 หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่นที่ 

107 

28 มิ.ย. - 15 

ต.ค.64 

 16 

สัปดาห์ 

40 40  

13 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่

ปกครองโรงเรียน 

21 – 25 มิ.ย.64 

 

 5 วัน 20 46 ** 

14 หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความ

ปลอดภัยในพ้ืนที่ (Local CAT) ปี 64 

14 มี.ค. – 11 

เม.ย.64 

28 วัน 480 480  

 รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 1,855 6,913 
 

1,805  

 

หมายเหต ุ - * คือ หน่วยงานต้นสังกัดส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่ครบจำนวน 

                - ** คือ หน่วยงานต้นสังกัดขอส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิม 
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๑.๑๔ ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร 

 

ท่ี บุคลากร 
จำนวนข้าราชการตำรวจ 

รวม 
สัญญาบัตร ประทวน 

๑ ระดับผู้บริหาร ๑๑ - ๑๑ 

๒ บุคลากรทำหน้าท่ีครู/อาจารย์/ครูฝึก ๑๒ ๙ ๒๑ 

 - อจ.พลศึกษา  (๓) -  

 - อจ.จาก กอจ.บช.ศ. (๓) -  

 - ครูฝึก (๖) (๙) ๑๕ 

๓ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา ๒๘ ๔๙ ๖๒ 

รวม ๕๑ ๕๘ ๑๐๙ 

 
 

  

๑.๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ( ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖4 ) 

   งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 82,333,306.02 บาท 

โดยแบ่งเป็น 

๑) งบดำเนนิงาน 48,184,306.02  บาท 

- ค่าตอบแทน 3,382,250.00  บาท 

- ค่าใช้สอย 30,922,021.54  บาท 

- ค่าวัสดุ 9,190,268.80  บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค    4,689,765.68  บาท 

๒) งบลงทุน     34,149,430.00  บาท 

- ค่าครุภัณฑ์ 1,486,460  บาท 

- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  32,662,970.00  บาท 

 หากแบ่งแยกงบประมาณออกมาเฉพาะงบโครงการและหลักสูตรต่างๆ น้ัน เป็น  จำนวน

ทั้งสิ้น  32,886,980 บาท โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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ที ่ หลักสูตร งบประมาณ(บาท) 

1 หลักสูตร นสต. ปี 63 (ต่อเน่ือง ต.ค.63-31 ก.ค.64)  17,666,760.00 

2 หลักสูตร นสต. ปี 64 (1 เม.ย.64-30 ก.ย.65) 14,229,120.00 

3 

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจช้ันประทวนยศดาบตำรวจอายุ 

53 ปีขึน้ไป (กดต.)(อก.) 991,100.00 

4 หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 204,400.00 

5 หลักสูตรการสบืสวน 207,100.00 

6 หลักสูตรจราจร 197,500.00 

7 หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล 200,200.00 

8 หลักสูตรการเงินงบประมาณ  468,200.00 

9 หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง  454,700.00 

10 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน 31,400.00 

11 หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่นที่ 106 2,085,800.00 

12 หลักสูตรการสบืสวนคดีอาญา รุ่นที่ 107 2,085,800.00 

13 หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียน 40,100.00 

14 หลักสูตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ป ี64 4,502,300.00 

 

๑.๑๖ โครงสร้างองค์กร กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง  

 กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง  เป็นหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการศึกษา  แบ่งการ

บรหิารงานเป็น 3 กองกำกับการ ดังน้ี 

๑. ฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  งานกำลังพล  

งานประชาสัมพันธ์  งานศึกษาอบรม  งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานคดแีละวินัย  

งานสวัสดกิาร  งานงบประมาณ งานการเงินและงานบัญชี งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ 
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๒. ฝ่ายบรกิารการฝึกอบรม  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ  คัดเลอืกและ

เตรียมการ  งานผลติเอกสารและตำรา  งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด  งานประกัน

คุณภาพและงานวัดผลและประเมินผล 

๓. ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม  ประกอบด้วย กองร้อยที่ ๑ – ๓  งานกีฬาและ

นันทนาการ และครูฝึกพลศึกษา   มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับ

บัญชาดูแลนักเรยีนนายสบิตำรวจและผู้เข้ารับการฝกึอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

  

 
 

กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

ฝ่ายอ านวยการ

งานธุรการและก าลังพล

งานยุทธศาสตรแ์ละ
แผนงานงบประมาณ

งานการเงินและพลาธิการ

งานรักษาการณ์

ฝ่ายบริการการฝกึอบรม

งานวิชาการ คัดเลือกและ
เตรียมการ

งานผลิตต าราและ
เอกสาร

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และหอ้งสมุด

งานประกันคุณภาพ งาน
วัดผลและประเมินผล

ฝ่ายปกครองและกจิการ

การฝกึอบรม

กองร้อยที ่๑

กองร้อยที ่๒

กองร้อยที ่๓

งารกีฬาและนันทนาการ

อาจารยพ์ลศึกษา
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๑.๑๗ โครงสร้างการบริหาร 

 
 

ผู้บังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง

รองผู้บังคับการ

ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ

รองผู้ก ากับการฝ่าย
อ านวยการ

สารวัตรงานธุรการ/
ก าลังพล

สารวัตรงาน
ยุทธศาสตร์

สารวัตรงานการเงิน
และพัสดุ

สารวัตรงาน
รักษาการณ์

รองผู้บังคับการ

ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและกิจการ
การฝึกอบรม

รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองฯ

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๑)

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๒)

ผู้บังคับกองร้อย
(กองร้อยที่ ๓)

สารวัตรงานกีฬาและ
นันทนาการ

อาจารย์พลศึกษา(สบ
๑-๓)

รองผู้บังคับการ

ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการฝึกอบรม

รองผู้ก ากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม

สารวัตรงาน
เตรียมการ คัดเลือก

วิชาการ

สารวัตรงาน
เทคโนโลยี

สารสนเทศฯ

รองผู้ก ากับการฝ่าย
บริการการฝึกอบรม

สารวัตรงานวัดผล 
ประเมินผลและงาน

ประกันคุณภาพ

สารวัตรงานผลิตต าราฯ
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๑.๑๘ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

  กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพ

การศึกษาว่าเป็นปัจจัยสําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล  และได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง     

โดยได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี  และเตรียมความพร้อมที่จะรับ

การตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอกการดำเนินการประกั นคุณภาพ

การศึกษาของหน่วย มีกระบวนการ ดังน้ี 

๑. แต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพ่ือกำหนด

นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดำเนินการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา

และติดตามการดำเนินงานดา้นประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพ่ือใช้กำกับ 

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยเน้น

การจัดให้มรีะบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลติและพัฒนาบุคลากร  

๔. จัดทำรายงานประจำปีที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ

การศึกษา ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด (กองบัญชาการศึกษา) หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ

ภายในและภายนอก 

๕.  นำผลการประเมินคุณภาพ ไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

พัฒนาบุคลากรให้มีความรูเ้กี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
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๑.๑๙ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา 

 จากผลการประเมินคุณภาพภายในโดยสำนักการศึกษาและประกันประกันคุณ ภาพ 

กองบัญชาการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕63  มีข้อเสนอแนะในการพัฒนาอยู่หลายประการ ซึ่ง     

กองบังคับการฝกึอบรมตำรวจกลางได้ดำเนินการพัฒนา  ปรับปรุงการดำเนนิการในหัวข้อดังกล่าวโดยมี

รายละเอียด  ดังน้ี 

 

ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การดำเนนิการพัฒนา 

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน 

-การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 

- ควรทำความเข้าใจคุณลักษณะของ

ผู้เรียนที่พึงประสงค์ให้ชัดเจนเพ่ือจะ

ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง

สอดคล้อง และควรกำหนดตัวชี้วัด

ความสำเร็จของแผน/โครงการ/

กิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีกระบวนการประเมินที่ชัดเจนและ

เป็ นระบบ ทำให้ ผลการประเมิ น

สามารถสะท้อนกลับเพ่ือการพัฒนา

หรือปรับปรุงแผน/โครงการ/กิจกรรม 

ไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ 

มีการพิจารณาคุณลักษณะของ

ผู้เรียนที่พึงประสงค์  ทว่าในส่วน

ที่ เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบั ติ

ยั งคงดำเนินการได้ ไม่ เต็มที่

เน่ืองจากผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-

๑๙  ทำได้เพียงพัฒนาผู้เรียนใน

เร่ืองของความสามารถในการใช้

เทคโนโลยีในการสืบค้น และ

ศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ 

-การพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็น

รูปธรรม 

 

-ควรศึกษาข้อมูลที่จะนำมาพัฒนา

ปรับปรุงว่าคืออะไร แล้วดำเนินการ

โดย อาจจัดทำเป็นแผน/โครงการ หรือ

กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการปฏิบัติ

อย่างชัดเจน 

มีผลการพัฒนาปรับปรุงที่เป็น

รูปธรรมมากขึ้น ทว่าไม่ได้เพ่ิม

ภาระงานในการจัดทำเป็นแผน

หรือโครงการ   
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การดำเนนิการพัฒนา 

-การติดตามประเมินการใช้

ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก ง า น วิ จั ย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 

-ควรพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และ

ทักษะในการติดตามประเมินในประเด็น

ดังกล่าว เพ่ื อนำไปสู่ การป รับป รุง

พัฒนาต่อไป 

มีการประชุมหารือเพ่ือสร้าง

ความเข้าใจการการติดตาม

ประเมินการใช้ประโยชน์จาก

งานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดทำ

ขึน้ 

องค์ประกอบที่ ๔ การบรหิารจัดการ 

-ก ารน ำแ ผ น ยุท ธ์ ศ าส ต ร์

การศึกษาไปสู่การปฏิบัติ 

-ควรนำยุทธศาสตร์การศึกษาที่ได้รับ

มอบหมายให้รับผิดชอบมาจัดทำแผน

เพ่ื อ ให้ เกิ ด ก า ร ด ำ เ นิ น ง า น  ซึ่ ง

ประกอบด้วย โครงการ/หรือกิจกรรม 

ตั วบ่ งชี้ ค วามสำเร็จ  ค่ าเป้ าหมาย 

ร ว ม ทั้ ง มี ก า ร ร ะ บุ ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ 

งบ ป ร ะ ม า ณ ใน ก า รด ำ เนิ น ก า ร 

รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ใน

การดำเนินการที่ ชัด เจน  และการ

ติดตาม ประเมินผล พร้อมการรายงาน

ผลการดำเนนิงาน 

มี ก ารดำ เนินก ารตาม แผ น

ยุทธศาสตร์การศึกษา  ซึ่งอยู่

ในภาระงานปกติของแต่ละงาน

อยู่แล้ว  และมีการรายงานผล

การปฏิบั ติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาตาม

วงรอบ ๖ เดอืน และ ๑๒ เดอืน 
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ตัวบ่งชี้ จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ การดำเนนิการพัฒนา 

-ก า ร จั ด ท ำ แ ผ น พั ฒ น า

บุคลากรรายบุคคล 

-ควรจัดทำแผนพัฒนาเป็นรายบุคคล 

เพราะแต่ละคนจะมีประเด็นในการ

พัฒนาไม่เหมือนกัน และการพัฒนา

บุคลากรให้ ได้ผลจริงน้ันไม่จำเป็น

จะต้องเรียนรู้จากการฝึกอบรมเพียง

อย่างเดียวเท่าน้ัน อาจเป็นการเรียนรู้

จากประสบการณ์จริงหรือการเรียนรู้

จากผู้ อื่ นซึ่ งการเรียน รู้ที่ ถู กวิธี น้ั น

จะต้องวิเคราะห์เป็นรายบุคคล 

มีการสอบถามความต้องการ

พัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล  

ทว่าในห้วงการแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อ COVID-๑๙ จึงยัง

ไม่สามารถดำเนินการพัฒนาได้

อย่างเต็มตามศักยภาพ 

-การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

-ควรกำหนดตัวบ่ง ชี้ความสำเร็จที่

สะท้อนผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์หรือ

เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา

ของแผนพัฒนาฯ ให้ชัดเจน เพ่ือให้การ

กำกับติดตามผลการดำเนินงานได้

อย่างเป็นระบบ  

มี ก า ร ก ำ ห น ด ตั ว บ่ ง ช้ี

ความสำเร็จที่สะท้อนผลลัพธ์

ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ห รื อ

เป้าหมาย ผู้ รับผิดชอบ และ

ระยะเวลาของแผนพัฒนา 

-การกำหนดเป้าหมายในการ

ดำเนนิการ  แต่ละกิจกรรม 

- ค วรมี ก ำห นด เป้ าห ม ายในก าร

ดำเนินการของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 

ซึ่งจะเป็นแนวทางการปฏิบัติเพ่ือให้ถึง

เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และ

นำไปสู่การประเมินที่มีคุณภาพ รวมถึง

ไดข้้อมูลเพ่ือพัฒนาต่อไป 

มีการกำหนดเป้าหมายในการ

ดำเนนิการอย่างชัดเจน 
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ส่วนที่ 2 

ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเตรยีมความพร้อมของผู้เรยีน 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1.  พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

๒.  พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ :0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ โทรศัพท์ :09 4956 6142 

0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้: กระบวนการ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จแต่ละหลักสูตร  

ดังน้ัน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน

รายบุคคล และนำศักยภาพของผู้เรยีนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

มีความเหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะของ

ผู้เรียนเป็นเร่ืองที่สำคัญมากต่อสมรรถนะ ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์     

ที่ปรกึษาที่เข้มแข็ง 
  

ประเด็นการพจิารณา  

1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน

ใกลเ้คียงกัน 

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนำศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ 

(๐.๕ คะแนน) 

3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกำกับ

ติดตามผลลัพธ์จากผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน) 

4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นำสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

5. นำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 



๒๕ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือให้ผู้ เรียนเข้าสู่มาตรฐาน

ใกลเ้คียงกัน เช่น การปฐมนิเทศ แถลงหลักสูตร หรือการประเมินเชิงวิชาการ (ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี

สารสนเทศ สมรรถนะทางร่างกาย หรือวิชาชีพเฉพาะ) เป็นต้น 

 2. เอกสารหรอืหลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล เช่น Pre-Test เป็นต้น 

3. เอกสารหรือหลักฐานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการนำผลการวิเคราะห์ไปใช้

ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบุไว้ในแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือแผนการสอน เป็นต้น 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น คำสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการกำกับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน เช่น 

นโยบาย แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ผลการดำเนนิการ เป็นต้น 

 6. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ประเด็นพร้อมรายงานผลการประเมิน 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาไปสู่

การปฏิบัติ 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อม

เพื่อให้ผู้เรยีนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน 

 บก.ฝรก.มีการบริหารจัดการผู้เข้ารับการฝึกอบรมแรกเข้าในวันแรก

ของการเข้ารับการฝึกอบรม โดยการให้ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียน  

กรอกข้อมูลส่วนตัวในแบบฟอร์มออนไลน์  จากน้ันมีการปฐมนิเทศ  และชี้แจง

รายละเอียดของหลักสูตร 

 ในช่วงแรกของการฝึกอบรมจะมีการประเมินเชิงวิชาการ โดยให้ผู้

เข้ารับการฝึกอบรมทำแบบทดสอบก่อนเรียน และมีการประเมินสมรรถนะ

ทางร่างกาย  โดยการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามเกณฑ์ที่กำหนด 

เอกสารหมายเลข ๑ 

- เอกสารการกรอกขอ้มูล

ทั่วไปของผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม  

- การปฐมนิเทศผู้เรยีน 

- แบบทดสอบก่อนเรียน 

- การทดสอบสมรรถภาพ

ร่างกาย 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล(๐.๕ คะแนน) และนำศักยภาพของผู้เรียน

บางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)  

 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม (งานประกันคุณภาพและงานวัดและ

ประเมินผล) ดำเนินการจัดทำแบบกรอกประวัติผู้เรียนรายบุคคลออนไลน์

เพ่ือให้ผู้เรียนกรอกข้อมูลประวัติส่วนบุคคล  เพ่ือนำข้อมูลของผู้เรียนมาให้

ครู อาจารย์ใช้ในการเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการเตรียมการจัดกระบวนการ

เรียนรู้ให้ผู้เรียน 

 ในการจัดการเรียนการสอน ครู อาจารย์มีการให้ผู้ เรียนทำ

แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) และมีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล  

จากน้ันมีการนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ

เรียนการสอน  

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

การวิเคราะห์ผู้เรยีน 

3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบ

และกลไกในการกำกับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน)  

 บก.ฝรก.มีการจัดทำคำสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา  เน่ืองจากการ

จัดการเรียนการสอนของหน่วยศึกษาอบรมในสังกัด ตร. มีความแตกต่างจาก

การศึกษาในทุกระดับ และเป็นการจัดการศึกษาเฉพาะทางที่มีลักษณะพิเศษ

แตกต่างจากการจัดการศึกษาทั่วไปที่จัดในสถานศึกษาปกติ  โดยมุ่งเน้นการ

จัดการศึกษาเพ่ือผลิตบุคลากรให้มีความรู้และทักษะวิชาชีพเฉพาะทาง 

สอดคลอ้งกับความต้องการและภารกิจของสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ  

 ภารกิจหลักของกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง คือ ฝึกอบรม

งานเฉพาะทางให้กับบุคลากรก่อนเข้ารับราชการตำรวจ และข้าราชการ

ตำรวจช้ันสัญญาบัตรและช้ันประทวน ในสำนักงานตำรวจแห่งชาต ิอาทิ งาน

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวนสอบสวนคดีอาญา งานจราจร  

งานควบคุมฝูงชน งานรักษาความสงบเรียบร้อยและการรักษาความ

ปลอดภัยในกิจการของตำรวจ   งานบริการประชาชน และงานการให้ความ

ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สนิแก่ประชาชน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 หลักสูตรระยะยาวที่เป็นหลักสูตรหลักของกองบังคับการฝึกอบรม

ตำรวจกลาง คือ หลักสูตรนักเรียนนายสบิตำรวจ เป็นการฝึกอบรมแบบ In-

service training ผู้เรียนต้องอยู่ห่างไกลพ่อแม่ผู้ปกครองการดำเนินชีวิต

ในช่วงการฝึกอบรมต้องอยู่ในกรอบระเบียบวินัยมาก ขาดอิสระในการใช้ชีวิต

ตามความต้องการของตนเอง เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถปรับตัวเข้ากับระบบการ

เรียนแบบใหม่ เพ่ือนใหม่สภาพแวดล้อมใหม่ จึงจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา

เพ่ือดูแล ให้คำปรึกษา แนะนำ และช่วยเหลือแก่ผู้เรียนในหลายด้าน อาทิ 

ดา้นวิชาการ  ดา้นสังคม  ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนดา้นอารมณ์ ซึ่ง

ได้มีการวางแนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ในการให้คำปรึกษาอย่างเป็นระบบ 

และมีการติดตามผลการดำเนนิการในการเป็นที่ปรึกษา 

 

๔. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นำสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนา 

 บก.ฝรก.มีการประเมินผลการเตรียมความพร้อม การวิเคราะห์

ผู้เรียนเป็นรายบุคคลและการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ผลการประเมินมี

ค่าเฉลี่ย  ๔.๓๕  ผลการประเมินอยู่ในระดับ ด ีและมีการนำผลการประเมิน

มาพัฒนาปรับปรุงการดำเนนิการในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ

ประเมินการเตรียมความ

พร้อม/การวิเคราะห์ผู้เรยีน/

ระบบอาจารย์ที่ปรกึษา 

5. นำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็น

รูปธรรม 

 มีการนำผลการประเมินมาจัดทำแนวทางการพัฒนาในการ

ดำเนินการในคราวต่อไป เช่น  ควรจัดช่วงเวลาให้ นสต.ได้มีการออกกำลัง

กายเองตามความต้องการให้มากขึ้น เน่ืองจากแต่ละคนมีจุดแข็ง และจุดที่

ควรพัฒนาแตกต่างกัน  จะได้พัฒนาสมรรถภาพทางกายได้ตรงจุดมากขึ้น  

นอกจากน้ีควรเปิดโอกาสให้ นสต.ได้แสดงศักยภาพของแต่ละคนให้มากขึน้ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารและภาพถ่ายการนำ

ผลการประเมินไปพัฒนา

ปรับปรุง 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๔.๒๕ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก.มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและสมรรถภาพทางร่างกาย และมีการนำ

ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของ

ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล   

2. หลักสูตรต่างๆ ที่  บก.ฝรก.ดำเนินการจัดขึ้นน้ันมีจำนวนมาก  หลากหลาย  และ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกือบทุกด้าน  จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตอิย่างแท้จริง 

  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 สัดส่วนปรมิาณผู้เรยีนต่ออาจารย์ที่ปรกึษา มีจำนวนมากเกินไป  เน่ืองจากมีอาจารย์จาก 

กอจ.บช.ศ.มาปฏิบัติหน้าที่ ณ บก.ฝรก.จำนวน ๖ คนเท่าน้ัน  โดยมีอาจารย์จำนวน ๓ คนที่ปฏิบัติ

หน้าที่ตลอดปีงบประมาณ  และอาจารย์อีก ๓ ท่านที่ปฏิบัตหิน้าที่ ๓ เดอืน แล้วสับเปลี่ยนอาจารย์อีก 

๓ ท่านมาปฏิบัติหน้าที่แทน   
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 กจิกรรมพัฒนาผู้เรยีน  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ดไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ 

คำอธิบายตัวบ่งชี้  

 หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มกีารจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วน

ตามคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนด (๐.๕ คะแนน) 

และพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)   

 2. ดำเนนิการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดอย่างครบถ้วน 

 3. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

(๐.๕ คะแนน)  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนนิการในครัง้ต่อไป (๐.๕ คะแนน)   

4. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)    

และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)   

 5. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้าง

คุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)   

 6. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับ

สำนักงานตำรวจแห่งชาตทิี่เกี่ยวกับภารกิจหนา้ที่ของตำรวจ (๐.๕ คะแนน)   
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร 



๓๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

 2. เอกสารหรอืหลักฐานการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา

ผู้เรียน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนเช่น 

โครงการพัฒนาผู้เรียนเป็นต้น 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรมผู้เรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ

ประเมินผลลัพธ์กจิกรรมในภาพรวม 

 5. โครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในดา้นวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่างๆ   ที่

สร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วยศึกษาอบรม เช่น การเป็นวิทยากร การสนับสนุนสถานที่ให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ เป็นต้น 

 6. ผลงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตำรวจ หรือสร้างช่ือเสยีงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล และหลักฐานการไดรั้บรางวัล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ 

โล่รางวัล เหรียญรางวัล เป็นต้น 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนด 

(๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมต้อง

เหมาะสมกับผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งช่วยให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้ 

ทักษะจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนมาปฏิบัติกิจกรรมพัฒนา

ตนเองเพ่ือให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีปัญญาในการใช้ทักษะชีวิต การ

คิด การสื่อสารการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี มีความกล้าหาญทางจริยธรรม มี

ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้

อย่างสร้างสรรค์  โดยแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ บก.ฝรก. มีกิจกรรมและ

โครงการที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะดังกล่าวข้างต้น เช่น โครงการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการสืบสานประเพณีไทยซึ่งโครงการกิจกรรม

ดังกล่าว  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมและดำเนินการตามความสมัครใจ

ของตนเอง 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
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2.ดำเนนิการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรยีนที่กำหนด

อย่างครบถ้วน 

 มีการดำเนนิการต่างๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดไว้

ครบถ้วนทุกกิจกรรม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

ภาพถ่ายและรายละเอียด

โครงการต่างๆ ตามแผน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

3.ท ุกก ิจกรรม ที ่ด ำ เน ินก ารม ีก ารป ระเม ินค วาม ส ำ เร ็จตา ม

วัตถุประสงค์ของกิจกรรม  (๐.๕ คะแนน)  และนำผลการประเมินไป

ปรับปรุงการดำเนนิการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)   

 ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีการ

ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนำผลการประเมินไป

พัฒนาปรับปรุงการดำเนนิการในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมินและเอกสาร

การสรุปผลการประเมิน 

ของกิจกรรม 

4.ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

(๐.๕ คะแนน)  และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการ

จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรยีน (๐.๕ คะแนน)   

 บก.ฝรก.มีการประเมินผลแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและมีการนำผล

การประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนในองค์รวมใน

คราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบประเมินและเอกสาร

การสรุปผลการประเมิน

แผน 

5.ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรยีนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ 

กจิกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์ให้กับสถานศกึษา (๐.๕ คะแนน)  

 บก.ฝรก.มีศิษย์เก่าที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับ บก.ฝรก.ในหลายดา้น 

เช่น การเป็นวิทยากรสอนศิษย์ปัจจุบันในหลักสูตรต่างๆ  การให้การสนับสนุน

ดา้นกายภาพ  วัสดุครุภัณฑ์ และอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

ภาพถ่ายและเอกสาร

รายละเอียดของการ 

มีส่วนร่วมของศิษย์เก่า 



๓๒ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

6.ศิษย์ปัจจุบันหรอืศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือ

สร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของ

ตำรวจ (๐.๕ คะแนน) 

 ศิษย์เก่าของ บก.ฝรก.ได้รับรางวัลระดับชาติ/ตร. สร้างช่ือเสียงด้าน

ภารกิจหน้าที่ของตำรวจ เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มอบโล่และประกาศ

เกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดดีเด่น ให้แก่ บก.สปพ. 

มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ ส.ต.อ.สมศักด์ิ นาดี ผบ.หมู่ กองร้อยปฏิบัติการ

พิเศษที่  ๒ บก.สปพ., บช.น. มอบประกาศเกียรติคุณให้ ส.ต.ท.กฤษณะชัย      

ศรีเจริญ และ สน.บางกอกใหญ่ มอบประกาศเกียรติคุณให้ ส.ต.ท.ธนภูมิ       

ไชยวุฒ ิผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรยีนนายสบิตำรวจ (นสต.) 

เอกสารหมายเลข ๖ 

เอกสารและภาพถ่ายของ

ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าที่

ได้รับรางวัล 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

และความต้องการของผู้เข้ารับการฝกึอบรม 

 ๒. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนใน

ดา้นวิชาการ  และให้การสนับสนุนในดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  บก.ฝรก.ไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคตดิเชือ้ 

COVID-๑๙ จึงทำให้มขี้อจำกัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการรับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า 

เน่ืองจากต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพงึพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน 

 ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.บรรณวัชร  ศรีทองสุข 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. ด.ต.หญงิ รพีพร    เพียรพนัสสัก 

โทรศัพท์ : 0๘๙๐๑๐ ๑๕๔๔ โทรศัพท์ : 0๘ ๘๒๑๓ ๖๙๙๙ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้: กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
 

คำอธิบายตัวบ่งชี้ 

 เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที ่เกี่ยวข้อง 

ด้วยการสำรวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สำเร็จ

การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆ ต้ังแต่ 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะ

และสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน

ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  

 

ประเด็นการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น คือ 

  ๑.๑ด้านความรูค้วามสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ(๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๒ด้านความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน (๐.๓๓ คะแนน) 

  ๑.๓ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 

 ๒. แบบประเมินต้องได้ รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ          

กลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตาราง    

ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  

 ๒.๑แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ใน

กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 
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 ๒.๒แบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตาม

ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่

มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนำมารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม  

ต้องไดค้ะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

(๐.๕ คะแนน) 

 ๔. นำผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย          

เพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 

 ๕. นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ

สอนอย่างเป็นรูปธรรม 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุด      ที่

ไดรั้บกลับคืนมา 

 2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทั้งชุด พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและ

ข้อเสนอแนะ 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการวิเคราะห์ตามข้อ 2 ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด

และผู้ทีเ่กี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณาและให้ขอ้เสนอแนะ 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการนำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยมาใช้ในการปรับปรุง

พัฒนาการเรียนการสอน 
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ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง  

๓ ด้าน คือ 

๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

(๐.๓๓ คะแนน) 

๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน (๐.๓๓ คะแนน) 

๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ 

คะแนน) 

 บก.ฝรก.ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบดา้นการศึกษาอบรม 

หลักสูตรประจำซึ่งมคีวามครอบคลุมทั้ง ๓ ดา้น (เอกสารหมายเลข ๑)  

คือ 

 ๑.๑  ดา้นความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 ๑.๒  ดา้นความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน 

 ๑.๓  ดา้นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบประเมินความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น

สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องส่งไป

หน่วยต้นสังกัดของผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม 

๒.แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตาม

ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโรยามาเน่ 

ในกรณทีี่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  

๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับ

กลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่ม

ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรอืของทาโร ยามาเน่  ในกรณีที่ขนาด

ประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 

๒.๒ แบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 หรอืตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือ

ของทาโร ยามาเน่ ในกรณทีี่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรอืผู้รับบรกิาร สามารถนำมารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 

 ในปีงบประมาณ 25๖๔ บก.ฝรก. ดำเนินการติดตามความพึง

พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องของผู้สำเร็จการ

ฝึกอบรม ๒ หลักสตูร (เอกสารหมายเลข ๒) ดังนี้ 

         1) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.62 – 31 ก.ค.6๓ ระยะเวลา

การฝึกอบรม 1 ปี 6 เดอืน มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 397 คน 

 2) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 

53ปีขึ้นไป เพ่ือเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึง

ยศร.ต.อ.(กดต.)(อก.) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 4 ม.ค. – 26 มี.ค.64 ระยะเวลา

การฝึกอบรม ๑๒ สัปดาห์ มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมจำนวน 125 คน 

 บก.ฝรก.ได้ดำเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 

หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรม(เอกสาร

หมายเลข ๓) ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสำเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน  ซึ่ง

แบบประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข ๔) ตามตารางขนาดของ

กลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน  และในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีใน

ตารางไดใ้ช้สูตรของทาโร ยามาเน่รายละเอียดปรากฏ ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร ผู้สำเร็จ 
กลุ่มตัวอย่าง 

(สูตรทาโร่) 

ตอบกลับ 
ผู้บังคับบัญชา ผู้เกี่ยวข้อง 

๑ นสต. ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

397 199 212 232 

๒ กดต. (อก.) 125 95 108 226 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 

หนังสือรายละเอียดการ

ฝกึอบรมหลักสูตรต่างๆ 

ในปีงบประมาณ ๒๕๖3 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียดหนังสือ 

ส่งแบบสอบถามไปยังต้นสังกัด

ของผู้สำเร็จการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

แบบสอบถามตอบกลับ 

จากต้นสังกัดของผู้สำเร็จ

การศึกษาอบรม 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓.วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึง

พอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ 

คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 

 หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว  

บก.ฝรก.ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง ๒ กลุ่ม 

(เอกสารหมายเลข ๕) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้ 

ที่ หลักสูตร 
(ค่าเฉล่ีย) 

ผู้บังคับบัญชา ผู้เก่ียวข้อง 

๑ นสต. ประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 
4.43 4.32 

๒ กดต. (อก.) 4.46 4.44 

  ค่าเฉล่ียแต่ละกลุ่มบุคคล  4.45 4.38 
 

ค่าเฉล่ียในภาพรวม 4.42 
 

 จากการสรุปผลการประเมิน  มีข้อคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาและ       

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเสนอแนะให้สอนเร่ืองการใช้สื่อเทคโนโลยี การใช้ 

application ต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัตงิาน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารการวิเคราะห ์

แบบประเมินและสรุปผล 

 

 

 

๔.นำผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ

ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน)และให้

ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)  

 เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบรอ้ยแลว้ ได้นำผลการประเมินความพึง

พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องเสนอให้ผบก.

ฝรก.รับทราบ และสั่งการดำเนินการต่อไป(เอกสารหมายเลข ๖) โดย ผบก.

ฝรก. ได้สั่งการให้นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการจัดหลักสูตรใน

คราวต่อไป  เช่น ในวิชาเทคโนโลยีและสารสนเทศ ให้เพ่ิมเติมเร่ืองการใช้สื่อ

เทคโนโลยี การใช้ application ต่างๆ มาช่วยในการปฏิบัตงิาน 

เอกสารหมายเลข ๖ 

หนังสือถึง ผบก.ฝรก.นำเสนอ

ผลสรุปแบบประเมิน 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕.นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการ

พัฒนาปรับปรุงการเรยีนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 

 แจ ้งผ ลก ารป ระ เม ิน ค ว าม พ ึงพ อ ใจ ข อ งผู ้บ ังค ับ บ ัญ ชา

หน่วยงานต้นสังกัดและผู ้ที ่ เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ 

(เอกสารหมายเลข ๗,8) เพ่ือนำข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ

เรียนการสอน (เอกสารหมายเลข 9) 

เอกสารหมายเลข ๗ 

หนังสือแจ้งผลการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๘ 

รายงานการประชุมเพ่ือพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอน 

เอกสารหมายเลข 9 

การนำข้อเสนอแนะมาพัฒนา

ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง

เป็นรูปธรรม 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๔.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือนำข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

2. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 :   อาจารย์ประจำ  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทิม 

๒. ส.ต.ต.หญงิ ณัชชาภรณ์  คูเจริญวัฒนะ 

โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ โทรศัพท์ : 0๘ ๒๔๙๖ ๔๗๕๔ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:    กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

1. อาจารย์ประจำทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

2. อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำสื่อการสอน หรือเอกสารตำรา หรือบทความทางวิชาการ 

หรือ e-Learning ไม่น้อยกว่า 1 ช้ินต่อคนต่อปี 

3. จำนวนอาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพ่ือ

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

สถานการณ์เป็นต้น  

4. อาจารย์ประจำทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5 

คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)โดยมี

ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)   

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด 

ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ    

ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. บัญชีรายช่ือทั้งหมดของอาจารย์ประจำ พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดง

ประสบการณ์การทำงานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ช่ือ สกุลตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร) 

2. สื่อการสอน/เอกสารตำรา/บทความวิชาการ/e-Learning ที่อาจารย์ประจำผลิตขึ้นเป็น

รายบุคคล 

 3. เอกสารหรือหลักฐานของอาจารย์ประจำแต่ละคนที่มีเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียน

การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจำลองสถานการณ์ เป็นต้น 

 4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครัง้ของอาจารย์ประจำรายบุคคล 

 5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจำทุกชุดที่ได้รับ

กลับคืนมา 

 6. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจำ

เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

 7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลการประเมินอาจารย์ประจำรายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.อาจารย์ประจำทุกคนมีคุณ สมบัติ เชิ งวิชาการ วิชาชีพ  หรือ

ประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรยีนการสอน  

 บฝ.วิชาการได้มีการจัดทำบัญชีรายช่ือทั้งหมดของอาจารย์ประจำ 

พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การทำงานที่ตรง

ตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ช่ือ สกุลตำแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม

หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

บัญชีรายช่ือทั้งหมดของ

อาจารย์ประจำ พร้อม

ประวัตย่ิอ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2.อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำสื่อการสอน หรือเอกสารตำรา หรือ

บทความทางวิชาการ หรอื e-Learning ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี 

 อาจารย์ประจำทุกคนจัดทำสื่อการสอน เช่น powerpoint, ใบงาน

(เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

สื่อการสอนของอาจารย์

ประจำ 

3.จำนวนอาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด มีเทคนิค

การสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / Case 

Study / Project Study / IT / PBL / การจำลองสถานการณ์เป็นต้น  

 อาจารย์ประจำทุกคนมีเทคนิคการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

(เอกสารหมายเลข ๓)ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การสาธิต  

ก า ร จ ำ ล อ ง ส ถ า น ก า ร ณ์  ( scenario),Casestudy,Collaborativelearning, 

Problem-based Learning (PBL), Active learning เป็นต้น (แฟ้มแผนการสอน

และบันทึกหลังการสอน) 

แฟม้แผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอน 

4.อาจารย์ประจำทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการ

ประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร

ที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอน

ที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)   

 อาจารย์ประจำทุกคนในสังกัด บก.ฝรก. (ประกอบด้วย อาจารย์ที่มี

คำสั่งมาปฏิบัติหน้าที่จาก กอจ.บช.ศ. จำนวน 5 คน ข้าราชการในตำแหน่ง 

ผบ.หมู่ ผบ.หมวด และ ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรมจำนวน 

18 คน และอาจารย์พลศึกษา จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 25 คน)ได้จัดทำ

แผนการสอนทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน และได้ทำการ

บันทึกหลังการสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรโดยมีผลของการสอนและ

ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจน(แฟม้แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน) 

แฟม้แผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอน 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5.ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของ

อาจารย์ประจำทั้งหมด ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า3.51 (๐.๕ 

คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

มากกว่า ๓.๕๑ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วได้นำเสนอให้อาจารย์ประจำทุก

ท่านทราบเพ่ือนำผลไปพัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป

โดยจัดทำเป็นตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน

เป็นรายวิชา และนำไปปรับปรุงแผนการสอนในคราวต่อไป(เอกสารหมายเลข 

๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอียดผลการ

ประเมินของอาจารย์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๔.๒๕ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีอาจารย์ประจำที่มีความรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ 

หรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอน 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. การนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาอาจจะกระทำได้ไม่

ต่อเน่ือง เน่ืองจาก บก.ฝรก.ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานอาจารย์  อาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาส่วนใหญ่เป็น

อาจารย์พิเศษ  
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 :    อาจารย์พเิศษ 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. ร.ต.อ.ทศพร    ทับทิม 

๒. ส.ต.ต.หญงิ ณัชชาภรณ์  คูเจริญวัฒนะ 

โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ โทรศัพท์ : 0๘ ๒๔๙๖ ๔๗๕๔ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน

กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดำเนนิการให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมคีุณวุฒหิรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 

๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุม

คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5 

คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)  โดยมี

ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)   

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของอาจารย์พิเศษทั้งหมด  

ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ    ไป

ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ พร้อมมีการประเมิน

กระบวนการและปรับปรุงการดำเนนิการให้ชัดเจน 

2. บัญชีรายช่ือทั้งหมดของอาจารย์พิเศษ พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดง

ประสบการณ์การทำงานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คำนำหน้านาม ช่ือ สกุลตำแหน่ง คุณวุฒิ

การศึกษา การอบรมหลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร) 

3. เอกสารหรือหลักฐานรายงานการประชุมเพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการเรียนการสอนของ

อาจารย์พิเศษและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  

4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครัง้ของอาจารย์พิเศษรายบุคคล 

5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษทุกชุดที่ได้รับ

กลับคืนมา 

6. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษ        

เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและขอ้เสนอแนะ 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลการประเมินอาจารย์พิเศษรายบุคคลมาปรับปรุง

แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแลว้ เป็นต้น 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ 

คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการ

ดำเนนิการให้มีคุณภาพย่ิงขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ โดยมีการ

ประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจำ ฝ่ายบริการการฝึกอบรม และฝ่าย

ปกครองและกิจการการฝึกอบรม โดยพิจารณาจากคุณวุฒิ ประสบการณ์ และ

ผลการประเมินวิทยากรมาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการสรรหาอาจารย์พิเศษ 

(เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพถ่าย 

การสรรหาอาจารย์พิเศษ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒.อาจารย์พเิศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 

 อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิและประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอนใน

ทุกรายวิชา (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

บัญชีรายช่ือทั้งหมด 

ของอาจารย์พิเศษ 

พร้อมประวัติย่อ 

๓.สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม

ด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพ

การศึกษา เป็นต้น 

 ในการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนหลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. จะมี

การแจ้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่สอน ขอบเขตรายวิชา เกณฑ์การวัด

และประเมินผลของรายวิชาและหลักสูตร รายละเอียดห้องเรียนโสตทัศนูปกรณ์  

จำนวนช่ัวโมงที่สอน ระเบียบปฏิบัติประจำวันของผู้เรยีน เป็นต้น 

(เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายละเอียด 

การเชิญอาจารย์ 

4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่

ใช้ในการประเมิน(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้ง

ทุกหลักสูตรที่ ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)โดยมีผลลัพธ์และ

ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

(๐.25 คะแนน)   

 อาจารย์พิเศษที่สอนหลักสูตรนักเรียนนายสบิตำรวจได้จัดทำแผนการ

สอนทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน และได้ทำการบันทึกหลังการ

สอนรายคร้ังทุกวิชาทุกคร้ังทุกหลักสูตรโดยมีผลของการสอนและข้อเสนอแนะ

จากการสอนที่ชัดเจน(แฟม้แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน) 

แฟม้แผนการสอนและ

บันทึกหลังการสอน 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของ

อาจารย์พิเศษทั้งหมด  ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) 

และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ 

คะแนน) 

 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

มากกว่า ๓.๕๑ เมื่อได้ผลการประเมินแล้วได้นำเสนอให้อาจารย์พิเศษทุกท่านทราบ  

และได้นำเสนอให้แก่กลุ่มงานอาจารย์และฝ่ายปกครองและกิจการการ

ฝึกอบรมทราบ เพ่ือนำผลไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการสรรหาอาจารย์ และ

พัฒนาปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอียด 

ผลการประเมินของอาจารย์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.๕๑ ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. อาจารย์พิเศษที่ บก.ฝรก.เชิญมาเป็นวิทยากรหลักสูตรต่างๆ น้ันเป็นผู้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในวิชาที่สอน  

 ๒. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานภายนอก  ทำให้ได้รับการสนับสนุน

อาจารย์พิเศษตามที่ร้องขอ  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ๑. อาจารย์ประจำของ บก.ฝรก.มีจำนวนน้อย(ในส่วนภาควิชาการ) เน่ืองจากเป็นอาจารย์ที่มา

ปฏิบัตงิานจาก กอจ.บช.ศ. ทำให้สัดส่วนของอาจารย์พิเศษเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจำมีมากเกินไปทำ

ให้การบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมไม่คล่องตัว เน่ืองจากอาจารย์พิเศษจะมีภาระงานประจำ

เดิมอยู่ และหากมีภารกิจพิเศษที่ทำให้อาจารย์พิเศษต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยน

ตารางเวลาเรยีนของผู้เรยีนอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครัง้  
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ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.สมศักด์ิ  อรุณพันธ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด  ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้:กระบวนการ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการ

ตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดยีวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล 

 2. นำผลจากการประเมินผู้ เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนา

หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรม 

 3. กำหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุช่ัวโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึง

คำอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  

 4. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน 

(๐.๕ คะแนน) 

 5. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อม

ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน) 

 6. มีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผล

การประเมินไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครัง้ต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เอง เช่น 

หลักสูตรการศึกษาอบรม ลำดับขั้นตอนการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม หนังสืออนุมัติหรือ

เห็นชอบหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมจากหน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  

มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เอง 

3. เอกสารหรือหลักฐานการกำหนดรายวิชาในหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วย

พัฒนาขึน้เอง ให้ระบุชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงคำอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอน

ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร 

4. เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วย

พัฒนาขึ้นเองเช่น ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  

5. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุงหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึ้น

เอง เช่น ตารางแสดงการเปรียบเทียบหลักสูตรเก่าและหลักสูตรใหม่หรือข้อมูลของการเปลี่ยนแปลงที่

เกิดขึน้ในช่วงเวลาน้ันนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 

6. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม ประเมินคุณภาพหลักสูตรหรือโครงการ

ฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เอง 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกำกับ ติดตาม ประเมินหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม     

ที่หน่วยพัฒนาขึน้เอง เช่น ผลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร แบบประเมินหลักสูตร รายงานการประเมิน

หลักสูตร เป็นต้น 

8. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการ

ฝึกอบรมที่หน่วยพัฒนาขึน้เองในครัง้ต่อไป 

 

ผลการดำเนนิงาน 

 ไม่มีหลักสูตรที่พัฒนาโดยกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง  หลักสูตรที่ฝึกอบรม

เป็นหลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจาก ตร. 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 การจัดการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรที่ส่วนกลางกำหนด 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ต.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

๒. ด.ต.หญงิ ชรัญภัทร    ดวงตาปิยะชัย 

โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

              ๐๙ ๐๘๘๐ ๙๙๘๖ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้:กระบวนการ 
 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน 

(๐.๕ คะแนน) เพ่ือให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความตอ้งการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 

 3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กำหนดไว้ 

 4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ

นำสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง (๐.๕ คะแนน)  

 5. มีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผล 

ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครัง้ต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน เช่น 

หนังสือเชิญประชุมหรือสัมมนา รายงานการประชุมหรือสัมมนา และผลลัพธ์ที่นำสู่การปฏิบัติ เป็นต้น 

2. เอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม 

ให้เป็นไปตามหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น 
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3. หลักสูตรการศึกษาอบรม 

4. ตารางสอน 

5. แผนการสอนหรอืแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และรายหัวข้อ 

6. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา 

แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น 

8. คณะกรรมการกำกับตดิตามประเมินคุณภาพหลักสูตร 

9. เอกสารหรอืหลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังต่อไป 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ

วางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความ

ต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 บก.ฝรก.มีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอนหลักสูตร

นักเรียนนายสิบตำรวจ  โดยได้เข้าร่วมการสัมมนาในการปรับปรุงหลักสูตร ตำรา 

และจัดทำแผนการสอนของหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจทุกปี 

เอกสารหมายเลข ๑ 

- เอกสารและภาพถ่าย 

การเข้าร่วมการสัมมนา

ปรับปรุงหลักสูตรและ

จัดทำแผนการสอนของ

อาจารย์และครูฝึก 

2.หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้ เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัด

การศึกษาอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 

 ก่อนการจัดการฝึกอบรม จะมีการเชิญอาจารย์และผู้ เกี่ยวข้องมาร่วมวาง

แผนการจัดการศึกษาอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร  โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ การวัดผลและ

ประเมินผล และรายละเอียดหลักสูตรอื่น  ๆโดย 

- ครู-อาจารย์ ดูแลรับผิดชอบในด้านการสรรหาอาจารย์ และเป็น

เลขาวิชา 

- ฝ่ายอำนวยการ ดูแลรับผิดชอบ ด้านที่พัก การจัดอาหาร สถานที่

ทานอาหาร สาธารณูปโภคต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารและภาพถ่าย 

การวางแผนการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- ฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม ดูแลรับผิดชอบด้านการ

ปกครองบังคับบัญชา โรงนอน การสอนวิชาการฝึกแบบตำรวจ ยุทธวิธีตำรวจ  

การยิงปืน วิทยาศาสตร์การกีฬา การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย 

- ฝ่ายบริการการฝึกอบรม ดูแลรับผิดชอบการแต่งต้ังกองอำนวยการ

หลักสูตรและมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  จัดตารางการฝึกอบรม ทำ

หนังสือเชิญอาจารย์ ผลิตเอกสารและตำรา ดำเนินการวัดและประเมินผลการ

ฝึกอบรม จัดเตรียมห้องเรียนและโสตทัศนูปกรณ์ ประเมินผลภาพรวมการ

ฝึกอบรม 

 

3.การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กำหนด

ไว้ 

 ในการจัดการเรียนการสอนทุกหลักสูตร บก.ฝรก.ได้ดำเนินการตาม

แถลงหลักสูตร เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร คุณสมบัติของผู้ เข้ารับการ

ฝึกอบรมระยะเวลาการฝึกอบรม การอำนวยการฝึกอบรม การปกครองบังคับ

บัญชา ระเบียบวินัย การคัดเลือกครู-อาจารย์ จัดการการฝึกอบรมตาม

โครงสร้างหลักสูตร การวัดผล การรายงานผลและอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและภาพถ่าย

รายละเอียดการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร 

(๐.๕ คะแนน)และนำสู่การปรับปรุงการจัดการเรยีนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

(๐.๕ คะแนน) 

 เมื่อใกล้จะเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝกึอบรมจะทำการประเมิน

ความคิดเห็นภาพรวมการฝึกอบรม โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล ซึ่งประกอบดว้ย 3 ตอน  

- ตอนที่ ๑ เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม   

- ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการฝึกอบรม ใน

ด้านหลักสูตรและเนื้อหาวิชา ด้านการอำนวยการของเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตร

ด้านระเบียบวินัย  ด้านสถานที่พัก/กองร้อย ด้านการจัดอาหาร  ด้านห้องเรียน  

ดา้นสถานที่ฝึก  ดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  ดา้นดา้นสาธารณูปโภคและ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การรักษาความปลอดภัย เป็นต้น  ซึ่งแบบสอบถามมลีักษณะเป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท 

(Likert) คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

- ตอนที่ ๓ ความคิดเห็นและข้อสเนอแนะเพ่ิมเตมิ 

 เมื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมทำการประเมินเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายบริการการ

ฝึกอบรม(งานประกันฯ) ดำเนินการสรุปผล  รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

และสั่งการ และรายงานหน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ. และทำสำเนาผลการ

ประเมินแจกให้แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลในการ

พัฒนาปรับปรุงการดำเนนิการในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอียด

เกี่ยวกับการประเมิน

ภาพรวมหลักสูตร  

5.มีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 

และมีการนำผล ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพ

หลักสูตร โดยมีข้าราชการจากทุก กก.เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการฯ และได้

มีการร่วมกันพิจารณาผลการประเมินเพ่ือไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในคร้ัง

ต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

กำกับตดิตามประเมิน

คุณภาพหลักสูตร และการ

นำผลการประเมินไปพัฒนา  

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.ได้รับความไว้วางใจจาก ตร. ให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมายกว่า

หน่วยฝึกอบรมอื่น เน่ืองจากมคีวามพร้อมในดา้นการจัดการหลักสูตร 

 ๒. บก.ฝรก.สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตามที่หลักสูตรกำหนดทุกหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 กระบวนการจัดการเรยีนการสอน  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

๒. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

๒. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ : 0๙ ๔๙๕๖ ๖๑๔๒ 

0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

โทรศัพท์ : 0๙ ๔๙๕๖ ๖๑๔๒ 

0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

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

 

ชนดิของตัวบ่งชี้:กระบวนการ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้

ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  

 2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและ

ได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 

 3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบั ติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์ เคร่ืองช่วยฝึกให้ครบถ้วน       

ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด 

 4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น 

 5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา

จุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน นำมาปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. แผนการสอน และบันทึกการสอนทุกคร้ังทั้งรายวิชา  

2. เอกสารหรอืหลักฐานกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการสอน 
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3. เอกสารหรอืหลักฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกในภาควิชาปฏิบัติ 

4. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

และหรือเอกชน เช่น การทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding : 

MoU) เป็นต้น 

5. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 

6. เอกสารหรือหลักฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญ รายงาน

การประชุม เป็นต้น 

7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำจุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเน่ือง 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการ

จัดทำแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชา

ในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  

 บก.ฝรก.ไดแ้ต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (เอกสารหมายเลข ๑) 

มีหน้าที่ในการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการสอนและบันทึกการ

สอนให้ครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 

เอกสารหมายเลข ๑ 

คำสั่งคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัตใินรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรยีน

มีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 

 ครู/อาจารย์มีเทคนคิการสอนที่เน้นการปฏิบัติในแต่ละรายวิชา โดยเน้นให้

ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์ สามารถปฏิบัติได้จริง มีเทคนิคการสอน

ที่มีรูปแบบหลากหลายเช่น scenario-basedtraining,activelearning, brainstorming, 

team working, collaborative learningเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ที่

เรียนมากับสถานการณ์จำลองที่กำหนดให้ได้ ผู้เรยีนเกิดการเรียนรู้ด้วยการเผชิญ

สถานการณ์จำลองและแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้จากการกระทำ การปฏิบัติ

จริง ฝึกลงมือทำ ฝึกการแก้ปัญหาดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

- ภาพถ่ายการ

จัดการเรียนการ

สอนภาคปฏิบัติ 

- ผลงานผู้เรยีน 

-แฟม้แผนการสอน

และบันทึกหลังการ

สอน 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 

3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

ให้ครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรยีนรู้ที่กำหนด 

 ในการจัดการเรียนการสอนที่เป็นภาควิชาปฏิบัติ จะเน้นให้ผู้เรียนได้ลง

มือปฏิบัตจิริง โดยยกสถานการณ์จำลองที่เกิดขึน้จริงในสังคมมาเป็นสถานการณ์

ให้ผู้เรียนได้ฝึก นอกจากน้ี บก.ฝรก.มีอุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึกที่ครบถ้วนตามผล

การเรียนรู้ที่กำหนด เช่น เครื่อง AED สำหรับการฝกึ หุ่นจำลองการช่วยฟืน้คืนชีพ

ผู้ใหญ่แบบคร่ึงตัวมีไฟแสดงผลชุดบาดแผลจำลอง (Moulage Kit) อุปกรณ์การฝึก

ควบคุมฝูงชน  เครื่อง Simulatorอาวุธปืนประเภทต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

ภาพถ่ายอุปกรณ์

เครื่องช่วยฝึกและ

การจัด 

การเรียนการสอน

ภาคปฏิบัต ิ

 

4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 

และหรอืเอกชนอ่ืน 

 บก.ฝรก.ไดส้ร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น เช่น  

เทศบาลตำบลศาลายา  มูลนิธ ิHanns Seidel  โรงเรียนวัดสาลวัน และอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารและภาพถ่าย

การสร้างความ

ร่วมมือระหว่างบก.

ฝรก.กับหน่วยงาน

ภายนอก 

5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียน

การสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน นำมา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียน

การสอนในภาพรวมทั้งหลักสูตร และมีการร่วมพิจารณาและวิเคราะห์จุดเด่น  

จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนและนำผลสรุปที่ได้มาพัฒนาปรับปรุงการ

เรียนการสอนในคราวต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานการประชุม

ของคณะกรรมการ

บรหิารหลักสูตร 

- ผลการดำเนนิการ

ปรับปรุงการเรียน

การสอน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ใน บก.ฝรก.เน้นการปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมีเทคนิค

การสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศักยภาพของตนเอง 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การประเมินผู้เรยีน  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรีทองสุข 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรีทองสุข 

โทรศัพท์ : 0๘ ๙๐๑๐ ๑๕๔๔ โทรศัพท์ : 0๘ ๙๐๑๐ ๑๕๔๔ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้   :    กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรยีนมีส่วนร่วม 

 2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวน

ผู้เรยีนทั้งหมด  

 3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เคร่ืองมือที่มีความหลากหลาย 

เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 

แฟม้สะสมงาน เป็นต้น 

 4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มหีลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดยีวกัน 

 5. กำกับให้มกีารพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดผล และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ เช่น ตารางการจัดการเรียนการสอน 

หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีแผนและผลการศึกษาอบรม

ชัดเจน 

3. บัญชีรายช่ือพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจำแนกตามหลักสูตร 
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4. เอกสารหรอืหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือ    ที่

หลากหลาย เช่น แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ข้อสอบ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม

เกณฑ์ที่กำหนด เป็นต้น 

5. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการออกขอ้สอบหรือเลอืกขอ้สอบและประเมินผลการเรียนรู้ 

6. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้

ของผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมข้อเสนอแนะ 

ในการปรับปรุงครั้งต่อไป รายงานการประชุมเพ่ือพัฒนาข้อสอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้านคุณธรรม

จริยธรรม หรือการฝกึปฏิบัต ิเป็นต้น 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมี

ส่วนร่วม  

 ในทุกหลักสูตร ทุกรายวิชา มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียน

อย่างชัดเจน  และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผล

ในส่วนของคะแนนเก็บ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เกณฑ์การวัดและ

ประเมินผลการเรียน 

2. ผู้เรยีนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อย

ละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด 

 ในปีงบประมาณ 25๖๔ บก.ฝรก.ได้ดำเนินการจัดหลักสูตรที่มี

ระยะเวลาการฝึกอบรมต้ังแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป จำนวน ๔ หลักสูตร ทว่า 

ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นในปีงบประมาณจำนวน ๒ หลักสูตร (เอกสาร

หมายเลข ๒)มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จำนวน ๔๘๔ คน 

จากจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด ๔๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๙ ดังมี

รายละเอียด ต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ระยะเวลา

การฝึกอบรม ๑๘ เดือน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.6๓– ๓๑ ก.ค.6๔ มีผู้

เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 3๕๙ คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาการภาคเรียนที่ ๒ จำนวน 3๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๑ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารรายละเอียด

เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ  
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจช้ันประทวนยศ ด.ต. อายุ 

53 ปีขึ้นไปเพ่ือเลื่อนตำแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศ 

ร.ต.อ.“กดต.” (อก) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 1๒๕ คน ผ่านการทดสอบ

ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จำนวน 1๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ 

 

3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่

มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย 

สังเกตพฤติกรรมผู้เรยีน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น 

 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีการประเมินผลการเรียนรู้

ตามสภาพจริง (authenticassessment)โดยใช้ เค ร่ืองมือ ในการประเมินที่

หลากหลาย เช่น การใช้แบบประเมินเน้นการปฏิบัติจริง  การตรวจงานที่

มอบหมายให้ผู้เรียนทำ  ข้อสอบปรนัย  การสังเกตการมีส่วนร่วม การวัดทักษะ

จากการปฏิบัตจิริง 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารรายละเอียด

เกี่ยวกับการประเมิน 

ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบ

ปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่

มอบหมาย การวัดทักษะการ

ปฏิบัติงาน 

4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้

มาตรฐานเดียวกัน 

 มีการแบ่งผู้เรียนหลักสูตรนักเรียนนายสบิตำรวจออกเป็น ๓ กลุ่มเรียน

ตามกองร้อยที่ ๑ – ๓ และในการประเมินผลการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาทั้ง

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจะใช้การประเมินผลการเรียนรู้ที่ เป็นมาตรฐาน

เดยีวกันทั้ง ๓ กลุ่มเรียนในการสอบวัดผลปลายภาคเรียน ใช้ข้อสอบวัดผลภาค

วิชาการฉบับเดียวกัน  โดยแต่งต้ังคณะกรรมการในการดำเนินการสอบฯ เป็น

ผู้ดำเนินการจัดทำข้อสอบพิมพ์ปัญหาข้อสอบในตอนเช้าของวันสอบในขณะที่

ทำการสอบ มีคณะกรรมการควบคุมการสอบให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย เมื่อ

ดำ เนินการสอบ เส ร็จสิ้ นแล้ ว  คณ ะกรรม การคุ มสอบ เก็ บ รวบรวม

กระดาษคำตอบใส่ซอง ปิดผ นึก พร้อมเซ็นกำกับไว้ที่ซอง จากน้ันนำ

กระดาษคำตอบไปตรวจคำตอบที่โรงพิมพ์ที่เป็นมาตรฐานระดับสากล (เอกสาร

หมายเลข ๔)   

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารรายละเอียด

เกี่ยวกับการประเมินผล 

การเรียนรู้ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. กำกับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรยีนรู้ของ

ผู้เรยีน 

 มีการพัฒนาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน (เอกสาร

หมายเลข ๕) จากเดิมเป็น paper-based มีการปรับการประเมินบางส่วนเป็น 

online มากขึน้ โดยใช้โปรแกรม Kahoot, Google Form เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายละเอียดการประเมิน

ออนไลน์ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพตลอดจนได้ทำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี

ความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากย่ิงขึ้น 
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรยีน  
 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.ประกจิ    สนิทวีเสถยีร 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ต.ประกจิ    สนิทวีเสถยีร 

โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๗๓ ๒๓๗๔ โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๗๓ ๒๓๗๔ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน

ให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก              

2. มีความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 

สภาพแวดล้อมการเรยีนรู้ บรเิวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม 

3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรม

เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  

4. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการ

ทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการที่จำเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และนำสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  

(๐.๕ คะแนน) 

5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้

คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ

พัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ 

อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บรกิาร และแหล่งฝึกปฏิบัติเช่น แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ  

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานรายละเอียดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดลอ้มการเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรมพร้อมรายละเอียดการใช้ 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า 

เช่น หนังสือมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หน่วยศึกษาอบรม ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ 

ที่ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าบรจิาคให้กับหน่วยศึกษาอบรม เป็นต้น 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานรายงานสรุปพร้อมภาพประกอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ

รายละเอียดการนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และนำสู่การใช้   

ในการจัดการเรียนการสอนจริง 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินและการนำผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา  

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ

การเรยีนการสอนให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก   

 บก.ฝรก.มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก (เอกสารหมายเลข ๑) 

          - ขอรับการจัดสรรงบประมาณจาก บช.ศ. ในการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ 

และสิ่งก่อสร้าง 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารและภาพภ่ายการจัดหา

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

โดยการขอรับการสนับสนุน

จากหน่วยงานทั้งภายในและ

ภายนอก 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2.มีความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน 

ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษา

อบรม 

 บก.ฝรก. มีพ้ืนที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่การจัดการเรียน

การสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอบรมมีความสะอาด และมีความ

พร้อมอย่างย่ิงในการจัดการเรียนการสอน (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๕) 

ห้องเรียนในแต่ละหลักสูตรมีสื่อการเรียนครบถ้วน และมีจุด เช่ือมต่อ

อินเตอร์เน็ต โดยมีการปล่อยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ ศึกษาอบรมเพ่ือใช้ใน

การศึกษาค้นคว้า (เอกสารหมายเลข ๒.๖) มีระบบบริการน้ำดื่มที่สะอาดและ

เพียงพอกับจำนวนผู้เข้ารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๗) ห้องปฏิบัติการ

ทางภาษา SoundLab มีระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย มีโปรแกรมฝึกภาษา         

พร้อมให้บริการแก่ผู้ เข้ารับการอบรม (เอกสารหมายเลข ๒.๘ – ๒.๑๐) 

นอกจากน้ียังมีอุปกรณ์การฝึกที่ทันสมัยซึ่งสามารถใช้ประกอบการฝึก (เอกสาร

หมายเลข ๒.๑๑) ดังต่อไปน้ี  

(1) การปฐมพยาบาล 

(2) การต่อสูป้้องกันตัว 

(3) การควบคุมฝูงชน 

(4) การเจรจาต่อรองฯ 

(5) การฝึกยุทธวิธแีละการช่วยเหลอืผู้ประสบภัยทางน้ำ 

(6) การฝึกยิงปืนทางยุทธวิธี 

(7) การเข้าตรวจค้นและปฏิบัติการในอาคาร 

(8) การหยุดยานพาหนะและควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 

(9) เครื่องฝึกยิงปืนจำลองสถานการณ์ 

(10) Mobile eLearning Unit 

 

ภาพถ่ายที่พักผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม กองร้อยต่างๆ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 

ภาพถ่ายสถานที่ประกอบเลี้ยง 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 

ภาพถ่ายห้องนำ้ 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 

ภาพถ่ายอาคารพยาบาล 

เอกสารหมายเลข ๒.๖ 

ภาพถ่ายห้องเรียน ซึ่งมี

จุดเช่ือมต่ออินเตอร์เน็ตWiFi 

เอกสารหมายเลข ๒.๗ 

ภาพถ่ายระบบบริการน้ำดื่ม 

เอกสารหมายเลข ๒.๘ 

ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการทาง

ภาษา และระเบียบการใช้ห้อง 

เอกสารหมายเลข ๒.๙ 

ตารางการใช้ห้อง Sound Lab  

เอกสารหมายเลข ๒.๑๐ 

คู่มือการใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 

เอกสารหมายเลข ๒.๑๑ 

ภาพถ่ายอุปกรณ์

ประกอบการฝึกต่างๆ 

3.ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ

หน่วยศกึษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรยีน 

 ศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่า ของ บก.ฝรก. ได้มอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ให้แก่ บก.ฝรก. เพ่ือเป็นประโยชน์กับผู้เรียน 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารและรายละเอียดการ

สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4.มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร 

วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการที่

จำเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และ

นำสู่การใช้หรอืสนับสนุนในการจัดการเรยีนการสอนจรงิ(๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.มีห้องสมุดไว้บริการผู้เข้าศึกษาอบรมและบุคลากร  โดยมีการ

จัดหนังสือเป็นหมวดหมู่ เพ่ือให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าต่างๆ นอกจากน้ี ยัง

มีแหล่งการเรียนรู้อื่น (เอกสารหมายเลข ๔) ดังนี ้ 

(1) ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีโปรแกรมการเรียนภาษา เช่น Tell Me 

More และ Euro Talk  และมีโปรแกรมจัดระบบการเรียนการสอน Sanako 

(2) ห้องจำลองสถานการณ์สบืสวน  

(3) ห้องฝึกการต่อสูป้้องกันตัว  

(4) ห้องฝึกยิงปืนสถานการณ์จำลอง 

(5) โรงเรือ สำหรับฝึกยุทธวิธแีละช่วยเหลอืผูป้ระสบภัยทางน้ำ  

(6) ลานฝึกยุทธวิธี 

(7) สถานหีอสูง 

(8) อาคารฝกึยุทธวิธี 

(9) สนามยงิปืนทางยุทธวิธี 

(10) สนามยงิปืนพก 

 ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ได้ใช้สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้เหล่าน้ีในการเรียนการสอนจริงทั้งส้ิน 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารและรายละเอียดการ

ใช้ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

5.ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  (๐.๕ คะแนน) และนำผล

การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ ได้ค่าเฉลี่ย 4.33 จาก ๕ คะแนน (เอกสารหมายเลข ๕.๑) พร้อมการ

สรุปผลการประเมินรายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข ๕.๒) 

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 

สรุปผลการประเมินความ 

พึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมฯ 

หลักสูตรต่าง ๆ และอาจารย์ 

เอกสารหมายเลข ๕.๒ 

รายงานผลการประเมิน

ภาพรวมหลักสูตรต่างๆ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๔.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้    

 ๒. บก.ฝรก. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นอย่างดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.หญงิ กานต์ชนก    บุญศิวนนท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.อ.หญงิ กานต์ชนก    บุญศิวนนท์ 

โทรศัพท์ : ๐๘ ๕๕๐๖ ๓๗๗๗ โทรศัพท์ : ๐๘ ๕๕๐๖ ๓๗๗๗ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานดา้นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โดย

จัดฝกึอบรม จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาบุคลากรดา้นงานวิจัย หรือมีกจิกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการ

ทำวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก 

 3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

  3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด 

  3.2 ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิน้ต่อปี 

 4. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม  

  4.1 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ กับ

หน่วยงานหรือชุมชน สังคม 

  4.2 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์  กับ

หน่วยงานหรือชุมชน สังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิน้ต่อปี 

 5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ (๐.๕ คะแนน) และนำ

ผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

๑. เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา 

งบประมาณ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น  

๒. เอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกในการดำเนินงาน

ดา้นวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

3. รายช่ืออาจารย์ประจำทั้งหมดประจำปีงบประมาณ 

4. รายช่ืออาจารย์ประจำที่ผลติผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจำปีงบประมาณ 

5. หนังสือรับรองการเป็นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดษิฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตาม

วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เช่น แบบบันทึกขอ้มูลการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เป็นต้น 

7. เอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่นำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์    

ไปใช้ประโยชน์ 

8. เอกสารหรือหลักฐานการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ และนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  โดยจัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนา

บุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอ่ืนๆ ที่สนับสนุนการทำวิจัย 

นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

 บก.ฝรก.มีการประชุมเพ่ือหาแนวทางในการดำเนินงานด้านงานวิจัย 

นวัตกรรม  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำวิจัยและนวัตกรรม   

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารการประชุม 

2.สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุน

ภายในหรือภายนอก 

 มีการสนับสนุนงบประมาณดา้นงานวิจัยและนวัตกรรม ทั้งจากภายใน

และภายนอกหน่วย 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารการสนับสนุน

งบประมาณ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3.จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  

3.1อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

ของอาจารย์ทั้งหมด 

 อาจารย์ที่มีคำสั่งมาปฏิบัตหิน้าที่จาก กอจ.บช.ศ. จำนวน ๓ คน โดยมา

ประจำทั้งปีงบประมาณมีดังน้ี 

1. พ.ต.อ.หญงิ กานต์ชนกบุญศิวนนท์     อจ.(สบ 5) กอจ.บช.ศ. 

2. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพรลบล้ำเลิศ             อจ.(สบ5) กอจ.บช.ศ. 

3. พ.ต.อ.หญงิ อชิตา        ตาครู           อจ.(สบ 4) กอจ.บช.ศ. 

อาจารย์ที่มาปฏิบัติหน้าที่แบบเวียนมาคร้ังละ ๓ เดอืน มีดังนี้ 

๑. พ.ต.อ.อรรณพ  กาวิกุล          อจ.(สบ๔) กอจ.บช.ศ. 

๒. พ.ต.ท.อังกูร     ทวเีกตุ           อจ.(สบ๓) กอจ.บช.ศ. 

๓. พ.ต.ท.นพรัตน์  ตันติเสรีรัตน์    อจ.(สบ๒) กอจ.บช.ศ. 

          และอาจารย์พลศึกษา ในสังกัดฝ่ายปกครองและกิจการการฝึกอบรม

จำนวน ๓ คน ดังน้ี 

1. ร.ต.ท.หญงิ ปภาวี  กงแจ         อจ.(สบ๑)ฝ่ายปกครองฯ 

2. ร.ต.ท.พรนรินทร์   รินราช        อจ.(สบ๑)ฝ่ายปกครองฯ 

3. ร.ต.ท.ลัทธวัฒน์     โยธามาตย์    อจ.(สบ๑)ฝ่ายปกครองฯ 

 โดยได้จัดทำวิจัย จำนวน ๑ ช้ิน คือคุณลักษณะของข้าราชการตำรวจที่

เกื้อหนุนต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในทัศนะประชาชนพื้นที่

เทศบาลนครลำปาง(เอกสารหมายเลข ๓) 

3.2 ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จำนวนไม่

น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี 

 ครู ในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ผบ.หมวด และ ผบ.ร้อย ฝ่ายปกครองและ

กิจการการฝกึอบรม จำนวน ๑๕ คน ได้แก ่

1. พ.ต.ท. สากล ศรีเจริญ 
2. พ.ต.ท. รัถพร โยเหลา 
3. ว่าท่ี พ.ต.ต. วิศิษฏ ์ สุมาลี 
4. ร.ต.อ. ทองย้อย ตะพัง 
5. ร.ต.อ. วินัย หัสดีผง 
6. ร.ต.อ. นิภัทร์เศรษฐ์ จารียานุกูล 

เอกสารหมายเลข ๓ 

นวัตกรรมต่างๆ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

7. ด.ต. ยุกต ์ เทอดไทย 
8. ด.ต. ร่มฉัตร อุดมสุข 
9. ส.ต.อ. จิรวัฒน ์ รัตน์นลิน 
10. ส.ต.อ. ทัศน์พล รุณแสง 
11. ส.ต.อ. ชิตพล เหล่ามงคล 
12. ส.ต.อ. เอกพจน์ น้ำใจดี 
13. ด.ต. พิเชษฐ์ ศรีสงวน 
14. ส.ต.อ. ยศพล รัตนบันดาล 
15. ส.ต.ท. วัชรินทร์ มนตรี 

 

 ได้จัดทำนวัตกรรมจำนวน ๑ ช้ิน เร่ือง เคร่ืองช่วยฝึกการเหน่ียวไกปืน

พก (Pistol Trigger ControlInnovation) 

4.จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์กับ

หน่วยงานหรอืชุมชน สังคม  

4.1 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์

ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรอืชุมชน สังคม 

4.2 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรอืครูฝึกไป

ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรอืชุมชน สังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี 

 งานวิจัย เร่ือง คุณลักษณะของข้าราชการตำรวจที่เกื้อหนุนต่อการ

ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในทัศนะประชาชนพื้นที่เทศบาลนครลำปาง

และนวัตกรรม เร่ือง เค ร่ืองช่วยฝึกการเห น่ียวไกปื นพก (Pistol Trigger 

ControlInnovation)ที่  บก .ฝรก.จัดทำขึ้น ได้นำไป ใช้ประโยชน์ เชิงวิชาการ          

โดย ศฝร.ภ.๒  

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารแสดงการนำ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

(๐.๕ คะแนน) และผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัตงิานของ

หน่วยศกึษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

  บก.ฝรก.ได้ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและไดน้ำผล

การประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัตงิานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๕ 

เอกสารติดตามการใช้

ประโยชน์ 



๗๐ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ครู/อาจารย์มีความสามารถในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดทำนวัตกรรมเพ่ือ

ใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ 

 ๒. นวัตกรรมที่จัดทำขึ้นเป็นประโยชน์และเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ   ทำให้การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 บก.ฝรก.มีจำนวนบุคลากรที่เป็นครูและอาจารย์น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนหลักสูตรและ

ภาระงานทำให้มเีวลาจำกัดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือจัดทำงานวิจัย   และการนำผลการ

งานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงได้ไม่ทันในปีงบประมาณ  และระยะเวลาใน

การทำวิจัยฯ  เผยแพร่งานวิจัยฯ  การนำผลการวิจัยฯไปใช้  ตลอดจนการติดตามประเมินการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพ้ืนที่   

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.หญงิ กานต์ชนก    บุญศิวนนท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.อ.หญงิ ศิริพร  ลบล้ำเลิศ 

๒. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

โทรศัพท์ : ๐๘ ๕๕๐๖ ๓๗๗๗ โทรศัพท์ : 0๘ ๕๑๓๖ ๑๑๐๒ 

              ๐๙ ๔๙๕๖ ๖๑๔๒ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

 มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพืน้ที่ และเป็นประเด็นสำคัญ มีการสืบค้นที่ซับซ้อน   มา

จัดทำเป็นงานวิจัยเพ่ือใช้ในการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัตินำไปเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา 

อย่างน้อย 1 ช้ินต่อหน่วยงาน (ทั้งน้ีต้องเป็นงานวิจัย 5 บท และผ่านการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

จากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ช้ิน : 2 คะแนน นำไปใช้ : 3 คะแนน โดยแบ่งเป็น หน่วยศึกษาอบรม

ใช้เอง 1 คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ 2 คะแนน)  

หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 12 ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ที่ 11 ได้ 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพืน้ที่ฉบับสมบูรณ์ 

 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒจิากภายนอก ๓ คน 

 ๓. เอกสารหรอืหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 

 



๗๒ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 บก.ฝรก.มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ จำนวน ๑ ชิ้นเร่ือง 

การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบตำรวจที่มีต่อการจัดการเรียนการ

สอนหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

(ฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๑ ก.พ.๖๓ - ๓๑ ก.ค.๖๔)  โดยได้รับการรับรองจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน ๓ คน และงานวิจัยนี้ได้นำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียน

การสอนหลักสูตร นสต. ของ บก.ฝรก.และหน่วยศึกษาอบรมอื่นในสังกัด ตร. 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ

งานวิจัยที่มาจาก

สถานการณ์จริงในพ้ืนที่ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดีมาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 บก.ฝรก.มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน ชุมชน ในบริเวณรอบ บก.ฝรก. จึงได้รับความ

ร่วมมือในการดำเนนิกิจกรรมต่างๆ เสมอมา 
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.สุชาต ิ ทวีพงษ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ต.สุชาต ิ ทวีพงษ์ 

โทรศัพท์ : ๐๙ ๑๔๑๔ ๗๖๒๖ โทรศัพท์ : ๐๙ ๑๔๑๔ ๗๖๒๖ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. หน่วยศึกษาอบรมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา 

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้  

 2. จัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม 

(๐.๕ คะแนน) และดำเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กำหนด 

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 

 3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นำไปสู่การปรับปรุง

และพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างนอ้ย 1 ชุมชน 

 4. ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง(๐.๕ คะแนน) 

 5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย 

(๐.๕ คะแนน) 

 6. นำผลการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) 

พร้อมให้ขอ้เสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพ่ือสำรวจความต้องการของ

ชุมชน สังคม นำมาพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ 

 ๒. แผนงานหรอืโครงการบรกิารวิชาการหรอืวิชาชีพ โดยผู้เรยีนและชุมชนมีส่วนร่วม 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการบรกิารวิชาการหรือวิชาชีพ

โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือ

วิชาชีพ 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ 

นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน เช่น คุณภาพชีวิต

ของชุมชนดขีึน้ รายได้เพ่ิมขึ้น สารเสพติดในพืน้ที่ลดลง ฯลฯ 

 ๖. เอกสารหรอืหลักฐานที่ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง 

 ๗. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน

หรือองค์กรเป้าหมาย 

 ๘. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชา

เพ่ือพิจารณา พร้อมให้ขอ้เสนอแนะ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บก.ฝรก.ได้กำหนดชุมชนตำรวจกลาง และศาลายา เพ่ือสำรวจความ

ต้องการของชุมชน (ใช้แบบสอบถามออนไลน์) เพ่ือนำมาพัฒนาเสริมสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารการกำหนดชุมชนฯ 

2. จัดทำโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม และ

ดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพที่กำหนดโดยมีการกำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน  

เอกสารหมายเลข ๒ 

โครงการบริการวิชาการ 

3. ตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ/วิชาชีพ นำไปสู่การปรับปรุง

และพัฒนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างนอ้ย 1 ชุมชน ได้แก่ ชุมชน

ศาลายา 

เอกสารหมายเลข ๓ 

การตรวจสอบและประเมิน

โครงการฯ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเน่ือง เอกสารหมายเลข ๔ 

การพัฒนาตนเองของชุมชน 

5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือ

องค์กรเป้าหมาย  

เอกสารหมายเลข ๕ 

การสร้างความร่วมมือกับ

หน่วยงานภายนอก 

6. นำผลการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา 

พร้อมให้ขอ้เสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  

เอกสารหมายเลข ๖ 

รายงานผลการประเมิน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานความร่วมมือในการ

พัฒนาชุมชนและดำเนินกิจกรรมต่างๆ ไดเ้ป็นอย่างดี 

๒. สามารถให้บริการทางวิชาการ/วิชาชีพด้านกิจการตำรวจสำหรับหน่วยงานภายนอกได้

อย่างเหมาะสม  รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝกึอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 14  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญงิ สุนีรักษ์  นันทะวงศ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ท.หญงิ สุนีรักษ์  นันทะวงศ์ 

โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๕๓๔ ๔๑๘๐ โทรศัพท์ : ๐๘ ๖๕๓๔ ๔๑๘๐ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. จัดทำแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และ

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน) 

 2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

 3. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม  

 4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 5. เผยแพร่แผนงานและโครงการดา้นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 

 6. นำผลการดำเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคับบัญชา    

เพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมนำขอ้เสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     

โดยกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานและ

โครงการดา้นทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพร่แผนงานและโครงการดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ต่อสาธารณชน 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา และการนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดทำแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและ

โครงการ (๐.๕ คะแนน) 

 บก.ฝรก.ได้จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นการ

สนับสนุนให้บุคลากรดำเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง

เสริมเอกลักษณ์ ศิลปะและวัฒนธรรมต่างๆ และมีการกำหนดตัวชี้วัด

ความสำเร็จ (KPI) ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

เอกสารหมายเลข ๑

โครงการส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖4 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. กำกับติดตามให้มีการดำเนนิงานตามแผนงานและโครงการด้านการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 มีบุคลากรกำกับตดิตามให้มกีารดำเนนิการตามโครงการ  และมีการ

รายงานผล  ซึ่ง บก.ฝรก.ได้ดำเนนิการโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 

 - โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ในโครงการประเพณกีาร

แข่งขันเรือพาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันเสาร์ ที่ 3 ต.ค. 63 ณ 

วัดใหม่ผดุงเขต  

 - กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 63  

 - โครงการจัดการแข่งขันเรือพายของชุมชนในเขตเทศบาลตำบล

ศาลายา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันอาทิตย์ ที่ 18 ต.ค. 63 ณ 

คลองมหาสวัสด์ิ หน้าวัดสาลวัน 

 - กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคลา้ยวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.63 

 - กิจกรรมในดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม“วันลอยกระทง” 

ประจำปีงบประมาณ 2564 

 - กิจกรรมในดา้นการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “งานของดี วิถี

พุทธมณฑล สบืสานประเพณตัีกบาตรท้องน้ำ 160 ปี คลองมหาสวัสด์ิ  

 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 69 พรรษา 28 ก.ค. 64 

 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ  พระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลมิพระชนพรรษา 3 มิ.ย. 64 

 - กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสริิกต์ิิ 

พระบรมราชินีนาถพะบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา 12 ส.ค. 64 

 - กิจกรรมบรจิาคโลหิต เน่ืองดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ให้กับ รพ.นครปฐม 

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารการติดตามและ

รายงานผลการดำเนนิ

โครงการต่างๆ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 - การดำเนนิการตามนโยบายสนับสนุนการช่วยเหลอืบรรเทาทุกข์ใน

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัส 2019 (COVID-19) ของศูนย์

ปฏิบัตกิารควบคุมโรค อ.พุทธมณฑล โดย บก.ฝรก. ได้บริจาคสิ่งของตามความ

จำเป็นในการกักตัว หรือเพ่ือใช้ในการดำรงชีพ 

 - กิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจในการเข้าร่วม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดสถานศึกษา เน่ืองในวันคลา้ยวัน

สวรรคตของพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 (วันสมเด็จ

พระมหาธีรราชเจ้า) 

 - การดำเนนิกิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจในการ

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน , กิจกรรมจิตอาสา ,”วันพ่อแห่งชาต”ิ 

 - การดำเนนิกิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจตาม

โครงการ “ตำรวจไทย ต้านภัยโควิด บรจิาคโลหิต ดว้ยจติอาสา ปี 2564” 

 - การดำเนนิกิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจตาม

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ราชการ เน่ืองใน

วันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) 

 - การดำเนนิกิจกรรมการป้องกันและเสริมสร้างความเข้าใจตาม

กิจกรรมจิตอาสา เน่ืองในวันคลา้ยวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิ

ราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

3.ประเมินความสำเร็จตามตวัชี้วดัของแผนงานและโครงการด้านทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 เมื่อสิ้นปีงบประมาณ บก.ฝรก.ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลการ

ดำเนนิโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓) โดยเป็นการประเมินความสำเร็จตาม

ตัวชี้วัดของโครงการฯ โดยใช้แบบประเมินผลภาพรวมการจัดกิจกรรม/โครงการ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2564 และมีการสรุปผล

การประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 

2564   

เอกสารหมายเลข ๓ 

- เอกสารสรุปผลการ

ประเมินโครงการฯ 

- แบบประเมินผลภาพรวม

การจัดกิจกรรม/โครงการ

ทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ประจำปี

งบประมาณ 2564 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปี

ต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 หลังจากติดตามประเมินผลการดำเนินโครงการแล้วทำการสรุปผลการ

ประเมินและรายงานผลการดำเนินการตามโครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เพ่ือนำข้อมูลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุงการดำเนินงานในปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ๔) โดยจัดทำเป็นแผน

ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของ บก.ฝรก. ประจำปีงบประมาณ 256๕ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนส่งเสริมศิลปะและ

วัฒนธรรมของ บก.ฝรก. 

ประจำปีงบประมาณ 256๕ 

- รายงานผลการ

ดำเนนิการตามโครงการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 

5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ

สาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 

 มีการเผยแพร่ผลการดำเนินการตามโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ทางเว็บไซต์ของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๕)   

เอกสารหมายเลข ๕ 

การเผยแพร่โครงการฯ 

6. นำผลการดำเนนิแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอ

ผู้บังคับบัญชาเพื่อพจิารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมนำข้อเสนอแนะไปสู่การ

ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการรายงานผลการดำเนนิโครงการเสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณา

พร้อมนำขอ้เสนอแนะไปพัฒนาปรับปรุงต่อไป (เอกสารหมายเลข ๖)   

เอกสารหมายเลข ๖ 

- ขออนุมัติโครงการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนะธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2565 

- รายงานผลการ

ดำเนนิการตามโครงการ

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

2564 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตำรวจเป็น

จำนวนมากและมีความหลากหลาย 

๒. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และนำไปบูรณาการในการดำเนินชีวิต เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  

 (พ.ศ.2560 - 2579) ไปสู่การปฏิบัติ  

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ท.อู๊ด    ไทรผ่องศรี 

โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ โทรศัพท์ : 0๘ ๑๙๒๔ ๗๖๘๓ 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. หน่วยศึกษาอบรมมีการนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  (พ.ศ.

2560 - 2579) ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์นำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่าง

เป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 

 2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

เป็นสำคัญ 

 3. กำกับตดิตามการดำเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการประเมินและปรับปรุง 

เพ่ือให้ผลการดำเนนิงานดีขึ้น 

 4. กำกับตดิตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัตงิานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตาม

เกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด(ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดใน

แผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด) 

 5. รายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ

สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิ

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ      

(พ.ศ.2560 - 2579) โดยนำตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ไปวางแผนปฏิบัติงานประจำปี 

ซึ่งกำหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 

 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก ประกอบดว้ย การจัดการเรียน

การสอน การวิจัย การบรกิารทางวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาประโยชน์   

ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตงิานเป็นสำคัญ 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุง 

 ๔. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับติดตามผลลัพธ์จากตัวชีว้ัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี  

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการรายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. บก.ฝรก.นำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.

2560 - 2579) โดยนำตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์ไปวางแผน

ปฏิบั ติงานประจำปีอ ย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดกิจกรรมและ

งบประมาณอย่างชัดเจน (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

การนำแผนยุทธศาสตร์

การศึกษาไปวางแผน

ปฏิบัตงิานประจำปี 

2. จัดสรรงบประมาณตามภารกจิหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการ

ปฏิบัตงิานเป็นสำคัญ (เอกสารหมายเลข ๒) 

เอกสารหมายเลข ๒ 

การจัดสรรงบประมาณ 

3. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการ

ประเมินและปรับปรุง เพ่ือให้ผลการดำเนนิงานดีขึ้น (เอกสารหมายเลข ๓) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

การกำกับตดิตามการ

ดำเนนิงาน 

4. กำกับตดิตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัตงิานประจำปีให้

บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด(ผลการประเมิน

บรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด) 

(เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

การรายงานแผนปฏิบัตงิาน

ประจำปี 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

5. รายงานผลการดำเนนิงานตามวงรอบที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์

การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

การรายงานผลการ

ดำเนนิงานฯ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาซึ่งสอดคลอ้งกับนโยบายของ ตร. 

ที่ต้องการให้ยุทธศาสตร์การศึกษาเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานดา้นการศึกษาอบรม พร้อมทั้ง

จัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับประกอบดว้ยยุทธศาสตร์หลัก ๔ดา้น คือ สร้างความเข้มแข็งดา้นการ

บริหารการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติสร้างคุณค่าของหน่วยงานดา้นการศึกษาสำนักงานตำรวจ

แห่งชาติการสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนา

การศึกษาของตำรวจ  

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  บก.ฝรก.ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-๑๙ 

ทำให้การดำเนนิการยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับผลกระทบไปดว้ย  โดยเฉพาะในดา้นการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ต้องมีการปรับให้เป็นการฝกึอบรมผ่านระบบออนไลน์มากย่ิงขึ้น  ซึ่งไม่

สามารถรับรองได้ว่าผลการฝึกอบรมจะมีประสทิธิภาพเท่ากับการฝึกอบรม onsite หรือไม ่

 

 

 

 

 

 



๘๕ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 16 การบรหิารความเสี่ยง  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.หญงิ สุนีรักษ์    นันทะวงศ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. ร.ต.อ.ปัญญ    จันทรสุขโข 

โทรศัพท์ : 0๘ ๖๕๓๔ ๔๑๘๐ โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. มีคำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม  

 2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือก

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างนอ้ย 3 ดา้นและระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง  

 3. นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) 

โดยกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)  

 4. กำกับติดตาม การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

ให้ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา 

 5. สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง 

จากเดมิ และนำผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนำ

ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย

ศึกษาอบรม เป็นประธาน และผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก เป็นกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอียด

การทำงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดำเนินงาน หน้าที่

ความรับผิดชอบ กำหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างสม่ำเสมอ เป็นต้น 
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 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่

ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ

ของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นำมาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี

โอกาสเกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านช่ือเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความ

สูญเสียทางดา้นชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสำคัญ สำหรับปัจจัยเสี่ยงหรือ

ปัจจัย   ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจใช้กรอบแนวคิดในเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ 

วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง พร้อมจัดทำแผน

บริหารความเสี่ยง 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการบรหิารจัดการความเสี่ยง โดยการกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการ

เพ่ือควบคุมหรือลดความเสี่ยง 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับติดตาม การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของ  

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา 

 6. เอกสารหรือหลักฐานการสรุปผลการดำเนินการความเสี่ยง โดยอย่างน้อยมี ๑ กิจกรรม 

ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดมิ 

 7. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมพิจารณา 

และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มคีำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงของหน่วยศกึษาอบรม 

 บก.ฝรก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายใน แต่งต้ังคณะกรรมการย่อย เพ่ือดำเนินการ เร่ือง การบริหารความเสี่ยง 

โดยมี รอง ผบก.ฝรก.(รับผิดชอบงานฝ่ายอำนวยการ) เป็นประธานคณะทำงาน  

มี ผกก., รอง ผกก., และ สว.ในแต่ละ กก. เป็นคณะทำงาน โดยมี สว.ฝอ.(งาน

ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ เป็นเลขานุการ (เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

คำสั่ งแต่งต้ังคณะทำงาน

ย่อยของ บ ก .ฝรก . เ พ่ื อ

ดำเนินการเร่ืองการบริหาร

ความเสี่ยง 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยง

ภายนอก โดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุ

โอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง 

           บก.ฝรก.ได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายรัฐบาล  ตร. และ

หน่วยงานต้นสังกัด คือ บช.ศ.  โดย บช.ศ. ได้แจ้งแนวทางการปฏิบัติ เร่ืองการ

บริหารความเสี่ยง ประจำปี ๒๕๖๔ ให้แต่ละหน่วยในสังกัด เพ่ือให้ดำเนินการได้

ถูกต้องชัดเจน ตรงเป้าหมาย (เอกสารหมายเลข ๒.๑)  โดย บก.ฝรก.ได้มีการ

ประชุมเพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงไว้ 

(เอกสารหมายเลข ๒.๒) ดังน้ี 

         1. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk : FR) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ

เสี่ยง คือ การก่อสร้างอาคารผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เป็นไปตามงวดงานที่กำหนด

หรืองานก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญาเน่ืองจากมีปัจจัยอื่นเข้ามาแทรก เช่น 

การปรับรูปแบบรายการระหว่างการก่อสร้างหรือคณะกรรมการไม่ตรวจรับ

งานเนื่องจากไม่เป็นไปตามที่กำหนด   

2. ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : CR) 

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ การติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ซึ่งแฝงมากับผู้เข้ารับการฝึกอบรมอาจ

แพร่กระจายไปสู่ผู้เข้ารับอบรมอื่น 

3. ความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติงาน (Operational Risk : OR) ปัจจัยที่

ก่อให้เกิดความเสี่ยง คือ การฝึกอบรมไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้เน่ืองจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 

เอกสารการดำเนิน 

การบรหิารความเสี่ยง  

ของ ตร. 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 

รายงานการประชุม 

คณะทำงานย่อย 

เร่ืองการบริหารความเสี่ยง 

ประจำปี ปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ความ เสี่ ยง คื อ  ปั จจั ยที่

ก่อให้ เกิดความเสี่ยง คือ 

๒๕๖๔ 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓. นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ 2 ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง 

(0.5 คะแนน) โดยกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลด

ความเสี่ยง (0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก.ได้นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  

โดยได้กำหนดกิจกรรมลดความเสี่ยง ดังนี้ 

 ๓.๑ ความเสี่ยงดา้นการเงิน (Financial Risk : FR)  

          ๓.๒ ความเสี่ยงด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ (Compliance Risk : 

CR) 

          ๓.๓ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัตงิาน (Operational Risk : OR) 

           บก.ฝรก. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ เช่น แต่งต้ังคณะทำงานบริหาร

จัดการวัคซีน เป็นต้น 

เอกสารหมายเลข ๓ 

๓.๑ คำสั่งแต่งต้ัง

คณะทำงานต่างๆ 

3.2 หนังสือดำเนนิการดา้น

ต่างๆ 

 

 

๔. กำกับติดตาม การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ ยง โดย

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 

 มีการกำกับติดตามการดำเนินการ โดยให้รายงานผลการดำเนินการตาม

แนวทางปฏิบัติ เร่ือง การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง รอบ ๖ เดือน 

และ ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แจ้งให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบตาม

ห้วงระยะเวลาที่กำหนด 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- แผนบรหิารความเสี่ยง

ของ บก.ฝรก.  

- ร า ย ง า น ผ ล ก า ร

ดำเนินการตามแนวทาง

ปฏิบัติ ฯ การบริหารความ

เสี่ยงประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

๕. สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม 

ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และนำผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้า

หน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (0.5 คะแนน) และนำข้อเสนอแนะมา

ปรับปรุงความเสี่ยงในปถีัดไป 

 มีการสรุปผลการบริหารความเสี่ยง  และผลของการดำเนินการทำให้มี

ความเสี่ยงลดลงจากเดมิ  มีการนำผลความเสี่ยงเสนอ ผบก.ฝรก.เพ่ือพิจารณา

และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รายงานผลการบรหิาร

ความเสี่ยง ปี ๒๕๖๔ 
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การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๔.๐๐ ดี บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบรหิารความเสี่ยง   

๒. มีการรายงานผลการดำเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 บุคลากรที่ดำเนินการเรื่องบริหารความเสี่ยงมีไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัติงาน ซึ่งมีภาระงานใน

หน้าที่ต่อคนเกินกำลัง เน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย   
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ตัวบ่งชี้ที่ 17 การจัดการความรู้  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.อ.อภิสิทธิ์  วสุนันท์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

๒. พ.ต.ต.สุชาต ิ ทวีพงษ์ 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ :  ๐๙ ๔๙๕๖ ๖๑๔๒ 

      0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. หน่วยศึกษาอบรมจะตอ้งมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่อย่างน้อย

1 เร่ืองต่อปี 

 2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามขัน้ตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และ

นำมาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน) 

 4. นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และนำไปสู่การปรับปรุง 

และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

 5. นำองค์ความรู้ที่ไดจ้ากการจัดเก็บมาจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เร่ือง 

(๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 1. คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยระบุรายละเอียดการทำงานของคณะกรรมการ 

เช่น แนวทางในการดำเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นต้น 
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 2. เอกสารหรอืหลักฐานการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัตหิน้าที่อย่างนอ้ย  ๑ 

เร่ือง เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด การใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เป็นต้น 

 3. เอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ตามขั้นตอนการจัดเก็บความรู้

ของ ก.พ.ร. 

 4. เอกสารหรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดเป็น

หมวดหมู่ 

 5. เอกสารหรือหลักฐานการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและ

นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา  

 6. เอกสารหรือหลักฐานการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ 

อย่างน้อย ๑ เร่ือง 

 7. เอกสารหรอืหลักฐานการเผยแพร่ให้บุคคลในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย1 เรื่องต่อปี 

 บก.ฝรก.มีการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ (เอกสารหมายเลข ๑) 

ซึ่งได้ระบุแนวทางการดำเนินงานและหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน โดยให้

จัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เร่ือง “พ.ร.บ.การชุมนุม

สาะรณะ พ.ศ.๒๕๕๘” ซึ่งเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วยซึ่งกระจัด

กระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างย่ิงนำไปให้ความรูแ้ก่ผู้เข้ารับการฝกึอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑ 

- คำสั่งแต่งต้ัง

คณะกรรมการจัดการ

ความรู ้ 

- รายงานการประชุม 
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2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการ

จัดเก็บองค์ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

 มีการดำเนินการประชุมวางแผนเพ่ือดำเนินการจัดการความรู้อย่างเป็น

ระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ ก.พ.ร. (เอสกสารหมายเลข ๒)ดังนี ้

 ๑. การบ่งช้ีความรู้ มีการพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของหน่วยว่า เรา

จำเป็นต้องรูอ้ะไร ขณะนี้เรามคีวามรูอ้ะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร 

 ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ มีการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหา

ความรูจ้ากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แลว้ 

 ๓. การจัดความรู้ให้ เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้เพ่ือ

เตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต 

 ๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ มีการปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้

เป็นมาตรฐานใช้ภาษาเดยีวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์ 

 ๕. การเข้าถึงความรู้ ทำให้ผู้ใช้ความรู้น้ันเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่าย

และสะดวก โดยการให้สแกน QR Code  

 ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ โดยจัดทำเป็นเอกสาร และถ่ายทอด

ความรู ้

 ๗.เกิดการเรียนรู้จากการสร้างองค์ความรู้นำความรู้ไปใช้เกิดการเรียนรู้

และประสบการณ์ใหม่และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง 

พร้อมทั้งจัดทำเป็นรูปเล่มแผนการจัดการความรู้ขึ้นมาเพ่ือให้การดำเนินการ

เป็นไปตามระบบ และทุกภาคส่วนในหน่วยมคีวามเข้าใจตรงกัน 

เอกสารหมายเลข ๒ 

- รายงานการประชุม

กระบวนการจัดเก็บองค์

ความรู ้ตามขั้นตอน ของ 

ก.พ.ร. 

- เล่มแผนการจัดการ

ความรู ้ปี ๒๕๖๔ ของ 

บก.ฝรก. 

3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ 

(๐.๕ คะแนน) และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน) 

 คณะกรรมการจัดการเรียนรู้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำความรู้มา

จัดเป็นหมวดหมู่   

เอกสารหมายเลข ๓ 

รายงานการประชุมและ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับองค์

ความรูท้ี่คณะกรรมการฯ

นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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4. นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) 

และนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

 มีการนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้ในการสอน

หลักสูตรต่างๆ ของ บก.ฝรก. และมีการประชุมสรุปผลการนำองค์ความรู้ไปใช้

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการจัดการฝึกในคราวต่อไป โดยร่วมกันทำเป็นสถานการณ์

การฝึกแบบ Scenario-based (เอกสารหมายเลข ๔) 

เอกสารหมายเลข ๔ 

- รายงานการประชุม

สรุปผลการนำองค์

ความรูไ้ปใช้ 

- PPT ที่ใช้สอน 

- ภาพถ่ายการนำองค์

ความรูไ้ปทดลองใช้ 

- สถานการณ์การฝกึ 

5. นำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ 

อย่างน้อย 1 เรื่อง (๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงาน

นำไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน) 

 นำความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทำเป็นเอกสารและเผยแพร่ให้

บุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงให้ครู อาจารย์ได้

นำไปใช้สอนในหลักสูตรต่างๆ (เอกสารหมายเลข ๕) 

เอกสารหมายเลข ๕ 

- รูปเล่มองค์ความรู ้

- หลักฐานการเผยแพร่

ความรู ้ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.เป็นหน่วยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  จึงทำให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน

องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาได้ ทั้งในส่วนความรู้ที่ฝังอยู่ในคนที่ได้

จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  และความรู้ที่ชัดแจ้งที่เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ 

โดยการจัดทำเป็นรูปเล่ม 
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ตัวบ่งชี้ที่ 18  การพัฒนาบุคลากร  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญงิ สุทธ์ธดิา  สวมมงกุฎ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. ร.ต.อ.หญงิ รมย์ธีรา  แซ่โง่ว 

โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และนำ

ข้อมูลจากการสำรวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตำแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน) 

 ๒. นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 

 ๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจาก

ดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร

ทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมไดรั้บการพัฒนาดา้นการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 

 ๕. กำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา      นำ

ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพ่ือให้ผลการดำเนินงานดีย่ิงขึ้น (๐.๕ 

คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

เช่น แบบสำรวจ แบบบันทึก เป็นต้น และผลสำรวจความตอ้งการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล 
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 ๒. เอกสารหรือหลักฐานการนำข้อมูลการสำรวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ และ

ตำแหน่งงานพร้อมสรุปผลเพ่ือนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร  

 ๓. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

 - จำนวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและ    ลา

ศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มา

ช่วยราชการและปฏิบัตงิานเป็นระยะเวลาต้ังแต่ ๖ เดือนขึน้ไป 

 - จำนวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม            

ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับ

การพัฒนาไม่น้อยกว่า ๖ ช่ัวโมงต่อคนต่อปี 

 - จำนวนและบัญชีรายช่ือบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรม      ที่

บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งน้ี

ต้องไดรั้บการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ช่ัวโมงต่อคนต่อปี  

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์การดำเนินการ พร้อมนำ

ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ และเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา

ปรับปรุงในปีต่อไป 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 

คะแนน) และนำข้อมูลจากการสำรวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และ

ตำแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน) 

 บก .ฝรก.ได้สำรวจความ ต้องการในการพัฒ นาของบุ คลากร 

(TrainingNeed)ในหน่วย และนำข้อมูลที่ได้รับจากการสำรวจไปวิเคราะห์ร่วมกับ

บทบาทหน้าที่และตำแหน่งงานมาสรุปผลขั้นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา

ฐานข้อมูลด้านการพัฒนาบุคลากรและเพ่ือประโยชน์ในการพิจารณากำหนด

แนวทางการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบบริหารความรู้ในองค์กร 

(เอกสารหมายเลข ๑) 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบสำรวจความต้องการ 

ในการพัฒนาบุคลากร  
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๒. นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทำเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) 

 นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทำเป็น

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan) เพ่ือ

เป็นกรอบแนวทางเพ่ือพัฒนาตนเองในดา้นความรู้ ทักษะ สมรรถนะ จากจุดที่อยู่ ไปสู่

จุดที่ต้องการอย่างต่อเน่ือง และเป็นระบบ โดยสอดคล้องกับเป้าหมายของ

องค์กร เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ขีดความสามารถปฏิบัติงานในปัจจุบันให้มี

ประสิทธิภาพสูงขึน้ เป็นการพัฒนาจุดอ่อน (weakness)และสร้างจุดแข็ง (Strength)ให้

มีมากขึ้น พร้อมนำไปประยุกต์ใช้ในงาน ให้สามารถปฏิบั ติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 

เอกสารหมายเลข ๑ 

แบบสำรวจความต้องการ 

ในการพัฒนาบุคลากร  

๓.บุคลากรของหน่วยศกึษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรอืวิชาชีพ 

นอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคน

ต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศกึษาอบรม 

 จำนวนบุคลากรของ บก.ฝรก.มีทั้งสิ้น 109 คน (เอกสารหมายเลข ๓.๑)

ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและการฝึกไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปีจำนวน  

คน (เอกสารหมายเลข ๓.๒) คิดเป็น ร้อยละ 90.83 

เอกสารหมายเลข ๓.๑  

บัญชีรายช่ือบุคลากร 

ในสังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๓.๒  

สรุปผลและรายละเอียดการ

ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

นอกเหนือจากการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

๔.บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร

ทั้งหมดของหน่วยศกึษาอบรม 

 จำนวนบุคลากรของ บก.ฝรก. มีทั้งสิ้น ๑๐๙ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๑)

ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและการฝึกไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อคนต่อปีจำนวน 

๙๙ คน (เอกสารหมายเลข ๔.๒) คิดเป็น ร้อยละ ๙๐.๘๓ 

เอกสารหมายเลข ๔.๑  

บัญชีรายช่ือบุคลากร 

ในสังกัด บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔.2  

สรุปผลและรายละเอียด 

การส่งบุคลากรเข้ารับ 

การอบรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕.กำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนนิการ (๐.๕ คะแนน) 

และพจิารณา  นำข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และ

ปรับปรุงเพื่อให้ผลการดำเนนิงานดีย่ิงขึ้น (๐.๕ คะแนน) 

 มีการกำกับ ติดตามและประเมินผลจากการดำเนินการ และพิจารณา  

นำข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัตงิานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการ

ดำเนนิงานดีย่ิงขึ้น 

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายงานผลการดำเนนิงาน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทำให้บุคลากรไดรั้บการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 19  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ต.หญงิ สุนัดดา  บุนนาค 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. ส.ต.ต.สริิชัย  ปักเคทาต ิ

โทรศัพท์ : 0๘ ๖๑๗๓ ๐๘๗๓ โทรศัพท์ : 0 2431 3743-4 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบรหิารหน่วยศึกษาอบรม  

 ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์

เชิงประจักษ์  

 3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงาน และ    

มีคุณภาพชีวิตดขีึน้ (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 4.45 ขึน้ไป (จากคะแนนเต็ม 7)  

 4. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุด

ของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน) 

 5. นำข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานในการแสดงวิสัยทัศน์การบรหิารหน่วยศึกษาอบรมของผู้บริหารสูงสุด 

 ๒. เอกสารหรอืหลักฐานแสดงการบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประการ 

 ๓. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
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 ๕. เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการประเมินและขอ้เสนอแนะมาสรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร

สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 ๖. เอกสารหรือหลักฐานการนำข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุง

และพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1.ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหาร

หน่วยศกึษาอบรม 

  ผบก.ฝรก.เป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วย  เป็นผู้มีวิสัยทัศน์  มีภาวะผู้นำ

ในการบริหารหน่วย  มีการแสดงวิสัยทัศน์ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบมีการ

ประชุมเพ่ือชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ที่ทุกคนต้องทราบ และแบ่งหน้าที่หรือแบ่งงานให้

เหมาะสมกับแต่ละคน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและ

ร่วมมือกันปฏิบัตหิน้าที่ 

เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารแสดงความ 

มีวิสัยทัศน์ของผู้บรหิาร 

๒.ผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล

ครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

 ผบก.ฝรก.บรหิารงานตามหลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ คือ หลัก

ประสิทธิผล (Effectiveness) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) หลักการตอบสนอง 

(Responsiveness) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) หลักความโปร่งใส 

(Transparency) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) หลักการกระจายอำนาจ 

(Decentralization) หลักนิติธรรม (Rule of Law) หลักความเสมอภาค (Equity) 

และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) และมีผลงานเป็นที่ประจักษ ์

เอกสารหมายเลข ๒ 

เอกสารแสดงการบรหิารงาน

ตามหลักธรรมาภิบาลของ 

ผบก.ฝรก. 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3.บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อ

การทำงานและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของ

บุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อย

กว่า 4.45 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 7) 

 บุคลากรได้รับการดูแลที่ดี  มีความสุข  และมีความพึงพอใจต่อการ

ทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดยได้ทำแบบประเมินความผูกพันของบุคลากร

ต่อ บก.ฝรก. (ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ได้ค่าเฉล่ีย ๕.๙๒ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

แบบประเมินความผูกพัน 

ของบุคลากร 

4. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น และเสนอผู้บรหิาร

สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ  

 มีการสรุปผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ บก.ฝรก. เสนอ 

ผบก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารการสรุปผลการ

ประเมินและข้อเสนอแนะ 

5. นำข้อสั่งการของผู้บรหิารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและ

พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

 ผบก.ฝรก.ไดส้ั่งการให้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุง เช่น 

1. กำกับดูแลสวัสดกิารอาหารเช้าและกลางวันให้มีคุณภาพ 

2. จัดสวัสดกิารให้แก่ขา้ราชการและผู้เข้ารับการฝึกอบรมเพ่ิมเติม เช่น 

การตัดผม 

               3. ปรับปรุงสถานที่ห้องทำงาน โดยให้มพืีน้ที่สีเขียวเพ่ิมขึน้ 

เอกสารหมายเลข ๕ 

การนำข้อสั่งการของผู้บรหิาร

ไปพัฒนาปรับปรุง 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

> 4.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์และบรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

๒. บุคลากรได้รับการดูแลที่ด ีมีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงานและมีคุณภาพชีวิตดขีึน้ 
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ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  

 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 

1. พ.ต.ท.หญงิ อมรรัตน์  ณัฐไตรสทิธิ์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนนิงาน 

1. พ.ต.ต.บรรณวัชร  ศรีทองสุข 

โทรศัพท์ : ๐๙ ๔๙๕๖ ๖๑๔๒ โทรศัพท์ : 06 4178 2517 

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

 

ชนดิตัวบ่งชี้:กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

 

ประเด็นการพจิารณา 

 1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ

การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาต(ิ0.5 คะแนน) 

 2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพ่ือกำกับติดตามการดำเนินการด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาประจำปี (0.5 คะแนน) 

 3. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพ่ือให้

บรรลุตามเป้าหมายน้ัน (0.5 คะแนน) และนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดีย่ิงขึ้น

กว่าเดมิ (0.5 คะแนน) 

 4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตกิำหนด  

 5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชีใ้ห้ชัดเจน 

เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้

สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน) 

 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป 

(๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  

 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 

 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
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ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

 ๑. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางหรือขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับ

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 ๒. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการกำกับติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษาประจำปี 

 ๓. เอกสารหรือหลักฐานการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมออกแบบ

การปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายน้ัน 

 ๔. เอกสารหรอืหลักฐานการนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนา 

 ๕. เอกสารหรือหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ

ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาตกิำหนด 

 ๖. มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหรือหลักฐานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ภายในระยะเวลาที่กำหนด และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 

 ๗. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมา 

และการนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา เช่น แผนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา โครงการหรือกิจกรรม เป็นต้น 

 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบาย

การประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(0.5 คะแนน) 

 บก.ฝรก.ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษามี

การแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสารหมายเลข ๑.๑)

เพ่ือกำหนดนโยบายหลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก 

และการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีการกำหนดนโยบาย

ประกันคุณภาพการศึกษาของ บก.ฝรก. (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ให้สอดรับกับ

นโยบายของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๓)   

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 

คำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน 

เอกสารหมายเลข ๑.๒ 

นโยบายการประกัน

คุณภาพของ บก.ฝรก. 

เอกสารหมายเลข ๑.๓ 

นโยบายการประกัน

คุณภาพของ ตร. 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพือ่กำกับติดตามการดำเนนิการ

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี (0.5 คะแนน) 

 มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือกำกับติดตามการ

ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี  โดยการนำผลการ

ประเมินมาพัฒนาปรับปรุง 

เอกสารหมายเลข ๒ 

แผนพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

3. กำหนดเป้าหมายในการดำเนนิการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการ

ปฏิบัตงิานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายน้ัน (0.5 คะแนน) และนำผลลัพธ์

ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดีย่ิงขึ้นกว่าเดิม (0.5 คะแนน) 

 ในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มีการกำหนดเป้าหมายใน

การดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพ่ือให้บรรลุตาม

เป้าหมายน้ัน และนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดีย่ิงขึ้น

กว่าเดมิ 

เอกสารหมายเลข ๓ 

เอกสารแสดงการกำหนด

เป้าหมายในการดำเนนิการ 

4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 

 กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ

ภายใน โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสารหมายเลข ๔) 

ดำเนนิการควบคุม ติดตามการดำเนินงาน และประเมินคุณภาพ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

เอกสารควบคุมคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพและ

การประเมินคุณภาพ 

5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละ

ตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่

กำหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน) 

 ฝ่ายบริการการฝึกอบรม(งานประกันฯ) จัดทำรายงานการประเมิน

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

โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งชี้มาจัดทำเล่มรายงานการ

ประเมินตนเอง  และมีการพัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีด้านงานประกัน

คุณภาพ  โดยจัดทำเป็นคู่มือแนวทางการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  

เอกสารหมายเลข ๕ 

รายงานการประเมินตนเอง

และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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ผลการดำเนนิงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ภายใน ที่หน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกันคุณภาพ

การศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น 

ตลอดจนนำไปเผยแพร่ให้หน่วยอื่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได ้โดยได้อัพโหลด

ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วย 

 

๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ใน

ระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ

ไปปรับปรุงและพัฒนา(๐.๕ คะแนน) 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมา 

(เอกาสารหมายเลข ๖) อยู่ในระดับดี และมีการนำผลการประเมินพร้อม

ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้ 

 ๑. มีการพิจารณาคุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ ทว่าในส่วนที่

เกี่ยวข้องกับการฝึกปฏิบัติยังคงดำเนินการได้ไม่เต็มที่เน่ืองจากผลกระทบจากการ

แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙  ทำได้เพียงพัฒนาผู้ เรียนในเร่ืองของ

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีในการสืบค้น และศึกษาเพ่ิมพูนความรู้ 

 ๒. มีผลการพัฒนาปรับปรุงที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ทว่าไม่ได้เพ่ิมภาระ

งานในการจัดทำเป็นแผนหรอืโครงการ   

 ๓. มีการประชุมหารอืเพ่ือสร้างความเข้าใจการการติดตามประเมินการ

ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดทำขึน้ 

 ๔. มีการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา  ซึ่งอยู่ในภาระงาน

ปกติของแต่ละงานอยู่แล้ว  และมีการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาตามวงรอบ ๖ เดอืน และ ๑๒ เดอืน 

 ๕. มีการสอบถามความต้องการพัฒนาตนเองเป็นรายบุคคล  ทว่าใน

ห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-๑๙ จึงยังไม่สามารถดำเนินการ

พัฒนาได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

 ๖. มีการกำหนดตัวบ่งช้ีความสำเร็จที่สะท้อนผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์

หรือเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาของแผนพัฒนา 

 ๗. มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนนิการอย่างชัดเจน 

เอกสารหมายเลข ๖ 

ผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจาก สศป. 



๑๐๕ | ห น้ า  

 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง ระดับการประเมิน การบรรลุเป้าหมาย 

>๓.51 ๕.๐๐ ดมีาก บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความสำคัญกับการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา และให้ความร่วมมือในการดำเนนิงานเป็นอย่างดี 

๒. กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางมีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพที่

ชัดเจน  และถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานปกติ 
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ส่วนที่ 3 

สรุปผลการประเมนิตนเองและแนวทางการพัฒนา 
 

3.1 สรุปผลการประเมินตนเอง 

 จากการตรวจประเมินตนเอง 20 ตัวบ่งชี ้ของกองบังคับการฝกึอบรมตำรวจกลางได้คะแนน

เฉล่ียผลการประเมิน 4.๖๖ อยู่ในระดับ ดีมาก รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน มีดังนี้ 

 

องค์ประกอบ ด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ำหนัก 

คะแนน ระดับ

คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1 

การจัดการเรยีน

การสอน  

 

1.  ผู้เรยีน ๑.  การเตรียมความพร้อมของ

ผู้เรยีน 

5 ๔.๒๕ ดี 

๒.  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 5 ๔.๐๐ ดี 

๓.  ความพึงพอใจของ

ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ต่อการปฏิบัตงิานของผู้สำเร็จ

การศึกษาอบรม 

5 5.๐๐ ดมีาก 

2.  ครู อาจารย์  

ครูฝึก 

๔.  อาจารย์ประจำ 5 ๔.๒๕ ดี 

๕.  อาจารย์พิเศษ 5 ๔.๐๐ ดี 

3.  หลักสูตร  

การเรียน 

การสอน  

การประเมิน

ผู้เรยีน 

6.  การพัฒนาหลักสูตร 

โดยหน่วยศึกษาอบรม 

5 - - 

7.  การจัดการศึกษาอบรม

ตามหลักสูตรที่ส่วนกลาง

กำหนด 

5 5.๐๐ ดมีาก 

8.  กระบวนการจัดการเรียน

การสอน 

5 5.๐๐ ดมีาก 

9.  การประเมินผู้เรียน 5 5.๐๐ ดมีาก 

4.  สิ่งสนับสนุน 

การเรียนรู้ 

๑0.  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน 

5 5.๐๐ ดมีาก 

 รวมน้ำหนัก ๕๐ 4.๖๑ ดีมาก 
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องค์ประกอบ ด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้ำหนัก 
คะแนน 

ระดับ

คุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 2  

งานวิจัย 

นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ ์

5.  งานวิจัย 

นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ 

1๑.  งานวิจัย นวัตกรรม 

สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน 

หรือชุมชน สังคม 

5 ๔.๐๐ ดี 

1๒.  งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์

จริงในพื้นที่ 

5 5.๐๐ ดมีาก 

 รวมน้ำหนัก ๑๐ 4.๕๐ ด ี

องค์ประกอบที่ 3 

การบรกิาร

วิชาการ และทำนุ

บำรุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 

6.  การบริการ

วิชาการ 

13.  การบรกิารวิชาการแก่ชุมชน 

 

5 5.๐๐ ดมีาก 

7.  การทำนุ

บำรุงศิลปะ

และวัฒนธรรม 

14.  ระบบและกลไกการทำนุ

บำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  

5 5.๐๐ ดมีาก 

 รวมน้ำหนัก 10 5.๐๐ ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 

การบรหิารจัดการ 

8.  การ

บรหิาร

จัดการใน

ภาพรวม 

15.  การนำแผนยุทธศาสตร์

การศึกษา สำนักงานตำรวจ

แห่งชาต ิ(พ.ศ.2560 - 2579) 

ไปสู่การปฏิบัติ 

5 ๔.๐๐ ดี 

16.  การบรหิารความเสี่ยง 

 

5 ๔.๐๐ ดี 

17.  การจัดการความรู้ 

 

5 5.๐๐ ดมีาก 

18.  การพัฒนาบุคลากร 5 5.๐๐ ดมีาก 

19.  การบรหิารจัดการเชิง 

ธรรมาภิบาล 

5 5.๐๐ ดมีาก 

20.  ระบบและกลไกการประกัน

คุณภาพการศึกษา 

5 5.๐๐ ดมีาก 

 รวมน้ำหนัก 30 4.๖๗ ดีมาก 

รวมน้ำหนักทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี ้ 100 4.๖๖ ดีมาก 
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3.2 แนวทางการพัฒนา 

 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 20 ตัวบ่งชี้ดังกล่าวข้างต้น ของกองบังคับการ

ฝึกอบรมตำรวจกลาง ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา            

เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี.- 
 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรยีนการสอน: ด้านผู้เรยีน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก.มีการประเมินผู้เรียนทั้งด้านวิชาการและสมรรถภาพทางร่างกาย และมีการนำ

ผลการประเมินมาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้เหมาะกับศักยภาพของ

ผู้เรยีนเป็นรายบุคคล   

2. หลักสูตรต่างๆ ที่  บก.ฝรก.ดำเนินการจัดขึ้นน้ันมีจำนวนมาก  หลากหลาย  และ

ครอบคลุมการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจเกือบทุกด้าน  จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรมในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิด

ประสิทธิภาพการปฏิบัตงิานของบุคลากรของสำนักงานตำรวจแห่งชาตอิย่างแท้จริง 

3. บก.ฝรก.มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่หลากหลาย น่าสนใจ มีความสอดคล้องกับหลักสูตร

และความต้องการของผู้เข้ารับการฝกึอบรม 

4. บก.ฝรก.ได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่าในการกลับมามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนใน

ดา้นวิชาการ  และให้การสนับสนุนในดา้นส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 

5. มีการสรุปผลการประเมินและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบเพ่ือนำข้อมูล

ไปพัฒนาปรับปรุงการจัดหลักสูตรในรุ่นต่อๆไป 

6. ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมจาก บก.ฝรก. มีความรู้ความสามารถ ตลอดจนมีคุณธรรม

จริยธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพ่ือนร่วมงาน และประชาชนผู้รับบริการ  
 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. สัดส่วนปรมิาณผู้เรยีนต่ออาจารย์ที่ปรกึษา มีจำนวนมากเกินไป  เน่ืองจากมีอาจารย์

จาก กอจ.บช.ศ.มาปฏิบัติหน้าที่ ณ บก.ฝรก.จำนวน ๖ คนเท่านัน้  โดยมีอาจารย์จำนวน ๓ คนที่

ปฏิบัตหิน้าที่ตลอดปีงบประมาณ  และอาจารย์อีก ๓ ท่านที่ปฏิบัตหิน้าที ่ ๓ เดอืน แล้วสับเปลี่ยน

อาจารย์อีก ๓ ท่านมาปฏิบัติหน้าที่แทน   
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๒. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  บก.ฝรก.ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคตดิเชื้อ 

COVID-๑๙ จึงทำให้มขี้อจำกัดในการจัดกิจกรรมต่างๆ  ตลอดจนการรับการสนับสนุนจากศิษย์เก่า 

เน่ืองจากต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด 

 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรยีนการสอน: ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. บก.ฝรก.มีอาจารย์ประจำที่มคีวามรู้ความสามารถ และมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ 

หรือประสบการณ์ที่สอดคล้องกับวิชาที่สอน 

2. อาจารย์พิเศษที่ บก.ฝรก.เชิญมาเป็นวิทยากรหลักสูตรต่างๆ น้ันเป็นผู้มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในวิชาที่สอน  

3. บก.ฝรก.ไดรั้บความร่วมมือเป็นอย่างดีกับหน่วยงานภายนอก  ทำให้ได้รับการสนับสนุน

อาจารย์พิเศษตามที่ร้องขอ 

  

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. การนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาอาจจะกระทำได้ไม่

ต่อเน่ือง เน่ืองจาก บก.ฝรก.ไม่มีโครงสร้างกลุ่มงานอาจารย์  อาจารย์ที่สอนแต่ละวิชาส่วนใหญ่เป็น

อาจารย์พิเศษ  

๒. อาจารย์ประจำของ บก.ฝรก.มีจำนวนน้อย(ในส่วนภาควิชาการ) เน่ืองจากเป็นอาจารย์ที่มา

ปฏิบัตงิานจาก กอจ.บช.ศ. ทำให้สัดส่วนของอาจารย์พิเศษเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจำมีมากเกินไปทำ

ให้การบริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมไม่คล่องตัว เน่ืองจากอาจารย์พิเศษจะมีภาระงานประจำ

เดิมอยู่ และหากมีภารกิจพิเศษที่ทำให้อาจารย์พิเศษต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่ ทำให้ต้องมีการเปลี่ยน

ตารางเวลาเรยีนของผู้เรยีนอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครัง้  

 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรยีนการสอน: ด้านหลักสูตรการเรยีนการสอน การประเมินผู้เรยีน 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.ได้รับความไว้วางใจจาก ตร. ให้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ มากมายกว่า

หน่วยฝึกอบรมอื่น เน่ืองจากมคีวามพร้อมในดา้นการจัดการหลักสูตร 

๒. บก.ฝรก.สามารถจัดการฝึกอบรมได้ตามที่หลักสูตรกำหนดทุกหลักสูตรได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

๓. การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ใน บก.ฝรก.เน้นการปฏิบัติจริง ครูผู้สอนมี

เทคนิคการสอนที่หลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไดเ้ต็มตามศักยภาพของตนเอง 
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๔. บก.ฝรก.มีกระบวนการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที่หลากหลายและมี

ประสิทธิภาพตลอดจนได้ทำเทคโนโลยีมาเป็นตัวช่วยให้การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนให้มี

ความสะดวก ประหยัดเวลาและทรัพยากรมากย่ิงขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรยีนการสอน: ด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. บก.ฝรก.มีความพร้อมในด้านอาคารสถานที่  และแหล่งการเรียนรู้  มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการ

เรียนรู้    

๒. บก.ฝรก. ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากศิษย์ปัจจุบันและศิษย์เก่าเป็นอย่างดี 

 

องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย นวัตกรรม: ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. ครู/อาจารย์มีความสามารถในการนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาจัดทำนวัตกรรม

เพ่ือใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ 

 ๒. นวัตกรรมที่จัดทำขึน้เป็นประโยชน์และเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ทำให้การจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ มีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 3. บก.ฝรก.มีความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงาน ชุมชน ในบริเวณรอบ บก.ฝรก. จึงได้รับ 

ความร่วมมือในการดำเนนิกิจกรรมต่างๆ เสมอมา 

 

 จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

 1. บก.ฝรก.มีจำนวนบุคลากรที่เป็นครูและอาจารย์น้อยมาก เมื่อเทียบกับจำนวนหลักสูตร

และภาระงานทำให้มีเวลาจำกัดในการสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือจัดทำงานวิจัย   แ ล ะ ก า รน ำผ ล

การงานวิจัยหรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงได้ไม่ทันในปีงบประมาณ  และระยะเวลา

ในการทำวิจัยฯ  เผยแพร่งานวิจัยฯ  การนำผลการวิจัยฯไปใช้  ตลอดจนการติดตามประเมินการใช้

ประโยชน์จากงานวิจัยฯ ไม่สามารถดำเนินการได้ทันในปีงบประมาณ  
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องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม: ด้านการบรกิาร

วิชาการ 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 1. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับของสังคมและชุมชนใกล้เคียง จึงมีการประสานความร่วมมือ            

ในการพัฒนาชุมชนและดำเนนิกิจกรรมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี  

 2. สามารถให้บริการทางวิชาการ/ วิชาชีพด้านกิจการตำรวจสำหรับหน่วยงานภายนอกได้

อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

 

องค์ประกอบที่ 3 การบรกิารวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม: ด้านการทำนุบำรุง

ศิลปะและวัฒนธรรม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 1. บก.ฝรก.มีกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรตำรวจ         

เป็นจำนวนมากและมีความหลากหลาย 

 2. บุคลากรทุกระดับให้ความร่วมมือร่วมใจในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

และนำไปบูรณาการในการดำเนินชีวิต เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ และคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

 

องค์ประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ:  ด้านการบรกิารจัดการในภาพรวม 

 จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

 ๑. บก.ฝรก.มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษาอย่างครบถ้วน  ซึ่งสอดคล้องกับ

นโยบายของ ตร. ที่ ต้องการให้ยุทธศาสตร์การศึกษา เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานด้าน

การศึกษาอบรม พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติราชการรองรับ ประกอบดว้ยยุทธศาสตร์หลัก ๔ ด้าน คือ 

สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างคุณค่าของหน่วยงาน 

ด้านการศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  การสร้างเครือข่ายหรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 

และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษาของตำรวจ 

 2. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการบรหิารความเสี่ยง  

 3. มีการรายงานผลการดำเนนิงานด้านการบรหิารความเสี่ยงให้แก่หน่วยต้นสังกัดเป็นระยะ 
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 4. บก.ฝรก.เป็นหน่วยที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพ  จึงทำให้สามารถรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่          

ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมาพัฒนาได้ ทั้งในส่วนความรู้ที่ฝังอยู่ในคนที่

ได้จากประสบการณ์ของแต่ละบุคคล  และความรู้ที่ชัดแจ้งที่เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้ 

โดยการจัดทำเป็นรูปเล่ม 

 5. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ  ทำให้บุคลากรได้รับการพัฒนา

ตนเอง  ซึ่งส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิานมากขึน้ 

 ๖. ผู้บริหารมวีิสัยทัศน์และบรหิารงานดว้ยหลักธรรมาภิบาล 

 ๗. บุคลากรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงานและมีคุณภาพชีวิตดี

ขึน้ 

 ๘. ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยให้ความสำคัญกับการดำเนินการประกันคุณภาพ

การศึกษา และให้ความร่วมมือในการดำเนนิงานเป็นอย่างดี ชัดเจน  

 ๙. กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางมีระบบและกลไกในการดำเนินการประกันคุณภาพ         

และถอืเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการปฏิบัตงิานปกติ 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  บก.ฝรก.ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-

๑๙ ทำให้การดำเนนิการยุทธศาสตร์การศึกษาไดรั้บผลกระทบไปดว้ย  โดยเฉพาะในดา้นการจัดการ

ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ  ต้องมีการปรับให้เป็นการฝกึอบรมผ่านระบบออนไลน์มากย่ิงขึ้น  ซึ่งไม่

สามารถรับรองได้ว่าผลการฝึกอบรมจะมีประสทิธิภาพเท่ากับการฝึกอบรม onsite หรือไม ่

๒. บุคลากรที่ดำเนินการเร่ืองบริหารความเสี่ยงมไีม่เพียงพอต่อการปฏิบัตงิาน ซึ่งมีภาระงาน            

ในหน้าที่ต่อคนเกินกำลัง เน่ืองจากมีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย   
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แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง วิธีการดำเนนิการ 
ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

1. สัดส่วนปริมาณผู้เรียนต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

มีจำนวนมากเกินไป  เน่ืองจากมีอาจารย์

จาก กอจ.บช.ศ.มาปฏิบัติหน้าที่  ณ บก.

ฝรก.จำนวน ๖ คนเท่าน้ัน  โดยมีอาจารย์

จำนวน  ๓  ค นที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ ต ลอ ด

ปีงบประมาณ  และอาจารย์อีก ๓ ท่านที่

ปฏิบัติหน้าที่ ๓ เดือน แล้วสับเปลี่ยนอาจารย์

อีก ๓ ท่านมาปฏิบัติหน้าที่แทน 

ขอรับการสนับสนุน

อาจารย์จาก บช.ศ. 

ต.ค. ๖๔ ฝ่ายบรกิาร

การฝกึอบรม 

2. การนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไป

ปรับปรุงและพัฒนาอาจจะกระทำได้ไม่

ต่อเน่ือง เน่ืองจาก บก.ฝรก.ไม่มีโครงสร้าง

กลุ่มงานอาจารย์  อาจารย์ที่สอนแต่ละวิชา

ส่วนใหญ่เป็นอาจารย์พิเศษ 

- ขอรับการสนับสนุน

จากกลุ่มงานอาจารย์ 

บช.ศ.  

- ขออัตราตำแหน่ง

เพ่ิมเตมิจาก บช.ศ. 

ต.ค. ๖๔ ฝ่ายอำนวยการ/  

ฝ่ายบริการ

การฝึกอบรม 

3. อาจารย์ประจำของ บก.ฝรก.มีจำนวนน้อย

(ในส่วนภาควิชาการ) เน่ืองจากเป็นอาจารย์

ที่มาปฏิบั ติงานจาก กอจ.บช.ศ. ทำให้

สัดส่วนของอาจารย์พิเศษเมื่อเทียบกับ

อาจารย์ประจำมีมากเกินไปทำให้การ

บริหารจัดการหลักสูตรการฝึกอบรมไม่

คล่องตัว เน่ืองจากอาจารย์พิเศษจะมีภาระ

งานประจำเดิมอยู่ และหากมีภารกิจพิเศษที่

ทำให้อาจารย์พิเศษต้องรีบไปปฏิบัติหน้าที่ 

ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนตารางเวลาเรียนของ

ผู้เรยีนอย่างกะทันหันอยู่บ่อยครัง้ 

ขอรับการสนับสนุน

อาจารย์จาก บช.ศ. 

ต.ค. ๖๔ ฝ่ายบรกิาร

การฝึกอบรม 
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ข้อเสนอแนะจากการประเมินตนเอง วิธีการดำเนนิการ 
ระยะเวลา

ดำเนนิการ 
ผู้รับผดิชอบ 

4. บก.ฝรก.มีจำนวนบุคลากรที่ เป็นครูและ

อาจารย์น้อยมาก เมื่อ เทียบกับจำนวน

หลักสูตรและภาระงานทำให้มีเวลาจำกัดใน

การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือจัดทำงานวิจัย

และการนำผลการงานวิจัยหรือนวัตกรรมไป

ใช้ประโยชน์และพัฒนาปรับปรุงได้ไม่ทันใน

ปีงบประมาณและระยะเวลาในการทำวิจัยฯ  

เผยแพร่งานวิจัยฯ  การนำผลการวิจัยฯไป

ใช้  ตลอดจนการติดตามประเมินการใช้

ป ระ โยช น์ จากงานวิ จั ย ฯ  ไม่ ส าม ารถ

ดำเนนิการได้ทันในปีงบประมาณ 

ขอรับการสนับสนุน

อาจารย์จาก บช.ศ. 

ต.ค. ๖๔ ฝ่ายบรกิาร

การฝึกอบรม 

5. ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  บก.ฝรก.

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค 

COVID-๑ ๙  ท ำ ให้ ก า ร ด ำ เ นิ น ก า ร

ยุทธศาสตร์การศึกษาได้รับผลกระทบไป

ดว้ย  โดยเฉพาะในดา้นการจัดการฝึกอบรม

หลักสูตรต่างๆ  ต้องมีการปรับให้เป็นการ

ฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์มากย่ิงขึ้น  ซึ่ง

ไม่สามารถรับรองได้ว่าผลการฝึกอบรมจะมี

ประสิทธิภาพเท่ากับการฝึกอบรม onsite 

หรือไม่ 

ปรับแผนการ

ฝึกอบรมตาม

สถานการณ์ 

ต.ค.๖๔ - 

ก.ย.๖๕ 

ฝ่ายบริการ

การฝึกอบรม/

ฝ่ายปกครอง

และกจิการ

การฝึกอบรม 

6. บุคลากรที่ดำเนินการเร่ืองบริหารความ

เสี่ยงมีไมเ่พียงพอต่อการปฏิบัตงิาน ซึ่งมี

ภาระงานในหน้าที่ต่อคนเกินกำลัง เน่ืองจาก

มีภาระงานอื่นที่ต้องปฏิบัติด้วย   

ขอรับการสนับสนุน

กำลังพลเพ่ิมเติมจาก 

บก. 

ต.ค.-พ.ย.

๖๔ 

งาน

ยุทธศาสตร์ฯ 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
 

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set) 

หน่วยศึกษาอบรมกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง.S 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน 

คร้ังแรก 
พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลทั่วไป      
๑.  จำนวนผู้บริหาร      

๑.๑ ผบก. คน - 1 1  
๑.๒ รอง ผบก. คน - 4 3  
๑.๓ ผกก. คน ๑ 4 3  
๑.๔ รอง ผกก. คน ๒ 6 4  

๒.  จำนวนครู/อาจารย์ทั้งหมด      
๒.๑ บุคลากรท่ีดำรงตำแหน่งครู/อาจารย์ คน ๘ 4 3  

๒.๒ บุคลากรท่ีทำหน้าท่ีครูฝึก คน ๓๒ 10 15  
๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารย์

และครูฝึก 
  

  
 

๓.๑ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี คน ๖๑ 6 ๔  
๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน ๘๐ 14 1๓  
๓.๓ ระดับปริญญาโท คน ๑๗ 4 ๓  
๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - 1 1  
๓.๕  อื่น ๆ คน - - -  

๔. จำนวนอาจารย์พิเศษ      
๔.๑ ภายใน คน ๘ 39 55  

๔.๒ ภายนอก คน ๙๗ 165 132  
๕. จำนวนบุคลากรสายสนับสนนุ      

บุคลากรสายสนับสนนุ คน - 111 62  
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รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีที่ประเมิน 
คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

๖. จำนวนผูส้ำเร็จการฝึกอบรม      

๑) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) คน 357 3๙๗ 359  

๒) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ปีข้ึนไป 
เพื่อเล่ือนตำแหน่งและเล่ือนยศแบบ
เล่ือนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศร.ต.อ. 
(กดต.)(อก.) 

คน 210 174 125  

3) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
ช้ันประทวนยศ ด.ต.อายุ 53ปีข้ึนไป 
เพื่อเล่ือนตำแหน่งและเล่ือนยศแบบ
เล่ือนไหลเป็นช้ันสัญญาบัตรถึงยศร.ต.อ. 
(กดต.)(สส.) 

คน - 96 -  

4) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม (ประทวน) 

คน 40 36 39  

5) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการสืบสวน 
(ประทวน) 

คน 48 41 36  

6) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน 
(ประทวน) 

คน - - -  

7) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการจราจร 
(ประทวน) 

คน 38 35 37  

8) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรงานธุรการ และ
กำลังพล (ประทวน) 

คน 40 36 27  
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9) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนข้าราชการ
ตำรวจเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกำลังพล 
7 สายงาน หลักสูตรการเงินงบประมาณ 
(ประทวน) 

คน 92 85 85  

10) หลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน
ข้าราชการตำรวจเพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพกำลังพล 7 สายงาน 
หลักสูตรการส่งกำลังบำรุง (ประทวน) 

คน - 87 75  

๑1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจ
และบุคคลท่ีบรรจุหรือโอนมาเป็น
ข้าราชการตำรวจช้ันประทวน (กอป.) 

คน - 156 -  

๑2) หลักสูตรชัยยะพื้นฐาน คน - - -  

๑3) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าท่ี
ปกครองโรงเรียน(ประทวน) 

คน - 30 56  

14) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าท่ี
ปกครองโรงเรียน(สัญญาบัตร) 

คน - 20 -  

15) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าท่ี
ปกครองโรงเรียน รุน่ท่ี 1 

คน - - 46  

16) หลักสูตรการฝึกอบรมสำหรับผู้ทำหน้าท่ี
ปกครองโรงเรียน รุน่ท่ี 2 

คน - - -  

๑7) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา คน - 55 40 รุ่นท่ี 106 

18) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา  คน - - 40 รุ่นท่ี 107 

๑9) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า คน - - -  

20) หลักสูตร สว. คน - 402 -  

21) หลักสูตร สว. คน - 395 -  

22) หลักสูตร สว.รุ่น 210 คน - - -  

23) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันประทวน)รุ่นท่ี 1 

คน - - -  

๒4) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันประทวน)รุ่นท่ี 2 

คน - - -  
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๒5) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันสัญญาบัตร)รุ่นท่ี 1 

คน - - -  

๒6) หลักสูตรการปรับพื้นฐานยุทธวิธีตำรวจ
ระดับครูฝึก (ช้ันสัญญาบัตร)รุ่นท่ี 2 

คน - - -  

๒7) หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย  
(ฝ่ายสืบสวน) รุ่นท่ี 1 

คน - - -  

28) หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย 
(ฝ่ายสืบสวน) รุ่นท่ี 2 

คน - - -  

๒9) หลักสูตรต่อต้านการก่อการร้าย  
(ฝ่ายปฏิบัติการสายตรวจ) 

คน - - -  

30) โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ี และยุทธวิธี (Officer Survival 
and Tactics/O.S.T.) รุ่นท่ี ๑ 

คน - 39 -  

31) โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ี และยุทธวิธี (Officer Survival 
and Tactics/O.S.T.) รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

32) โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ี และยุทธวิธี (Officer Survival 
and Tactics/O.S.T.) รุ่นท่ี ๓ 

คน - 40 -  

33) โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ี และยุทธวิธี (Officer Survival 
and Tactics/O.S.T.) รุ่นท่ี ๔ 

คน - 40 -  

34) โครงการฝึกอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าท่ี และยุทธวิธี (Officer Survival 
and Tactics/O.S.T.) รุ่นท่ี ๕ 

คน - 40 -  

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

คน - 40 -  

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

คน - 40 -  

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

คน - 40 -  
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๓8) โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจค้นและ
ปฏิบัติการในอาคาร (Building Entry & 
Close Quarter Battle/C.Q.B.) รุ่นท่ี 4 

คน - 40 -  

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

คน - 40 -  

 40) โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะ
และการควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร 
(V.S.O.C.) รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

41) โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและ
การควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (V.S.O.C.) 
รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

42) โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและ
การควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (V.S.O.C.) 
รุ่นท่ี ๓ 

คน - 40 -  

43) โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและ
การควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (V.S.O.C.) 
รุ่นท่ี ๔ 

คน - 40 -  

๔4) โครงการฝึกอบรมการหยุดยานพาหนะและ
การควบคุมผู้ขับขี่/ผู้โดยสาร (V.S.O.C.) 
รุ่นท่ี ๕ 

คน - 40 -  

๔5) โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

๔6) โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

๔7) โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุ่นท่ี ๓ 

คน - - -  

๔8) โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุ่นท่ี ๔ 

คน - - -  

๔9) โครงการฝึกอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ 
คนแรก (First Responder) รุ่นท่ี ๕ 

คน - - -  

50) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 
Care/TCCC) รุน่ท่ี ๑ 

คน - 40 -  
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51) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 
Care/TCCC) รุน่ท่ี ๒ 

คน - 40 -  

52) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 
Care/TCCC) รุน่ท่ี ๓ 

คน - - -  

53) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 
Care/TCCC) รุน่ท่ี ๔ 

คน - - -  

๕4) โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทาง
ยุทธวิธี (Tactical Combat & Casualty 
Care/TCCC) รุน่ท่ี ๕ 

คน - 40 -  

๕5) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(Basic Firearms) รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

๕6) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(Basic Firearms) รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

๕7) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(Basic Firearms) รุ่นท่ี ๓ 

คน - 39 -  

๕8) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(Basic Firearms) รุ่นท่ี ๔ 

คน - 40 -  

๕9) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นพื้นฐาน 
(Basic Firearms) รุ่นท่ี ๕ 

คน - 40 -  

60) โครงการฝึกอบรมหลักเบ้ืองต้นการ 
ยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course)  
รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

61) โครงการฝึกอบรมหลักเบ้ืองต้นการ 
ยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course)  
รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

62) โครงการฝึกอบรมหลักเบ้ืองต้นการ 
ยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course)  
รุ่นท่ี ๓ 

คน - 40 -  
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63) โครงการฝึกอบรมหลักเบ้ืองต้นการ 
ยิงปืนลูกซองและ ปืนยาวทางยุทธวิธี 
(Basic Shotgun and Rifle Course)  
รุ่นท่ี ๔ 

คน - 40 -  

64) โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

๖5) โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

๖6) โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๓ 

คน - 40 -  

๖7) โครงการฝึกอบรมทักษะการขับรถยนต์
ปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รุ่นท่ี ๔ 

คน - 40 -  

๖8) โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต(Crisis Negotiation) 
รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

๖9) โครงการฝึกอบรมการเจรจาต่อรองบุคคล
ในภาวะวิกฤต(Crisis Negotiation)   
รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

70) โครงการฝึกอบรมการอารักขา 
บุคคลสำคัญ (VIP Protection) รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

71) โครงการฝึกอบรมการอารักขา 
บุคคลสำคัญ (VIP Protection) รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

72) โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

73) โครงการฝึกอบรมการป้องกันการโจมตี
เป้าหมายอ่อนแอ (Preventing Attack 
on Soft target)  รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

๗4) โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับก้าวหน้า (Advanced Crisis 
Management) รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

๗5) โครงการฝึกอบรมการบริหารวิกฤตการณ์
ระดับก้าวหน้า (Advanced Crisis 
Management) รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  
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๗6) โครงการฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์พิเศษ
สำหรับการควบคุมฝูงชน 

คน - 40 -  

๗7) โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue)  รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

๗8) โครงการฝึกอบรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (Rescue)  รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

๗9) โครงการฝึกอบรมการขับขี่รถยนต์
ขับเคล่ือน 4 ล้อ (4 x W Drive) 

คน - - -  

80) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง 
(Advanced Firearms) รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

81) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง 
(Advanced Firearms) รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

82) โครงการฝึกอบรมการยิงปืนพกขั้นสูง 
(Advanced Firearms) รุ่นท่ี ๓ 

คน - - -  

83) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF) รุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

84) โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ 
ผู้บังคับใช้กฎหมาย (English for Law 
Enforcement : ELF)  รุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

85) โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบ 
ขบวนยานยนต์ (Motorcade)  รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

86) โครงการฝึกอบรมการฝึกขับรถแบบ 
ขบวนยานยนต์ (Motorcade)  รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

๘7) โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้น 
จากการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์ 
(Motorcade Ambush Survival : MAS) 
รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

๘8) โครงการฝึกอบรมฝึกการรอดพ้น 
จากการซุ่มโจมตีขบวนยานยนต์  
(Motorcade Ambush Survival : MAS) 
รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  
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ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

๘9) โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ติดตาม
จับกุมคนร้าย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : PTPC ) 
รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

90) โครงการฝึกอบรมยุทธวิธีไล่ติดตาม
จับกุมคนร้าย( Police Tactical 
Pursuit and Containment : PTPC ) 
รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

91) โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ 
(Use of Force : UOF) รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

92) โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติของเจ้าหน้าท่ี
ตำรวจเพื่อแก้ไขสถานการณ์ 
(Use of Force : UOF) รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

๙3) โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม 
ฝูงชนรุ่นท่ี ๑ 

คน - 40 -  

๙4) โครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุม 
ฝูงชนรุ่นท่ี ๒ 

คน - 40 -  

๙5) โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ 
รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

๙6) โครงการฝึกอบรมครูสอนขับรถยนต์ 
รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  

๙7) โครงการฝึกทักษะการขี่จักรยาน 
แบบสายตรวจชุมชน รุ่นท่ี 1 

คน - 40 -  

98) โครงการฝึกทักษะการขี่จักรยาน 
แบบสายตรวจชุมชน รุ่นท่ี 2 

คน - 40 -  

99) โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จำลองสำหรับครูฝึก  
(Reality Scenario) รุ่นท่ี ๑ 

คน - - -  

100) โครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จำลองสำหรับครูฝึก  
(Reality Scenario) รุ่นท่ี ๒ 

คน - - -  
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101) โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อม
หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช.  
ของตร. (SWAT) 

คน - - -  

102) โครงการฝึกอบรมครูฝึกการยิงปืนพก 
(PistolShootingInstructor 
Course/P.S.I.C) รุ่นท่ี 1 

คน - - -  

103) โครงการฝึกอบรมครูฝึกการยิงปืนพก 
(PistolShootingInstructor 
Course/P.S.I.C) รุ่นท่ี 2 

คน - - -  

104) โครงการฝึกอบรมครูฝึกระดับ 
การใช้กำลังของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
(Use of Force For TOT) รุ่นท่ี 1 

คน - - -  

105) โครงการฝึกอบรมครูฝึกระดับ 
การใช้กำลังของเจ้าหน้าท่ีตำรวจ  
(Use of Force For TOT) รุ่นท่ี 1 

คน - - -  

106) โครงการฝึกอบรมทักษะสายตรวจ
จักรยานยนต์ รุ่นท่ี 1 

คน - 40 -  

107) โครงการฝึกอบรมทักษะสายตรวจ
จักรยานยนต์ รุ่นท่ี 2 

คน - 40 -  

108) โครงการฝึกร่วมตำรวจหน่วยปฏิบัติการ
พิเศษระหว่างประเทศไทย, สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพพม่าและราชอาณาจักร
กัมพูชา 

คน - - -  

109) โครงการเพื่อเตรียมความพร้อมการเข้า
ร่ วมแข่ งขัน  World Police Service 
PistolShootingChampionship 2018 

คน - - -  

110) โครงการฝึกอบรมตำรวจมหาดเล็กฯ คน - - -  

๗. รายรับ      
๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน บาท ๑๔,๓๑๕,๙๓๓.00 80,142,313.13 82,333,306.02  

๗.๒ จากแหล่งอื่นๆ บาท - - -  

๘. รายจ่าย      

๘.๑ เงินเดือน บาท ๒๖,๐๒๙,๗๕๔.๙๔ - -  

๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท ๗,๗๐๖,๑๑๕.00 - -  
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๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและ 
พัฒนานวัตกรรม 

บาท - 
- - 

 

๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - -  

๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - -  

๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท  - -  

๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก บาท ๑,๒๗๕,๔๘๕.๒๗ - -  

๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม 
ผู้เข้ารับการอบรม 

บาท - - -  

๘.๗ ค่าสาธารณูปโภค บาท ๑,๖๒๙,๒๐๙.๙
๗ 

8,755,673.45 4,689,765.68  

๘.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท - - -  

๘.๙ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง บาท ๓๔๖,๖๐๐,๔๒๓.๒
๐ 

504,983 34,149,430  

- ค่าเส่ือมราคา บาท ๖๘,๖๕๖,๗๒๗.๔๕ - -  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      

๑๐.๑จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

คน 1,466 867 1,805  

๑๐.๒ จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาอบรม คน 1,461 4,194 1,805  
๑๑. การจัดการเรียนการสอน      
๑๑.1 จำนวนครู/อาจารย์ประจำท่ีบรรจุตามเลขท่ี

ตำแหน่งแยกตามกลุ่มวิชา 
คน - 3 3  

๑๑.๑.๑ กฎหมาย คน ๔ - -  
๑๑.๑.๒ ป้องกันปราบปราม 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 การฝึก คน ๑ 3 3  



๑๒๗ | ห น้ า  
 

 SAR กองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง ปีงบประมาณ พ.ศ.25๖๔ 

 

รายการข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีที่ประเมิน 
คร้ังแรก 

พ.ศ.๒๕๔๖ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖3 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖4 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ 
ตัวบ่งชี้ 

๑๑.๒  จำนวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญผู้เช่ียวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคธุรกิจหรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อยกว่า ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง - 22 ๑๐  

๑๑.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้สำเร็จการศึกษา
อบรมต่อคุณภาพการสอนของครู/อาจารย์ 

ระดับ 
(๕ ระดับ) 

- 4.73 4.56  

๑๑.๔ จำนวนกิจกรรม/โครงการพัฒนาผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรม 

คน ๑๐ 4 ๒  

๑๒. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของครู/
อาจารย์และครูฝึก 

     

จำนวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์งานวิจัยท่ีเป็น
การพัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของ
ครู /อาจารย์  และครู ฝึ ก และงานวิ จัยเพื่ อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

ช้ิน - 3 1  

๑๓. การบริการทางวิชาการ      
จำนวนกิจกรรม/โครงการท่ีให้บริการทาง 
วิชาการท่ีตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

กิจกรรม
โครงการ 

๑ ๑ ๑  

๑๔. การบริหารและการจัดการ      
๑๔.๑ จำนวนครู/อาจารย์ และครูฝึกท่ีได้รับการ

พัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี) 
คน ๕ 25 ๒๑  

๑๔.๒ จำนวนบุคลากรสายงานสนับสนุนท่ี 
 ได้รับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี) 

คน - 132 ๗๘  

๑๔.๓ จำนวนโครงการท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 

โครงการ ๒ 2 2  

 
 

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

         พล.ต.ต. 
(ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง) 

ผบก.ฝรก. 



กองบังคับการฝ
กอบรมตํารวจกลาง
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