
 
 

รายงานการประเมินตนเอง 

(Self – Assessment Report : SAR) 

๑.หลักสูตร การฝึกอบรมตำรวจชั้นประทวนยศดาบตำรวจ อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตำแหน่ง และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตำรวจเอก “กดต.” 
สายงานป้องกันปราบปราม (ปป.) 

2.หลักสูตรนักเรียนนายสบิตำรวจประจำปีงบประมาณ 2563 

๓.หลักสูตรการทำลายวตัถุระเบดิ สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิรุ่นที่ ๑/๒๕๖๔ 

๔.หลักสูตรการทำลายวตัถุระเบดิ สำนักงานตำรวจแห่งชาต ิรุ่นที่ ๑๖ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
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คำนำ 
 

 
 กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนได้จัดทำรายงาน 
ผลการประเมินตนเอง ( Self - Assessment Report : SAR )  ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพื่อแสดงถึง
ความต่อเนื่องในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม  

จากการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐานทำให้หน่วยได้รับทราบประเด็นท่ีเป็นข้อท่ีจะ
นำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามวัตถุประสงค์และปณิธานของหน่วยฝึกอบรมท่ีกำหนดไว้ว่า “มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพัฒนาสู่สากล”  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวมต่อไป   
 
 
 
 
 

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
 กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
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สารบญั 

           หน้า 
คำนำ ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลเบ้ืองต้นและสภาพการดำเนินการของหน่วยศึกษาอบรม ๑ 
ส่วนท่ี ๒  ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งช้ี 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ๖ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 9 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ  
   การศึกษาอบรม ๑1 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ อาจารย์ประจำ 13                                                          

            ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ อาจารย์พิเศษ 15 
            ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม 17 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรท่ีส่วนกลางกำหนด    ๑8  
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 20 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ การประเมินผู้เรียน 22 

           ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน 24  
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีนำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม 26 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นท่ี ๒8 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ การบริการวิชาการแก่ชุมชน       29 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย    ๓1 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕ การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
        (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ไปสู่การปฏิบัติ     ๓3 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖ การบริหารความเส่ียง       ๓5 
   ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๗ การจัดการความรู้        ๓7 
       ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๘ การพัฒนาบุคลากร        ๓9 
       ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙ การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล      ๔1 
       ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๐ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา     ๔3 
ส่วนท่ี ๓  สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา                                   ๔6 



   ค  
    บทสรุปผู้บริหาร 

 
     กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงาน
ในสังกัดกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  มีภารกิจหลักดำเนินการฝึกอบรม
เกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง  และภารกิจในการให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมครูฝึก และ
วิทยากรใหก้ับหน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  หน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนตามร้องขอ  

    ในปี ๒๕๖4 หน่วยมีความมุ่งหมายหลักท่ีจะพัฒนาให้ผู้ท่ีผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ   
เป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกาย จิตใจ และเป็นผู้ท่ีมีวินัย ตลอดจนสามารถเป็นผู้นำหน่วยท่ีดี 
มีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้  หน่วยฝึกอบรมได้ดำเนินการทบทวนปณิธานของหน่วยให้เหมาะสมกับ
สภาวการณ์ ท่ี เป ล่ียนแปลงไป  คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบจึงได้ร่วมกันพิจารณาให้ ใช้ปณิธาน              
คือ “มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพัฒนาสู่สากล” หน่วยได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ทุกฝ่ายได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ท่ีใช้สำหรับทำการเรียน
การสอน ตามท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ และมกีารแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
     แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอยู่บ้างในหลายๆ 
ประการ เช่น การโยกย้ายปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานในระหว่างปีงบประมาณ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ เป็นต้น 
จึงเป็นเหตุให้การดำเนินงานในบางช่วงเกิดความชะงักหรือติดขัดได้ แต่หน่วยศึกษาอบรมได้พยายาม
บริหารจัดการและดำเนินการให้ดีท่ีสุด เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและผู้ท่ีรับ
บริการอื่นๆ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสำคัญ  
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ส่วนท่ี  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพการดำเนินงานของสถานศึกษา 

 
๑.๑   ชื่อสถาบัน  กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
 

๑.๒   สถานที่ต้ัง  เลขท่ี ๑๒๘๑  (ค่ายพระรามหก)  ถนนเพชรเกษม  อ.ชะอำ  จ.เพชรบุรี  ๗๖๑๒๐ 
 

๑.๓   ปีที่ให้ข้อมูล  ปี พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
 

๑.๔  ประวัติการก่อต้ัง 
 กองกำกับการ1กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ต้ังอยู่ในบริเวณ 
อาณาเขต พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน บ้านห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างจากอำเภอ
ชะอำประมาณ 10 กิโลเมตร เดิมพื้นท่ีแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับระหว่างฤดูร้อนของพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ใน พ.ศ.2467-2468 หลังจากพระองค์ได้เสด็จสวรรคตใน พ.ศ.2468 พระราช
นิเวศน์มฤคทายวัน จึงได้ปล่อยท้ิงให้รกร้าง ต่อมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.2490 ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการก่อการร้ายการแผ่อิทธิพลลัทธิคอมมิวนิสต์จาก
ภายนอกประเทศจึงได้แบ่งกำลังส่วนหนึ่งจากค่ายนเรศวรมาทำการฝึกอบรมกำลังพลในการต่อต้านและ
ปราบปรามการก่อการรร้าย โดยได้อาศัยอาคารส่วนต่างๆ และบริเวณพระราชนิเวศน์มฤคทายวันแห่งนี้เป็น
สถานท่ีฝึกอมรม 
 ในปี  พ.ศ.2503  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี 9) ทรงมีพระบรมราชานุญาต ให้
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใช้พื้นท่ีซึ่งเป็นท่ีต้ังของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จัดต้ังเป็น ศูนย์ฝึก
มฤคทายวัน เพื่อดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ จนกระท่ังเมื่อวันท่ี 22 เมษายน พ.ศ.2515               
ศูนย์ฝึกแห่งนี้จึงได้รับการจัดแบ่งส่วนราชการเป็นกองกำกับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน และในวันท่ี 28 สิงหาคม พ.ศ.2516 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้
ทรงพระกรุณาเปิดอาคารท่ีทำการถาวรแห่งนี้ขึ้น    
 ต่อมาในวันท่ี 11 กรกฎาคม พ.ศ.2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี 9) ทรงโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามศูนย์ฝึกมฤคทายวันว่า “ค่ายพระรามหก” และเสด็จทรงเจิมป้ายเมื่อวัน ท่ี 5 
มิถุนายน พ.ศ. 2523 ซึ่งชาวค่ายพระรามหก จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาค่ายฯ จวบจนปัจจุบัน 
 ในวันท่ี 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี 10) ทรง
พระราชทานโฉนดท่ีดิน จำนวน 1,244 ไร่ 24.2 ตารางวา ให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

๑.๕   ปณิธาน  
 “มีความรู้ คู่คุณธรรม นำพัฒนาสู่สากล” 
 

๑.๖   วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะข้าราชการตำรวจ 
 

๑.๗   ภารกิจ 
 ๑.๗.๑ ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์    
 ๑.๗.๒ บริหารจัดการด้านการฝึกให้ตำรวจตระเวนชายแดนท้ังระดับหน่วยและบุคคลอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ หน้าท่ี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องและคุณลักษณะของ
หน่วย  ตลอดจนจัดการฝึกให้แก่ตำรวจหน่วยอื่น  สนับสนุนการฝึกประชาชนและเยาวชน 



๒ 
 

 ๑.๗.๓ พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานท่ีฝึก ครูฝึก หลักสูตรการฝึก  
เครื่องช่วยฝึกและส่ิงอำนวยความสะดวกในการฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
  ๑.๗.๔ ดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุง
ระบบงาน การประสานงานและวิธกีารในการปฏิบัติเพื่อสนองแนวพระราชดำริอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ดำเนินงานในโครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๗.๕ สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
ท่ีต้ังหน่วยและพื้นท่ีฝึก หรือพื้นท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๗.๖ ดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวในหน่วยฝึกเป็นชุมชนท่ีใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรัก ความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พึ่งตนเองได้  สามารถดำเนิน
วิถีชีวิตตามอุดมการณ์ตำรวจตระเวนชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๑.๘   วัตถุประสงค ์
 ๑.๘.๑ เพื่อฝึกอบรมและผลิตข้าราชการตำรวจให้เป็นผู้ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ  
มีความรู้ความสามารถ  มีระเบียบวินัยพร้อมด้วยคุณธรรม   
 ๑.๘.๒ เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและอื่นๆ ให้แก่กองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่นๆ ตามร้องขอ 
 

๑.๙ อัตลักษณ์ 
 ผู้นำทางยุทธวิธี คือ ผู้นำหน่วยท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของหน่วยฝึกอบรม 
๑.๑๐ เอกลักษณ์  
 โรงเรียนผู้นำหน่วย เป็นหน่วยฝึกอบรมข้าราชการตำรวจช้ันสัญญาบัตรของกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน ให้มีความเป็นผู้นำหน่วยทางยุทธวิธี 
๑.๑๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๔  กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน  ได้เปิดดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่ข้าราชการตำรวจ  ข้าราชการอื่น  ดังนี้ 
  ๑.๑๑.๑  หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมประจำปี  

- กดต. สายงานป้องกันปราบปราม ระหว่างวันท่ี 4 ม.ค. – 26 มี.ค. 64 จำนวน 
115 นาย  

- นสต. 1/2563 ระหว่างวันท่ี 1 ก.พ. 63 – 31 ก.ค. 64 จำนวน 100 นาย 
- นสต. 1/2564 ระหว่างวันท่ี 1 เม.ย. 64 – 30 ก.ย. 65 จำนวน 99 นาย 
- ทำลายวัตถุระเบิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นท่ี 1/2564 (ตชด.) ระหว่าง

วันท่ี 17 พ.ค.  – 20 ส.ค. 64 จำนวน 50 นาย 
- ทำลายวัตถุระเบิด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รุ่นท่ี 16 (สพ.) ระหว่างวันท่ี 14 

มิ.ย. 64 – 17 ก.ย. 64 จำนวน 64 นาย 
- หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็นครู รุ่นท่ี 17  ระหว่างวันท่ี 4 ก.ค. 64  – 

11 ก.พ. 65 จำนวน ๘๑ นาย 
-  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชำนาญเฉพาะด้าน ๕๐ นาย  
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๑.๑๒ ข้อมูลเก่ียวกับครู/อาจารย์/ครูฝึก/บุคลากร 

บุคลากรภายในหน่วยมีท้ังส้ิน จำนวน  11๗  คน  กล่าวคือ เป็นข้าราชการตำรวจช้ัน สัญญาบัตร  
๔๙ คน ข้าราชการตำรวจช้ันประทวน ๖๖  คน ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  ๑ คน และพนักงานราชการ ๑ คน  
  ๑.๑๒.๑ นายตำรวจสัญญาบัตรระดับผู้บริหาร (ผกก., รอง ผกก., สว.และ ผบ.ร้อย)  
จำนวน ๑๒ คน 
  ๑.๑๒.๒ ข้าราชการตำรวจสายฝ่ายอำนวยการและสายสนับสนุน จำนวน ๒๑ คน           
(ช้ันสัญญาบัตร  ๗ คน ช้ันประทวน  ๑๒  คน) 
  ๑.๑๒.3 ข้าราชการตำรวจสายฝ่ายตำแหน่งป้องกันปราบปราม จำนวน 72 คน           
(ช้ันสัญญาบัตร  ๒๗ คน ช้ันประทวน  40  คน) 
  ๑.๑๒.4 ข้าราชการตำรวจทำหน้าท่ีครูฝึก ๒๐ คน (ช้ันสัญญาบัตร ๑๒ คน ช้ันประทวน ๘ คน) 
  ๑.๑๒.5 ข้าราชการตำรวจสายเทคนิค จำนวน 9 คน (ช้ันสัญญาบัตร 3 คน ช้ันประทวน 6 คน) 
  ๑.๑๒.๖  ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ จำนวน  ๑  คน  (พนักงานพิมพ์ดีด) 
  ๑.๑๒.๗  พนักงานราชการ จำนวน  ๑  คน  (พนักงานการศึกษา) 
 

๑.๑๓ ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากร 
    กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีพื้นท่ี  จำนวน 
๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒ ตารางวา ติดทะเลฝ่ังอ่าวไทย โดยทิศเหนือติดหมู่บ้านบางไทรย้อยและวัดบางไทรย้อย 
ทิศใต้ติดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ทิศ
ตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดถนนเพชรเกษม  หมู่บ้านห้วยทรายเหนือและหมู่บ้านหนองคาง 
 

 ๑.๑๓.๑   อาคารและสถานท่ีสำคัญ 
  -  กองร้อยฝึกอบรม    ๔ กองร้อย 
  -  กองร้อยสนับสนุน    ๑ กองร้อย 
  -  อาคารท่ีพักนายตำรวจนักเรียน   ๑ หลัง 
  -  บ้านพักวิทยากร    ๕ หลัง 
  -  อาคารกองกำกับการ    ๑ หลัง 
  -  อาคารห้องประชุม    ๒ หลัง 
  -  อาคารพยาบาล    ๑ หลัง 
  -  อาคารกองรักษาการณ์    ๑ หลัง 
  -  อาคารสูทกรรม    ๑ หลัง 
  -  อาคารผลิตงานหัตถกรรม (โรงมีด)  ๑ หลัง 
  -  อาคารโรงผลิตน้ำด่ืม    ๑ หลัง 
  -  สนามยิงปืนยาวทราบระยะ   ๑ แห่ง   
  -  สนามยิงปืนพก    ๑ แห่ง 
  -  บ้านพัก  ผกก., รอง ผกก.   ๓ หลัง 
  -  บ้านพักข้าราชการตำรวจช้ันสัญญาบัตร  ๔๓ หลัง 
  -  บ้านพักข้าราชการตำรวจช้ันประทวน  ๑๓๔ หลัง 
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๑.๑๔ โครงสร้างองค์กร 
 

 โครงสร้างการบริหารงาน กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
                                             

 

    

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผกก. ๑  บก.กฝ.บช.ตชด. 

รอง  ผกก. ๑   บก.กฝ.บช.ตชด. 

ฝ่ายอำนวยการ 

ศทส. 

ปจว. 

ฝ่ายสนับสนุน 

(กองร้อยที่ ๑) 

ฝ่ายปกครอง 

(กองร้อยที่ ๒ – ๕) 

ชุดเก็บกู้ระเบิด 

งานธุรการกำลังพลคดีวินัยและสวัสดิการ (ธกวส.) 

งานการฝกึและวิชาการ (กฝว.) 

งานแผนและงบประมาณ (ผงป.) 

งานการเงินและส่งกำลังบำรุง (กง.กบ.) 
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๑.๑๕ โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
๑.๑๖ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้เริ่มดำเนินการ
อย่างเป็นระบบต้ังแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ หน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาโดยต่อเนื่อง   
 สำหรับในปี ๒๕๖๔ ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกฝ่ายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถ
ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจจะมีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในบางส่วนท่ีโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี
และสังกัดหน่วยงานใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ อย่างไรก็ตามทุกฝ่ายท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ    
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใหม่ท่ีเข้ามาทดแทน เพื่อให้ดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท้ังนี้เพื่อให้งานการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลสำเร็จตามความมุ่งหมาย  
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ส่วนที่ ๒ 
ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล                                   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์                                                              
๒. ร.ต.อ.เดชา  พิมพาคำ 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 087-391-3648 
E – mail : E – mail :  

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ  
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คุณสมบัติของผู้เรียนท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จแต่ละหลักสูตร  ดังนั้น จึง
ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และนำ
ศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 
ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีคำนึงถึงความแตกต่างเฉพาะของผู้เรียนเป็นเรื่องท่ีสำคัญมากต่อสมรรถนะ ในการ
แสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน  
๒. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนำศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)  
๓. จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้คำปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกำกับติดตามผลลัพธ์

จากผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) 
๔. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นท้ัง ๓ ประเด็น นำสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
๕. นำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่ อให้
ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน 

     มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียน
เข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกันตามแถลงหลักสูตร 
เพื่อกำหนดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการ
เตรียมความพร้อม ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม 
หลักสูตรต่างๆ ตลอดจนได้รับทราบกฎระเบียบ
ข้อบังคับ วินัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวระหว่าง
การฝึกอบรม  

เอกสารหมายเลข ๑ 
- PowerPoint การปฐมนิเทศของแต่ละหลักสูตร 
- ค.แต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบและรายวิชาสำหรับการ
ทดสอบก่อนการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 
- รายงานการทดสอบสมรรถภาพร่างกายแต่ละหลักสูตร 
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ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และนำศักยภาพ
ของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์   
      น ำข้ อมู ลจาก  แบบ บั น ทึกข้ อมู ล
รายบุคคล มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนและนำผลการวิเคราะห์
ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการ
สอน 

เอกสารหมายเลข ๒ 
- แบบกรอกประวัติผู้เรียนรายบุคคลของผู้เข้ารับการฝึกทุกนาย 
(ประวัติส่วนบุคคล) หลักสูตร นสต.63 , หลักสูตร กดต. (ปป.) , 
หลักสูตร EOD. (สพ.) , หลักสูตร EOD. (ตชด.) 
- ผลการทดสอบก่อนเรียนแต่ละหลักสูตร 
- สรุปข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการฝึก 
- ว.ส่ังการปิดประกาศสรุปข้อมูลส่วนบุคคล ท่ีกองร้อยฝ่ายปกครอง 
เพื่อครูอาจารย์นำไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของแต่ละ
หลักสูตร 
- แผนการสอนท่ีนำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนไปประกอบจัดทำ 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา  
และมีระบบและกลไกในการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์จากผู้เรียน  
     มี ระบบการให้ คำปรึกษาและการ
แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และติดตามผล
ลัทธ์จากผู้เรียน ได้แก่ การกำหนดนโยบาย 
แนวทาง ขั้ นตอน  วิ ธี การและผลการ
ดำเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- คำส่ังแต่งต้ังครู อาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสูตรแต่ละหลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตร นสต.63, หลักสูตร กดต. (ปป.) , หลักสูตร EOD. (สพ.) , 
หลักสูตร EOD. (ตชด.) 
- ว.แจ้งกองร้อยรายงานการทำหน้าท่ีครู อาจารย์ท่ีปรึกษา 
- การรายงานการดำเนินงานของครู อาจารย์ 
-คำส่ังแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาหลักสูตร  

จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้น
ทั้ง ๓ ประเด็น นำสู่การปรับปรุงและ
พัฒนา 
    ประเมินผลกระบวนการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน 3 ประเด็น  
1)การเตรียมความพร้อมผู้เรียนแรกเข้า 
2)การวิเคราะห์ผู้เรียน 
3)ระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 

เอกสารหมายเลข ๔ 
- ค.แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร 
- ว.เชิญประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดหลักสูตร 
- ว.ติดตามทางธุรการฝึกอบรม รวมรวมข้อมูลในการวางแผนในการ
ฝึกอบรม 
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรม ปัญหา ข้อขัดข้องของหลักสูตรในรอบปีงบฯ 
- รายงานการประชุมผู้บริหาร กก.๑ ฯ เรื่อง การสรุปการฝึกและ
ทบทวนการฝึก ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- ผลการทดสอบหลังเรียนแต่ละหลักสูตร 
- แบบประเมินความพึงพอใจของครูอาจารย์แต่ละหลักสูตร ในการ
นำผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและศักยภาพของผู้เรียนมาใช้
ประโยชน์ 
- แบบประเมินความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าท่ีของครู อาจารย์ต่อผู้
เข้ารับการฝึกอบรม และคำส่ังแต่งต้ังครูอาจารย์แต่ละหลักสูตร 

 



๘ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
นำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเปน็รูปธรรม 
    ประชุมช้ีแจงการนำผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียน 

เอกสารหมายเลข ๕ 
- รายงานการประชุมบริหาร กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
- หนังสือรายงานปัญหา ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะการฝึกอบรม
ประจำปีงบประมาณ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล                                   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.อนุชิต  เพ็ญสดใส     
๒. ด.ต.ดำรงศักดิ์  ศรีสวัสด์ิ 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 087-023-6247 
E – mail : E – mail :  

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ  
คำอธิบายตัวบ่งชี้  
 หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วนตาม
คุณลักษณะผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. จัดทำแผนก ิจกรรมพ ัฒนาผู ้เร ียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที ่กำหนด (๐.๕ คะแนน) และ  
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)   
 ๒. ดำเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีกำหนดอย่างครบถ้วน 
 ๓. ทุกกิจกรรมท่ีดำเนินการมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (๐.๕  คะแนน)  
และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)   

๔. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) และ 
นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)   
 ๕. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)   
 ๖. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติท่ีเกี่ยวกับภารกิจหน้าท่ีของตำรวจ (๐.๕ คะแนน)   
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
มีการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้อง
กับหลักสูตร   
        ม ีการจัดทำแผนกิจกรรมพ ัฒนาผู ้เร ียน ให ้
สอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสมกับผู้เรียน  

เอกสารหมายเลข ๑ 
- แถลงหลักสูตรของแต่ละหลักสูตร 
ได้แก่ หลักสูตร นสต.63, หลักสูตร กดต. (ปป.) , 
หลักสูตร EOD. (สพ.) , หลักสูตร EOD. (ตชด.) 
- ระเบียบปฏิบัติประจำการฝึกอบรมของ บก.กฝ.บช.ตชด. 
- แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนฯ ของแต่ละหลักสูตร 

 

 



๑๐ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
มีการดําเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู
เรียนที่กําหนดอย่างครบถ้วน         
คณะกรรมการ ได้กำหนดตารางการทำกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมนักเรียน ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 
(๒) กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ๒ 

ครั้ง/สัปดาห์ 
รายงานผลการดำเนินการทุกครั้งหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

เอกสารหมายเลข 2 
- ตารางเรียน/กิจกรรมเสริม 
- ภาพถ่ายกิจกรรม 
 

การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 
      ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน ฯ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- ประเมิน ติดตาม ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแต่

ละกิจกรรมฯ 
- สรุป การประเมินติดตามผลฯของแต่ละกิจกรรม นำ

เรียน ผกก. ทราบ 
- กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ท่ีได้รับการพัฒนา) ในครั้งต่อไป 

เอกสารหรือหลักฐานการจัดทำแผนพัฒนากิจกรรม
ผู้เรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และประเมิน
ผลลัพธ์กิจกรรมในภาพรวม 

เอกสารหมายเลข ๔ 
4.1 แบบฟอร์มการประเมิน ติดตาม ความสำเร็จ ตาม
วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4.2 สรุปการประเมินติดตามผลฯ ของแผนพัฒนา
ผู้เรียน และนำผลลัพธ์ในภาพรวม นำเรียน ผกก.ทราบ 
4.3 แผนพัฒนากิจกรรมผู้เรียนในปีต่อไป 

โครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
วิชาการ วิชาชีพ  ห รือ กิจกรรม ต่างๆ  ที่ ส ร้าง
คุณประโยชน์ให้กับหน่วยศึกษาอบรม  

เอกสารหมายเลข ๕ 
 

ผลงานที่เก่ียวกับภารกิจหน้าที่ของตำรวจ หรือสร้าง
ชื่อเสียงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของศิษย์
ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล และหลักฐานการ
ได้รับรางวัล  

เอกสารหมายเลข ๖ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔ คะแนน  ๔ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล                                   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ 
๒. ส.ต.ท.อนุศาสน์  ช่วยชูหนู 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 082-274-4633 
E – mail : E – mail : planrama6@gmail.com 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการสำรวจ
ความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนั้นๆ ต้ังแต่ ๓ – ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลท่ี
ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน คือ 
  ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทำงาน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตาราง ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  
 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน ่ในกรณีท่ีขนาดประชากร
ไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่  ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ 
สามารถนำมารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านท้ัง ๒ กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม  ต้องได้คะแนน
เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 
 ๔. นำผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อ
พิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 



๑๒ 
 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ 
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการทำงาน 
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เอกสารหมายเลข ๑ 
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรมรูปแบบเอกสาร/
ออนไลน์ แต่ละหลักสูตรท่ีมีการตรวจประเมิน 

 แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกนหรือของทาโร  
ยามาเน่  
- หนังสือส่งแบบสอบถามสำหรับผู้บังคับบัญชา, เพื่อนร่วมงานและ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ของผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. และหลักสูตร
อื่น  ๆ

เอกสารหมายเลข ๒ 
- หนังสือประสานจัดส่งแบบประเมินไปยัง
หน่วยต้นสังกัดของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความ
พึงพอใจของแต่ละกลุ่ม  ต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ  
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมท้ัง  ๓ หลักสูตร
กลับคืนมาแล้ว ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมิน ๓ ด้าน  

เอกสารหมายเลข ๓ 
- เอกสารสรุปข้อมูลตามแบบประเมินท่ีได้รับ
กลับคืนมาของแต่ละหลักสูตร ครอบคลุมท้ัง 
3 ด้าน และวิเคราะห์ประเด็นปัญหา พร้อม
ข้อเสนอแนะ 

มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
เสนอผู้ บั งคับบัญชาสูงสุ ดของหน่วยเพื่ อพิ จารณาและให้
ข้อเสนอแนะ 
          เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจเรียบร้อย
แล้ว ได้จัดทำบันทึกนำเรียน ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อรับทราบ
และส่ังการ ให้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป 
ในแต่ละหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข ๔ 
- เอกสารบันทึกเสนอรายงานผลประเมิน
ความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะของแต่
ละหลักสูตรนำเรียน ผกก.ฯ 

นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการ
พัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
    - ได้นำข้อส่ังการ นำมาขับเคล่ือนการปฏิบัติ เพื่อร่วมกันพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยจัดทำ ใน
ลักษณะแผนพัฒนาการเรียนการสอน   

เอกสารหมายเลข ๕ 
- รายงานการประชุมนำผลการประเมินมา
พัฒนาปรับปรุงกระบวนการเตรียมความ
พร้อมผู้เรียนในรุ่นต่อไป ตามแนวทางท่ี ผกก.ฯ 
เสนอแนะ 
- หนังสือแจกจ่ายสรุปผลการประเมินความพึง
พอใจ และแนวทางการพัฒนาปรังปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน กับหน่วยที่เกี่ยวข้อง 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 4.5 คะแนน 4.5 คะแนน บรรลุ 



๑๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ อาจารย์ประจำ  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ  
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล                                   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ด.ต.ประมวล  ตรีสัพท์ 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : ๐๘๖-๓๖๖-๓๘๘๕ 
E – mail : E – mail :  
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์เป็นปัจจัยท่ีสำคัญของการผลิตผู้ศึกษาอบรม ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจำ เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร และเพื่อให้ทราบข้อมูล
ป้อนกลับจากความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ดัชนีนี้ถือเป็นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input) เนื่องจากเช่ือว่าคุณภาพอาจารย์และ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีดีจะมีผลทำให้คุณภาพของผู้เรียนดีด้วย 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. อาจารย์ประจำทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอน  

๒. อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำส่ือการสอน หรือเอกสารตำรา หรือบทความทางวิชาการ  หรือ            
e-Learning ไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อคนต่อปี    

๓. จำนวนอาจารย์ประจำร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจำท้ังหมด มีเทคนิคการสอน  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT/ PBL / การจำลองสถานการณ์ เป็นต้น  

๔. อาจารย์ประจำทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน (๐.๕ คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน)  โดยมีผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)    

๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจำท้ังหมด ต้องมีผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนา      
(๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

   อาจารยประจําทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือ 
ประสบการณ ที่สอดคลองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
    มี จัดทำบัญ ชีรายช่ือท้ังหมดของครู ฝึกพรอมประวั ติยอ 
และเอกสารหลักฐานท่ีแสดงประสบการณการทํางาน (ยศ ช่ือ 
สกุ ล  ตํ าแหน ง คุณ วุฒิ ก าร ศึกษ าการอบรม ) ห ลัก สูตร 
ตางๆ ประสบการณ วิชาท่ีสอนในแตละหลักสูตร) 
ครูฝึกจัดทำ Powerpoint ในวิชาท่ีสอนเพื่อเป็นส่ือการสอนทุกคน 

เอกสารหมายเลข ๑ 
- คำส่ังแต่งต้ังอาจารย์ประจำ กก.1 
บก.กฝ.บช.ตชด. 
เอกสารหมายเลข ๒ 
- ทำเนียบอาจารย์ประจำ 
เอกสารหมายเลข ๓ 
- รายวิชาท่ีสอน: อาจารย์ (ตารางเรียน) 



๑๔ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ครูฝึกทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
- ครูฝึกจำนวน ๒๐ คน (ร้อยละ ๑๐๐) มีเทคนิคการสอนเพื่อ
พัฒ นาการเรียนการสอน โดยใช  Active Learning/  Case 
Study/ Project Study/ IT/ PBL/ การจําลองสถานการณ  
(ระบุไว้ในแผนการสอน) 

เอกสารหมายเลข ๔ 
- หนังสือแจ้งแนวทางการจัดการเรียนการสอน
โดยมีการจัดทำแผนการสอน , จัดทำส่ือการ
เรียนการสอน และเทคนิคการสอน 
- แผนการสอนท่ีมีการใช้เทคนิคการสอนท่ี
หลากหลาย 
- ส่ือการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ 
- ภาพถ่ายการจัดการเรียนการสอน โดยใช้ช่ือ
การสอน และเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 

แผนการสอนและบัน ทึกหลังการสอนรายครั้ งของครู ฝึก
รายบุคคล 

เอกสารหมายเลข ๕ 

แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครู
ฝึกทุกชุดท่ีได้รับกลับคืนมา รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนครูฝึกเป็นรายบุคคล สรุป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

เอกสารหมายเลข ๖ 
 

ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
เป็นรายวิชา แผนการสอนภายหลังปรับปรงุ 

เอกสารหมายเลข ๗ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ อาจารย์พิเศษ 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล                                   

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ด.ต.สุรศักดิ์  พรมเวียง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 095-710-8445 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความสำคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมีระบบและกลไก
การสรรหาอาจารย์พิเศษท่ีเหมาะสม ท้ังด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายบุคคล เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ 
(๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดำเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาท่ีสอน 
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาท่ี

จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็น
ต้น 

๔. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้ งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๕ คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)    

๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์พิเศษท้ังหมด ต้องมีผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ 
คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

    ระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ 
    - คำส่ังแต่งต้ังคณะทำงานประเมินกระบวนการสรรหาอาจารย์
พิเศษ         

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

     อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 
     - คำส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและจัดทำบัญชี
รายช่ือท้ังหมดของอาจารยพิ เศษ พรอมประวัติยอและเอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงประสบการณการทํางานท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 
 
 

 
เอกสารหมายเลข ๒ 



๑๖ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การสร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคน 
    - จัดให้มีการประชุมช้ีแจงอาจารย์พิเศษ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร, รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน , การจัดทำแนวการ
สอน ,การจัดกิจกรรม , การออกข้อสอบ , คุณภาพการสอน รวมท้ัง
รายละเอียดต่างๆของหลักสูตร  

 
เอกสารหมายเลข ๓ 

แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน 
     - มีการประชุมอาจารย์ประจำทุกวิชา ช้ีแจงซักซ้อมทำความเข้าใจ
เรื่องแผนการสอน ว่าเป็นเครื่องมือสำคัญอย่างหนึ่งสำหรับการจัดการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน เปรียบเสมือน แผนท่ีนำทางท่ีช่วยให้ครู
สามารถดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้เหมาะสม 
ตรงตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ    
    - กำหนดแนวทางการจัดทำแผนการสอนให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยองค์ประกอบท่ีสำคัญของแผนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 
 
 

 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ 
    - กำหนดแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
สำหรับนักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ 
    - นำข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ
ทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) มาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน  

 

เอกสารหมายเลข ๖ 
 

เอกสารหมายเลข ๗ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ร.ต.ท.บรรทูล  สีบัว 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 098-996-6593 
E – mail : E – mail : planrama6@gmail.com 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 
ประเด็นการพิจารณา 
        ๑. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการตามข้ันตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล 
       ๒. นำผลจากการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร หรือ
โครงการฝึกอบรม 
      ๓. กำหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุช่ัวโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงคำอธิบาย
รายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง  
       ๔. มีผลลัพธ์การเรียนรู้  (Learning Outcome) ของห ลัก สูตรหรือ โครงการฝึกอบรม ท่ี ชัด เจน  
(๐.๕ คะแนน) 
       ๕. มีการปรับปรุงพ ัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมให ้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อมที ่
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน) 
       ๖. มีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ผลการดำเนินงาน 

ไม่มีการดำเนินการในตัวบ่งช้ีนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ส.ต.ท.วิทวัส  จันทะโสม  

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 087-391-3648 
E – mail : E – mail : 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน่วยศึกษาอบรมมีการดำเนินการร่วมกันวางแผนการสอน ตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน   โดยเชิญอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรกำหนด และมีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมิน
คุณภาพหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป 
 

ประเด็นการพิจารณา 
       ๑. หน่วยศึกษาอบรมมี ส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน  
(๐.๕ คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
         ๒. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 
         ๓. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนท่ีกำหนดไว้ 
          ๔. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และนำสู่การ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)  
 ๕. มีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผล ไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน 
- มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอน
ครบทุกวิชาในทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน  

 

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

การเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม 
- วิทยุ/ หนังสือเชิญประชุม  
- รายงานการประชุมร่วมวางแผนการฝึกอบรม 

 
 
เอกสารหมายเลข ๒ 
เอกสารหมายเลข ๓ 

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่
กำหนดไว้ 
- คู่มือ/ แถลงหลักสูตร 
- แผนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 



๑๙ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและนำมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
- รายงานสรุปการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละหลักสูตร 
- รายงานสรุปผลการประเมินวิทยากรแต่ละหลักสูตร 

 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 
เอกสารหมายเลข ๕ 
เอกสารหมายเลข ๖ 

คณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร และมีการนำผล
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังต่อไป  
- รายงานสรุปผลการฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร 

 
เอกสารหมายเลข ๗ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ด.ต.วสันต์  อ่วมเมือง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 089-868-0229 
E – mail : E – mail : 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน่วยศึกษาอบรมต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยมีการกำกับติดตาม
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่น 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน  
 ๒. มีเทคนิคการสอนท่ีเน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนท่ีผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 
 ๓. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วน ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ท่ีกำหนด 
  ๔. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น 
 ๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อย
ของการจัดการเรียนการสอน นำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำ  
แผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุก
หลักสูตร ที่ใช้ในการประเมิน  
  - มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ  
การจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกวิชาในทุก
หลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน 

 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑  
เอกสารหมายเลข ๒  

เทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 
- แผนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๓ 



๒๑ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึกให้ครบถ้วน
ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด 
-รูปภาพการเรียนการสอน 

 
 

เอกสารหมายเลข ๔ 

การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนอื่น 
- ประสานความร่วมมือกับสถานีตำรวจภูธรในจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ใน
การส่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ฝึกหัดปฏิบัติราชการ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน นำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารหมายเลข ๖ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  การประเมินผู้เรียน  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ร.ต.ท.บรรทูล  สีบัว 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 098-996-6593 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ท้ังความพร้อมทางกายภาพ  เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื ่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนและผู้สอน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ท้ังจากภายในหรือภายนอก              

๒. มีความพร้อมสำหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม 

๓. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน  

๔. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการท้ังไทยและ
ต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการท่ีจำเป็นต่อหลักสูตร รวมท้ังนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ 
คะแนน) และนำสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  (๐.๕ คะแนน) 

๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑  (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 
- เอกสารช้ีแจงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนของวิชาต่างๆ 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

  ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 
- เอกสารผลการศึกษาอบรม 
- บัญชีรายช่ือพร้อมคะแนนการทดสอบของแต่ละหลักสูตร 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๒ 



๒๓ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
  ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เคร่ืองมือที่มี
ความหลากหลาย 
 - ข้อสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม    

 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 
ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 
- คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการออกข้อสอบและวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ 
- เอกสารการวิเคราะห์ข้อสอบแต่ละวิชา 

 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 
เอกสารหมายเลข ๔ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ด.ต.หญิง อมรรัตน์  ทองปรีชา 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 087-058-7643 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ท้ังความพร้อมทางกายภาพ  เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอำนวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ตำรา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื ่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพี ยงพอ และมี คุณภาพพร้ อมใช้ งาน ทั นสมั ย โดยพิ จารณาการดำ เนิ น ก ารป รับ ป รุ งพั ฒ น าจากผล                        
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ท้ังจากภายในหรือภายนอก              

 ๒. มีความพร้อมสำหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม 

๓. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน  

๔. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการท้ังไทยและ
ต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการท่ีจำเป็นต่อหลักสูตร รวมท้ังนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น          
(๐.๕ คะแนน) และนำสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  (๐.๕ คะแนน) 

๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่า ๓.๕๑  (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก    
-เอกสารการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี  
- เอกสารการขอเบิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 
 
 
 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 
เอกสารหมายเลข ๒ 



๒๕ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
มีความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษา
อบรม 
- ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบ
หน่วยศึกษาอบรม 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  
-เอกสารและรูปภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม มอบอุปกรณ์ต่างๆ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร 
วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการที่
จำเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น  และนำสู่การใช้
หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  
- มุมหนังสือของกองร้อยฝึก 
- คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  และนำผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา  
- รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ของแต่ละหลักสูตร 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๖ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ณัชพล ช้างแก้ว 
๒. ด.ต.รุ่งโรจน์  กล่ำศรี  
๓. ส.ต.อ.ปริญญ์  แสนเพ็งเคน 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 094-285-8410 
E – mail : E – mail : 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นส่ิงแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจำ เพื่อใช้ในการพัฒนา  การเรียนการ
สอน หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมในแต่ละปี 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  โดยจัดฝึกอบรม 
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 
 ๒. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก 
 ๓. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
  ๓.๑ อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ท้ังหมด   
  ๓.๒ ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อปี 
 ๔. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีนำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม  
  ๔.๑ มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท้ังหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ กับหน่วยงาน
หรือชุมชน สังคม 
  ๔.๒ มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์  กับหน่วยงานหรือ
ชุมชน สังคม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อปี 
 ๕. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และนำผลการ
ประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยจัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อ
พัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำ
วิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
- ค .แ ต่ ง ต้ั งคณ ะท ำงาน  ก าร จัดท ำน วั ต ก รรม ส่ิ งป ระ ดิษ ฐ์   
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
- รายงานการประชุมการจัดทำ นวัตกรรมส่ิงประดิษฐ์ 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 

สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่ง
ทุนภายในหรือภายนอก 

 



๒๗ 
 

จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
- โครงการผลงานวัตกรรมเป้าพลิก ของกองร้อยท่ี ๕ 
- คู่มือ , ส่ือประกอบการใช้นวัตกรรม 

เอกสารหมายเลข ๒ 
- หนังสือประสานรับรองผลงาน
นวัตกรรมฯ 
- หนังสือรับรองผลงานนวัตกรรมฯ 
- หนังสือส่งมอบผลงานนวัตกรรมฯ 

จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานหรือชุมชน สังคม  
 - มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท้ังหมดของอาจารย์ไป
ใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม 
 - มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อ
ปี 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมฯ 
- ภาพการนำนวัตกรรมไปรับรองการใช้ 
และภาพการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมฯ 

ติดตามประเมินการใช้ป ระโยชน์ จากงาน วิจั ย  น วัตกรรม 
สิ่ งประดิษฐ์  และนำผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป  
- แบบประเมินการใช้ประโยชน์ส่ิงประดิษฐ์ 
- สรุปโครงการนวัตกรรมเป้าพลิก นำเสนอต่อ ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อ
เป็นแนวทางในการจัดทำนวัตกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔.5 คะแนน ๔.5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 



๒๘ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพืน้ที่   
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์  
๒. น.ส.กัญญาภัทร  สงสีเรือง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 086-565-9448 
E – mail : E – mail : 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความต้องการ
จำเป็นของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ อาจารย์ประจำจึงต้องทำวิจัย ท่ีมาจาก
สถานการณ์จริงในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่า 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 มีงานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นท่ี และเป็นประเด็นสำคัญ มีการสืบค้นท่ีซับซ้อน มาจัดทำเป็น
งานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัตินำไปเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา อย่างน้อย ๑ ช้ินต่อ
หน่วยงาน (ท้ังนี้ต้องเป็นงานวิจัย ๕ บท และผ่านการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน) (ผลงาน ๑ 
ช้ิน : ๒ คะแนน นำไปใช้ : ๓ คะแนน โดยแบ่งเป็น หน่วยศึกษาอบรมใช้เอง ๑ คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ ๒ 
คะแนน)  
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ฉบับสมบูรณ์ 
- งานวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนนายสิบตำรวจ 
ประจำปี ๒๕๖3 ท่ีมีต่อการให้บริการสาธารณูปโภคใน กองกำกับการ ๑ 
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารหรือหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน 
-เอกสารการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์ จำนวน ๓ ท่าน 

เอกสารหมายเลข ๒ 
- น. กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ประสานรับรอง
งานวิจัย จาก มทร.รัตนโกสินทร์  
- น.รับรองผลงานวิจัย จาก อาจารย์ มทร.รัตนโกสินทร์ 
- ภาพการเผยแพร่ผลงานวิจัยผ่านเว็บไซต์ของหน่วย  

เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่
นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

- เอกสารการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ท่ี กก.
๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔ คะแนน ๔ คะแนน บรรลุ 



๒๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓  การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ด.ต.มานพ  กองอาษา 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 091-264-0225 
E – mail : E – mail : 
 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม จึงควรคำนึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี ท้ัง
การบริการวิชาการท่ีทำให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีหน่วยศึกษาอบรมจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการประเมินความสำเร็จของการบริการวิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียนให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นการพิจารณา 
    ๑. หน่วยศึกษาอบรมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้  
    ๒. จัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้ เรียนและชุมชนมี ส่วนร่วม  
(๐.๕ คะแนน) และดำเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กำหนด โดยมีการ
กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จท่ีชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
  ๓. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน 
  ๔. ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน) 
   ๕. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน) 
    ๖. นำผลการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมให้
ข้อเสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 
 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

หน่วยศึกษาอบรมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดย
การนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้  
- กำหนดเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ 

เอกสารหมายเลข ๑ 
- สรุปรายงานการประชุมแต่งต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
- สรุปรายงานการประชุมเตรียมความพร้อม
รั บการดำเนิ นการประกั น คุณภาพฯ 
- สรุปรายงานการประชุมขับเคล่ือนงาน
ประกั น คุณ ภ าพ การ ศึกษ าภ าย ใน 
- แต่งต้ังกรรมการดำเนินงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน 
- แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบตัวบ่งช้ี
สำหรับการประกันคุณภาพภายใน 

จัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียน
และชุมชนมีส่วนร่วม และดำเนินงานตามแผนงานและโครงการ
บริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กำหนด โดยมีการกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จที่ชัดเจน  
- จัดทำโครงการบริการวิชาการและอาชีพชุมชนค่ายพระรามหก 
(เศรษฐกิจ พอเพียง พืชสวนผสม)  

เอกสารหมายเลข ๒ 
 

ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน 
-เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการบริการวิชาการและอาชีพ
ชุมชนค่ายพระรามหก (เศรษฐกิจ พอเพียง พืชสวนผสม) 

เอกสารหมายเลข ๓ 

ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
- ตารางการตรวจเย่ียมชุมชน 
- ภาพถ่ายการตรวจเย่ียมชุมชน 

เอกสารหมายเลข ๔ 

สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมาย 
-เอกสารและและรูปภาพการประสานงานเกี่ยวกับการร่วมมือในการ
บริการวิชาการ , ศึกษาดูงานภายนอกหน่วย  

เอกสารหมายเลข ๕ 
 

นำผลการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
- นำเรียน สรุปผลโครงการ ให้ ผกก. ทราบ เพื่อให้ข้อเสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา 

เอกสารหมายเลข ๖ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔.๕ คะแนน ๔.๕ คะแนน บรรลุ 

 



๓๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔  ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สามารถ  ขาวเงิน  
๒. ด.ต.สุวัฒน์  นกแก้ว 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 099-229-4811 
E – mail : E – mail : 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน่วยศึกษาอบรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามจุดเน้นของหน่วยศึกษา
อบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเด็นการพิจารณา 
         ๑. จัดทำแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และกำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน) 
         ๒. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         ๓. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  
         ๔. นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
         ๕. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 
          ๖. นำผลการดำเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา 
(๐.๕ คะแนน) พร้อมนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีการจัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กำหนดตัวชี้ วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
- คำส่ังให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
- โครงการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม โดยมีการกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนงานและ
โครงการฯ 

เอกสารหมายเลข ๒ 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมเข้าแถวรวมพล สวดมนต์ตาม 
รปจ. 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมสัปดาห์พระพุทธศาสนา 
-เอกสาร/ภาพกิจกรรมวันสงกรานต์ 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันพระราช
สมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 



๓๒ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- เอกสาร/ภาพกิจกรรมวันสถาปนาค่ายพระรามหก 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย
วันศวรรคต ร.9 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ
พันปีหลวง 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.6 
- เอกสาร/ภาพกิจกรรมวันลอยกระทง 

ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้ วัดของแผนงานและ
โครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการทำนุ
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- สรุปโครงการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและ
วัฒนธรรมในปีต่อไป 

เอกสารหมายเลข ๔ 
- รายงานผลการดำเนินการตามโครงการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
- สรุปแบบประเมินโครงการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 

เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 

เอกสารหมายเลข 5 
- เผยแพร่โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ทางช่องทาง หน้าเพจ Facebook : “กองกำกับการ
หนึ่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ ค่ายพระรามหก (ค่าย
พระรามหก)” 
(https://www.facebook.com/praramhog) 

นำเรียนสรุปผลโครงการให้ ผกก.ฯ ทราบ  เพื่ อให้
ข้อเสนอแนะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนา 

เอกสารหมายเลข ๖ 
- สรุปผลโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นำเรียน ผกก.ฯ ให้
ข้อเสนอแนะ 
- จัดทำโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 (นำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการ
จัดทำโครงการ) 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 



๓๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕  การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไปสู่การปฏิบัติ  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ส.ต.ท.กิตติศักดิ์  เกื้อหนูคง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 082-274-4633 
E – mail : E – mail : planrama6@gmail.com 
 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาไปเป็นแนวทางในการดำเนินงานของหน่วย โดยมีการกำหนดกิจกรรม 
งบประมาณ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีได้กำหนดไว้ และสามารถนำผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการคุณภาพ (PDCA) 
ประเด็นการพิจารณา 
        ๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์นำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนด
กิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 
        ๒. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 
       ๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด มีการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้  
ผลการดำเนินงานดีขึ้น 
       ๔. กำกับติดตามผลลัพธ์จากตัวช้ีวัดท่ีกำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ท่ี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาท้ังหมด) 
       ๕. รายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบท่ีกำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน เอกสารหมายเลข 

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. นำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
ตัวชี้วัดความสำเร็จตามยุทธศาสตร์นำไปสู่การวางแผน
ปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนด
กิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 

เอกสารหมายเลข ๑  
- ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 - 2579) 
- แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์การศึกษา 
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560- 2579) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564 
- แผนปฏิบัติราชการ ยุทธศาสตร์การศึกษา กก.1 
บก.กฝ.บช.ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2564  

มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณา
ประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 

เอกสารหมายเลข 2  
-เอกสารจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก ด้าน
การฝึกอบรมของหลักสูตร นสต.63 , หลักสูตร 
กดต. (ปป.) , หลักสูตร EOD. (สพ.) และ หลักสูตร 
EOD. (ตชด.) 



๓๔ 
 

ผลการดำเนินงาน เอกสารหมายเลข 
มีการกำกับ ติดตามการดำเนิ นงานตามแผน  ตาม
ระยะเวลาที่กำหนด มีการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผล
การดำเนินงานดีขึ้น 

เอกสารหมายเลข ๓ 
-ค.แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทำและติดตามการประเมินผล
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา        
-หนังสือติดตามผลการดำเนินการตามแผนฯ 
รายงานการประเมิน ปรับปรุง การปฏิบัติตามแผนฯ 
-ว.ส่ังการขับเคล่ือนการดำเนินงานและติดตามผล
การปฏิบัติตามวงรอบ 

มีการกำกับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้ วัดที่ กำหนดใน
แผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด (ผลการประเมินบรรลุ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาทั้งหมด) 

เอกสารหมายเลข ๔  
- รายงานการประชุมติดตามผลลัพธ์การดำเนินงาน
ตามแผนฯ  
 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

เอกสารหมายเลข ๕  
- รายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบ ๖ เดือน 
- รายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบ ๑๒ เดือน 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕ 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๖   การบริหารความเสี่ยง  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ 
๒. ส.ต.ท.อนุศาสน์  ช่วยชูหนู 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 096-879-3132 
E – mail : E – mail : planrama6@gmail.com 
 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์จัดลำดับ
ความสำคัญความเส่ียง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน 
และสังคม ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของหน่วยศึกษาอบรม  
        ๒. วิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงภายในหรือความเส่ียงภายนอกโดยเลือกปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงอย่างน้อย ๓ ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเส่ียง  
        ๓. นำผลการวิเคราะห์ความเส่ียงตามข้อ ๒ ไปจัดทำแผนบริหารความเส่ียง (๐.๕ คะแนน) โดยกำหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเส่ียง (๐.๕ คะแนน)  
        ๕. กำกับติดตาม การดำเนินงานในการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
        ๕. สรุปผลการดำเนินการบริหารความเส่ียง โดยอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ต้องมีความเส่ียงลดลง จากเดิม และนำ
ผลลัพธ์ความเส่ียงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ความเส่ียงในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือ
คณะทำงานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยและ
ตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทำงาน  
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
- ค.แต่งต้ังคณะกรรมการสถานฝึกอบรม เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
เอกสารหมายเลข ๒ 
- ค. กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เรื่อง แต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ 

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษา
อบรม 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- บันทึกเชิญประชุม  
- ระเบียบวาระการประชุม 



๓๖ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข ๔ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง  โดยกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อ
ควบคุมหรือลดความเสี่ยง   

เอกสารหมายเลข ๕ 
- บันทึกเชิญประชุม  
- ระเบียบวาระการประชุม 
เอกสารหมายเลข ๖ 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความ
เส่ียง 

กำกับติดตาม การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

เอกสารหมายเลข ๗ 
- เอกสารการกำกับติดตามการดำเนินงานในการ
บริหารความเส่ียง 
- เอกสารข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนา 
- แผนบริหารความเส่ียง ประจำปี ๒๕๖๔ 

สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 
กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และนำผลลัพธ์ความ
เสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา  และนำ
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป  
 -  รายงานการประชุม การบริหารความเส่ียง 
 -  การนำผลลัพธ์ความเส่ียงเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไป
ปรับปรุงความเส่ียงในปีต่อไป 

-เอกสารรายงานสรุปผลการดำเนินการบริหาร
ความเส่ียงท่ีมีความเส่ียงลดลงจากเดิม 
- เอกสารนำเรียนผลลัพธ์ความเส่ียงเสนอ ผกก.ฯ 
ทราบ ให้ข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปรับปรุงความ
เส่ียงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗  การจัดการความรู้  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.อนุชิต  เพ็ญสดใส  
๒. ร.ต.ต.สง่า  ปลอดโปร่ง 
3. ด.ต.สุรชัย  สาสังข์ 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 094-497-4697 
E – mail : E – mail : 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความสำคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมีระบบและกลไก
การสรรหาอาจารย์พิเศษท่ีเหมาะสม ท้ังด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายบุคคล เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ 
(๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดำเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาท่ีสอน 
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาท่ี

จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็น
ต้น 

๔. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน   (๐.๕ คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน)  โดยมีผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)    

๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์พิเศษท้ังหมด  ต้องมีผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ 
คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. มีการจัดการความรู้ในประเด็น
ที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่  

เอกสารหมายเลข ๑ 
- ค. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้  
- รายงานการประชุมการจัดเก็บองค์ความรู้ ประเด็นท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 

วางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตาม
ขั้ น ตอ น การจั ด เก็บ อ งค์ ความ รู้ข อ งส ำนั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

เอกสารหมายเลข ๒ 
- แผนการจัดเก็บองค์ความรู้รูปแบบสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
- เอกสารโครงการพัฒนาความรู้/แผนการจัดเก็บองค์
ความรู้ฯ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการ
จัดการความรู้ และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- เอกสารรายงานการประชุมฯ ตามวงรอบ 
- เอกสารการขออนุมัติการนำความรู้มาใช้ในโครงการ
พัฒนาความรู ้

นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้
งาน และนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา 

เอกสารหมายเลข ๔ 
- แบบประเมินความพึงพอใจในโครงการพัฒนาความรู้ 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการ 

มีการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทำเป็น
เอกสารในรูปแบบต่างๆ 1 เร่ือง และเผยแพร่ให้
บุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์  

เอกสารหมายเลข ๕ 
- เอกสารองค์ความรู้ กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
เอกสารหมายเลข ๖ 
- เอกสาร หลักฐาน การเผยแพร่ องค์ความรู้ให้
บุคลากร บก.กฝ.บช.ตชด. นำไปใช้ประโยชน์ ผ่านทาง
เว็บไซต์ของหน่วย 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 4 คะแนน ๔ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘  การพัฒนาบุคลากร  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สามารถ  ขาวเงิน 
๒. ส.ต.ท.สพลดนัย  พูลปรีดี  

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 088-656-0382 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
         ๑. สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน) และนำข้อมูลจากการ
สำรวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าท่ีและตำแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (๐.๕ คะแนน) 
          ๒. นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : ID Plan) 
          ๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมดของหน่วย
ศึกษาอบรม 
          ๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ชม.ต่อ
คนต่อปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมดของหน่วยศึกษาอบรม 
          ๕. กำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา นำข้อเสนอแนะท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดำเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ศึกษาอบรม  และนำข้อมูลจากการสำรวจไปวิเคราะห์
ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตำแหน่งงาน มาสรุปผล
ขั้นต้น 

เอกสารหมายเลข ๑ 
- จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
- บัญชีรายช่ือข้าราชการตำรวจ ท่ีเข้าร่วมโครงการ 
- แบบเสนอความต้องการอบรมหลักสูตรต่างๆตาม
แผนการฝึกอบรมประจำปี 
- สรุปผลสำรวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
รายบุคคล 

นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมา
จั ด ท ำ เป็ น แ ผ น พั ฒ น าบุ ค ล า ก ร ร า ย บุ ค ค ล 
(Individual Development Plan : IDPlan) 

เอกสารหมายเลข ๒ 
-แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
(Individual Development Plan : ID Plan) 

 

 

 



๔๐ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิง
วิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปีไม่
ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วย
ศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๓ 
- สรุปผลการสัมมนาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึก
ตามความชำนาญเฉพาะด้าน 
- สรุปผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
กำลังพลภายในหน่วย การฝึกประจำสัปดาห ์

บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ชม.ต่อคนต่อ
ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมดของ
หน่วยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๔ 
- สรุปผลการดำเนินโครงการพัฒนางานประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 

กำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินการ  
และพิจารณานำข้อเสนอแนะท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน
มาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดำเนินงานดี
ยิ่งขึ้น  
 

เอกสารหมายเลข ๕ 
- สรุปการศึกษาอบรม ของข้าราชการตำรวจประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
- รายงานสรุปผลโครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 
- สรุปรายงานการประชุมติดตามการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในรอบไตรมาส 
- รายงานการประชุมนำข้อมูลมาแก้ไขปรับปรุงเกี่ยวกับ
การพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
- ร่างแผนพัฒนาบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (จากการนำข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชามา
ปรับปรุงในการจัดทำแผน) 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 4.5 คะแนน 4.5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๑ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สามารถ  ขาวเงิน  
๒. ส.ต.ท.มนต์  สงกระสันต์  

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 086-511-6685 
E – mail : E – mail :  

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการประเมินผู้บริหารในด้านการบริหารจัดการ และ
การเป็นผู้นำ เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการหน่วยศึกษาอบรมท่ีดีให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
       ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม  
 ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์  
        ๓. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลท่ีดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงาน และ มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 
๔.๔๕ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๗)  
       ๔. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาส่ังการ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. นำข้อส่ังการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  
ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์
ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม  
     

เอกสารหมายเลข ๑ 
- วิ สัยทัศน์กองบังคับการฝึกพิ เศษ กองบัญชาการ
ตำรวจตระเวนชายแดน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้มีการนำหลักธรรม
มาภิบาล ได้แก่ หลักนิธิธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
คุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส่ และ
หลักการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารหน่วย  

เอกสารหมายเลข ๒ 
2.1 เอกสาร/หลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลท้ัง 10 ประการ 
1.หลักประสิทธิผล = แผนปฏิบัติราชการ 
2.หลักประสิทธิภาพ = ค.มอบหมายหน้าท่ีขรก.ตร.
รับผิดชอบในการปกครอง ควบคุม กำกับดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ของกก. และของทุกแผนก –กองร้อย) 
3.หลักการตอบสนอง = รายงานสรุปผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
, สรุปแบบประเมินวิทยากร ค.แต่งต้ัง กอ. หลักสูตร ,  
 



๔๒ 
 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 ค.ฝึกอบรมหลักสูตรแต่ละหลักสูตร (ทุกหลักสูตรท่ีมีการตรวจ

ประเมิน) 
4.หลักภาระรับผิดชอบ = รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมจิต
อาสา (ในแต่ละเดือนหรือตามวงรอบท่ีปฏิบัติ) 
5.หลักความโปร่งใส = ภาพกิจกรรม หรือเอกสารต่างๆท่ี
อัพโหลดขึ้นเว็บไซต์ของค่าย, ค.แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
รับ – จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ,งานก่อสร้างต่างๆในปีงบ 
6.หลักการมีส่วนร่วม = หนังสือเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุม
โครงการต่างๆของชุมชนหรือส่วนราชการอื่นๆ หรือการเข้า
ร่วมการอบรมกับหน่วยงานอื่นๆ 
7.หลักการกระจายอำนาจ = ค.มอบหมายหน้าท่ีขรก.ตร.
รั บ ผิ ด ชอ บ ใน ก ารป ก ค รอ ง  ค ว บ คุ ม  ก ำกั บ ดู แ ล
ผู้ใต้บังคับบัญชา (ใส่คำส่ังเหมือน ข้อ ๒) 
๘.หลักนิติธรรม = ค.แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
๙.หลักความเสมอภาค = การมอบทุนการศึกษาให้บุตร 
ขรก.ตร.ในสังกัด (เอกสาร-ภาพถา่ย) 
10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ = น.เชิญประชุมประจำเดือน , 
รายงานการประชุมประจำเดือน 

บุคลากรภายในองค์กรได้ รับการดูแลที่ ดี  มี
ความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงาน และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต 
กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า ๔.๔๕ ขึ้นไป 
(จากคะแนนเต็ม ๗) 

    

เอกสารหมายเลข ๓ 
- แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 
เอกสารหมายเลข ๔ 
- สรุปผลการประเมิน ตามแบบประเมินความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข    

  นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุป
ประเด็นและเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษา
อบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ 

เอกสารหมายเลข ๕ 
- เอกสารสรุปผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะนำเสนอต่อ 
ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อพิจารณาส่ังการ 

นำข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษา
อบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๖ 
- เอกสารนำข้อส่ังการของ ผกก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ไป
ปรับปรุงและพัฒนา กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด.  



๔๓ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.จักรพันธ์  พยับไชยกุล 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน : 
๑. ร.ต.อ.หญิง มณัฐสวี  ชูวงศ์ 
๒. ด.ต.หญิง อมรรัตน์  ทองปรีชา 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 087-058-7643 
E – mail : E – mail : 
 
ชนิดตัวบ่งชี้     กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
คำอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม ท่ีแสดงถึงการให้ความสำคัญ
ในการประกันคุณภาพอย่างท่ัวถึง มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในท่ี สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติกำหนดขึ้น รวมถึงเล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (๐.๕ คะแนน) 
        ๒. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจำปี (๐.๕ คะแนน) 
        ๓. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม
เป้าหมายนั้น (๐.๕ คะแนน) และนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (๐.๕ คะแนน) 
        ๔. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด  
        ๕. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีระบุผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีให้ชัดเจน เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผย ให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที ่ผ่านมาอยู ่ในระดับดีขึ ้นไป (๐.๕ 
คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการดำเนินงาน  

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
- ได้กำหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการฝึกอบรม
ให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้มีระบบกลไกการ

เอกสารหมายเลข ๑ 
-คำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการ ประจำปี 
๒๕๖๔ 
เอกสารหมายเลข ๒ 
รายงานการประชุมการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  



๔๔ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ประกันคุณภาพศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ 

๑. มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายใน
ของหน่วย  

๒. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกำหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบ กลไก และการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

๓. มี การแ ต่ง ต้ั ง ผู้รับ ผิดชอบด้านการ
ประกันคุณภาพการ ศึกษา โดยมีหน้าท่ีบริหาร
พัฒนาและติดตามการดำเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา  ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาภายในของหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๔ . มี ก าร จัดท ำแ ผน พั ฒ น า คุณ ภ าพ
การศึกษา เพื่อใช้กำกับติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  

๕ . มี ก า ร จั ด ท ำร าย ง าน ป ร ะ จ ำปี ท่ี
ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ
การศึกษา ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา เสนอต่อ
ห น่ วย งาน ต้ น สั งกั ด  บ ช .ศ . และ เปิ ด เผย ต่ อ
สาธารณชน  

๖. มีการนำผลการประเมิน คุณภาพไป
จัดทำแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา  
         ๗. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เอกสารหมายเลข ๓ 
-เอกสารการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปี๒๕๖๔ 
  
 

จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำกับ
ติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจำปี 

เอกสารหมายเลข ๔ 
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. 
ประจำปีงบประมาณ 2564 

กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการในกิจกรรม
ต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายนั้น และนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมิน
และพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  

เอกสารหมายเลข ๕  
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๔ 
 
 
 



๔๕ 
 

ผลการดำเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการ
ประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด 
 - ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษ า เพื่ อ ขับ เค ล่ือนและกำกั บ ติดตาม
ตรวจสอบผลการดำเนิน งานประกัน คุณภาพ
การศึกษาให้ต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

เอกสารหมายเลข ๖ 
- บันทึกการประชุมการดำเนินนงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามวงรอบ 
  

 การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่
ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ.ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
    จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีระบุ
ผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนเสนอต่อ 
ผบก.กฝ. และ บช.ศ.ภายใน ๑๕ พ.ย.๖๔ 

เอกสารหมายเลข ๗ 
- รายงานการประเมินตนเองของ กก๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 

      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย 
บช.ศ.รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไปและนำผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา 
 

เอกสารหมายเลข ๘ 
- ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ กก.๑
บก.กฝ.บช.ตชด.โดย บช.ศ. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ซึ่งอยู่ในระดับดี 
 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

 
 
 



46 
 

ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 
ท้ัง ๒๐ ตัวบ่งช้ี  
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 
คะแนนท่ี

ได้ 
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 4 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๔ 
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม          ๔.๕ 
๔. อาจารย์ประจำ ๕ 
๕. อาจารย์พิเศษ  ๕ 
๖. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  - 
๗. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรท่ีส่วนกลางกำหนด  5 
๘. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ 
๙. การประเมินผู้เรียน  ๕ 
๑๐.ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน  ๕ 
๑๑.งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีนำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม  ๔.5 
๑๒. งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นท่ี  4 
๑๓. การบริการวิชาการแก่ชุมชน  4.5 
๑๔. ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ๕ 
๑๕. การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไปสู่การปฏิบัติ 4 
๑๖. การบริหารความเส่ียง   4 
๑๗. การจัดการความรู้ 4 
๑๘. การพัฒนาบุคลากร  4.๕ 
๑๙. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  ๕ 
๒๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ๕ 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘ 
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 ประเด็นที่ต้องการพัฒนา (What) 
๑. ด้านสถานท่ี 

๑.๑ ห้องสมุด 
๑.๒ ห้องน้ำห้องส้วม 
๑.๓ โรงอาหาร 
๑.๔ สถานท่ีเก็บเครื่องช่วยฝึก 

    ๒. ด้านการฝึก  
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรครูฝึก 
 ๒.๒ การพัฒนารูปแบบการฝึก  
 ๒.๓ การพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 
 วิธีดำเนินการในประเด็นนั้น (HOW) 
     - ขั้นตอนการดำเนินงานในภาพรวม 
     -  แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 
     -  จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน 
     -  นำมติท่ีประชุม มาปฏิบัติ โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการดำเนินการ 
     -  แต่งต้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๑. ด้านสถานที่ 
 ๑.๑ การพัฒนาห้องสมุด : ดำเนินการพัฒนาห้องสมุดให้มีความหลากหลายและทันสมัยของตำราสามารถ 
รองรับการใช้งานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเพียงพอ 
 ๑.๒ ห้องน้ำห้องส้วม : ของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลเรื่องความสะอาดกล่ิน 
 ๑.๓ โรงอาหาร : กำกับดูแลเรื่องการบำบัดน้ำเสียและคราบไขมันก่อนการปล่อยลงบ่อ และควบคุมเรื่อง        
การจัดการด้านความสะอาด 

  ๑.๔ สถานท่ีเก็บเครื่องช่วยฝึก : จัดทำแผนการใช้งานและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ด้านการฝึก 
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรครูฝึก : สำรวจข้อมูลขีดความสามารถ/ประสบการณ์ของครูฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดทำแผนการส่งครูฝึกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในหน่วย เพื่อพั ฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถ 
 ๒.๒ การพัฒนารูปแบบการฝึก : จัดสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ปัญหาข้อขัดข้องในการฝึก            
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารว่มกัน 
- มอบให้ใครเปน็ผู้ดำเนนิการ(By Whom) 
๑. ด้านสถานที่ 
 ๑.๑ การพัฒนาห้องสมุด : งานการฝึกและวิชาการ 
 ๑.๒ ห้องน้ำห้องส้วม : กองร้อย ๑ – ๕ 
 ๑.๓ โรงอาหาร : กองร้อย๑ (สูทกรรม) 

  ๑.๔ สถานท่ีเก็บเครื่องช่วยฝึก : งานการเงิน และส่งกำลังบำรุง 
๒. ด้านการฝึก 
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรครูฝึก : งานธุรการกำลังพลวินัยและสวัสดิการ, งานการฝึกและวิชาการ 
 ๒.๒ การพัฒนารูปแบบการฝึก : งานการฝึกและวิชาการ, กองร้อยท่ี ๒ – ๕ 
- ดำเนินการเม่ือไหร่ ( When) 
 ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบนัทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

 
 

 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

ขอมูลท่ัวไป     

๑.  จำนวนผูบริหาร     

     ๑.๑ ผกก.  คน ๑ ๑ ๑ 

     ๑.๒ รอง ผกก. คน ๒ ๒ ๒ 

๒.  จำนวนครู/อาจารยทั้งหมด     

      ๒.๑ บุคลากรที่ทำหนาที่ครูฝก คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๓.  คุณวุฒทิางการศึกษาของครูฝก     

๓.๑ ระดับต่ำกวาปริญญาตรี คน - - - 

๓.๒ ระดับปริญญาตรี คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน - - - 

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - - - 

๔. จำนวนอาจารยพิเศษ     

     ๔.๑ ภายใน คน ๘ ๘ ๘ 

     ๔.๒ ภายนอก คน ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๕. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน คน ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

๖. จำนวนผูเขารับการอบรมทั้งหมด     

     ๖.๑ หลักสูตรการฝกอบรมตำรวจชั้นประทวนยศ 

ด.ต.อายุ ๕๓ ปข้ึนไปเพ่ือเลื่อนตำแหนงและเลื่อนยศแบบ

เลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” (ปป.) 

คน ๖๔ ๘๕ 

 

๑๑๕ 

     ๖.๒  หลักสูตร นสต.  คน ๓๐๐ ๑๐๐ ๙๙ 

      ๖.๓  หลักสูตร ครูฝก คน ๑๐๖ ๑๐๓ - 

      ๖.๔  หลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด คน ๘๔ ๗๐ ๑๑๔ 
(สพ. ๖๔ คน, ตชด. ๕๐ คน) 

      ๖.๕  หลักสูตร ผบ. มว.  คน ๔๑ -    -  

      ๖.๖  หลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู คน ๗๘ - ๘๑ 



รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

๗. จำนวนผูสำเร็จการอบรม     

     ๗.๑ หลักสูตรการฝกอบรมตำรวจชั้นประทวนยศ 

ด.ต.อายุ ๕๓ ปข้ึนไปเพ่ือเลื่อนตำแหนงและเลื่อนยศแบบ

เลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” (ปป.) 

คน ๖๔ ๘๕ ๑๑๕ 

     ๗.๒  หลักสูตร นสต.  คน ๑๙๙ ๑๐๐ อยูระหวางการฝกอบรม 

      ๗..๓  หลักสูตร ครูฝก คน ๑๐๖ ๑๐๓ - 

      ๗.๔  หลักสูตร การทำลายวัตถุระเบิด คน ๘๔ ๗๐ ๑๑๔ 
(สพ. ๖๔ คน, ตชด. ๕๐ คน) 

      ๗.๕  หลักสูตร ผบ. มว.  คน ๔๑ -    -  

      ๗.๖  หลักสูตร เตรียมความพรอมความเปนครู คน ๗๗ - อยูระหวางการฝกอบรม 

๘. รายรับ     

     ๘.๑ จากงบประมาณแผนดิน บาท 91,391,837.25 88,592,881.52 53,850,467.00 

     ๘.๒ จากแหลงอ่ืนๆ บาท - - - 

๙. รายจาย     

     ๙.๑ เงินเดือน บาท ๔๔,๕๓๗,๕๘๐ 47,290,981.25   41,356,789.35 

     ๙.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท - - - 

     ๙.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  - - - 

           ๙.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - - 

           ๙.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - - 

     ๙.๔ งบประมาณในการบริการ วิชาการ บาท - - - 

     ๙.๕ งบประมาณวัสดุฝก บาท - 27,000 - 

     ๙.๖ งบประมาณสนบัสนุนกจิกรรมผูเขารับการอบรม บาท - - - 

     ๙.๗ คาสาธารณูปโภค บาท ๒,๗๒๒,๒๘๖ 2,621,290 2,550,000 

     ๙.๘ คาใชจายอ่ืนๆ บาท ๘๖๘,๐๐๐ - - 

     ๙.๙ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง บาท ๔๓๑,๐๖๓,๓๓๔.00 7,200,201.50 21,312,357.20 

           - คาเสื่อมราคา บาท ๘๔,๕๓๖,๖๙๙ 1,00,341.00 1,400,000.00 

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

     ๑๐.๑  จำนวนผูสำเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการ

ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

คน ๕๗๑ ๓๕๘ ๒๒๙ 

      ๑๐.๒ จำนวนผูสำเร็จการศกึษาอบรม คน ๕๗๑ ๓๕๘ ๒๒๙ 



 

 

 

 

รายการขอมูล หนวยนับ 
ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

ปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๔ 

๑๑. การจัดการเรียนการสอน     

     ๑๑.๑ จำนวนครู/อาจารยประจำที่บรรจุตาม

เลขที่ตำแหนงแยกตามกลุมวิชา... 

    

            ๑๑.๑.๑ วชิาทั่วไป คน ๕ ๕ ๕ 

            ๑๑.๑.๒ อาวุธศึกษา คน ๕ ๕ ๕ 

            ๑๑.๑.๓ วชิายุทธวธิ ี คน ๓ ๓ ๓ 

            ๑๑.๑.๔ วชิายุทธวธิตีำรวจ คน ๗ ๗ ๗ 

           ๑๑.๑.๕ บุคลากรที่ทำหนาที่ฝายเทคนิค(EOD) คน ๘ ๘ ๘ 

     ๑๑.๒ จำนวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญผูเชี่ยวชาญ/

ผูทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจหรือภูมิปญญาทองถิ่นมา

บรรยายไมนอยกวา  ๒ ชม. 

ครั้ง ๒ ๒ ๒ 

     ๑๑.๓  ระดับความพึงพอใจของ ผูสำเรจ็ 

การศึกษาอบรบตอคุณภาพการสอนของ ครู/ อาจารย 

ระดับ 

 

๔ ๔ ๔ 

     ๑๑.๔ จำนวนโครงการ/ก ิจกรรมพ ัฒนา

ผูสำเร็จการศึกษาอบรม 

คน ๓ ๓ ๓ 

๑๒. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของครูฝก     

จำนวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปนการ

พัฒนาองคความรู งานวิจยัปฏิบัตกิารของครู/อาจารย 

และครูฝก และงานวิจัยเพ่ือพัฒนา การเรยีนรู 

ชิ้น ๑ ๑ ๑ 

๑๓. การบริการทางวิชาการ     

จำนวนโครงการ/กิจกรรมท่ีใหบริการทางวิชาการที่

ตอบสนองตอชุมชนและสังคม 

กิจกรรม ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๑๔. การบริหารและการจัดการ     

      ๑๔.๑ จำนวนครู/อาจารย และครูฝกที่ไดรับ

การพัฒนา (๒๐ ชม./คน/ป) 

คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 







 

 

 

 

 

กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 

อำเภอชะอำ จังหวดัเพชรบุรี ๗๖๑๒๐ 

โทร. ๐-๓๒๕๐-๘๐๒๖ 

E-mail: bpptr1@go.th 
 


