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 กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนได้จัดท ารายงาน 
ผลการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR )  ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖3  เพื่อแสดงถึงความ
ต่อเนื่องในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยฝึกอบรม  

จากการประเมินตนเองในแต่ละตัวบ่งช้ีของทุกมาตรฐานท าให้หน่วยได้รับทราบประเด็นท่ีเป็นข้อท่ีจะ
น าไปสู่การปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้การด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนและการบริหารเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามวัตถุประสงค์และปณิธานของหน่วยฝึกอบรมท่ีก าหนดไว้ว่า “มีความรู้ คู่คุณธรรม น าพัฒนาสู่สากล”  
ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อองค์กร ชุมชน และสังคมโดยส่วนรวมต่อไป   
 
 
 
 
 

กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ 
 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

 พฤศจิกายน  ๒๕๖3 
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สารบญั 

           หน้า 
ค าน า            ก 
สารบัญ            ข 
บทสรุปผู้บริหาร           ค 
ส่วนท่ี ๑ ข้อมูลเบ้ืองต้นและสภาพการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม    ๑ 
ส่วนท่ี ๒ ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี         
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน      ๖ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน        ๘ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จ     
               การศึกษาอบรม                 ๑๐ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ อาจารย์ประจ า                                                                ๑๒ 

          ตัวบ่งช้ีท่ี ๕  อาจารย์พิเศษ        ๑๔ 
          ตัวบ่งช้ีท่ี ๖  การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม     ๑๖ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรท่ีส่วนกลางก าหนด    ๑๗  
ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอน      ๑๙ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ การประเมินผู้เรียน        ๒๑ 

          ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๐ ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียน     ๒๓  
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๑ งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีน าไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม  ๒๕ 
 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒  งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นท่ี     ๒๗ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๓ การบริการวิชาการแก่ชุมชน       ๒๘ 
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๔ ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย    ๓๐ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๕ การน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
       (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ไปสู่การปฏิบัติ     ๓๒ 

 ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๖ การบริหารความเส่ียง       ๓๔ 
  ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๗  การจัดการความรู้        ๓๖ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๘  การพัฒนาบุคลากร        ๓๘ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๙  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล      ๔๐ 
      ตัวบ่งช้ีท่ี ๒๐  ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา     ๔๒ 
ส่วนท่ี ๓ สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา                                    ๔5 



   ค  
    บทสรุปผู้บริหาร 

 
     กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนเป็นหน่วยงาน

ในสังกัดกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  มีภารกิจหลักด าเนินการฝึกอบรม

เกี่ยวกับหลักสูตรพิเศษเฉพาะทาง  และภารกิจในการให้การสนับสนุนด้านการฝึกอบรมครูฝึก และ

วิทยากรใหก้ับหน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  หน่วยงานอื่นๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนตามร้องขอ  

    ในปี ๒๕๖3 หน่วยมีความมุ่งหมายหลักท่ีจะพัฒนาให้ผู้ท่ีผ่านการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่างๆ   

เป็นผู้ท่ีมีความเข้มแข็งท้ังทางร่างกาย จิตใจ และเป็นผู้ท่ีมีวินัย ตลอดจนสามารถเป็นผู้น าหน่วยท่ีดี 

มีคุณธรรม จริยธรรม ท้ังนี้ หน่วยฝึกอบรมได้ด าเนินการทบทวนปณิธานของหน่วยให้เหมาะสมกับ

สภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป  คณะกรรมการท่ีรับผิดชอบจึงได้ร่วมกัน พิจารณาให้ใช้ปณิธาน              

คือ “มีความรู้ คู่คุณธรรม น าพัฒนาสู่สากล” หน่วยได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงงานการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเน้นให้ทุกฝ่ายได้

เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน  มีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคาร สถานท่ี ท่ีใช้ส าหรับท าการเรียน

การสอน ตามท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือ และมีการแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ

เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและการปฏิบัติเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

     แต่อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องอยู่บ้างในหลายๆ 

ประการ เช่น การโยกย้ายปรับเปล่ียนผู้รับผิดชอบด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับ

ผู้ปฏิบัติงานในระหว่างปีงบประมาณ  จึงเป็นเหตุให้การด าเนินงานในบางช่วงเกิดความชะงักหรือติดขัดได้  

แต่หน่วยศึกษาอบรมได้พยายามบริหารจัดการและด าเนินการให้ดีท่ีสุด เพื่อยังประโยชน์ให้เกิดกับผู้เข้ารับ

การศึกษาอบรมและผู้ท่ีรับบริการอื่นๆ ตลอดจนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  

 
 
 
   

            



๑ 

 

ส่วนท่ี  ๑ 
ข้อมูลพื้นฐานและสถานภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
๑.๑   ชื่อสถาบัน  กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 

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

๑.๓   ปีที่ให้ข้อมูล  ปี พ.ศ.  ๒๕๖3 
 

๑.๔  ประวัติการก่อต้ัง 
 กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ค่ายพระรามหก)  
ต้ังอยู่ในอาณาเขตเดียวกันกับพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  บ้านห้วยทรายเหนือ  ต าบลชะอ า  อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี  ห่างจากอ าเภอชะอ าไปทางทิศเหนือประมาณ  ๑๐ กิโลเมตร  และอ าเภอหัวหิน       
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ทางทิศใต้ ประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร  ตามล าดับ 
 ในปี  พ.ศ. ๒๕๐๓  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (รัชกาลท่ี ๙) ทรงมีพระบรมราชานุญาต     
ให้กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดนใช้พื้นท่ีซึ่งเป็นท่ี ต้ังของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน จัดต้ังเป็น  
ศูนย์ฝึกมฤคทายวัน เพื่อด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ จนกระท่ังเมื่อวันท่ี ๒๒  เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๕               
ศูนย์ ฝึกแห่งนี้ จึ งไ ด้รับการจัดแบ่ง ส่วนราชการเป็นกองก ากับการ ๑ กองบัง คับการฝึกพิ เศษฯ  
และในวันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๖ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงพระกรุณาเปิดอาคาร
ท่ีท าการถาวรแห่งนี้ขึ้น    
 ต่อมาในวันท่ี   ๑๑  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๒๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หั วฯ (รัชกาลท่ี ๙)  
ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามศูนย์ฝึกมฤคทายวันว่า  “ค่ายพระรามหก”  และเสด็จทรงเจิมปูายเมื่อวันท่ี  ๕  
มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๒๓  ซึ่งชาวค่ายพระรามหก จึงถือเอาวันนี้เป็นวันสถาปนาค่ายฯ จวบจนปัจจุบัน 
 ในวั น ท่ี  ๓๐ พฤศจิ กายน พ.ศ.๒๕๖๐ พระบาทสมเด็ จพระเจ้ าอยู่ หั วฯ  (รั ชกาลท่ี  ๙)  
ทรงพระราชทานโฉนดท่ีดิน จ านวน ๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒ ตารางวา ให้กับกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 

๑.๕   ปณิธาน  
 “มีความรู้ คู่คุณธรรม น าพัฒนาสู่สากล” 
 

๑.๖   วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ  เพื่อเพิ่มสมรรถนะข้าราชการต ารวจ 
 

๑.๗   ภารกิจ 
 ๑.๗.๑ ถวายความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์    
 ๑.๗.๒ บริหารจัดการด้านการฝึกให้ต ารวจตระเวนชายแดนท้ังระดับหน่วยและบุคคลอย่าง
เหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ หน้าท่ี การเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องและคุณลักษณะของ
หน่วย  ตลอดจนจัดการฝึกให้แก่ต ารวจหน่วยอื่น  สนับสนุนการฝึกประชาชนและเยาวชน 



๒ 

 

 ๑.๗.๓ พัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพด้วยการพัฒนาคุณภาพสถานท่ีฝึก ครูฝึก หลักสูตรการฝึก  
เครื่องช่วยฝึกและส่ิงอ านวยความสะดวกในการฝึกอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
  ๑.๗.๔ ด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริอย่างต่อเนื่อง พัฒนาปรับปรุง
ระบบงาน การประสานงานและวิธกีารในการปฏิบัติเพื่อสนองแนวพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ัง
ด าเนินงานในโครงการอื่นๆ ท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๗.๕ สนับสนุนการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
ท่ีต้ังหน่วยและพื้นท่ีฝึก หรือพื้นท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ๑.๗.๖ ด าเนินการให้ข้าราชการต ารวจและครอบครัวในหน่วยฝึกเป็นชุมชนท่ีใช้ชีวิตความเป็นอยู่
ร่วมกันอย่างสงบสุข  มีความรัก ความสามัคคี  ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน พึ่งตนเองได้  สามารถด าเนิน
วิถีชีวิตตามอุดมการณ์ต ารวจตระเวนชายแดนได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 

๑.๘   วัตถุประสงค์ 
 ๑.๘.๑ เพื่อฝึกอบรมและผลิตข้าราชการต ารวจให้เป็นผู้ท่ีมีความสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ  
มีความรู้ความสามารถ  มีระเบียบวินัยพร้อมด้วยคุณธรรม   
 ๑.๘.๒ เพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนด้านการฝึกอบรมและอื่นๆ ให้แก่กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และหน่วยงานอื่นๆ ตามร้องขอ 
 

๑.๙ อัตลักษณ์ 
 ผู้น าทางยุทธวิธี คือ ผู้น าหน่วยท่ีสามารถปฏิบัติงานได้ตาม ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของหน่วยฝึกอบรม 
๑.๑๐ เอกลักษณ์  
 โรงเรียนผู้น าหน่วย เป็นหน่วยฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรของกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ให้มีความเป็นผู้น าหน่วยทางยุทธวิธี 
๑.๑๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีงบประมาณ  ๒๕๖๓  กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน  ได้เปิดด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตรให้แก่ข้าราชการต ารวจ  ข้าราชการอื่น  ดังนี้ 
  ๑.๑๑.๑  หลักสูตรตามแผนการฝึกอบรมประจ าปี  
   -  หลักสูตร กดต. สายงานปูองกันปราบปราม (๘๕ นาย) 

-  หลักสูตร นสต. รุ่นท่ี ๑/๒๕๖๒ ( ๑๐๐ นาย) 
-   หลักสูตร การท าลายวัตถุระเบิด  ( ๗๐ นาย) 
-   หลักสูตร ครูฝึก  ( ๑๐๓ นาย) 
-  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความช านาญเฉพาะด้าน ( ๕๐ นาย ) 

   -  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก าลังพลในการใช้ภาษาอังกฤษ ( ๕๐  นาย ) 
 
 



๓ 

 

๑.๑๒ ข้อมูลเก่ียวกับครู/อาจารย์/ครูฝึก/บุคลากร 
บุคลากรภายในหน่วยมีทั้งส้ิน จ านวน  ๑๒๑  คน  กล่าวคือ เป็นข้าราชการต ารวจช้ัน สัญญาบัตร  

๕๑ คน ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน ๖๘  คน ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  ๑ คน และพนักงานราชการ ๑ คน  
  ๑.๑๒.๑   นายต ารวจสัญญาบัตรระดับผู้บริหาร (ผกก., รอง ผกก., สว.และ ผบ.ร้อย)  
จ านวน ๑๒ คน 
  ๑.๑๒.๒  ข้าราชการต ารวจสายฝุายอ านวยการและสายสนับสนุน จ านวน ๒๖ คน           
(ช้ันสัญญาบัตร  ๗ คน ช้ันประทวน  ๑๙  คน) 
  ๑.๑๒.3  ข้าราชการต ารวจสายฝุายต าแหน่งปูองกันปราบปราม จ านวน 72 คน           
(ช้ันสัญญาบัตร  29 คน ช้ันประทวน  43  คน) 
  ๑.๑๒.4   ข้าราชการต ารวจท าหน้าท่ีครูฝึก ช้ันประทวน ๒๐ คน  
  ๑.๑๒.5  ข้าราชการต ารวจสายเทคนิค  จ านวน 9  คน ( ช้ันสัญญาบัตร 3 คน  
ช้ันประทวน 6 คน) 
  ๑.๑๒.๖   ลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ จ านวน  ๑  คน  (พนักงานพิมพ์ดีด) 
  ๑.๑๒.๗   พนักงานราชการ จ านวน  ๑  คน  (พนักงานการศึกษา) 
 

๑.๑๓ ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากร 
     กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน มีพื้นท่ี  
จ านวน ๑,๒๔๔ ไร่ ๒๔.๒ ตารางวา ติดทะเลฝ่ังอ่าวไทย   โดยทิศเหนือติดหมู่บ้านบางไทรย้อยและ         
วัดบางไทรย้อย  ทิศใต้ติดกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน    
(ค่ายนเรศวร)  ทิศตะวันออกติดทะเลอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดถนนเพชรเกษม  หมู่บ้านห้วยทรายเหนือและ
หมู่บ้านหนองคาง 
 

 ๑.๑๓.๑   อาคารและสถานท่ีส าคัญ 
  -  กองร้อยฝึกอบรม    ๔ กองร้อย 
  -  กองร้อยสนับสนุน    ๑ กองร้อย 
  -  อาคารที่พักนายต ารวจนักเรียน   ๑ หลัง 
  -  บ้านพักวิทยากร    ๕ หลัง 
  -  อาคารกองก ากับการ    ๑ หลัง 
  -  อาคารห้องประชุม    ๒ หลัง 
  -  อาคารพยาบาล    ๑ หลัง 
  -  อาคารกองรักษาการณ์    ๑ หลัง 
  -  อาคารสูทกรรม    ๑ หลัง 
  -  อาคารผลิตงานหัตถกรรม (โรงมีด)  ๑ หลัง 
  -  อาคารโรงผลิตน้ าด่ืม    ๑ หลัง 
  -  สนามยิงปืนยาวทราบระยะ   ๑ แห่ง   



๔ 

 

  -  สนามยิงปืนพก    ๑ แห่ง 
  -  บ้านพัก  ผกก., รอง ผกก.   ๓ หลัง 
  -  บ้านพักข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร  ๔๓ หลัง 
  -  บ้านพักข้าราชการต ารวจช้ันประทวน  ๑๓๔ หลัง 
 

 
๑.๑๔ โครงสร้างองค์กร 
 

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

 

    

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ผกก. ๑  บก.กฝ.บช.ตชด. 

รอง  ผกก. ๑   บก.กฝ.บช.ตชด. 

ฝ่ายอ านวยการ 

ศทส. 

ปจว. 

ฝ่ายสนับสนุน 

(กองร้อยที่ ๑) 

ฝ่ายปกครอง 

(กองร้อยที่ ๒ – ๕) 

ชุดเก็บกู้ระเบิด 

งานธุรการก าลังพลคดีวินัยและสวัสดิการ (ธกวส.) 

งานการฝึกและวิชาการ (กฝว.) 

งานแผนและงบประมาณ (ผงป.) 

งานการเงินและสง่ก าลังบ ารุง (กง.กบ.) 



๕ 

 

๑.๑๕ โครงสร้างการบริหาร 
 

 
 
๑.๑๖ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ได้เริ่ม
ด าเนินการอย่างเป็นระบบต้ังแต่ปีงบประมาณ  ๒๕๕๐ หน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาโดยต่อเนื่อง   
 ส าหรับในปี  ๒๕๖3  ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีทุกฝุายท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องมีความเข้าใจและสามารถ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่อาจจะมีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในบางส่วนท่ีโยกย้ายสับเปล่ียนหน้าท่ี
และสังกัดหน่วยงานใหม่ในระหว่างปีงบประมาณ อย่างไรก็ตามทุกฝุายท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติ    
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องก็ได้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานใหม่ท่ีเข้ามาทดแทน  เพื่อให้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ท้ังนี้เพื่อให้งานการประกันคุณภาพการศึกษาบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมาย  
 
 
 
 
  



๖ 

 

ส่วนท่ี ๒ 
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู  
๒. ร.ต.อ.เดชา  พิมพาค า 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :  
E – mail : E – mail :  

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 คุณสมบัติของผู้เรียนท่ีเข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความส าเร็จแต่ละหลักสูตร  ดังนั้น  
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และน า
ศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น 
ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะของผู้เรียนเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากต่อสมรรถนะ 
ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์ ท่ีปรึกษาท่ีเข้มแข็ง 
 
ประเด็นการพิจารณา  

๑. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน  
๒. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และน าศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)  
๓. จัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา ให้ค าปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการก ากับติดตามผลลัพธ์

จากผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) 
๔. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นท้ัง ๓ ประเด็น น าสู่การปรับปรุงและพัฒนา 
๕. น าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม 

 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน 

     มีการประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน

ตามแถลงหลักสูตร เพื่อก าหนดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมการเตรียม

ความพร้อม ก่อนเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรต่างๆ ตลอดจนได้รับทราบ

กฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ตลอดจนการปฏิบัติตัวระหว่างการฝึกอบรม  

เอกสารหมายเลข ๑ 
- เอกสารการประชุมเตรียมความพร้อม
เปิดหลักสูตร 
- น.มอบหมายพิธีเปิดหลักสูตร 
 

 

 



๗ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
วิเคราะห์ผู้ เรียนรายบุคคล และน าศักยภาพของผู้ เรียนบางส่วนมาใช้
ประโยชน์   
      น าข้อมูลจาก แบบบันทึกข้อมูลรายบุคคล มาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
วิเคราะห์ผู้เรียนและน าผลการวิเคราะห์ไปใช้ประโยชน์ในการจัดการ
เรียนการสอน 

เอกสารหมายเลข ๒ 
- รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล 
หลักสูตร นสต., หลักสูตร ผบ.มว., 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็น
ครู, หลักสูตร กดต. , หลักสูตร EOD. 

จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้ค าปรึกษา  และมีระบบและกลไกในการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน  
     มีระบบการให้ค าปรึกษาและการแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา และติดตาม
ผลลัทธ์จากผู้เรียน ได้แก่ การก าหนดนโยบาย แนวทาง ขั้นตอน วิธีการและ
ผลการด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๓ 
-ค าส่ังแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
หลักสูตร นสต.หลักสูตร ผบ.มว., 
หลักสูตรเตรียมความพร้อมความเป็น
ครู, หลักสูตร กดต. , หลักสูตร EOD. 
เอกสารหมายเลข ๔ 
-รายงานผลด าเนินการ 

จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง ๓ ประเด็น น าสู่การปรับปรุง
และพัฒนา 
-รายงานผลด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข ๔ 

น าแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม เอกสารหมายเลข ๕ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.ด ารงศักดิ์  ศรีสวัสด์ิ 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ  
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วนตาม
คุณลักษณะผู้เรียนท่ีพึงประสงค์ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที ่ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และ 
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)   
 ๒. ด าเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนท่ีก าหนดอย่างครบถ้วน 
 ๓. ทุกกิจกรรมท่ีด าเนินการมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (๐.๕ คะแนน)  
และน าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)   

๔. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) และ 
น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)   
 ๕. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)   
 ๖. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างช่ือเสียงให้กับส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติท่ีเกี่ยวกับภารกิจหน้าท่ีของต ารวจ (๐.๕ คะแนน)   
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนาผู เรียน ใหสอดคลองกับหลักสูตรท่ี
ก าหนด 

   มีการจัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานพิจารณาจัดท าแผนพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที ่ก าหนด และ
เหมาะสมกับผู้เรียน  
 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 
 

 

 



๙ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การด าเนินในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผูเรียนที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วน         
คณะกรรมการ ได้ก าหนดตารางการท ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ดังนี้ 

(๑) กิจกรรมนักเรียน   ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 
(๒) กิจกรรมบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์  ๒ ครั้ง/สัปดาห์ 

รายงานผลการด าเนินการทุกครั้งหลังเสร็จส้ินกิจกรรม 

 
 
 
เอกสารหมายเลข 2 
เอกสารหมายเลข 3 
 

      การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงคข์องกิจกรรม 
       ๑. คณะกรรมการได้มีการประชุมติดตามและผลการด าเนินการ

ตามแผนกิจกรรมพัฒนา ผู้เข้าอบรม อย่างสม่ าเสมอทุกเดือน รวมท้ัง
เก็บข้อมูลต่างๆ   แบบประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน แล้วน าข้อมูล
มาวิ เคราะห์พบว่ ากิจกรรมพัฒนา ผู้ เข้ าอบรมบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 

       ๒. รายงานการประเมินความส าเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและน าผลการประเมินไปปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป 

 
เอกสารหมายเลข 4 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข 5 

ศิษยเกามีสวนรวมในการพัฒนาผู เรียนทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ         
กิจกรรมตางๆ และ สรางคุณประโยชน์ใหกับสถานศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๖ 

        ศิษย์ เก าได รับรางวัลระดับชาติและสร างชื่อเสียงให กับ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ที่เก่ียวกับภารกิจหนาที่ของตํารวจ 
- ดาบต ารวจหญิง นริศรา  ศรีจันบาล ครูใหญ่รร.ตชด.สังวาลย์วิท ๔ 
กก.ตชด. ๔๔ ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 
- ดาบต ารวจหญิง ดาริกา  ปัญญาเตียม ครูผู้สอน รร.ตชด.สังวาลย์วิท 
๘ จ.เชียงราย ได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๗ 
    
เอกสารหมายเลข ๘ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔ คะแนน  ๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๑๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๓   ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ 
๒. ร.ต.ท.อนพัทธ์  อิ่มเปล่ียน 

โทรศัพท์ :๐๘๔ ๒๐๖๓๔๔๒ โทรศัพท์ :  
E – mail : E – mail : planrama6@gmail.com 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจ
ความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานนั้นๆ ต้ังแต่ ๓ – ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลท่ี
ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม  
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต้องครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน คือ 
  ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการท างาน (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 ยามาเน่ ในกรณีท่ีขนาดประชากร
ไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่  ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ 
สามารถน ามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านท้ัง ๒ กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่ม  ต้องได้คะแนน
เฉล่ียไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 
 ๔. น าผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย เพื่อ
พิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. น าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 



๑๑ 

 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

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

เอกสารหมายเลข ๑ 
 

 แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซ่ีและมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ใน
กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
- หนังสือส่งแบบสอบถามส าหรับผู้บังคับบัญชา,เพื่อนร่วมงาน,ผู้ใต้บังคับบัญชา
และผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับ ผบ.มว. และ
หลักสูตรอื่นๆ 

เอกสารหมายเลข ๒ 

มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง ๒ กลุ่ม พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการฝึกอบรมท้ัง  ๓ หลักสูตรกลับคืน
มาแล้ว ได้น ามาวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมิน ๓ ด้าน  

เอกสารหมายเลข ๓ 

มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 
          เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจเรียบร้อยแล้ว ได้
จัดท าบันทึกน าเรียน ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อรับทราบและส่ังการ ให้
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป ในแต่ละหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข ๔ 
  

น าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
    - ได้น าข้อส่ังการ น ามาขับเคล่ือนการปฏิบัติ เพื่อร่วมกันพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โดยจัดท า ในลักษณะแผนพัฒนา
การเรียนการสอน   

เอกสารหมายเลข ๕ 
  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๔.๕๐ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ อาจารย์ประจ า  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.ประมวล  ตรีสัพท์ 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : ๐๘๖ ๓๖๖ ๓๘๘๕ 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์เป็นปัจจัยท่ีส าคัญของการผลิตผู้ศึกษาอบรม ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจ า เพื่อให้ได้อาจารย์ท่ีมีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร และเพื่อให้ทราบข้อมูล
ปูอนกลับจากความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ดัชนีนี้ถือเป็นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input) เนื่องจากเช่ือว่าคุณภาพอาจารย์และ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีจะมีผลท าให้คุณภาพของผู้เรียนดีด้วย 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. อาจารย์ประจ าทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ท่ีสอดคล้องกับรายวิชาท่ี
จัดการเรียนการสอน  

๒. อาจารย์ประจ าทุกคนต้องจัดท าส่ือการสอน หรือเอกสารต ารา หรือบทความทางวิชาการ  หรือ            
e-Learning ไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อคนต่อปี    

๓. จ านวนอาจารย์ประจ าร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจ าท้ังหมด มีเทคนิคการสอน  เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT/ PBL / การจ าลองสถานการณ์ เป็นต้น  

๔. อาจารย์ประจ าทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน (๐.๕ คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน)  โดยมีผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)    

๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจ าร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจ าท้ังหมด ต้องมีผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ  ไปปรับปรุงและพัฒนา      
(๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

   อาจารยประจ าทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือ  
ประสบการณ ที่สอดคลองกับรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน 
       มีจัดท าบัญชีรายช่ือท้ังหมดของครูฝึก พรอมประวัติยอและ
เอกสารหลักฐานท่ีแสดงประสบการณการท างาน (ยศ ช่ือ สกุล    
ต าแหนง คุณวุฒิการศึกษาการอบรม ) หลักสูตรตางๆ ประสบการณ
วิชาท่ีสอนในแตละหลักสูตร) 
ครูฝึกจัดท า Powerpoint ในวิชาท่ีสอนเพื่อเป็นส่ือการสอนทุกคน 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 
เอกสารหมายเลข ๒ 
 
เอกสารหมายเลข ๓ 



๑๓ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ครูฝึกทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  
- ครูฝึกจ านวน ๒๐ คน (ร้อยละ ๑๐๐) มีเทคนิคการสอนเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช Active Learning / Case Study / 
Project Study / IT / PBL/ การจ าลองสถานการณ (ระบุไว้ใน
แผนการสอน) 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 
 

แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของครูฝึกรายบุคคล เอกสารหมายเลข ๕ 
แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของครูฝึก
ทุกชุดท่ีได้รับกลับคืนมา รายงานผลการวิเคราะห์ข ้อมูลการ
ประเมินการจัดการเรียนการสอนครูฝึกเป็นรายบุคคล สรุป
ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 

เอกสารหมายเลข ๖ 
 

ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชา แผนการสอนภายหลังปรับปรุง 

เอกสารหมายเลข ๗ 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ อาจารย์พิเศษ 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.สุรศักด์ิ  พรมเวียง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความส าคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมี ระบบและกลไก
การสรรหาอาจารย์พิเศษท่ีเหมาะสม ท้ังด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายบุคคล เพื่อน าข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ 
(๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการด าเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (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
ข้อเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)    

๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์พิเศษท้ังหมด ต้องมีผลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ 
คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

    ระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ 
  มีค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานประเมินกระบวนการสรรหาอาจารย์
พิเศษ         

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

     อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 
      ๑. มีค าส่ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ เพื่อตรวจสอบและจัดท า
บัญชีรายช่ือท้ังหมดของอาจารยพิเศษ พรอมประวัติยอและเอกสาร
หลักฐานท่ีแสดงประสบการณการท างานท่ีตรงตามสาขาวิชาท่ีสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๒ 



๑๕ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การสร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคน 
    ๑ .  จัดให้มี การประ ชุม ช้ีแจงอาจารย์พิ เศษ ให้ทราบถึ ง
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร, รายวิชาท่ีจัดการเรียนการสอน , การ
จัดท าแนวการสอน ,การจัดกิจกรรม , การออกข้อสอบ , คุณภาพ
การสอน รวมท้ังรายละเอียดต่างๆของหลักสูตร  

 
เอกสารหมายเลข ๓ 

แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน 
        ๑. มีการประชุมอาจารย์ประจ าทุกวิชา ช้ีแจงซักซ้อมท าความ
เข้าใจเรื่องแผนการสอน  ว่าเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งส าหรับ
การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน เปรียบเสมือน แผนท่ีน าทางท่ี
ช่วยให้ครูสามารถด าเนินกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนได้
เหมาะสม ตรงตามเปูาหมายและมีประสิทธิภาพ    
    ๒. ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนการสอนให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยองค์ประกอบท่ีส าคัญของแผนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 

 ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ 
   ๑.ก าหนดแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
ส าหรับนักเรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ 
    ๒. น าข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์
พิเศษทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐) มาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน  

 
เอกสารหมายเลข ๖ 
 
เอกสารหมายเลข ๗ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ร.ต.ต.บรรทูล  สีบัว 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการ
และวิชาชีพ และมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ าเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง 
 
ประเด็นการพิจารณา 
        ๑. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการตามข้ันตอน
ของการพัฒนาหลักสูตรท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล 
       ๒. น าผลจากการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร หรือ
โครงการฝึกอบรม 
      ๓. ก าหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุช่ัวโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงค าอธิบาย
รายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
       ๔. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมท่ีชัดเจน (๐.๕ 
คะแนน) 
       ๕. มีการปร ับปร ุงพ ัฒนาหลักสูตรหร ือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อม ท่ี
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว (๐.๕ คะแนน) 
       ๖. มีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  

ผลการด าเนินงาน 

ไม่มีการด าเนินการในตัวบ่งช้ีนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางก าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ร.ต.อ.เดชา  พิมพาค า  

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน่วยศึกษาอบรมมีการด าเนินการร่วมกันวางแผนการสอน ตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน   โดยเชิญอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามท่ีหลักสูตรก าหนด และมีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมิน
คุณภาพหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป 
 

ประเด็นการพิจารณา 
       ๑. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน (๐.๕ 
คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
         ๒. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 
         ๓. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนท่ีก าหนดไว้ 
          ๔. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และน าสู่การ
ปรับปรงุการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)  
 ๕. มีคณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการน าผล ไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน 
- มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อก ากับ ติดตาม 
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการ
สอนครบทุกวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  

 
เอกสารหมายเลข ๑ 
 

การเชิญอาจารย์และผู้เก่ียวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษา
อบรม 
- หนังสือเชิญประชุม  
- รายงานการประชุม  

 
 
เอกสารหมายเลข ๒ 
เอกสารหมายเลข ๓ 

การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอน
ที่ก าหนดไว้ 
- แผนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๔ 

การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและน ามาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๕ 



๑๘ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน 
- รายงานการประเมินการจัดการเรียนการสอน 

เอกสารหมายเลข ๖ 

คณะกรรมการก ากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร  และมีการ
น าผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในคร้ังต่อไป  

เอกสารหมายเลข ๗ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔ คะแนน ๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๘  กระบวนการจัดการเรียนการสอน  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.วสันต์  อ่วมเมือง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน่วยศึกษาอบรมต้องให้ความส าคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยค านึงถึงความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน และเป็นความรู้ท่ีทันสมัยของอาจารย์ท่ีมอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจาก  ผู้รู้จริง โดยมีการก ากับติดตาม
ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครั ฐ
และเอกชนอื่น 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ตามแผนการ
สอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน  
 ๒. มีเทคนิคการสอนท่ีเน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนท่ีผู้เรียนมีคว ามเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 
 ๓. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วน  ตามผลลัพธ์การ
เรียนรู้ที่ก าหนด 
  ๔. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น 
 ๕. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อย
ของการจัดการเรียนการสอน น ามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท า  
แผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุก
หลักสูตร ที่ใช้ในการประเมิน  
  - มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ  การ
จัดท าแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกวิชาในทุก
หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑  
เอกสารหมายเลข ๒  

เทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 
- แผนการสอน 

 
เอกสารหมายเลข ๓ 



๒๐ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึกให้
ครบถ้วนตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ก าหนด 
-รูปภาพการเรียนการสอน 

 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 

การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหรือ
เอกชนอื่น 
- ประสานความร่วมมือกับขนส่ง จ.เพชรบุรี ในการจัดท าใบขับข่ีให้กับ นสต. 

 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน น ามาปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง 

เอกสารหมายเลข ๖ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๙  การประเมินผู้เรียน  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ร.ต.ต.บรรทูล  สีบัว 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ท้ังความพร้อมทางกายภาพ  เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่ง อ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื ่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู ้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการด าเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนและผู้สอน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ท้ังจากภายในหรือภายนอก              

๒. มีความพร้อมส าหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม 

๓. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน  

๔. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการท้ังไทยและ
ต่างประเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการท่ีจ าเป็นต่อหลักสูตร รวมท้ังนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ 
คะแนน) และน าสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  (๐.๕ คะแนน) 

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

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วน
ร่วม 
- เอกสารเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนของวิชาต่างๆ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 

  ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ ของจ านวนนักเรียนทั้งหมด 
- ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ร้อยละ๑๐๐ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๒ 



๒๒ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เคร่ืองมือที่มี
ความหลากหลาย 
 - ข้อสอบ งานท่ีได้รับมอบหมาย การปฏิบัติหน้าท่ีเวรยาม    

 
 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 
-ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการท าการสอบวัดผลภาควิชาการ 
-ข้อสอบแบบปรนัย 

 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 
เอกสารหมายเลข ๔ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียน  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.หญิง อมรรัตน์  ทองปรีชา 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ท้ังความพร้อมทางกายภาพ  เช่น 
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือทรัพยากรท่ีเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนังสือ ต ารา สิ่งพิมพ์ 
วารสาร ฐานข้อมูลเพื ่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู ้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ ส่ิงสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณ
เพี ยงพอ และมี คุณภาพพร้ อมใช้ งาน ทันสมั ย โดยพิ จารณาการด า เนิ นการปรับปรุ งพัฒนาจากผล                        
การประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ท้ังจากภายในหรือภายนอก              

 ๒. มีความพร้อมส าหรับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม 

๓. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน  

๔. มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการท้ังไทยและ
ต่างประเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการท่ีจ าเป็นต่อหลักสูตร รวมท้ังนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นต้น          
(๐.๕ คะแนน) และน าสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  (๐.๕ คะแนน) 

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

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการ
เรียนการสอนให้กับหลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก    
-เอกสารการจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี  
- เอกสารการขอเบิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 
เอกสารหมายเลข ๒ 

มีความพร้อมส าหรับสิ่งสนับสนุนการเ รียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพ แวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษา
อบรม 

 
 
 



๒๔ 

 

- ภาพถ่ายห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบ
หน่วยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๓ 

ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน  
-เอกสารและรูปภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม มอบอุปกรณ์ต่างๆ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 

มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร 
วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการที่
จ าเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น  และน าสู่การใช้
หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง  
- มุมหนังสือของกองร้อยฝึก 
- คอมพิวเตอร์ 

 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 
 

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๓.๕๑  และน าผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา  
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ของแต่ละหลักสูตร 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๖ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔.๕๐ คะแนน ๔.๕๐ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑  งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.เชิดชัย  หน่อทอง 
๒. ด.ต.สุรศักด์ิ  สีค า 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ เป็นส่ิงแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจ า เพื่อใช้ในการพัฒนา  การเรียนการ
สอน หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมในแต่ละปี 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  โดยจัดฝึกอบรม 
จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ท่ีสนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม 
ส่ิงประดิษฐ์ 
 ๒. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก 
 ๓. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์  
  ๓.๑ อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ท้ังหมด   
  ๓.๒ ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อป ี
 ๔. จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม  
  ๔.๑ มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท้ังหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ กับหน่วยงาน
หรือชุมชน สังคม 
  ๔.๒ มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์  กับหน่วยงานหรือ
ชุมชน สังคม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อป ี
 ๕. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และน าผลการ
ประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ โดยจัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้าน
งานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการท าวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
         บก.กฝ.บช.ตชด.มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยให้กับ 
ขตร.ในสังกัด กก.๑ – ๙ บก.กฝ.บช.ตชด. 

 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 
 

สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายใน
หรือภายนอก 

 

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
- โครงการผลงานวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของกองร้อยท่ี ๓ 

 
เอกสารหมายเลข ๒ 



๒๖ 

 

จ านวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือ
ชุมชน สังคม  
 - มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท้ังหมดของอาจารย์ไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม 
 - มีการน าผลงานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์
กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม จ านวนไม่น้อยกว่า ๑ ช้ินต่อป ี

 
 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และน า
ผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปี
ต่อไป  
- แบบประเมินการใช้ประโยชน์ส่ิงประดิษฐ์ 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๔ คะแนน ๔ คะแนน ไม่บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒  งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพืน้ที่   
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู  
๒. น.ส.กัญญาภัทร  สงสีเรือง 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรก าหนด ควรมีการจัดการเรียนการสอนท่ีสนองความต้องการ
จ าเป็นของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ อาจารย์ประจ าจึงต้องท าวิจัย ท่ีมาจาก
สถานการณ์จริงในพื้นท่ี เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณค่า 
และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 

เกณฑ์การประเมิน 
 มีงานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นท่ี และเป็นประเด็นส าคัญ มีการสืบค้นท่ีซับซ้อน มาจัดท าเป็น
งานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัติน าไปเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา อย่างน้อย ๑ ช้ินต่อ
หน่วยงาน (ท้ังนี้ต้องเป็นงานวิจัย ๕ บท และผ่านการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน) (ผลงาน ๑ 
ช้ิน : ๒ คะแนน น าไปใช้ : ๓ คะแนน โดยแบ่งเป็น หน่วยศึกษาอบรมใช้เอง ๑ คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ ๒ 
คะแนน)  
หมายเหตุ : ตัวบ่งชีท่ี้ ๑๒ ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้ 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ฉบับสมบูรณ์ 
- งานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตการท างานของ ข้าราชการต ารวจช้ัน
ประทวน ในสังกัด กก.ตชด. ๑๔ 

 
เอกสารหมายเลข ๑ 

เอกสารหรือหลักฐานการประเมิน รับรองผลงานวิจัยโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน 
-เอกสารการประเมินรับรองผลงานวิ จัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จ านวน ๓ ท่าน 

 
 
เอกสารหมายเลข ๒ 
 

เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่น า
งานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 
 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๓ คะแนน ๓ คะแนน ไม่บรรลุ 

 

 



๒๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓  การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.มานพ  กองอาษา 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม จึงควรค านึงถึงกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเปูาหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปี ท้ัง
การบริการวิชาการท่ีท าให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการท่ีหน่วยศึกษาอบรมจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน 
โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการวิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่
ผู้เรียนให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและน ามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ท่ีสร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและ
สังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
ประเด็นการพิจารณา 
    ๑. หน่วยศึกษาอบรมก าหนดชุมชนหรือองค์กรเปูาหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการน าศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้  
    ๒. จัดท าแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมี ส่วนร่วม  
(๐.๕ คะแนน) และด าเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่ก า หนด โดยมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จท่ีชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
  ๓. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ น าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน 
  ๔. ชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน) 
   ๕. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเปูาหมาย (๐.๕ คะแนน) 
    ๖. น าผลการด าเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมให้
ข้อเสนอแนะน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร

หลักฐาน 
หน่วยศึกษาอบรมก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการน าศาสตร์
พระราชามาประยุกต์ใช้  
- ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายสถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ว่าด้วยศาสตร์พระราชา ๓ ด้าน เพื่อปลูกจิตส านึก  
ให้มีความรู้คู่คุณธรรม ตลอดจนตอบสนองความต้องการพัฒนาเสริมสร้างความ

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 
 



๒๙ 

 

เข้มแข็งของชุมชน 
           (๑) ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
           (๒) ด้านปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
           (๓) ด้านตามรอยพระยุคลบาท 
จัดท าแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมี
ส่วนร่วม และด าเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือ
วิชาชีพที่ก าหนด โดยมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน  
- โครงการค่ายฝึกเพื่อประชาชน 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๒ 

ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ น าไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน 
-เอกสารสรุปผลการด าเนินงานตามโครงการค่ายฝึกเพื่อประชาชน 

 
 
เอกสารหมายเลข ๓ 

ชุมชนสามารถด าเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เอกสารหมายเลข ๔ 
สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กร
เป้าหมาย 
-เอกสารและและรูปภาพการประสานงานเกี่ยวกับการร่วมมือในการบริการ
วิชาการและงานวิจัยกับ  

 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 
 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๓ คะแนน ๓ คะแนน ไม่บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๔  ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

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

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 หน่วยศึกษาอบรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม ท้ังการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ตามจุดเน้นของหน่วยศึกษา
อบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
ประเด็นการพิจารณา 
         ๑. จัดท าแผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และก าหนดตัวช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน) 
         ๒. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
         ๓. ประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
         ๔. น าผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
         ๕. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน) 
          ๖. น าผลการด าเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคับบัญชา    เพื่อพิจารณา 
(๐.๕ คะแนน) พร้อมน าข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มีโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ กก.๑ บก.กฝ.บช.
ตชด. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 
- กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. มีค าส่ังให้ใช้แผนปฏิบัติราชการของ 
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 มีรายงาน
การประชุมคณะท างานทบทวนแผน และมีการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีการแต่งต้ังคณะ ท างาน
ตามโครงการฯ เพื่อขับเคล่ือนการด าเนินงานด้านสถาบัน
พระมหากษัตริย์  พร้อมท้ังผู้บังคับบัญชาประชุมมอบหมาย
นโยบาย ให้คณะท างานจัดท าปฏิทินการด าเนินกิจกรรมท่ีต้อง
ด าเนินการเป็นประจ า ทุกเดือน  

 - ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานทบทวนและ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖3  
- ค าส่ังให้ใช้แผนแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3  
รายงานประชุมคณะท างาน 
- เอกสารรายงานการประชุมวาระพิเศษ
ก าชับการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรม 
- โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ของ กก.๑บก.กฝ.บช.ตชด. 



๓๑ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- ปฏิทินการปฏิบัติโครงการ/กิจกรรมงาน 
ธกวส. ประจ าปี ๒๕๖3 
- รายช่ือ ข้าราชการต ารวจร่วมกิจกรรม 
- เอกสารเผยแพร่โครงการทางส่ือ
ออนไลน ์
- แบบบันทึกความพึงพอใจโครงการฯ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕  การน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไปสู่การปฏิบัติ  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ส.ต.ท.อนุศาสน ์ ช่วยชูหนู 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานของหน่วย โดยมีการก าหนดกิ จกรรม 
งบประมาณ ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานและโครงการท่ีได้ก าหนดไว้ และสามารถน าผลการประเมินไป
ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการคุณภาพ (PDCA) 
ประเด็นการพิจารณา 
        ๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามยุทธศาสตร์น าไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการก าหนด
กิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 
        ๒. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
       ๓. ก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาท่ีก าหนด มีการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้  
ผลการด าเนินงานดีขึ้น 
       ๔. ก ากับติดตามผลลัพธ์จากตัวช้ีวัดท่ีก าหนดในแผนปฏิบัติงานประจ าปีให้บรรลุเปูาหมายตามเกณฑ์ท่ี
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาท้ังหมด) 
       ๕. รายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบท่ีก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน เอกสารหมายเลข 

หน่วยศึกษาอบรมมีการน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ      (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ตัวชี้วัดความส าเร็จตาม
ยุทธศาสตร์น าไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการก าหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน 
          ๑. ใช้แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 ของบช.
ตชด. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
          ๒. ใช้แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-๒๕๖๔ เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือน การปฏิบัติราชการ 
          ๓. ได้จัดท าแผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑-

เอกสารหมายเลข ๑  
-แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖3 ของบช.ตชด. 
เอกสารหมายเลข ๒    
-แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์
การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ(พ.ศ.
๒๕๖๐- ๒๕๗๙) ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๑-๒๕๖๔ 
 
เอกสารหมายเลข ๓  
-แผนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษา  



๓๓ 

 

๒๕๖๔ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือน การปฏิบัติราชการ 
          ๔. ได้จัดท าแผนปฏิบัติ การน ายุทธศาสตร์การศึกษาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
ขับเคล่ือน  

เอกสารหมายเลข ๔ 
-แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ปีงบประมาณ 
๒๕๖3 กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ไปสู่การ
ปฏิบัติ 

จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานเป็นส าคัญ 
- จัดสรรงบประมาณตามหลักสูตรในงบประมาณ 
- จัดสรรงบประมาณตามหลักสูตรนอกงบประมาณ 
- จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลักอื่น 

 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 
เอกสารหมายเลข ๖ 
เอกสารหมายเลข ๗ 

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการ
ประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น 
- แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์
การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐- ๒๕๗๙)  ไปสู่การ
ปฏิบัติโดยมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการท่ีด าเนินการใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖3 
- เชิญคณะกรรมการ มาประชุมเพื่อติดตาม การขับเคล่ือนโครงการ ตาม
แผนฯท่ีก าหนด  
-  คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง มีการประชุมและรายงานผลการ
ด าเนินงานของแต่ละโครงการท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖3 

 

 
เอกสารหมายเลข ๘ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๙ 
 

เอกสารหมายเลข ๑๐ 

  กํากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปี
ให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด  
 - คณะท างานจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ได้มีการควบคุมก ากับติดตามผล
การด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และพิจารณาประเมินผลการ
ด าเนินการ บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัดทุกตัว  

 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๑ 
 

       รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่ กําหนดไว้ในแผน

ยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 

- รายงาน ผลการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา รอบ ๖ 
เดือน   
- รายงาน ผลการด าเนินการ ตามแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา รอบ ๑๒ 
เดือน   

 
 

เอกสารหมายเลข ๑๒ 
เอกสารหมายเลข ๑๓ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 



๓๔ 

 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๖   การบริหารความเสี่ยง  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย   อุนาสิงห์ 

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

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์จัดล าดับ
ความส าคัญความเส่ียง และติดตามเฝูาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน 
และสังคม ให้อยู่ในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการได้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของหน่วยศึกษาอบรม  
        ๒. วิเคราะห์ประเด็นความเส่ียงท่ีเป็นความเส่ียงภายในหรือความเส่ียงภายนอกโดยเลือกปัจจัยท่ีก่อให้เกิด
ความเส่ียงอย่างน้อย ๓ ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดล าดับความเส่ียง  
        ๓. น าผลการวิเคราะห์ความเส่ียงตามข้อ ๒ ไปจัดท าแผนบริหารความเส่ียง (๐.๕ คะแนน) โดยก าหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเส่ียง (๐.๕ คะแนน)  
        ๕. ก ากับติดตาม การด าเนินงานในการบริหารความเส่ียง โดยคณะกรรมการบริหารความเส่ียง ให้ข้อเสนอแนะ 
เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
        ๕. สรุปผลการด าเนินการบริหารความเส่ียง โดยอย่างน้อย ๑ กิจกรรม ต้องมีความเส่ียงลดลง จากเดิม และน า
ผลลัพธ์ความเส่ียงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ความเส่ียงในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑.หน่วยศึกษาอบรมมีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมและตัวแทนที่
รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง  
๒. ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานบริหารความเส่ียง 

 
 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑ 
เอกสารหมายเลข ๒ 

มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
๑.บันทึกเชิญประชุม  
๒.ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๖๓ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๓ 
เอกสารหมายเลข ๔  



๓๕ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓.รายงานการประชุม คณะท างานบริหารความเส่ียง ครั้งท่ี ๑/๒๕๖๓ เอกสารหมายเลข ๕ 
น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยง  โดยก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง   
๑. บันทึกเชิญประชุม  
๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๖๓ 
๓. รายงานการประชุม คณะท างานบริหารความเส่ียง ครั้งท่ี ๒/๒๕๖๓ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๖ 
เอกสารหมายเลข ๗ 
เอกสารหมายเลข ๘ 

ก ากับติดตาม การด าเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงใหข้้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา 
๑. รายงานการประชุมคณะท างานบริหารความเส่ียง ครั้งท่ี ๓/๒๕๖๓ 
๒. แผนบริหารความเส่ียง ประจ าปี ๒๕๖๓ 
๓. คณะท างานติดตามรายงานผล 

 
 

เอกสารหมายเลข ๙ 
เอกสารหมายเลข ๑๐ 
เอกสารหมายเลข ๑๑ 

สรุปผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมี
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม และน าผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา  และน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยง
ในปีต่อไป  
 -  รายงานการประชุม การบริหารความเส่ียง 
 -  การน าผลลัพธ์ความเส่ียงเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อน าไปปรับปรุงความ
เส่ียงในปีต่อไป 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๒ 
เอกสารหมายเลข ๑๓ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗  การจัดการความรู้  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.สุทิน  เอกลักษณ์บุรุษ  
๒. ด.ต.วิวัฒน์  ประทุมวงษ ์

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความส าคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมี ระบบและกลไก
การสรรหาอาจารย์พิเศษท่ีเหมาะสม ท้ังด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายบุคคล เพื่อน าข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ 
(๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการด าเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน) 

๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาท่ีสอน 
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาท่ี

จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็น
ต้น 

๔. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรท่ีใช้ในการประเมิน   (๐.๕ คะแนน) 
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน)  โดยมีผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนท่ีชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)    

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



๓๗ 

 

ผลการด าเนินงาน  

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสาร
หลักฐาน 

หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่
อย่างน้อย๑ เร่ืองต่อปี 
หน่วยมีการจัดการองค์ความรู้ ท้ังหมด ๔ หมวดวิชา 
๑.หมวดวิชาท่ัวไป 
๒.หมวดวิชายุทธวิธีต ารวจ 
๓. หมวดวิชายุทธวิธีหน่วยรบขนาดเล็ก 
๔.หมวดวิชาอาวุธศึกษา 

 
 
 
เอกสารหมายเลข  ๑ 
เอกสารหมายเลข  ๒ 
เอกสารหมายเลข  ๓ 
เอกสารหมายเลข  ๔ 

มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์
ความรู้ของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
           ๑ ออกค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการผู้รับผิดชอบงานจัดการองค์ความรู้   
           ๒ ประชุมพิจารณาหาประเด็นท่ีจะเป็นองค์ความรู้ ท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานและการศึกษาอบรมของหน่วย  
           ๓ มอบหมายหน้าท่ีให้คณะกรรมการ ในการแสวงหาสืบค้น  รวบรวม 
ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ  

 
 
เอกสารหมายเลข  ๔ 
เอกสารหมายเลข  ๔ 
 
เอกสารหมายเลข  ๔ 

มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะ กรรมการจัดการความรู้ และน ามา
จัดเป็นหมวดหมู่  
          1) คณะกรรมการได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ข้อมูลของผู้อื่นท่ีได้จากการ
สืบค้น เพื่อเป็นการตรวจสอบและเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง 
          2) มีการแลกเปล่ียนความรู้ และบุคลากรภายในหน่วย 
          3) หน่วยโดยคณะกรรมการ ได้มีการ รวบรวม เรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ 

 
 
เอกสารหมายเลข  ๕ 
 
เอกสารหมายเลข  ๖ 
เอกสารหมายเลข  ๗ 

น าความรู้ ท่ีได้จากการแลกเปล่ียนเรียนรู้มาทดลองใช้ และน าไปสู่การปรับปรุง และ
พัฒนา  
- หน่วยได้น าความรู้มาทดลองใช้งานกับการฝึกอบรมหลักสูตร ผบ.มว. 
 - หน่วยได้น าข้อมูลการตรวจสอบและประเมิน คู่มือ ๔ จากหมวดวิชาภายในหน่วย 
มาร่วม พิจารณาปรับปรุงคู่มือ 

 
 
เอกสารหมายเลข  ๘ 
 
เอกสารหมายเลข  ๙ 

น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดเก็บมาจัดท าเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย ๑ 
เรื่อง  และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์  
- น าองค์ความรู้ท่ีได้จากการจัดเก็บมาจัดท าเป็นคู่มือ ของ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.  
 -  ส่งคู่มือ เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยน าไปใช้ประโยชน์ 

 
เอกสารหมายเลข  ๑๐ 
 
เอกสารหมายเลข  ๑๑ 



๓๘ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘  การพัฒนาบุคลากร  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.สามารถ  ขาวเงิน 
๒. ส.ต.อ.ธเนตร  จันทรัตน์  

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
         ๑. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน) และน าข้อมูลจากการ
ส ารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าท่ีและต าแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (๐.๕ คะแนน) 
          ๒. น าผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดท าเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
(Individual Development Plan : ID Plan) 
          ๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมดของหน่วย
ศึกษาอบรม 
          ๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ชม.ต่อ
คนต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมดของหน่วยศึกษาอบรม 
          ๕. ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา น าข้อเสนอแนะท่ี
เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการด าเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
ส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม  
และน าข้อมูลจากการส ารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และ
ต าแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น 
- แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑ 

น าผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดท าเป็น
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : 
IDPlan) 
- แผนพัฒนาบุคลากร 

 
 
เอกสารหมายเลข ๒ 

บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือ
วิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 

 
 



๓๙ 

 

๒๐ ชม.ต่อคนต่อปีไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมดของ
หน่วยศึกษาอบรม 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความช านาญเฉพาะด้าน 
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๓ 
เอกสารหมายเลข ๓ 

บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 
- จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ให้แก่
บุคลากรในหน่วย 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๔ 
 

ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการ  และพิจารณา
น าข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง
เพื่อให้ผลการด าเนินงานดียิ่งขึ้น  
- จัดท าบัญชีรายช่ือบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรในปีต่อไป 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 
 
 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๙  การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย  อุนาสิงห์ 

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

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ : 
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการประเมินผู้บริหารในด้านการบริหารจัดการ และ
การเป็นผู้น า เพื่อน าไปสู่การบริหารจัดการหน่วยศึกษาอบรมท่ีดีให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
       ๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม  
 ๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์  
        ๓. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลท่ีดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการท างาน และ มีคุณภาพชีวิต
ดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 
๔.๔๕ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๗)  
       ๔. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาส่ังการ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. น าข้อส่ังการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  
ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วย
ศึกษาอบรม  
      ผู้บริหารสูงสุดหน่วยศึกษาอบรม มีการประชุมช้ีแจงและแสดงวิสัยทัศน์
ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม  

เอกสารหมายเลข ๑ 
-รูปภาพการแสดงวิสัยทัศน์และ
นโยบายการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วย 
 
 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
ครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมได้มีการประกาศโดยน าหลักธรรมมาภิบาล 
ได้แก่ หลักนิธิธรรม หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ 
หลักความโปร่งใส่ และหลักการมีส่วนร่วม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารหน่วย  

เอกสารหมายเลข ๒ 
-เอกสารการประชาสัมพันธ์ 
ประกาศ นโยบาย เกี่ยวกับ
ความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
มาตรฐานการให้บริการประชาชน 
 
 



๔๑ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อ
การท างาน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 
๔.๔๕ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๗) 

   มีการประชุมช้ีแจงแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
แล้วท าการประเมิน ตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข  

เอกสารหมายเลข ๓ 
-แบบประเมินความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กรของกรม
สุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข 
เอกสารหมายเลข ๔ 
-หนังสือแจ้งข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดให้ตอบแบบประเมิน
ออนไลน ์

  นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็นและเสนอผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ 
- ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 

 
 
เอกสารหมายเลข ๕ 

น าข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและ
พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
- จัดท าค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายภายในหน่วย 
เพื่อพิจารณาแนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  ตามท่ีมี
ประเมินและ มีข้อเสนอแล้วก าหนดแนวทางด าเนินการต่อไป 

 
 
เอกสารหมายเลข ๖ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

ตัวบ่งชี้ที่ ๒๐  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ : 
๑. พ.ต.อ.ศุภวัฒน์     ศรีชัยชนะ 
 ๒. พ.ต.ท.ปัญญาชโย   อุนาสิงห์ 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.หญิง กนกพร  ทองชู 
๒. ด.ต.หญิง อมรรัตน์  ทองปรีชา 

โทรศัพท์ : โทรศัพท์ :  
E – mail : E – mail : 

 
ชนิดตัวบ่งชี ้    กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม ท่ีแสดงถึงการให้ความส าคัญ
ในการประกันคุณภาพอย่างท่ัวถึง มีการด าเนินการตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในท่ี ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติก าหนดขึ้น รวมถึงเล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงานประจ าวัน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (๐.๕ คะแนน) 
        ๒. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี (๐.๕ คะแนน) 
        ๓. ก าหนดเปูาหมายในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตาม
เปูาหมายนั้น (๐.๕ คะแนน) และน าผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (๐.๕ คะแนน) 
        ๔. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด  
        ๕. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีระบุผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งช้ีให้ชัดเจน เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผย ให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๖. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ ้นไป (๐.๕ 
คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลการด าเนินงาน  

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ 
- ได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการด าเนินการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ โดยได้จัดให้มี
ระบบกลไกการประกันคุณภาพศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการ

เอกสารหมายเลข ๑ 
-ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการ ประจ าปี ๒๕๖3 
เอกสารหมายเลข ๒ 
รายงานการประชุมการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา  



๔๓ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๑. มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วย  
๒. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 
ประเมินระบบ กลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  

๓. มีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการ 
ศึกษา โดยมีหน้าท่ีบริหารพัฒนาและติดตามการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในของ
หน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๔. มีการจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้ก ากับ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา  

๕. มีการจัดท ารายงานประจ าปีท่ีครอบคลุมการด าเนินงาน
ตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ดัชนีบ่งช้ีคุณภาพการศึกษา 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด บช.ศ. และเปิดเผยต่อสาธารณชน  

๖. มีการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผน พัฒนา
คุณภาพการศึกษา  
         ๗. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

- เอกสารหมายเลข ๓ 
-เอกสารการจัดระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าป๒ี๕๖3 
  
 

จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
- จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อก ากับติดตามการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี  

 
เอกสารหมายเลข ๔ 

ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบ
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น และน าผลลัพธ์ไปสู่
การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม  

เอกสารหมายเลข ๕  
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖3 

ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด 
 - ประชุมติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ขับเคล่ือนและก ากับติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ  

เอกสารหมายเลข ๖ 
- บันทึกการประชุม 
  

 การจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการ
ด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ ให้ชัดเจนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด 
และ บช.ศ.ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
    จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ีระบุผลการด าเนินงาน
ในแต่ละตัวบ่งช้ีให้ชัดเจนเสนอต่อ ผบก.กฝ. และ บช.ศ.ภายใน     
(๑๕ พ.ย.) 

 
 
เอกสารหมายเลข ๗ 
- รายงานการประเมินตนเอง 



๔๔ 

 

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

      ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ.รอบปีที่
ผ่ านมาอยู่ ใ นระดับดีขึ้น ไปและน าผลการประเ มินพร้อม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา 
        (๑) ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ กก.๑
บก.กฝ.บช.ตชด.โดย บช.ศ. รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ อยู่ใน
ระดับดี  
        (๒) พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาพร้อมข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๘ 
 
เอกสารหมายเลข ๘ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน ๕ คะแนน ๕ คะแนน บรรลุ 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ท้ัง ๒๐ ตัวบ่งช้ี  
 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ๕ 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  ๔ 
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม          ๔.๕๐ 
๔. อาจารย์ประจ า ๕ 
๕. อาจารย์พิเศษ  ๕ 
๖. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  - 
๗. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางก าหนด  ๔ 
๘. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ 
๙. การประเมินผู้เรียน  ๕ 
๑๐.ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียน  ๔.๕๐ 
๑๑.งานวิจัย นวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์ ท่ีน าไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม  ๔ 
๑๒. งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นท่ี  ๓ 
๑๓. การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ๓ 
๑๔. ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ๕ 
๑๕. การน าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ไปสู่การปฏิบัติ ๕ 
๑๖. การบริหารความเส่ียง   ๕ 
๑๗. การจัดการความรู้ ๕ 
๑๘. การพัฒนาบุคลากร  ๕ 
๑๙. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล  ๕ 
๒๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา  ๕ 

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๘ 
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 ประเด็นที่ต้องการพัฒนา (What) 
๑. ด้านสถานท่ี 

๑.๑ ห้องสมุด 
๑.๒ ห้องน้ าห้องส้วม 
๑.๓ โรงอาหาร 
๑.๔ สถานท่ีเก็บเครื่องช่วยฝึก 

    ๒. ด้านการฝึก  
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรครูฝึก 
 ๒.๒ การพัฒนารูปแบบการฝึก  
 ๒.๓ การพัฒนาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 
 วิธีด าเนินการในประเด็นนั้น (HOW) 
     - ขั้นตอนการด าเนินงานในภาพรวม 
     -  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน 
     -  จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
     -  น ามติท่ีประชุม มาปฏิบัติ โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการด าเนินการ 
     -  แต่งต้ังมอบหมายผู้รับผิดชอบ 
๑. ด้านสถานที ่
 ๑.๑ การพัฒนาห้องสมุด : ด าเนินการพัฒนาห้องสมุดให้มีความหลากหลายและทันสมัยของต าราสามารถ 
รองรับการใช้งานของผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้อย่างเพียงพอ 
 ๑.๒ ห้องน้ าห้องส้วม : ของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ดูแลเรื่องความสะอาดกล่ิน 
 ๑.๓ โรงอาหาร : ก ากับดูแลเรื่องการบ าบัดน้ าเสียและคราบไขมันก่อนการปล่อยลงบ่อ และควบคุมเรื่อง        
การจัดการด้านความสะอาด 

  ๑.๔ สถานท่ีเก็บเครื่องช่วยฝึก : จัดท าแผนการใช้งานและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
๒. ด้านการฝึก 
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรครูฝึก : ส ารวจข้อมูลขีดความสามารถ/ประสบการณ์ของครูฝึกวิเคราะห์ข้อมูล 
จัดท าแผนการส่งครูฝึกเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ท้ังภายนอกและภายในหน่วย เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถ 
 ๒.๒ การพัฒนารูปแบบการฝึก : จัดสัมมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ปัญหาข้อขัดข้องในการฝึก            
เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนารว่มกัน 
- มอบให้ใครเปน็ผู้ด าเนนิการ(By Whom) 
๑. ด้านสถานที ่
 ๑.๑ การพัฒนาห้องสมุด : งานการฝึกและวิชาการ 
 ๑.๒ ห้องน้ าห้องส้วม : กองร้อย ๑ – ๕ 
 ๑.๓ โรงอาหาร : กองร้อย๑ (สูทกรรม) 

  ๑.๔ สถานท่ีเก็บเครื่องช่วยฝึก : งานการเงิน และส่งก าลังบ ารุง 
๒. ด้านการฝึก 
 ๒.๑ การพัฒนาบุคลากรครูฝึก : งานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ, งานการฝึกและวิชาการ 
 ๒.๒ การพัฒนารูปแบบการฝึก : งานการฝึกและวชิาการ, กองร้อยท่ี ๒ – ๕ 
- ด าเนินการเม่ือไหร่ ( When) 
 ภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ 



 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพือ่การรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set) 

กองก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

ข้อมูลทั่วไป     

๑.  จ านวนผู้บริหาร     

     ๑.๑ ผกก.  คน ๑ ๑ ๑ 

     ๑.๒ รอง ผกก. คน ๒ ๒ ๒ 

๒.  จ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด     

      ๒.๑ บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีครูฝึก คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๓.  คุณวุฒิทางการศึกษาของครูฝึก     

๓.๑ ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คน - - - 

๓.๒ ระดับปริญญาตร ี คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 

๓.๓ ระดับปริญญาโท คน - - - 

๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - - - 

๔. จ านวนอาจารย์พิเศษ     

     ๔.๑ ภายใน คน ๘ ๘ ๘ 

     ๔.๒ ภายนอก คน ๒๕ ๒๕ ๒๕ 

๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนนุ คน ๓๑ ๓๑ ๓๑ 

๖. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด     

     ๖.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมต ารวจช้ันประทวนยศ 

ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเล่ือนต าแหน่งและเล่ือนยศแบบ

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

คน ๑๐๗ ๖๔ ๘๕ 

     ๖.๒  หลักสูตร นสต.  คน ๑๕๐ ๓๐๐ ๑๐๐ 

      ๖..๓  หลักสูตร ครูฝึก คน - ๑๐๖ ๑๐๓ 

      ๖..๔  หลักสูตร การท าลายวัตถุระเบิด คน - ๘๔ ๗๐ 

      ๖.๕  หลักสูตร ผบ. มว.  คน ๗๘ ๔๑ -    

      ๖.๖  หลักสูตร เตรียมความพร้อมความเป็นครู คน ๘๑ ๗๘ - 



รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๓ 

๗. จ านวนผู้ส าเร็จการอบรม     

     ๗.๑ หลักสูตรการฝึกอบรมต ารวจช้ันประทวนยศ 

ด.ต.อายุ ๕๓ ปีขึ้นไปเพื่อเล่ือนต าแหน่งและเล่ือนยศแบบ

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

คน ๑๐๗ ๖๔ ๘๕ 

     ๗.๒  หลักสูตร นสต.  คน ๑๕๐ ๑๙๙ - 

      ๗..๓  หลักสูตร ครูฝึก คน - ๑๐๖ ๑๐๓ 

      ๗.๔  หลักสูตร การท าลายวัตถุระเบิด คน - ๘๔ ๗๐ 

      ๗.๕  หลักสูตร ผบ. มว.  คน ๗๘ ๔๑ -    

      ๗.๖  หลักสูตร เตรียมความพร้อมความเป็นครู คน ๘๑ ๗๗ - 

๘. รายรับ     

     ๘.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน บาท ๒๑๑,๙๕๓,๘๕๓ 91,391,837.25 88,592,881.52 

     ๘.๒ จากแหล่งอื่นๆ บาท - - - 

๙. รายจ่าย     

     ๙.๑ เงินเดือน บาท ๕๐,๒๘๗,๖๗๗ ๔๔,๕๓๗,๕๘๐ 47,290,981.25   

     ๙.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท - - - 

     ๙.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  - - - 

           ๙.๓.๑ จากภายในสถาบัน บาท - - - 

           ๙.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน บาท - - - 

     ๙.๔ งบประมาณในการบริการ วิชาการ บาท - - - 

     ๙.๕ งบประมาณวัสดุฝึก บาท ๖๖๕,๕๕๐ - 27,000 

     ๙.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม บาท - - - 

     ๙.๗ ค่าสาธารณูปโภค บาท ๒,๐๔๘,๑๗๒ ๒,๗๒๒,๒๘๖ 2,621,290 

     ๙.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ บาท - ๘๖๘,๐๐๐ - 

     ๙.๙ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง บาท ๘๐,๗๓๙,๕๗๒ ๔๓๑,๐๖๓,๓๓๔ 7,200,201.50 

           - ค่าเส่ือมราคา บาท ๖,๐๕๓,๕๐๐.๒๖ ๘๔,๕๓๖,๖๙๙  

๑๐. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

     ๑๐.๑  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมท่ีมีการ

ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

คน ๔๑๖ ๕๗๑ ๒๕๘ 



 

 

      ๑๐.๒ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม คน ๔๑๖ ๕๗๑ ๒๕๘ 

๑๑. การจัดการเรียนการสอน      

     ๑๑.๑ จ านวนครู/อาจารย์ประจ าท่ีบรรจุตาม

เลขท่ีต าแหน่งแยกตามกลุ่มวิชา... 

    

             ๑๑.๑.๑ วิชาท่ัวไป คน ๕ ๕ ๕ 

             ๑๑.๑.๒ อาวุธศึกษา คน ๕ ๕ ๕ 

             ๑๑.๑.๓ วิชายุทธวิธี คน ๓ ๓ ๓ 

             ๑๑.๑.๔ วิชายุทธวิธีต ารวจ คน ๗ ๗ ๗ 

           ๑๑.๑.๕ บุคลากรท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายเทคนิค

(EOD) 

คน ๘ ๘ ๘ 

     ๑๑.๒  จ านวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ

ผู้เช่ียวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจหรือ 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อยกว่า  ๒ ชม. 

ครั้ง ๒ ๒ ๒ 

     ๑๑.๓  ระดับความพึงพอใจของ ผู้ส าเร็จ 

การศึกษาอบรบต่อคุณภาพการสอนของ ครู/ อาจารย์ 

ระดับ 

 

๔ ๔ ๔ 

     ๑๑.๔  จ านวนโครงการ/กิจกรรม 

พัฒนาผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

คน ๓ ๓ ๓ 

๑๒. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้ของครูฝึก     

จ านวนนวัตกรรม โครงงาน ส่ิงประดิษฐ์ งานวิจัยท่ีเป็น

การพัฒนาองค์ความรู้  งานวิจัยปฏิบัติการของครู/

อาจารย์ และครูฝึก และงานวิจัยเพื่อพัฒนา การเรียนรู้ 

ช้ิน ๑ ๑ ๑ 

๑๓. การบริการทางวิชาการ     

จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีให้บริการทางวิชาการที่

ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

กิจกรรม ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๑๔. การบริหารและการจัดการ     

      ๑๔.๑ จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกท่ีได้รับการ

พัฒนา (๒๐ ชม./คน/ปี) 

คน ๒๐ ๒๐ ๒๐ 



รายการข้อมูล หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๑ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๓ 

     ๑๔.๒ จ านวนบุคลากรสายงาน 
 สนับสนุนท่ีได้รับการพัฒนา (๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี)              

คน ๑๐๘ ๑๐๑ ๑๐๑ 

     ๑๔.๓ จ านวนโครงการท่ีสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 

โครง 
การ 

๒๕ ๒๕ ๒๕ 

 

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

                                                                พันต ารวจเอก      

                                                                        ( ศุภวัฒน์  ศรีชัยชนะ ) 

                                             ผู้ก ากับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ  

                                                                         กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 





กองกํากับการ ๑ กองบังคับการฝกพิเศษ 
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๒๐

โทร. ๐-๓๒๕๐-๘๐๒๖
E-mail. bpptr1@go.th


