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 รายงานการ ศึกษาประเมินตนเองของ ศูนย์พัฒ นาด้านการข่าว กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล ปี พ.ศ.๒๕62 ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาและประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
ศูนย์พัฒนาการด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ตุลาคม ๒๕61 – 
กันยายน ๒๕62) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท า
รายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และน าเสนอต่อสาธารณชน ดังนั้นการ
จัดระบบการศึกษาของสถาบันฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และต้องมีความพร้อมที่จะรับการตรวจประเมินมาตรฐาน
การศึกษาจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ต่อไป 
 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เป็นสถาบันฝึกอบรมของ
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีลักษณะเป็นศูนย์กลางความรู้ด้านการข่าว 
ระบบงานการข่าว  การรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ จึงจ าเป็นต้องจัดท าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยงาน โดยเริ่มจากการวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การด าเนินการตามแผน           
การประเมินตนเอง เพื่อจัดท ารายงานการศึกษาและประเมินตนเองประจ าปี   และน าผลการประเมินมาเป็น
ข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 การปฏิบัติหน้าที่ราชการของ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล  
ส านักงานต ารวจแห่ งชาติ  มุ่ งมั่ นที่ จะสร้างระบบ ประกันคุณภาพทั้ งภายในและภายนอก โดยยึด                      
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ตลอดจนมุ่ งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในหน่วยงาน           
ด้านจริยธรรม ความภักดีต่อองค์กรและสถาบันหลักของชาติ พัฒนาด้านวิชาการข่าวสู่มาตรฐานสากล ฝึกอบรม
บุคลากรด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย เพื่อรองรับสถานการณ์ปัจจุบัน ตลอดจนมีการน าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของผู้ผ่านการฝึกอบรม
ต้องมีความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะน าไปสู่การพฒันาศักยภาพบุคลากรด้านการข่าวของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
ให้ยั่งยืนตอบสนองความต้องการของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามปรัชญาองค์กร คือ สร้างมาตรฐาน
เจ้าหน้าที่ด้านการข่าวเพื่อรับใช้สังคมและประเทศ และปณิธานองค์กร คือ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 รายงานการศึกษาและประเมินตนเองของ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล ได้จัดท าข้ึนจากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่าย โดยมีคณะกรรมการด าเนินการ
คุณภาพการศึกษาภายในของ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เป็นคณะท างานในการ
ขับเคลื่อนจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายของทางราชการ เพื่อน าเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ต่อไป 

 พ.ต.อ.  
 ( วรา  เวชชาภินันท์ ) 
 รอง ผบก.ศพข.บช.ส. 
  15 พ.ย. 2562 



 

 

 ข  

สารบัญ 
           หน้า 

ค าน า               ก 
สารบัญ               ข 
บทสรุปผู้บริหาร              ค 
ส่วนท่ี ๑  ข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม       ๑ 
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 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ       
เป็นสถาบันการฝึกอบรมสังกัดกองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน
เทียบเท่ากองบังคับการ มีฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรม ข้าราชการต ารวจ            
ทั้งข้าราชการต ารวจสันติบาลและข้าราชการต ารวจหน่วยอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้ยังมีหน้าที่
ปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ ของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล และส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงท าให้ต้องรับผิดชอบใน ๒ ภารกิจด้วยกัน คือ ภารกิจในส่วนของการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต ารวจ
และการปฏิบัติงานในลักษณะของการเป็นสถาบันทางการศึกษาอีกภารกิจหนึ่ง 
 จากความรับผิดชอบดังกล่าวท าให้ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ 
ของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล และส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยมีครูฝึกท าหน้าที่ดูแลด้านการศึกษาและ 
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ อันเป็นภารกิจหลักที่ส าคัญของหน่วย ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้สถาบัน
ฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีการพัฒนาด้านการศึกษาและมีการจัดการฝึกอบรมอย่างมีระบบ      
ที่ชัดเจน โดยจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในฯ จาก กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ด้วย 
 ดังนั้น ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จึงได้ด าเนินการศึกษาและประเมินตนเอง ตามรูปแบบที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ก าหนด โดยผลการประเมินตนเองของหน่วย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕62 ซึ่งประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ รวม 5 ด้าน 11 ตัวบ่งช้ี  ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก 
 จากผลการศึกษาและประเมินตนเอง ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ไดต้ระหนักถึงสภาพปัญหาและจุดที่ควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดย
พร้อมที่จะน าข้อบกพร่องที่พบในแต่ละด้านมาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้การ
บริหารราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยที่ก าหนดไว้ 
ต่อไป 
 
 

 พ.ต.อ.  
 ( วรา  เวชชาภินันท์ ) 
   รอง ผบก.ศพข.บช.ส. 
  15 พ.ย.2562 
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  ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการด าเนินงานของหน่วยอบรม 

1.1 ชื่อหน่วยฝึกอบรม   ศูนย์พฒันาด้านการข่าวกองบญัชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแหง่ชาต ิ

1.2 สถานท่ีต้ัง  ๒๗/๖-๘ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 

1.3 ปีท่ีให้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

1.4 ประวัติการก่อต้ัง 

 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนั งสือ ด่วนมาก ที่  นร ๐๕๐๔/ว ๒๙๘ ลงวันที่               
๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๖ เร่ือง การขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ แจ้งในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี             
เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เห็นชอบให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทุกแห่งถือปฏิบัติว่าตั้งแต่            
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ให้รับหรือขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตลอดจนความช่วยเหลือใน
รูปแบบอ่ืนๆ จากต่างประเทศได้เฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือ พันธกรณี ที่จะท าให้
ประเทศไทยขาดสิทธิในการเจรจาต่อรองในฐานะคู่สัญญาที่เท่าเทียมกัน  หรือ ให้ กู้เงินจากแหล่งเงินกู้
ต่างประเทศได้เฉพาะกรณีที่สัญญามีเงื่อนไขเป็นการกู้ยืมในการด าเนินธุรกิจทั่วไป (Commercial purpose)  
และไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือ พันธกรณี ที่จะท าให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบ เช่น การกู้ยืมเงินของ
รัฐวิสาหกิจมาใช้ในการลงทุน เป็นต้น ยกเว้นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เกิดประโยชน์แก่ภูมิภาคและ
มิได้ผูกพันกับประเทศไทยโดยตรง การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมทั้งการให้ความ
ช่วยเหลือ หรือการกู้ใดๆ ที่ ได้ตกลงและมีผลผูกพันไปแล้วก่อนวันที่ คณะรัฐมนตรีมีมติในวันน้ี  (วันที่  ๒๙         
พฤศจิกายน ๒๕๔๖) และส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่  นร ๐๕๐๔/ว ๑๗๓ ลงวันที่            
๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ โดยคณะรัฐมนตรี 
มีมติเม่ือวันที่  ๑๗ สิงหาคม ๒๕๔๗ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตาม                
มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากจ าเป็นจะต้องรับ หรือ ขอรับ
ความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณีก่อนการด าเนินการ
ต่อไป 
 ที่ปรึกษาพิเศษประจ าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มีหนังสือ ที่ FO ๐๕-๐๑๔ ลงวันที่           
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งว่ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาใหก้ารสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถาบนัข่าวกรองและ
อุปกรณ์แก่กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ในมูลค่า ๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง          
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านงานข่าวกรอง ซ่ึงจะมีบทบาทส าคัญในการให้การฝึกอบรมต่อ
เจ้าหน้าที่ข่าวกรอง และเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ของชาติและ
ราชอาณาจักร ทั้งน้ีไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น 
 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้พิจารณาข้อเท็จจริง กฎหมาย และระเบียบที่เก่ียวข้องแล้ว เห็นว่า
การบริจาคเพื่อสนับสนุนการจัดสร้างตัวอาคารและอุปกรณ์มูลค่าทั้งสิ้น ๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นการ
ช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข ดังน้ัน จึงเรียนมาเพื่อขอรับความเห็นชอบในการรับบริจาค ส าหรับการจัดตั้งสถาบัน
การข่าวกรองของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในคร้ังน้ีต่อไป 
 - อ้างถึงหนังสือ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ที่ ตช ๐๐๒๘.๑๒๓/
๓๘๓๓ เร่ือง รัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนการก่อสร้างอาคารสถาบันการข่าวกรอง   
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 - ได้รับการเห็นชอบ โดย พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิต รอง นรม.ปรท.นรม. ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม 
๒๕๔๘  
 ก่อสร้างโดยใช้ที่ดินบริเวณแขวงทุ่งสองห้อง เป็นสถานที่ก่อตั้งสถาบันการข่าวกรอง ซ่ึงเป็นที่        
ราชพัสดุแปลงหมายเลขที่ทะเบียน กท. ๒๙๐๒๒๐ โฉนดที่ดิน เลขที่ ๒๘๗ เลขที่ดิน ๒๕๘๕ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รวมเน้ือที่ ๔๗–๑–๘๗ ไร่ เป็นสถานที่ก่อสร้างและใช้ชื่อว่า ศูนย์พัฒนาด้าน 
การข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้นมา 
 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล มีพิธีเปิดเป็นทางการ เม่ือวันที่            
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และใช้สถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่ฝึกอบรม แหล่งการเรียนรู้ ทักษะ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านการข่าวและอ่ืนๆ สร้างคุณประโยชน์มากมายแก่บุคลากรของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของกองบัญชาการต ารวจสันติบาล และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

1.5 ปรัชญาองค์กร/ปณิธาน 

 ปรัชญา :  สร้างมาตรฐานเจ้าหน้าที่ด้านการข่าวเพื่อรับใช้สังคมและประเทศ 
 ปณิธาน :  มุ่งม่ันพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 

1.6 วสิัยทัศน์ (Vision) 

 วิสัยทัศน์ :  เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักด้านการขา่ว      

1.7 อัตลักษณ์ (Identity) 

 อัตลักษณ์ :  เป็นเจ้าหน้าทีเ่ชี่ยวชาญด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภยั 

1.8 เอกลกัษณ์ (Uniqueness) 

 เอกลักษณ์ :  เป็นเลิศด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภยั   

1.9 พันธกิจ (Mission) 

 พันธกิจ :  อบรม พัฒนา ส่งเสริม ให้ความรู้ด้านการข่าวให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัด 
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานอ่ืนๆ 

1.10 วัตถุประสงค์ 

1.10.1 ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการข่าวให้แก่ กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานอ่ืนๆ 

1.10.2 เพื่อบรรลุผลส าเร็จของงานด้านการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ 

1.11 สภาพทางกายภาพของหน่วยฝกึอบรม 

 1.11.1 อาคารอ านวยการ ประกอบด้วย 
 1) ห้องแสดงนิทรรศการ (หอเกียรติยศ) จ านวน 1 ห้อง 
 2) ห้องท างานผู้บริหาร จ านวน ๑ ห้อง 
 3)  ห้องประชุม ขนาดเล็ก จ านวน ๑ ห้อง 
 4) ห้องพัสด ุ จ านวน 2 ห้อง 

 1.11.2 อาคารฝึกอบรม ประกอบด้วย 
 ๑) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ขนาด 30 ที่น่ัง จ านวน ๑ ห้อง 
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 2) ห้องประชุม ขนาดกลาง จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องประชุม ขนาดใหญ ่ จ านวน   ๑ ห้อง 
 4) ห้องอาหารข้าราชการต ารวจ จ านวน ๑ ห้อง 
 5) ห้องรับรองครู - อาจารย ์ จ านวน 2 ห้อง 
 6) ห้องสันทนาการ จ านวน ๑ ห้อง 
 7) ห้องสมุด จ านวน ๑ ห้อง 
 8) ห้องพัสด ุ จ านวน 2 ห้อง 

 1.11.3 อาคารที่พัก (หลังเดิม) ประกอบด้วย 
 ๑) ห้องพักส าหรบัผู้เขา้รับการฝึกอบรม จ านวน ๔๐ ห้อง 
 2) ห้องสันทนาการ จ านวน 2 ห้อง 
 3) ห้องฟิตเนส จ านวน ๑ ห้อง 
 4) สนามเปตอง จ านวน 1 สนาม 

 1.11.4 อาคารอเนกประสงค ์ประกอบด้วย 
 ๑) ห้องจัดเตรียมอาหาร จ านวน 3 ห้อง 
 2) ห้องโถงรับประทานอาหาร จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องอเนกประสงค์ขนาดใหญ ่ จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องรับรอง จ านวน ๑ ห้อง 

 1.11.5 อาคารที่พัก (หลังใหม่) ประกอบด้วย 
 ๑) ห้องพักส าหรบัผู้เขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 26 ห้อง 

 1.11.6 อาคารลานกีฬาอเนกประสงคป์ระกอบด้วย 
 ๑) ลานกีฬาอเนกประสงค ์ จ านวน 1 สนาม 

 1.11.7 อาคารสนามยงิปืน ประกอบด้วย 
 ๑) สนามยิงปืน ขนาด 14 ช่องยงิ จ านวน 1 สนาม 

1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62 มีดังน้ี 

1.12.1 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  30 คน 
1.12.2 โครงการฝึกอบรมทบทวนการอารักขาและรักษาความปลอดภยับคุคลส าคญัและสถานที ่
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  50  คน 
1.12.3 ฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบตัิการพิเศษเสือด า (Black Tiger) 
 จ านวน  2  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  60  คน 
1.12.4 การคัดเลือกและการจัดการสายขา่ว 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  12  คน  
1.12.5 ฝึกทบทวนเจา้หน้าทีต่ ารวจผู้ท าหน้าที่ขับรถยนต์ประจ ากระขบวนบคุคลส าคญัเพื่อรองรับ

ภารกิจการประชมุสุดยอดอาเซียน คร้ังที่ 34 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  80  คน  
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1.12.6 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส าคญัเพื่อรองรับการประชุมสดุยอดอาเซียน คร้ังที ่34 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  65  คน 
1.12.7 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนโดยเทคนิคพเิศษ 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  20  คน 
1.12.8 โครงการฝึกอบรมการยงิปืนทางยุทธวิธี 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น 40  คน 
1.12.9 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง 
 จ านวน  2  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  240  คน 
1.12.10 โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคคลส าคญัการประชุมสดุยอดผู้น าอาเซียน คร้ังที ่35 
 จ านวน  2  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  143  คน 

 

1.13 ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับผู้เขา้ฝึกอบรม 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  10  หลักสตูร/โครงการ  รวมทัง้สิ้น  740  คน 

1.14 ขอ้มูลเกี่ยวกบัครู/อาจารย์/บุคลากร 
1.14.1 บุคลากรในหน่วย (ขรก.ตร. ชั้นสัญญาบัตร) จ านวน 28 คน 
1.14.2 บุคลากรในหน่วย (ขรก.ตร. ชั้นประทวน) จ านวน   13 คน 
1.14.3 ครู/อาจารย์/วิทยากร (ภายนอก) จ านวน   74 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

  

1.15 ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากร 

1.15.1 งบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม จ านวน 10 หลักสูตร/โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

5,107,950.49 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี 

ชื่อ หลักสูตร/โครงการ จ านวนเงิน
(บาท) หมายเหตุ 

1. โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น  จ านวน  1  รุ่น 1,580,747.49 งบฯ ศพข.บช.ส. 

2.  โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าทีอ่ารักขาบคุคลส าคญัเพื่อรองรับ
ภารกิจประชุมอาเซียน 2019  จ านวน  1  รุ่น 

320,598.00 งบฯ ตร. 

3. ฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบตัิการพิเศษเสือด า(Black Tiger)  จ านวน  
2  รุ่น 

747,384.00 งบฯ ตร. 

4. การคัดเลือกและการจัดการสายขา่ว  จ านวน  1  รุ่น 25,890.00 งบฯ ตร. 

5. ฝึกทบทวนเจา้หน้าทีต่ ารวจผู้ท าหน้าที่ขับรถยนต์ประจ ากระขบวน
บุคคลส าคัญเพื่อรองรับภารกิจการประชุมสดุยอดอาเซียนคร้ังที ่34
จ านวน  1  รุ่น 

364,650.00 งบฯ ตร. 

6. โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส าคญัเพื่อรองรับการประชุมสดุยอด
อาเซียน คร้ังที ่34   จ านวน  1  รุ่น 

74,360.00 งบฯ ตร. 

7. โครงการฝึกอบรมการสืบสวนโดยเทคนิคพเิศษ  จ านวน  1  รุ่น 137,600.00 งบฯ ศพข.บช.ส. 

8. โครงการฝึกอบรมการยงิปืนทางยุทธวิธี  จ านวน  1  รุ่น 46,350.00 งบฯ ศพข.บช.ส. 

9. โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง  จ านวน  2  รุ่น 963,281.00 งบฯ ตร. 

10. โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคลส าคญัการประชุมสดุยอดผู้น า
อาเซียน  คร้ังที่ 35  จ านวน  2  รุ่น 

847,090.00 งบฯ ตร. 

 

 
1.15.2 ครุภัณฑ ์
 บัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์ของ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  อยู่ใน ภาคผนวก ก : แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม 
(Common Data Set) ท้ายเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 

 



๖ 
 

  

1.16 โครงสร้างองค์กร 

 

1.17 โครงสร้างการบริหาร 

 



๗ 
 

  

 

1.18 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เร่ิมใช้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 เป็นต้นมา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดังน้ี 

1.18.1 เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการศึกษา เพื่อรับคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส าหรับหน่วยที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค) 
และฟังการบรรยายรายละเอียดตัวบ่งชี้ รวมถึงเกณฑ์การประเมินเป็นรายตัวบ่งชี้ตาม
คู่มือที่ได้รับ 

1.18.2 ประกาศใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ส าหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค) และแต่งตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาของ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาลจากบุคลากร
ภายในหน่วย โดยคณะกรรมการจะประชุมพิจารณาแนวทางด าเนินงานดา้นการศึกษา
อบรมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี พ.ศ.2561 โดยพิจารณา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2561) 

1.18.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะท างานติดตามตรวจสอบ
และผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและตระหนัก
ถึงความส าคัญในการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย 

1.18.4 คณะท างานติดตามตรวจสอบผลการด าเนินงานของทุกตัวบ่งชี้ เป็นรายเดือน                 
เดือนละ 1 คร้ัง ตั้งแต่ มิ.ย.2562 - ต.ค.2562 

1.18.5 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ส่งให้กองบัญชาการศึกษา ภายใน 15 พ.ย.2562 

1.18.6 จัดท า Power Point แสดงผลการประเมินตนเอง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพื่อรอรับคณะผู้ตรวจประเมินจากกองบัญชาการศึกษา 
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ส่วนท่ี ๒ 
ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศึกษา 

 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 - 2564 ส าหรับหน่วยที่รบัผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผูบ้รหิาร หลักสูตร
พิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ 6 ด้าน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน 

  ๑) ด้านผู้เรียน      1  ตัวบ่งช้ี 
  ๒) ด้านครู อาจารย ์     ๑ ตัวบ่งช้ี 
  ๓) ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4 ตัวบ่งช้ี 

     ๔) ด้านสิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้    1 ตัวบ่งช้ี       
  องค์ประกอบที่ 2 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์       

  5) ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิง่ประดิษฐ ์   1 ตัวบ่งช้ี 
  องค์ประกอบที่ 3 การบริหารจัดการ        

  6) ด้านการบรหิารจัดการในภาพรวม   5 ตัวบ่งช้ี   
เกณฑ์การประเมิน 

 ๑)  เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้ 
      ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งช้ีทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพจิารณาผลการ
ด าเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบง่ช้ีแต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน กรณีที่ไม่
ด าเนินการใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน ส าหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งช้ีเป็นไปตามคะแนนที่ด าเนินการได้        
 ๒)  เกณฑ์การประเมินรายองค์ประกอบ 
      ก าหนดให้ค่าคะแนนของรายองค์ประกอบ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งช้ีคูณด้วยค่าน้ าหนักของ
ตัวบ่งช้ีนั้น จนครบทกุตัวบ่งช้ีของแตล่ะองค์ประกอบ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งช้ีมารวมกัน หาร
ด้วยค่าน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบ      
 ผลการประเมินท่ีได้ขององค์ประกอบท่ี 1 ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.๕๑ ขึ้นไป จึงจะถือว่า “ได้รับ
การรับรองมาตรฐาน”      
 3)  เกณฑ์การประเมินในภาพรวม    
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐     หมายถึง ต้องปรบัปรุงเร่งด่วน 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง ต้องปรบัปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง ดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง ดีมาก 
 ผลการประเมินในภาพรวมท่ีได้ ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป  จึงจะถือว่า “ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน” 
หมายเหตุ : ในการค านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ต าแหน่งหากทศนิยมต าแหน่งทีส่ามมีค่า .๐๐๕ ข้ึนไป 
               ให้ปัดข้ึน นอกเหนือจากนี้ใหป้ัดเศษทิ้ง 
 การด าเนินการตัวบ่งชี้ของหน่วยศึกษาอบรม มีรายละเอียด ดังนี้ 
วตร.บช.ศ.    ด าเนินการ 12 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 3)  
สบส.กมค., สฝจ.สพฐ.ตร., ศพข.บช.ส. ด าเนินการ 11 ตัวบงช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 4, 8) 
ฝ่ายฝึกอบรม บก.อก.บช.ปส., ฝอ.๙ บก.อก.สตม., ฝ่ายสรรพาวุธ 2 สพ.สกบ., กก.2 และ 3 บก.
รน.บช.ก., ฝ่ายการสื่อสาร 1 สส.สทส.  ด าเนินการ 7 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ ๔, 8, 9, 10, 
11, 12) 

๖ 



 

องคป์ระกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน  
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  หมายเลข 
เอกสารอ้างอิง 

          ๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน คือ 
             ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (๐.๓๓) 
             ๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อ
การท างาน (๐.๓๓) 
             ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔) 
          ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุม่
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามา
เน่ ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่  
              ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ใน
กรณีท่ีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ (๐.๕) 
              ๒.๒ แบบประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต้อง
ได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
หรือของทาโร ยามาเน่  ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบ
ประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามา
รวมกันได้ (๐.๕) 
          ๓.วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน
ท้ัง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕) พร้อม
วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕) 
           ๔. น าผลการประเมนิความพึงพอใจ ปัญหา
และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย 
เพื่อพิจารณา (๐.๕) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕) 
         ๕.น าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
          ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

 ๑. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และแบบ
ประเมินความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรม ตาม “ผนวก ค” ในคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 (หน่วยท่ี
รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร 
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค) ซึ่งครอบคลุมท้ัง 
๓ ด้าน ได้แก่  
 1.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการ
ตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
 1.2 ด้านความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการ
ท างาน 
 1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
 ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการข่าว
ระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีจ านวน 1 
รุ่น รวมท้ังสิ้น 30 นาย 
 ๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ได้รับ
กลับคืนมาท้ังสิ้น 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  
 ๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของเพื่อน
ร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ได้รับกลับคืนมา
ท้ังสิ้น 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  
 ๓. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินท่ีได้รับ
กลับคืนมา 
 ๔. รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจ ปัญหา
และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
พิจารณาสั่งการ 
 5. น าข้อสั่งการมาวางแผนด าเนินงานปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินทีไ่ด้.................4....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………………ดี……………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานขั้นตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ไม่คัดลอก
เกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  

๒๑ 



 

 ตัวบ่งชี้ที่ 2 อาจารย์พิเศษ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          ๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและ
กลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔) มี
การประเมินกระบวนการ (๐.๓๓) และ
ปรับปรงุการด าเนินการให้มีคุณภาพย่ิงข้ึน 
(๐.๓๓) 
 
          ๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตรงกับวิชาทีส่อน 
 
          ๓. สร้างความเข้าใจกบัอาจารย์พิเศษ
ทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น 
          4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการ
สอนทุกวิชาทุกครั้งทกุหลักสูตรที่ใช้ในการ
ประเมิน (๐.5) บันทึกหลงัการสอนรายครัง้
ทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน 
(๐.25)  โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจาก
การสอนที่ชัดเจนเพื่อน าไปสู่การปรับปรงุและ
พัฒนา (๐.25)    
          5 ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์พเิศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของ
อาจารย์พเิศษทั้งหมด ต้องมผีลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕) และน าผลการ
ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรงุและ
พัฒนา (๐.๕) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
          ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. มีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ 
คือ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
วิทยากร (0.34) 
มีการประเมินกระบวนการ 
คือ การประชุมพิจารณาคัดเลือกวิทยากร (0.33) 
ไม่มีผลการปรับปรุงด าเนินการ (0) 
 
2. วิทยากรที่ ศพข.บช.ส. เชิญมาบรรยาย มี
ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ตรงกับที่สอน 
 
3. มีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร/โครงการ 
ให้วิทยากรทราบทุกครั้ง และ ศพข.บช.ส. มี
สภาพแวดล้อมที่อ านวยต่อการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เช่น 
หัวข้อการส ารวจสถานที่ การเขียนแผนที่ แผนผัง  
 
 
 
4.  มีแผนการสอน (0.5) บันทึกหลังการสอนรายครั้ง 
(0.25)  
มีข้อเสนอแนะจากการสอน เพื่อให้ ศพข.บช.ส. น าไป
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป (0.25) 
 
 
 
 
5. มีผลการประเมินของวิทยากร จากผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม คิดเป็น ร้อยละ 100 ของ วิทยากรทั้งหมด 
ผลการประเมิน คิดเป็น 4.58 (0.5)  
ยังไม่มีการน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนา (0) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้...........4.17..........................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………ดี……………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 3 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 
          1. มีการพัฒนาหลักสูตรหรือ
โครงการฝกึอบรมทีห่น่วยพัฒนาข้ึนมาเอง
ตามขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตร หรือมี
การพัฒนาหลักสูตรตามขั้นตอนของการ
พัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับ
หลักสูตรกลาง 
          2. น าผลจากการประเมินการจัด
การศึกษาอบรมจากผูเ้รียน ศิษย์เก่า หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมลูในการพัฒนา
หลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรม 
          3. ก าหนดรายวิชาในหลักสูตรหรือ
โครงการฝกึอบรมให้ระบุช่ัวโมงทฤษฏีและ
ปฏิบัติ รวมถึงค าอธิบายรายวิชา ขอบเขตการ
จัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถน าไป
ปฏิบัติได้จรงิ  
          4. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการ
ฝึกอบรมที่ชัดเจน (๐.๕) 
 
 
 
          5. มีการปรับปรงุพฒันาหลักสูตร
หรือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (๐.๕) 
 
          6. มีคณะกรรมการก ากับติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕) และมีการน า
ผลการประเมินไปปรบัปรุง พัฒนาหลักสูตรใน
ครั้งต่อไป (๐.๕)  
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
          ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา   
คะแนนเต็ม ๕ 

1. พัฒนาโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 
 
 
 
2. มีผลการประเมินของผูเ้ข้ารับการฝึกอบรม มา
น ามาพัฒนาปรับปรงุโครงการฝึกอบรม 
 
 
3. มีตารางสอนช้ีแจงเนื้อหาวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาที่ชัดเจน รวมทัง้ขอบเขตการฝึกอบรมที่
ชัดเจน 
 
 
4. มีผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ข้ารบั
การฝกึอบรมที่มีต่อหน่วยศึกษาอบรม ทั้งด้าน
วิทยากร, ด้านเนื้อหาวิชา, ด้านวัตถุประสงค์
โครงการ, ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านระบบสาธารณูปโภค
และการรักษาความปลอดภัย (0.5) 
5. มีการปรับปรงุพฒันาโครงการฝึกอบรมให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเพิ่มแรงจูงใจในการเข้ารับ
การฝกึอบรม ใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีทัศนคติ
และศักยภาพในการเรียนมากขึ้น (0.5) 
6. มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร (0.5) และน าผลการ
ประเมินไปพฒันาหลักสูตรในปีต่อไป (0.5) 
 
 
 

แฟ้มตัวที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................5............คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………ดีมาก……………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 
 

๒๑ 
๒๑ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  
มีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึก
การสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลกัสูตรที่ใช้ใน
การประเมิน  
 
 2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติใน
รายวิชาและมีเทคนิคการสอนทีผู่้เรียนมีความ
เข้าใจและไดร้ับประโยชนส์ามารถปฏิบัติได้
จริง 
 3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติ
เสมอืนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครือ่งช่วยฝึกให้
ครบถ้วน ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ทีก่ าหนด 
 
 
 4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือ
เอกชนอื่น 
 
 
 
 5. คณะกรรมการบรหิารหลกัสูตร  
มีการประชุมสรปุผลการจัดการเรียนการสอน
พิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียน
การสอน น ามาปรบัปรุงอย่างต่อเนือ่ง 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. ศพข.บช.ส.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรจากการประชุมภายในหน่วย เพื่อบันทึก 
ติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนรูเ้พื่อใหเ้ป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และจัดท าบันทึก
การสอนรายวิชา 
 
2. มีการเพิ่มเตมิการเรียนวิชาพิเศษและสง่
หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพือ่เน้นประโยชน์ในการปฏิบัติไดจ้ริง 
 
3. ศพข.บช.ส. ได้ขอรับการสนับสนุนทางด้าน
อุปกรณ์การเรียนการสอนจากหน่วยงานอื่น
ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติและการขอความ
อนุเคราะห์เพือ่ใช้ระบบคอมพิวเตอรเ์พิ่มเติม 
 
4. ศพข.บช.ส. ได้มีหนงัสือเชิญวิทยากรจากทั้ง
ภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ผู้เช่ียวชาญจาก
กระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐในการด าเนินการ
สอน รวมถึงการรวบรวมระเบียบการของภาครฐั
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการฝกึอบรม 
 
5. รอง ผบก.ศพข.บช.ส.เป็นผู้รบัรองการรายงาน
ผลการฝึกอบรมโครงการเพื่อไปพฒันาและ
ปรับปรงุต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้..............5.................คะแนน    
ระดับคุณภาพ………………..ดีมาก……………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 

 
 
 
 
 

๒๑ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 6 การประเมินผู้เรียน 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. ก าหนดเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผลการเรียนการสอน   
      2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ของจ านวนผูเ้รียนทั้งหมด  
       3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการ
ประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มี
ความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย 
การบ้าน งานทีม่อบหมาย สงัเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้ม
สะสมงาน เป็นต้น 
      4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้
ในรายวิชาที่มีหลายกลุม่เรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน 
      5. ก ากับใหม้ีการพัฒนาเครื่องมือที่
ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. ศพข.บช.ส. ขออนุมัติแผนการจัดฝึกอบรม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อ ผบช.ส. โดย
มอบ อ าน าจ ให้  รอ ง  ผบ ก .ศ พ ข .บ ช .ส . เป็ น
ผู้อ านวยการฝึกอบรม มีอ านาจบริหารการฝึกอบรม 
ฯลฯ ในแต่ละโครงการที่ ศพข.บช.ส. ด าเนินการ
ฝึกอบรม   
 1.1 รอง ผบก.ศพข.บช.ส. อนุมัติโครงการ
ฝึกอบรมการข่าวระดับต้น โดยโครงการได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม และ 
ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกข้อสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
 1.2 ศพข.บช.ส. มีหนังสือแจ้งหน่วยให้
พิจารณาคัดเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ/เหมาะสม
เข้ารับการฝึกอบรม 
 1.3 ผบช.ส. เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ มี
ความรู้ความสามารถ/เหมาะสมเข้ารับการฝึกอบรม 
 1.4 ศพข.บช.ส. มีหนังสือแจ้งให้ผู้ที่ได้รับ
การพิจารณาคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมพร้อมแนบ
เอกสารที่เก่ียวข้องให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบ 
2. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้ เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการ
ฝึกอบรม มอบหมายงาน และมีการทดสอบการ
เรียนรู้เป็นข้อสอบปรนัย  
3. ผู้ เข้ า รับการอบรมทั้ งหมดผ่ าน เกณฑ์ การ
ประเมินผล 
4. การมอบหมายงานให้แก่ผู้อบรมระหว่างการ
อบรม และการทดสอบการเรียนรู้โดยข้อสอบปรนัย 
ฯลฯ ซ่ึงการประเมินผลการเรียนรู้ดังกล่าวจะเป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกนาย 
5. รายงานผลการฝึกอบรมพร้อมข้อพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะการฝึกอบรมต่อ ผบช.ส. เม่ือเสร็จสิ้น
การฝึกอบรม  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้................4.....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ…………………ดี………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 ๒๑ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 7 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียน  

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ทีส่อดคลอ้งกบัการเรียน
การสอนให้กบัหลักสูตรทั้งจากภายในหรือ
ภายนอก              
          2. มีความพร้อมส าหรับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูท้างกายภาพ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม  
          3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็น
ผู้สนบัสนุนสิ่งเรียนรู้หรือท าประโยชน์ให้กบั
หน่วยศึกษาอบรม    
          4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร 
วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ 
โปรแกรมส าเร็จรูปบางรายการที่จ าเป็นต่อ
หลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็น
ต้น (๐.๕) และน าสูก่ารใช้หรือสนับสนุนใน
การจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕) 
          5. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ศึกษาอบรมและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  
(๐.๕) และน าผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันา (๐.๕) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. จัดท าโครงการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ี่ใช
ส าหรับพฒันาผูเ้รียน 
  2. จัดซื้อเครื่องขยายเสียง โปรเจคเตอร์ภาพ
และ เสียง จอภาพ โต๊ะ เก้าอี้ อาคาร
อเนกประสงค์ส าหรับสนับสนุนการเรียนรู้ ลาน
กีฬาส าหรับภาคปฏิบัติ และท าเครือ่งหมายบอก
ระยะทางถนนโดยรอบ 
3. ศิษย์เก่ามอบโตะ๊ส าหรบัเกบ็สิง่ของและเป็นที่
ให้เจ้าหน้าที่ใช้เปิด Powerpoint มอบบันไดทาง
ลงเวที มอบบันไดส าหรับปรบัล าโพง และเปลี่ยน
หลอดไฟฟ้าส่องสว่าง 
 4. มีการเรียนรูเ้ป็นห้องสมุด 
 5 มีประเมินความพึงพาใจของผู้ศึกษาอบรมและ
อาจารย ์
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................5....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ…………ดีมาก………………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

องคป์ระกอบที่ 3 การบรหิารจัดการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารความเสี่ยง 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม  
        2. วิเคราะหป์ระเด็นความเสี่ยงที่
เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอก
โดยเลือกปจัจัยที่ก่อใหเ้กิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ 
พร้อมจัดล าดับความเสี่ยง  
        3. น าผลการวิเคราะห์ความเสี่ยง
ตามข้อ ๒ ไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
(๐.๕) โดยก าหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพือ่
ควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕)  
        4. ก ากับติดตาม การด าเนินงานใน
การบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะ เพือ่การ
ปรับปรงุและพัฒนา 
        5. สรปุผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมี
ความเสี่ยงลดลงจากเดิม   และน าผลลัพธ์
ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพือ่
พิจารณา (๐.๕) และน าข้อเสนอแนะมา
ปรับปรงุความเสี่ยงในปีตอ่ไป (๐.๕) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ตามค าสั่งศพข.บช.ส.ที1่3/2562 ลง 27 ก.พ. 
2562 
ล าดับ 1 ความเสียงด้านทรัพยพ์ยากรณ์ความ
ปลอดภัยด้านอาคารสถานที ่
2. ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในอาคารสถานที่
ท างาน 
ล าดับที่ 2 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
- หลักสูตรการอบรม 
ล าดับที่ 3 ความเสี่ยงด้านบุคลากร 
-ประสทิธิภาพในการท างาน 
3. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของ 
ศพข.บช.ส.ประจ าปี 2562 ลง 25 มิ.ย. 62 
4. มีการรายงานผลและติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทกุรอบ  
6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
5. มีการซอ่มแซมบ ารงุอาคารทั้งระบบไฟฟ้าเพือ่
ป้องกันการตัดไฟฟ้าลัดวงจร ด าเนินการโดยให้
ช่างไฟฟ้าผู้ช านาญการมาตรวจสอบระบบไฟฟ้า 
หากช ารุดใหท้ าการซ่อมแซมแก้ไข 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................5....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………ดีมาก……………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 การจัดการความรู้ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

         1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการ
จัดการความรู้ในประเด็นทีเ่กี่ยวกบัการปฏิบัติ
หน้าที่อย่างนอ้ย 1 เรื่องตอ่ป ี
 
         2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์
ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการ
จัดเกบ็องค์ความรู้ของส านักงาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 
 
         3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคณะกรรมการจัดการความรู้  
(๐.๕ คะแนน) และน ามาจัดเป็นหมวดหมู่ 
(๐.๕ คะแนน) 
         4. น าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน)  
และน าไปสูก่ารปรบัปรุง และพัฒนา  
(๐.๕ คะแนน)  
 
 
 
 
 
 
         5. น าองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บ
มาจัดท าเป็นเอกสารในรปูแบบต่างๆ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง (๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้
บุคลากรในหน่วยงานน าไปใช้ประโยชน์  
(๐.๕ คะแนน)  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการจัดการความรู้ 
ตามค าสั่ง ศพข.บช.ส. ที่  57/2562 ลงวันที่ 
27 มิ.ย.2562 เรือ่ง แต่งตั้งคณะท างานจัดการ
ความรู้ ศพข.บช.ส.  
2.  มีการด าเนินการจัดเก็บองค์ความรู้ตาม
กิจกรรมการจัดการความรู้ 7 ข้ันตอน  
-    แผนการจัดการความรู้  : องค์ความรู้ที่
จ าเป็น (K) : ข้ันตอนการฝกึอบรมของ 
ศพข.บช.ส.  
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ตามค าสั่ง ศพข.ที่ 57/2552 
 
  
4. น าองค์ความรู้ “ข้ันตอนการฝึกอบรมของ 
ศพข.บช.ส.” ไปทดลองใช้ในกลุ่มเป้าหมายที่ 
เป็นข้าราชการต ารวจที่ได้รับการแต่งตัง้มาด ารง
ต าแหน่งใหมซ่ึ่งไมเ่คยปฏิบัตหิน้าที่ด้านการ
จัดการฝึกอบรมมาก่อน และข้าราชการต ารวจที่
ปฏิบัติงานอยู่ในฝ่ายจัดการฝกึอบรมฯ ทดลอง
ปฏิบัติงานตามองค์ความรู้ทีจ่ัดท าข้ึน และน า
ปัญหา ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการจัดการ
ความรู้เพื่อปรบัปรุงการจัดเก็บความรู้เพือ่ให้มี
เนื้อหาทีส่มบูรณ์มากทีสุ่ด 
5. การเรียนรู ้
   5.1  จัดท าคู่มือ “ข้ันตอนการฝึกอบรมของ 
ศพข.บช.ส.” เพื่อให้ข้าราชการต ารวจภายใน
หน่วยงานใช้เป็นคู่มือส าหรับปฏิบัติงานด้านการ
ฝึกอบรม     
5.2 เผยแพร่ข้ึนเว็ปไซต์ ศพข.บช.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้..............3....................คะแนน   
 ระดับคุณภาพ……พอใช้ ………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 
 ๒๑ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

         1. ส ารวจความต้องการในการพฒันา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5) และน า
ข้อมูลจากการส ารวจไปวิเคราะหร์่วมกับ
บทบาทหน้าที่และต าแหนง่งาน มาสรปุผล
ข้ันต้น (0.5) 
         ๒. น าผลสรุปความต้องการในการ
อบรมของบุคลากรมาจัดท าเป็นแผนพฒันา
บุคลากรรายบุคคล (Individual 
Development Plan : ID Plan) 
         ๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรอืวิชาชีพ 
นอกเหนอืจากด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม./คน/ปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทัง้หมดของ
หน่วยศึกษาอบรม 
         ๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม./คน/ปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทัง้หมดของ
หน่วยศึกษาอบรม 
         ๕. ก ากับ ติดตามและประเมินผลลพัธ์
จากการด าเนินการ (๐.๕) และพิจารณาน า
ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัตงิานมา
วิเคราะห์และปรับปรงุเพือ่ใหผ้ลการ
ด าเนินงานดีย่ิงข้ึน (๐.๕) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. มีแบบส ารวจความต้องการในการพฒันา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมและน าข้อมูลจาก
การส ารวจไปวิเคราะหร์่วมกบับทบาทหน้าที่และ
ต าแหน่งงาน มาสรปุผลข้ันต้น 
1.1 แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
1.2 รายงานสรุปผลข้ันต้น 
๒. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 ชุด 
3. จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา
นอกเหนือจากด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 คิดเป็นรอ้ยละ 
100 ของบุคลากรทัง้หมด 
๔. . จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพฒันาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2562 คิดเป็นร้อยละ 94 ของบุคลากร
ทั้งหมด 
๕. มีการ ก ากบั ติดตามและประเมินผลลัพธ์จาก
การด าเนินการ และน าข้อเสนอแนะที่เกิดจาก
การปฏิบัตงิานมาวิเคราะห์และปรับปรงุเพือ่ใหผ้ล
การด าเนินงานดีย่ิงข้ึน  
5.1 รายงานการก ากับ ติดตามและประเมินผล
ลัพธ์จากการด าเนินการ 
5.2 รายงานข้อเสนอแนะทีเ่กิดจากการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง  
 
คะแนนของตัวบ่งชี้ที่ได้ 5 คะแนน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้..............5.....................คะแนน   
ระดับคุณภาพ……ดีมาก……………………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 12 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยศึกษา
อบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบรหิารหน่วย
ศึกษาอบรม  
 ๒. ผู้บรหิารสงูสุดของหน่วยศึกษา
อบรมบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาล
ครบถ้วน และมผีลลัพธ์เชิงประจักษ์  
        3. บุคลากรภายในองค์กรได้รบัการ
ดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการ
ท างาน และมีคุณภาพชีวิตดีข้ึน (ใช้แบบ
ประเมินความผกูพันของบุคลากรต่อองค์กร 
ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่
น้อยกว่า 4.45 ข้ึนไป (จากคะแนนเต็ม 7)  
       4. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕) และเสนอ
ผู้บริหารสงูสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อ
พิจารณาสั่งการ (๐.๕) 
 5. น าข้อสั่งการของผู้บริหารสงูสุด
ของหน่วยศึกษาอบรมไปปรบัปรุงและพฒันา
หน่วยศึกษาอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1.นโยบายการบริหารราชการของรองผู้บงัคับการ 
ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 2562 
- เอกสารประกอบการน าเสนอการตรวจราชการ
ประจ าปงีบประมาณ 2562 ( จต.) 
2.โครงการฝึกอบรมการข่าวระดบัต้น รุ่นที่ 1 
- สรุปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของ 
ศพข.บช.ส.ประจ าปงีบประมาณ 2562 
- การปกครองบงัคับบญัชา ควบคุมเสริมสร้าง
ความประพฤติและวินัยข้าราชการต ารวจ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือก
ข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น ประจ าปี 
2562 ครั้งที่ 2 
- การน าแผนปฏิบัติราชการของ ศพข.บช.ส. 
ประจ าปงีบประมาณ 2562 ไปสู่การปฏิบัติและ
การติดตามผล 
- โครงสร้างการบรหิารงานของ ศพข.บช.ส. 
3. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรฯของข้าราชการต ารวจในสงักัด ศพข.บช.ส. 
4. รายงานสรุปผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร ของ ศพข.บช.ส. 
5. บันทึกข้อสั่งการท้ายรายงานผลการประเมินฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้...............4......................คะแนน    
ระดับคุณภาพ………ดี…………………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
ไม่คัดลอกเกณฑ์การประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. จัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคลอ้งกบันโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ (0.5) 
        2. จัดท าแผนพฒันาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อก ากับติดตามการด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
(0.5) 
        3. ก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินการในกจิกรรมต่างๆ และออกแบบ
การปฏิบัตงิานเพือ่ให้บรรลุตามเป้าหมายน้ัน 
(0.5) และน าผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและ
พัฒนาโดยมผีลลัพธ์ดีย่ิงข้ึนกว่าเดมิ (0.5) 
        4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ก าหนด  
        5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ที่ระบผุลการด าเนินงานในแต่ละตัว
บ่งช้ีให้ชัดเจน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (๐.๕) 
และเปิดเผยใหส้าธารณชนทราบ (๐.๕) 
 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดย บช.ศ. รอบปีทีผ่่านมาอยู่ในระดับ
ดีข้ึนไป (๐.๕) และน าผลการประเมินพร้อม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพฒันา (๐.๕) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

1. จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
2.จัดท าแผนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
-มีการติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการจัดท า
ตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 
3. เป้าหมายในการติดตามตรวจสอบด าเนิน
จัดท าการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
-ประกาศการใช้คู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 ส าหรบัหน่วย
ที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตร
ผู้บริหาร หลกัสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 
4. มีค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินการจัดท าตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 
5. ส่งรายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ให้ บช.ศ.ภายในเวลา
ก าหนด 
6.จัดท าแผนพัฒนาประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
- มีคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ส าหรับหน่วยที่รบัผิดชอบจัด
การศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตร
พิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 
-ส่งข้าราชการต ารวจเข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้..................4...................คะแนน    
ระดับคุณภาพ…………ดี………………………………………... 
หมายเหตุ ช่อง “ผลการด าเนินงาน” เป็นการรายงานข้ันตอนการด าเนินงานของหน่วยให้ชัดเจนเป็นรูปธรรม  
 ไม่คัดลอกเกณฑก์ารประเมินมารายงานเป็นผลการด าเนินงาน  

๒๑ 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผลการประเมินและทศิทางการพัฒนา 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ...2562........ ของ.....ศพข.บช.ส........ 
มรีายละเอียด ดงันี ้
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ ด้าน ตัวบ่งชี้ ค่า
น้้าหนัก     

คะแนน
ที่ได ้

ผลคูณทีไ่ด ้
(ค่าน้้าหนัก x 
คะแนนทีไ่ด้) 

องค์ประกอบที่ 1 
การจัดการเรียน
การสอน 

1. ด้านผู้เรียน 1. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

10  4 40 

2. ด้านครู อาจารย์ 2. อาจารย์พิเศษ  10 4.17  41.7 
3. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

3. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  10 5  50 
4. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลาง
ก าหนด 

- - - 

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 10 5 50 
6. การประเมินผู้เรียน 10 4 40 

4. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

7. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้ส าหรับพัฒนาผู้เรียน 
 

10 5 50 

องค์ประกอบที่ 2 
งานวิจัย 
นวัตกรรม  
สิ่งประดิษฐ์ 

5. งานวิจัย 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 

8. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์  
ที่น าไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม 

- -  - 

องค์ประกอบที่ 3 
การบริหารจัดการ 

6. การบริหาร
จัดการในภาพรวม 
  

9. การบริหารความเสี่ยง 8 5  40 
10. การจัดการความรู้ 8 3  24 
11. การพัฒนาบุคลากร 8 5  40 
12. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 8 4  32 
13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 8  4 32 

รวมค่าน้้าหนกั    100   439.70 

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น ……ศพข.บช.ส.…… ได้ผลคะแนน ดังนี้ 
๑. ผลคะแนนประเมินของแต่ละองค์ประกอบ 
 องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย...4.53....... อยู่ในระดับ......ดีมาก......... 
     (ผลคูณที่ได้ หารด้วย 60)   
 องค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย....4.20...... อยู่ในระดับ......ดี......... 
     (ผลคูณที่ได้ หารด้วย 40) 
๒. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย....4.40...... อยู่ในระดับ....ดี...........  
    (ผลรวมของผลคูณที่ได้ทั้ง 2 องค์ประกอบหารด้วย ๑๐๐)      
ศพข.บช.ส. จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและการ

ปรับปรุงคุณภาพ  ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มี
รายละเอียด ดังนี้ 
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1. ด้านผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 1) 
จุดเด่น 

 มีการน าแบบประเมินออนไลน์ (Google Form) มาใช้ ท าให้ปริมาณการใช้กระดาษลดลง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
หน่วยไม่ค่อยไดร้ับข้อเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็นจากผู้ท าแบบประเมินออนไลน์ 
ข้อเสนอแนะ 

  ควรมีการติดตามประเมินผลการฝึกอบรมฯ ในรูปแบบอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การลงพื้นที่เก็บข้อมูลโดย
การสัมภาษณ์ ท าให้ทราบถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้อบรม ผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ร่วมกันแสวงหาแนวทางการพัฒนาหลักสูตร และกระบวนการจัดการเรียนการสอน รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่มีผล
ต่อการพัฒนาผู้เรียน 
   

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรบัปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการ
ฝึกอบรมฯ ในรูปแบบ
อ่ืนๆ ร่วมด้วย 

- หน่วยไม่ค่อย
ได้รับข้อเสนอแนะ
หรือการแสดง
ความคิดเห็นจาก
ผู้ท าแบบประเมิน
ออนไลน์ 
 

- หน่วยควรลงพื้นที่
เก็บข้อมูลจากผู้อบรม 
ผูบ้ังคับบัญชา และผู้
ที่เก่ียวข้อง 
 

- จัดท าโครงการ
ติดตามประเมินผล
การฝึกอบรมฯ 
ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.
2563 
 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

ส.ต.ท.หญิง ภคพร  
แสนพลพัฒน์  
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัย
และพัฒนา 
ศพข.บช.ส. 
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2. ด้านครู อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒) 
จุดเด่น 

 ๑. วิทยากรมีประสบการณ์ในการสอน 
 ๒. วิทยากรมีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ เนื้อหาวิชาที่จะมาสอน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. วิทยากรไม่มีเวลาที่จะมาสอน (ติดภารกิจ) 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. เพิ่มแรงจูงใจในการมาบรรยายให้กับผู้เข้าอบรม 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มแรงจงูใจในการ
มาบรรยายให้กับผู้เข้า
อบรม 

วิทยากรไม่มีเวลา
ที่จะมาสอน (ตดิ
ภารกิจ) 

จัดหาวิทยากร
ผู้ทรงคุณวฒุิให้
หลากหลายและมี
จ านวนมากขึ้น 

เกิดความพึง
พอใจในการสอน
จากผู้เข้าอบรม
และสามารถน า
เน้ือหาวิชาที่สอน
ไปปฏิบตัิงานได้
จริง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 ร.ต.อ.หญงิ 
 สุญาณ ี
 สุนทรา 
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3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๓) 
จุดเด่น 

 ๑. มีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ขาดอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. วิธีการประเมินผู้เรียน เน้นการทดสอบหลายวิชามากเกินไป 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

วิธีการประเมินผู้เรียน 
เน้นการทดสอบหลาย 
วิชามากเกินไป 

จัดหาอุปกรณ์ 
ประกอบการเรียน 
การสอนเพิ่มเติม 

ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณเพิ่มเติม 
จาก บช.ส. 

ผู้เข้ารับการ
อบรมเข้าใจใน
เน้ือหาวิชาที่สอน
โดยสามารถ 
น าไปปฏิบตัิงาน 
ได้จริง หรือน าไป
พัฒนาต่อยอด 
จากองคค์วามรู้
เดิม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

 ร.ต.อ.หญงิ 
 สุญาณ ี
 สุนทรา 
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3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕) 
จุดเด่น 

 ๑. ภาควิชาปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์จากความร่วมมือสนับสนุนของหน่วยงานอื่น 
 ๒. วิทยากรจากหลายสาขาท าให้การเรียนการสอนหลากหลายได้ความรู้และมีประสิทธิภาพ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ควรมีการเพิ่มส่วนการศึกษาดูงานภายนอกหรือหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมควรมีโอกาสลงภาคสนามเพื่อปฏิบัติในเหตุการณ์จริง 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ควรมีโอกาสลง
ภาคสนามเพื่อปฏิบตัิ
ในเหตุการณ์จริง 

ควรมีการเพิ่ม
ส่วนการศึกษาดู
งานภายนอกหรือ
หน่วยงานภาครัฐ
ที่เก่ียวข้อง 

เพิ่มความร่วมมือ
และสนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

ผู้เข้ารับ
การศึกษาได้
พัฒนาตนเอง
ทางด้านการข่าว
ระดับต้น 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ว่าที่ ร.ต.ต.หญงิ 
 จิรัสษฎุา   
 ทองภักด ี
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3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 6) 
จุดเด่น 

 การฝึกอบรมระยะเวลานานท าให้ผู้อบรมได้เรียนรู้และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานของ บช.ส. 
เกือบทุกภารกิจ และเกิดการแลกเปลีย่นเรยีนรู ้ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานรว่มกันและเพิ่มพูนสัมพันธภาพ
ระหว่างกัน ท าให้เกิดประโยชน์ในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานในอนาคต  

จุดท่ีควรพัฒนา 
การสืบสวนหาข่าวในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป โดยได้น าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสืบสวนหาข่าว

เพิ่มมากข้ึน เพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย าของพยานหลักฐาน จึงควรเพิ่มระยะเวลาและเนื้อหาในการ
ฝึกอบรมวิชาที่เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว 

ข้อเสนอแนะ 
 เพิ่มเนื้อหาวิชาการสืบสวนทางเทคโนโลยีด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 
   

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมินตนเอง 
จุดท่ีควร 

พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

- เพิ่มระยะเวลาและ
วิชาการฝึกอบรมด้าน
การสืบสวนทาง
เทคโนโลยีให้มากขึ้น 
ไม่ว่าจะเป็นด้าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ ,
กล้องวงจรปดิ , 
Social media ฯลฯ 

 - เพิ่มระยะเวลา
และวิชาการ
ฝึกอบรมที่
เก่ียวกับการใช้
เทคโนโลยีในการ
สืบสวนให้มาก
ขึ้น 

เพิ่มระยะเวลา
เน้ือหาวิชาด้านการ
สืบสวนทาง
เทคโนโลยี และ
ติดต่อประสานผู้ที่มี
ความรู้ความ
เชี่ยวชาญมาเป็น
วิทยากร 

เพิ่มระยะเวลา
การฝึกอบรมด้าน
เทคโนโลยีจาก 2 
สัปดาห์/รุ่น เป็น 
3 สัปดาห/์รุ่น 

ปีงบประมา
ณ พ.ศ. 
2564 

ร.ต.อ.หญิง
ปริศนา  เณร
แก้ว รอง สว.
ฝ่ายจดัการ
ฝึกอบรม 

ศพข.บช.ส. 
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4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7) 
จุดเด่น 

 ๑.  ศพข.มีความพร้อมของสถานที่และอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในการฝึกอบรม 
  

จุดท่ีควรพัฒนา 
๑. ห้องประชุมควรมีฉากกั้นเพื่อให้แบ่งกลุ่มได้ตอนอบรม 
๒. ควรมีการแจกต าราเรียนสรุปหลักสูตรในแต่ละหลักสูตร 
ข้อเสนอแนะ 

  ๑.  ควรของบประมาณเพิ่มเติม 
 

แผนพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

 ตัวบง่ชี้ที ่7 -ห้องประชุมควรมี
ฉากก้ันเพือ่ให้
แบ่งกลุ่มได ้
-ควรมีการแจก
ต าราเรียนสรุป
หลักสูตรในแต่ละ
หลักสูตร 

ควรมีคู่มือหรือต ารา
แจกให้ตอนอบรม
เสร็จ 

มีการแจกจ่าย
ต าราเรียน 

ขอ
งบประมาณ

2562-2563 
 

พ.ต.ท.อาณัต 
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6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 9) 
จุดเด่น 

 ๑. สามารถลดความเสี่ยงของอัคคีภัยโดยเป็นรูปธรรม 
  

จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ควรมีการปรับปรุงระบบแจ้งเตือนอัคคีภัยในอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. เปลี่ยนอุปกรณ์และระบบการแจ้งเตือนให้มีมาตรฐานและดีข้ึนกว่านี้  
  

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / แผนการ

ปรับปรงุ 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบง่ชี้ที่ 9 - ของบประมาณใน
การด าเนินการ 

ระบบอัคคีภยัใช้
งานได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

งบประมาณป ี
2562-2563 

ร.ต.อ.หญิง นรินธา 
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6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 10) 
จุดเด่น 
1. เป็นการจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องที่เป็นหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
2. องค์ความรู้ที่จัดท าสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด  
จุดท่ีควรพัฒนา 

          1. ควรจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องที่ใช้ส าหรับการเรียนและการสอนของหน่วยศึกษาอบรม เพื่อรวบรวม
และสามารถน ามาใช้เป็นเอกสารหรอืต าราในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องนั้นๆ ให้กับผู้เข้าศึกษาอบรม
ต่อไป 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรจัดการอบรมให้ความรู้กับข้าราชการต ารวจและบุคลากรที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน เรื่องการ
จัดท าองค์ความรู้ เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์ความรู้ที่ประสิทธิภาพและน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน เกิดประโยชน์กับ
ข้าราชการต ารวจในสังกัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / แผนการ

ปรับปรงุ 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบง่ชี้ที่ 10 ควรจัดท าองค์
ความรู้ในเรื่องที่
ใช้ส าหรบัการ
เรียนและการ
สอนของหน่วย

ศึกษาอบรม เพื่อ
รวบรวมและ

สามารถน ามาใช้
เป็นเอกสารหรือ

ต าราในการ
จัดการเรียนการ
สอนเฉพาะเรื่อง
นั้นๆ ให้กับผู้เข้า
ศึกษาอบรมตอ่ไป 

 
 
 

ควรจัดการอบรมให้
ความรู้กับ

ข้าราชการต ารวจ
และบุคลากรที่
เกี่ยวข้องของ

หน่วยงาน เรื่องการ
จัดท าองค์ความรู้ 

เพื่อให้ได้มาซึ่งองค์
ความรู้ที่

ประสิทธิภาพและ
น ามาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน เกิด
ประโยชน์กบั

ข้าราชการต ารวจ
ในสังกัดและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

 

องค์ความรู้
จ านวน 1 เร่ือง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ร.ต.อ.หญิง เข็มทรายฯ 

 



20 
 

 

6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑) 
จุดเด่น 

 ๑. บุคลากรทุกนายได้รับการพัฒนา 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. งบประมาณในการเชิญวิทยากรมีจ านวนจ ากัด 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรเสริมทักษะภาษาต่างประเทศ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ควรเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

งบประมาณใน
การเชิญวิทยากร
มีจ ากัด 

ขอรับการสนับสนุน
จาก บช.ส. 

ผู้เข้าอบรมมี
ความรู้ที่
หลากหลาย 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ร.ต.ท.วีรวรุฬห ์         
มาวิจักขณ ์
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6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒) 
จุดเด่น 

 ๑. องค์กรมีผู้บริหารจัดการงานเชิงรุก รวดเร็ว ทันสมัย ท าให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒. มีความสามัคคีในองค์กร เนื่องจากมีผู้น าหน่วยที่เข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางของหน่วยงาน 
  ๓. ผู้น าหน่วยมีการสั่งการบริหารจัดการงานอย่างเป็นระบบ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. จัดหาก าลังพลเพิ่มเติมในหน่วยงานเพื่อรองรับภารกิจที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. จัดหางบประมาณเพิ่มเติมในส่วนของค่าล่วงเวลาในการท างานเพื่อเป็นแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ รวมถึงควรจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ  เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ
อีกทางหนึ่งด้วย 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

จัดหางบประมาณ
เพิ่มเติมในส่วนของ 
ค่าล่วงเวลาในการ
ท างานเพื่อเป็น
แรงจงูใจในการปฏิบตัิ
หน้าที่ รวมถงึควร
จัดหาสวสัดิการต่าง ๆ 
เพื่อลดคา่ใช้จ่ายของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
เพื่อสร้างขวัญและ
ก าลังใจอีกทางหน่ึง
ด้วย 

จัดหาก าลังพล
เพิ่มเติมใน
หน่วยงานเพื่อ
รองรับภารกิจท่ีมี
อยู่เป็นจ านวนมาก 

ขอรับการสนับสนุน
อัตราก าลังพล
เพิ่มเติมจาก บช.ส. 

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบตัิงาน
ของข้าราชการ
ภายในหน่วย 
เป็นไปตาม
เป้าประสงค์หลัก
ของพันธกิจของ
หน่วย 

ตลอดปงีบ 
ประมาณ 

ด.ต.หญิง 
ทิพาภรณ์ 
ชาวกงจักร์  
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6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑3) 
จุดเด่น 

 ๑. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 
 ๒. มีการด าเนินงานและปรับปรุงงานด้านการประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบแต่ละตัวบ่งช้ีได้เข้าร่วมในการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งจัดข้ึนโดย บช.ศ. เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจตามความมุ่งหมายของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ขอเพิ่มจ านวนบุคคลในการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ที่จัดข้ึนโดย บช.ศ. 
  

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณต่อไป 
 ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรงุ / แผนการ

ปรับปรงุ 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบง่ชี้ที่ 13 ส่งเสริมให้
ผู้รับผิดชอบในการ
จักท าการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน มีความรู้
ความเขา้ใจตรง
ตามวัตถุประสงค์ 
ของ สตช. 

มีการปรับปรุงแผน
ให้มีความยืดหยุ่น
สามารถปรับเปลีย่น
ได้ตามความ
เหมาะสม 

มีการด าเนินการ
ตามแผนที่วางไว้
และจัดท า
รายงานการ
ประเมินตนเอง 
(SAR) ประจ าปี
เสนอต่อ
หน่วยงานที่
เก่ียวข้องภายใน
ก าหนด( 15 
พ.ย. ของทุกปี ) 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ด.ต.ชาญณรงณ์ฯ 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

 

การประเมินคณุภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศกึษา 
แบบบนัทกึข้อมูลหน่วยศกึษาอบรม (Common Data Set) 

ศูนยพ์ฒันาด้านการข่าวกองบญัชาการต ารวจสันตบิาล 

รายการข้อมูล หน่วยนับ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

๑.  จ านวนบคุลากร      
๑.๑  ผบก. คน - - -  
๑.๒ รอง ผบก. คน 1 1 1  
๑.๓  ผกก. คน 3 3 1  
๑.๔  รอง ผกก. คน 4 4 4  
๑.๕  สว. คน 7 7 7  
๑.๖  รอง สว. คน 17 15 15  
๑.๗  ผบ.หมู่ คน 12 13 14  

๒.  จ านวนครู/อาจารย์/วิทยากร      
๒.๑ ภายใน คน - - -  
๒.๒ ภายนอก คน 32 16 74  

๓.  คุณวฒุิทางการศกึษาของ 
ครู/อาจารย์/วิทยากร (ภายใน)      

๓.๑ ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คน - - -  
๓.๒ ระดับปริญญาตรี คน - - -  
๓.๓ ระดับปริญญาโท คน - - -  
๓.๔ ระดับปริญญาเอก คน - - -  
๓.๕อื น ๆ คน - - -  

๔.  คุณวฒุิทางการศกึษาของ 
ครู/อาจารย์/วิทยากร (ภายนอก)      

๔.๑ ระดับต ่ากว่าปริญญาตรี คน - - -  
๔.๒ ระดับปริญญาตรี คน 6 5 57  
๔.๓ ระดับปริญญาโท คน 8 5 10  
๔.๔ ระดับปริญญาเอก คน 1 - 7  
๔.๕ อื น ๆ คน 17 6 - ไม่ทราบคุณวุฒิการศึกษา 

๕.  จ านวนผู้ศกึษาอบรมทั้งหมด      
๕.๑ โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น คน 83 34 30  
๕.๒ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้     

โทรศัพท์มือถือ คน 30 60 -  

๕.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  คน 24 - -  

๕.๔ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนทางโซเชียลมีเดีย/โครงการการใช้
เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว คน 60 - -  

๕.5 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนทางยทุธวธิ ี คน 30 - 40  
5.6 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม (ส่าหรับครูฝึก) คน 12 - -  
5.7  โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

 ต่ารวจประจ่า ศปก.บช.ส. คน 24 - -  

5.8  โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black 
 Tiger Roving Team) คน - - 60  

5.9  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมฝูงชน ของ บก.ส.3 คน 120 - -  
5.10 โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล

 ส่าคัญและสถานที  (ขรก.ตร.หญิง) คน 37 - -  

5.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชน  
 (ขรก.ตร.หญิง) คน 68 - -  

5.12 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม คน 26 - -  

เอกสารหมายเลข ๕ 



 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

5.13  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black Tiger) คน 42 - -  
5.14  โครงการฝึกอบรมปรับพ้ืนฐานเป็นต่ารวจสันติบาล คน 24 21 -  
5.15  โครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

ประสานงานท่าอากาศยาน คน 109 - -  

5.16  โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) คน 163 30 50  

5.17  โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการใช้ปืนพกสั้นในรูปแบบ
การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส่าคัญ คน 85 - -  

5.18 โครงการเพิ มประสิทธิภาพงานอ่านวยการ คน - - -  
5.19 โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคคลส่าคัญปารประชุม

สุดยอดผู้น่าอาเซียน ครั้งที  35 ( จ่านวน 2 รุ่น ) คน - - 143  

5.20 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC/โครงการ
เพิ มทักษะด้านภาษาอังกฤษ คน - - -  

5.21 โครงการฝึกอบรมการต่อต้านการก่อการร้าย คน - 30 30  
5.22 หลักสูตรผู้บริหารการข่าวระดับกลาง คน - - -  
5.23 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื อพัฒนาหลักสูตรของ 

บช.ส. คน - - -  

5.24 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที  34 คน - - 65  

5.25 โครงการการคัดเลือกและการจัดการสายข่าว คน - - 12  
5.26 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ 
 กล้องวงจรปิดและการบันทึกภาพ คน - 60 -  

5.27 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง คน - 37 240  
5.28 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าวและเขียนรายงาน 
 ข่าวกรอง คน - 30 -  

5.29 โครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คน - 30 -  

5.30 โครงการฝึกอบรม “การสร้างแหล่งข่าว” ร่วมกับมิตร
ประเทศ (อิสราเอล) เพื อพัฒนาบุคลากรของ บช.ส. คน - 12 -  

5.31 โครงการฝึกอบรมท่าฝึกพระราชทาน คน - 36 -  
๖.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม      

6..1 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น คน 83 34 30  
6.๒ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้

 โทรศัพท์มือถือ คน 30 60 -  

6.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
 ส่าคัญและสถานที  คน 24 - -  

6.๔ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนทางโซเชียลมีเดีย/โครงการการใช้
 เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว คน 60 - -  

6.5 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนทางยทุธวธิ ี คน 30 - 40  
6.6  โครงการฝึกอบรมสะกดรอยติดตาม (ส่าหรับครูฝึก) คน 12 - -  
6.7  โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

 ต่ารวจประจ่า ศปก.บช.ส. คน 24 - -  

6.8  โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black 
 Tiger Roving Team) คน 8 - 60  

6.9  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคุมฝูงชน ของ บก.ส.3 คน 120 - -  
6.10 โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล

 ส่าคัญและสถานที  (ขรก.ตร.หญิง) คน 37 - - 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

มีผู้ผ่านการฝกึอบรม จ่านวน 
36 นาย จากผู้เข้ารับการ
อบรม จ่านวน 38 นาย 

6.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชน  
 (ขรก.ตร.หญิง) คน 68 - -  

6.12 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม คน 26 - -  
6.13  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black Tiger) คน 42 - -  
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6.14 โครงการฝึกอบรมปรับพ้ืนฐานเป็นต่ารวจสันติบาล คน 24 21 -  
6.15 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

 ประสานงานท่าอากาศยาน คน 109 - -  

6.16  โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) คน 163 30 50  

6.17  โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการใช้ปืนพกสั้นในรูปแบบ
การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส่าคัญ คน 85 - -  

6.18 โครงการเพิ มประสิทธิภาพงานอ่านวยการ คน - - -  
6.19 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนโดยเทคนิคพิเศษ คน - - 20  
6.20 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC/โครงการ

เพิ มทักษะด้านภาษาอังกฤษ คน - - -  

6.21 โครงการฝึกอบรมการต่อต้านการก่อการร้าย คน - 30 -  
6.22 หลักสูตรผู้บริหารการข่าวระดับกลาง คน - - -  
6.23 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื อพัฒนาหลักสูตรของ 

บช.ส. คน - - -  

6.24 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรมAnalysis’s 
Notebook (I2) คน - - -  

6.25 ฝึกทบทวนเจ้าหน้าที ต่ารวจผูท้่าหน้าที ขับรถยนต์ประจ่า
กระบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับภารกิจการประชุมสุดยอด
อาเซียน ครั้งที  34 

คน - - 80  

6.26 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ 
 กล้องวงจรปิดและการบันทึกภาพ คน - 60 -  

6.27 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง คน - 37 240  
6.28 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าวและเขียนรายงาน 
 ข่าวกรอง คน - 30 -  

6.29 โครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คน - 30 -  

6.30 โครงการฝึกอบรม “การสร้างแหล่งข่าว” ร่วมกับมิตร
ประเทศ (อิสราเอล) เพื อพัฒนาบุคลากรของ บช.ส. คน - 12 -  

6.31 โครงการฝึกอบรมท่าฝึกพระราชทาน คน - 36 -  
๗. งบประมาณการศกึษาอบรม      

๗.๑  งบประมาณจาก บช.ส. บาท 2,631,495.31 1,739,859.96 1,764,697.49  
7.1.1 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น บาท 792,797.18 239,065.00 1,580,747.49  

7.1.2 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้โทรศัพท์มือถือ บาท 116,970.20 225,990.00 -  

7.1.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส่าคัญและสถานที  บาท 268,622.30 - -  

7.1.4 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนทางโซเชียลมีเดีย/
โครงการการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว บาท 146,648.00 - -  

7.1.5 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนทางยทุธวธิ ี บาท 53,256.00 - 46,350.00  

7.1.6 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม (ส่าหรับครูฝึก) บาท 108,070.59 - -  

7.1.7 โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที ต่ารวจประจ่า ศปก.บช.ส. บาท 36,950.00 - -  

7.1.8 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า 
(Black Tiger Roving Team) บาท 145,415.00 - 747,384.00  

7.1.9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชนของ 
บก.ส.3 บาท 96,350.00 - -  

7.1.10 โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส่าคัญและสถานที  (ขรก.ตร.หญิง) บาท 347,051.90 - - 

 
 
 
 
 

7.1.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชน 
(ขรก.ตร.หญิง) บาท 32,710.00 - -  
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7.1.12 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม บาท 151,842.04 - -  

7.1.13 โครงการฝึกอบรมปรับพ้ืนฐานเป็นต่ารวจสันติบาล บาท 47,108.82 45,495.76 - 
 
 
 
 

7.1.14 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที  
 ประสานงานท่าอากาศยาน บาท 173,889.04 - -  

7.1.15 โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการใช้ปืนพกสั้น
ในรูปแบบการอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลส่าคัญ 

บาท 113,814.24 - -  

7.1.16 โครงการเพิ มประสิทธิภาพงานอ่านวยการ บาท - - -  

7.1.17 โครงการคุณธรรมพัฒนาคุณภาพชีวติ บาท - - -  

7.1.18 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC/
โครงการเพิ มทักษะด้านภาษาอังกฤษ บาท - - -  

7.1.19 หลักสูตรการต่อต้านการก่อการร้าย บาท - 88,475.54 -  

7.1.20 หลักสูตรผู้บริหารการข่าวระดับกลาง บาท - - -  

7.1.21 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื อพัฒนา
หลักสูตรของ บช.ส. บาท - - -  

7.1.22 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการใช้โปรแกรม
Analysis’s Notebook (I2) บาท 124,500.00 - -  

7.1.2๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) บาท - 272,182.60 320,598.00  

7.1.24 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์
ข้อมูลกล้องวงจรปิดและบันทึกภาพ บาท - 231,475.00 -  

7.1.25 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าวและการ
เขียนรายงานข่าวกรอง บาท - 103,416.00 -  

7.1.26 โครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

 พ.ศ.2560 
บาท - 40,950.00 -  

7.1.28 โครงการฝึกอบรมการสร้างแหล่งข่าวร่วมกับ
มิตรประเทศ (อิสราเอล) เพื อพัฒนาบุคลากร 
บช.ส. 

บาท - 70,060.00 -  

7.1.29 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง บาท - 422,750.06 963,281.00  

๗.2 งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ บาท 3,628,412.88 152,125.00 3,343,253  
7.2.1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black 

Tiger)  บาท 2,869,175.00 - -  

7.2.2 โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที อารักขาบุคคลส่าคัญ
เพื อรองรับภารกิจประชุมอาเซี ยน 2019  จ่านวน  1 
รุ่น 

บาท - - 320,598.00  

7.2.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) บาท 759,237.88 - 320,598.00  

7.2.4 โครงการฝึกอบรมท่าฝึกพระราชทาน 
    บาท - 152,125.00 -  

7.2.5  โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุปฏิบัติการพิเศษเสือด่า 
(Black Tiger) จ่านวน 2 รุ่น 

 
   บาท - - 747,384.00  

7.2.6 โครงการคัดเลือกและการจัดสายข่าว    บาท - - 25,890.00  

7.2.7 โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที ต่ารวจผู้ท่าหน้าที ขับ
รถยนต์ประจ่าขบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับ
ภารกิจการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที  34 

   บาท - - 364,650.00  

7.2.8 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที  34 

 
   บาท - - 74,360.00  
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7.2.9 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง จ่านวน 2 
รุ่น  

 
   บาท - - 963,281.00  

โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคคลส่าคัญการประชุมสุด
ยอดอาเซียน ครั้งที  35 จ่านวน 2 รุ่น    บาท - - 847,090.00  

 
 
 

 
 ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
    พ.ต.อ. 

 ( วรา  เวชชาภินันท์ ) 
  รอง ผบก.ศพข.บช.ส. 
 15 พ.ย.2562 
 


