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 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ฉบับนี้จัดท าข้ึนเพื่อศึกษาและประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
ศูนย์พัฒนาการด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา (ระหว่างเดือนตุลาคม 
๒๕62 – เดือนกันยายน ๒๕63) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒          
ที่ก าหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา อันประกอบด้วย
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
น าเสนอต่อสาธารณชน ดังนั้นการจัดระบบการศึกษาของสถาบันฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคลอ้งกบัพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และต้องมีความพร้อมที่จะ
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และส านักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (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 โดยมีคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เป็นคณะท างานขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งจักได้น าเสนอต่อคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ต่อไป 
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 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล เป็นสถาบันฝึกอบรมในสังกัด
กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเทียบเท่ากองบังคับการ มีฐานะเป็น
หน่วยปฏิบัติหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจภายในกองบัญชาการต ารวจสันติบาล ตลอดจน
สนับสนุนภารกิจของส านักงานต ารวจแห่งชาติตามที่ได้รับมอบหมาย จึงมีงานที่ต้องรับผิดชอบหลายด้าน      
ทั้งการปฏิบัติงานในหน้าที่ของต ารวจ และการปฏิบัติงานในฐานะสถาบันการศึกษาอีกด้านหนึ่ง จากความ
รับผิดชอบดังกล่าวท าให้ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ก าหนดนโยบาย แผนงาน และงบประมาณส าหรับโครงการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้สถานศึกษา
ต้องมีระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอก โดยมีวัตถุประสงค์ให้สถานศึกษามีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง มีกระบวนการจัดการฝกึอบรมที่ชัดเจนเป็นระบบ และจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ตลอดจนมีความพร้อม
รอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (สมศ.) ด้วย 

 ดังนั้น ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ     
จึงได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ซึ่ งประกอบด้วย                  
2 องค์ประกอบ รวม 5 ด้าน จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี ซึ่งผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับ ดีมำก 

ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
ไดต้ระหนักถึงสภาพปัญหาและจุดที่ควรพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยพร้อมที่จะน าข้อบกพร่องที่พบในแต่ละด้าน
มาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด   
บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยที่ก าหนดไว้ ต่อไป 
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  ส่วนที่ ๑ 

ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการด าเนินงานของหน่วยอบรม 

1.1 ชื่อหน่วยฝึกอบรม   ศูนย์พฒันาด้านการข่าว กองบญัชาการต ารวจสันตบิาล ส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ

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

1.3 ปีท่ีให้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

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 ตลอดจนความช่วยเหลือ      
ในรูปแบบอ่ืนๆ จากต่างประเทศได้เฉพาะความช่วยเหลือที่ไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือ พันธกรณี ที่จะท าให้
ประเทศไทยขาดสิทธิในการเจรจาต่อรองในฐานะคู่สัญญาที่เท่าเทียมกัน  หรือ ให้ กู้เงินจากแหล่งเงินกู้
ต่างประเทศได้เฉพาะกรณีที่สัญญามีเงื่อนไขเป็นการกู้ยืมในการด าเนินธุรกิจทั่วไป (Commercial purpose)  
และไม่มีเงื่อนไข ข้อผูกพัน หรือ พันธกรณี  ที่จะท าให้ประเทศไทยต้องเสียเปรียบ เช่น การกู้ยืมเงิน            
ของรัฐวิสาหกิจมาใช้ในการลงทุน เป็นต้น ยกเว้นการให้ความช่วยเหลือในลักษณะที่เกิดประโยชน์แก่ภูมิภาค      
และมิได้ผูกพันกับประเทศไทยโดยตรง การให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมทั้ง        
การให้ความช่วยเหลือ หรือการกู้ใดๆ ที่ได้ตกลงและมีผลผูกพันไปแล้วก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติในวันน้ี         
(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 และหน่วยงานของรัฐ        
ถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ข้างต้นอย่างเคร่งครัด หากจ าเป็นจะต้องรับ 
หรือขอรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ ให้ รัฐมนตรีเจ้าสังกั ดพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรณี            
ก่อนการด าเนินการต่อไป 
 ที่ปรึกษาพิเศษประจ าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา มีหนังสือ ที่ FO ๐๕-๐๑๔ ลงวันที่           
๒๖ กรกฎาคม ๒๕๔๘ แจ้งว่ารัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนก่อสร้างอาคารสถาบันข่าวกรอง 
และอุปกรณ์แก่กองบัญชาการต ารวจสันตบิาล ในมูลค่า ๒.๕ ล้านเหรียญสหรัฐ โดยแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่ง          
ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านงานข่าวกรอง ซ่ึงจะมีบทบาทส าคัญในการให้การฝึกอบรม     
ต่อเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง และเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในอันที่จะปกป้องผลประโยชน์ ของชาติ        
และราชอาณาจักร ทั้งน้ีไม่มีเงื่อนไขใด ๆ 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 ศูนย์พัฒนา      
ด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เป็นต้นมา 
 ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล มีพิธีเปิดเป็นทางการ เม่ือวันที่            
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ และใช้สถานที่ดังกล่าว เป็นสถานที่ฝึกอบรม แหล่งการเรียนรู้ ทักษะ และความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านการข่าวและอ่ืน ๆ 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 างานผู้บริหารและผู้บงัคบับัญชา จ านวน 2 ห้อง 
 3)  ห้องประชุม ขนาดเล็ก 20 ที่น่ัง จ านวน ๑ ห้อง 
 4) ห้องท างานฝ่ายอ านวยการ จ านวน 1 ห้อง 
 5) 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 40 ที่น่ัง จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องประชุม ขนาดใหญ ่120 ที่น่ัง จ านวน   ๑ ห้อง 
 4) ห้องแปลลา่ม จ านวน 3 ห้อง 
 5) ห้องอาหารข้าราชการต ารวจ จ านวน ๑ ห้อง 
 6) ห้องรับรองครู – อาจารย ์ จ านวน 2 ห้อง 
 7) ห้องสันทนาการ จ านวน ๑ ห้อง 
 8) ห้องสมุด จ านวน ๑ ห้อง 
 9) ห้องพัสด ุ จ านวน 2 ห้อง 
 10) ห้องท างานผู้บังคับบญัชา จ านวน 7 ห้อง 
 11) ห้องท างานฝ่ายจดัการฝึกอบรม จ านวน 1 ห้อง 
 12) ห้องท างานฝ่ายปกครองและกิจกรรม จ านวน 1 ห้อง 
 13) ห้องท างานฝ่ายวิจัยและพัฒนา จ านวน 1 ห้อง 

 1.11.3 อาคารที่พัก (40 ห้อง) ประกอบดว้ย 
 ๑) ห้องพักส าหรบัผู้เขา้รับการฝึกอบรม จ านวน ๔๐ ห้อง 
 2) ห้องท างานฝ่ายปกครองและกิจกรรม จ านวน 1 ห้อง 
 3) ห้องพยาบาล จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องฟิตเนส จ านวน ๑ ห้อง 
 5) 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 (26 ห้อง) ประกอบดว้ย 
 ๑) ห้องพักส าหรบัผู้เขา้รับการฝึกอบรม จ านวน 26 ห้อง 
 2) ห้องท างานเจ้าหน้าที ่ จ านวน 1 ห้อง 

 1.11.6 ลานกีฬาอเนกประสงค ์ จ านวน 1 สนาม 

 1.11.7 อาคารสนามยงิปืน ประกอบด้วย 
 ๑) สนามยิงปืน จ านวน 14 ช่องยงิ 
 2) ห้องรับรอง/ห้องอบรม จ านวน ๑ ห้อง 
 3) ห้องพัสด ุ จ านวน 1 ห้อง 
 4) ห้องท างานเจ้าหน้าที ่ จ านวน ๑ ห้อง 

1.12 หลักสูตรและโครงการฝกึอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 มีดังน้ี 

1.12.1 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น รุ่นที่ 2 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  30  คน 
1.12.2 โครงการฝึกทบทวนชดุปฏบิัติการส่วนล่วงหน้าการอารักขาบุคคลส าคัญการประชุมสดุยอด

อาเซียน คร้ังที ่35 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  58 คน 
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1.12.3 โครงการฝึกอบรมชดุควบคุมประจ าโรงแรมที่พักของบคุคลส าคญัการประชุมสุดยอดอาเซียน 
คร้ังที ่35 

 จ านวน  2  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  90  คน 
1.12.4 โครงการฝึกอบรมชดุรักษาความปลอดภัยประจ าพื้นที่การประชมุสุดยอดอาเซียน คร้ังที ่35 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  249  คน 
1.12.5 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส าคญัเพื่อรองรับการประชุมสดุยอดอาเซียน คร้ังที ่35 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  453  คน 
1.12.6 โครงการฝึกอบรมด้านขา่วกรองจากแหลง่ข้อมูลเปิดเผยทางออนไลน์  

(Online Open Source Intelligence Training : OSINT) 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  24  คน  
1.12.7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยงิปืน 
 จ านวน  2  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  60  คน 
1.12.8 โครงการฝึกอบรมแลกเปลีย่นข่าวกรองกับมิตรประเทศ  

(Intelligence Comparative Study Course) 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  20  คน 
1.12.9 โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพฒันาศักยภาพการปฏิบตัิงาน 
 จ านวน  1  รุ่น  รวมทัง้สิ้น  30  คน 

1.13 ขอ้มูลท่ีเกี่ยวกับผู้เขา้ฝึกอบรม 

 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  9  หลักสตูร/โครงการ  รวมทัง้สิ้น  1,014  คน 

1.14 ขอ้มูลเกี่ยวกบัครู/อาจารย์/บุคลากร 
1.14.1 บุคลากรในหน่วย (ขรก.ตร. ชั้นสัญญาบัตร) จ านวน 31 คน 
1.14.2 บุคลากรในหน่วย (ขรก.ตร. ชั้นประทวน) จ านวน   16 คน 
1.14.3 ครู/อาจารย์/วิทยากร (ภายนอก) จ านวน   66 คน 
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1.15 ขอ้มูลเกี่ยวกบัทรัพยากร 

1.15.1 งบประมาณ 
 งบประมาณที่ใช้ในการจัดการฝึกอบรม จ านวน 10 หลักสูตร/โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

3,440,631.70 บาท มีรายละเอียด ดังน้ี  

ชื่อ หลักสูตร/โครงการ จ านวนเงิน
(บาท) 

แหล่ง
งบประมาณ 

1. โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น รุ่นที่ 2  จ านวน  1  รุ่น 1,456,649.40 ศพข.บช.ส. 

2.  โครงการฝึกทบทวนชดุปฏบิัติการส่วนล่วงหน้าการอารักขาบุคคล
ส าคญัการประชุมสดุยอดอาเซียน คร้ังที ่35  จ านวน  1  รุ่น 

177,480.00 ตร. 

3. โครงการฝึกอบรมชดุควบคุมประจ าโรงแรมที่พักของบคุคลส าคญั
การประชุมสดุยอดอาเซียน คร้ังที่ 35  จ านวน  2  รุ่น 

69,200.00 ตร. 

4. โครงการฝึกอบรมชดุรักษาความปลอดภัยประจ าพื้นที่การประชมุ
สุดยอดอาเซียน คร้ังที ่35  จ านวน  1  รุ่น 

627,520.00 ตร. 

5. โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส าคญัเพื่อรองรับการประชุมสดุยอด
อาเซียน คร้ังที ่35  จ านวน  1  รุ่น 

464,660.00 ตร. 

6. โครงการฝึกอบรมด้านขา่วกรองจากแหลง่ข้อมูลเปิดเผยทาง
ออนไลน์ (Online Open Source Intelligence Training : OSINT) 
จ านวน  1  รุ่น 

79,828.94 ศพข.บช.ส. 

7. โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยงิปืน  จ านวน  2  รุ่น 269,503.36 ศพข.บช.ส. 

8. โครงการฝึกอบรมแลกเปลีย่นข่าวกรองกับมิตรประเทศ 
(Intelligence Comparative Study Course)  จ านวน  1  รุ่น 

138,840.00 ศพข.บช.ส. 

9. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิัติการเพื่อพฒันาศักยภาพการปฏิบตัิงาน 
 จ านวน  1  รุ่น 

156,950.00 ศพข.บช.ส. 

 

1.15.2 ครุภัณฑ ์
 บัญชีแสดงรายการครุภัณฑ์ของ ศูนย์พัฒนาด้านการข่าว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  อยู่ใน ภาคผนวก ก : แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม 
(Common Data Set) ท้ายเล่ม 
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1.16 โครงสร้างองค์กร 

 

1.17 โครงสร้างการบริหาร 
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1.18 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

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

1.18.1 เข้าร่วมประชุมกับกองบัญชาการศึกษา เพื่อรับมอบคู่ มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256 3 
(ส าหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะ
ทางและเทคนิค) พร้อมฟังการบรรยายรายละเอียดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน 

1.18.2 ประกาศใช้คู่มือรวมถึงนโยบายและหลักการเพื่อให้บุคลากรของหน่วยทราบถึง    
แนวทางการด าเนินงานและทิศทางการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 

1.18.3 แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานฯ พร้อมทั้งมอบหมายตัวบ่งชี้(เอกสาร)     
ให้ทุกฝ่ายโดยแบ่งตามหน้างานที่รับผิดชอบ 

1.18.4 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตลอดจนก าหนด
กิจกรรมและเป้าหมายการด าเนินงาน โดยพิจารณาจาก ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และ
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ในรอบปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2562) 

1.18.5 คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานฯ จัดการประชุม    
ทุก 1 - 2 เดือน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์        
ที่ก าหนด 

1.18.6 จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสนอต่อ 
หน่วยงานต้นสังกัดและกองบัญชาการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด ตลอดจน
เผยแพร่บน Website (www.idc.sbpolice.go.th) เพื่อให้สาธารณชนทราบ 

1.18.7 จัดเตรียมแฟ้มเอกสาร บุคลากร และสถานที่ ตลอดจน Power Point เพื่อบรรยาย
สรุป SAR ในวันตรวจเยี่ยมของคณะประเมินฯ 
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ส่วนท่ี ๒ 
ผลการด าเนนิงานตามตัวบ่งชีแ้ละเกณฑก์ารประเมินคณุภาพการศึกษา 

ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานต ารวจแห่งชาติประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 - 2564 (ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) ส าหรับหน่วยที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประกอบด้วย 3 
องค์ประกอบ 6 ด้าน 13 ตัวบ่งช้ี ดังนี ้
  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 โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการ
ด าเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยก าหนดให้ตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน กรณีที่ไม่
ด าเนินการใด ๆ ให้ได้ ๐ คะแนน ส าหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งช้ีเป็นไปตามคะแนนที่ด าเนินการได้        
 ๒)  เกณฑ์การประเมินรายองค์ประกอบ 
      ก าหนดให้ค่าคะแนนของรายองค์ประกอบ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งช้ีคูณด้วยค่าน้ าหนักของ
ตัวบ่งช้ีนั้น จนครบทุกตัวบ่งช้ีของแต่ละองค์ประกอบ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งช้ีมารวมกัน หาร
ด้วยค่าน้ าหนักของแต่ละองค์ประกอบ      
 ผลการประเมินท่ีได้ขององค์ประกอบที่ 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 าเนินการตัวบ่งชี้ของ ศพข.บช.ส. จ านวน 11 ตัวบ่งช้ี (ยกเว้นตัวบ่งช้ีที่ 4, 8) มีรายละเอียด 
ดังนี ้
 
 
 

๖ 
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องค์ประกอบท่ี 1 การจัดการเรียนการสอน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          ๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน คือ 
             ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
             ๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อ
การท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 
             ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
          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 คะแนน) 
              ๒.๒ แบบประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ต้อง
ได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน
หรือของทาโร ยามาเน่  ในกรณีท่ีขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบ
ประเมินของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามา
รวมกันได้ (๐.๕ คะแนน) 
          ๓.วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน
ท้ัง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) 
พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
(๐.๕ คะแนน) 
           ๔. น าผลการประเมนิความพึงพอใจ ปัญหา
และข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย 
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ 
(๐.๕ คะแนน) 
         ๕.น าข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
          ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา  
คะแนนเต็ม ๕ 

     ๑. ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และแบบประเมินความ
พึงพอใจของเพื่อนร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
ตาม “ผนวก ค” ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2564 (หน่วยท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษา
อบรม หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและ
เทคนิค) ซึ่งครอบคลุมท้ัง ๓ ด้าน ได้แก่  
         1.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  
         1.2 ด้านความสามารถพื้นฐานท่ีส่งผลต่อการ
ท างาน 
         1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ๒. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการข่าวระดับ
ต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจ านวน 1 รุ่น 
รวมท้ังสิ้น 30 นาย 
         ๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ได้รับ
กลับคืนมาท้ังสิ้น 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  
         ๒.2 แบบประเมินความพึงพอใจของเพื่อน
ร่วมงานท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ได้รับกลับคืนมา
ท้ังสิ้น 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  
     ๓. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินท่ีได้รับกลับคืน
มา 
     ๔. รายงานผลการประเมนิความพึงพอใจ ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยพิจารณาสั่ง
การ 
     5. น าข้อสัง่การมาวางแผนด าเนินงานปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป 
 

แฟ้มท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

คะแนนการประเมินท่ีได้.................5....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………….....……ดีมาก……………………….. 



๑๐ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 อาจารย์พิเศษ 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          ๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและ
กลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ 
คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ (๐.๓๓ 
คะแนน) และปรับปรุงการด าเนินการให้มี
คุณภาพย่ิงข้ึน (๐.๓๓ คะแนน) 
          ๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือ
ประสบการณ์ตรงกับวิชาทีส่อน 
          ๓. สร้างความเข้าใจกบัอาจารย์พิเศษ
ทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร รายวิชา ที่จัดการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพ
การศึกษา เป็นต้น 
          4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการ
สอนทุกวิชาทุกครั้งทกุหลักสูตรที่ใช้ในการ
ประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอน
รายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการ
ประเมิน (๐.25 คะแนน)  โดยมผีลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพือ่น าไปสู่
การปรับปรงุและพัฒนา (๐.25 คะแนน)    
          5 ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์พเิศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของ
อาจารย์พเิศษทั้งหมด ต้องมผีลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และน าผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรงุ
และพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
          ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

     1. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกวิทยากร, มีการประชุมพจิารณาคัดเลือก
วิทยากร, มีรายงานผลการประชุมและน าผลการ
ประชุมไปเพื่อก าหนดตารางสอนและคัดเลือก
วิทยากร 
     2. วิทยากรที่ ศพข.บช.ส. เชิญมาบรรยาย  
มีประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ตรงกับ 
วิชาที่สอน 
     3. มีการช้ีแจงวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร/
โครงการให้วิทยากรทราบทกุครัง้ และ 
ศพข.บช.ส. มสีภาพแวดล้อมทีอ่ านวยต่อการ
ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เช่น หัวข้อการส ารวจ
สถานที่ การรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ
และสถานที่  
     4. มีแผนการสอนและบันทึกหลงัการสอน
รายครั้ง, มีข้อเสนอแนะจากการสอนเพื่อให้ 
ศพข.บช.ส. น าไปปรับปรงุพฒันาต่อไป 
     5. มีผลการประเมินของวิทยากรจากผู้เข้ารบั
การฝกึอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของ
วิทยากรทัง้หมด ผลการประเมินคิดเป็น 4.68 
(คะแนนเต็ม 5) และน าผลการประเมินไป
ปรับปรงุและพัฒนาวิทยากรต่อไป 
 

แฟ้มที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................4....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………………….....ดี……………..……………. 
 
 
 
 
 
 



๑๑ 
 

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 คะแนน) 
          5. มีการปรับปรงุพฒันาหลักสูตร
หรือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  
(๐.๕ คะแนน) 
          6. มีคณะกรรมการก ากับติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ
มีการน าผลการประเมินไปปรบัปรุง พัฒนา
หลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)  
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
          ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา   
คะแนนเต็ม ๕ 

     1. พัฒนาโครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     2. มีผลการประเมินของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรม และน ามาพฒันาปรับปรงุโครงการ
ฝึกอบรม 
     3. มีตารางสอนช้ีแจงเนื้อหาวิชา และ
ค าอธิบายรายวิชาที่ชัดเจน รวมทัง้ขอบเขต 
การฝกึอบรมที่ชัดเจน 
     4. มีผลการประเมินความพงึพอใจของผูเ้ข้า
รับการฝกึอบรมที่มีต่อหน่วยศึกษาอบรม ทั้งด้าน
วิทยากร, ด้านเนื้อหาวิชา, ด้านวัตถุประสงค์
โครงการ, ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ด้าน
สิ่งอ านวยความสะดวก, ด้านระบบสาธารณูปโภค
และการรักษาความปลอดภัย 
     5. มีการปรับปรงุพฒันาโครงการฝึกอบรมให้
ทันต่อเหตกุารณ์ อีกทัง้เพิม่แรงจงูใจในการเข้ารบั
การฝกึอบรม ใหผู้้เข้ารับการฝกึอบรมมีทัศนคติ
และศักยภาพในการเรียนมากขึ้น 
     6. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากบัติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร และน าผลการประเมิน
ไปพัฒนาหลักสูตรในปีต่อไป 
 

แฟ้มที่ 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................5....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………….....……ดีมาก……………………….. 
 
 
 
 
 
 

๒๑ 



๑๒ 
 

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.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
บรหิารหลักสูตรจากการประชุมภายในหน่วย 
เพื่อบันทึก ติดตาม ตรวจสอบผลการเรียนรู้
เพื่อใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ  
และจัดท าบันทกึการสอนรายวิชา 
     2. มีการเพิ่มเตมิการเรียนวิชาพิเศษและสง่
หนังสือขอความอนุเคราะห์ศึกษาดูงานนอก
สถานที่เพือ่เน้นประโยชน์ในการปฏิบัติไดจ้ริง 
     3. ศพข.บช.ส. ได้ขอรับการสนับสนุน
ทางด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนจากหน่วยงาน
อื่นภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติและการขอ
ความอนุเคราะหเ์พื่อใช้ระบบคอมพิวเตอร์
เพิ่มเตมิ 
     4. ศพข.บช.ส. ได้มีหนังสือเชิญวิทยากรจาก
ทั้งภายในส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ผู้เช่ียวชาญ
จากกระทรวงหรือหน่วยงานภาครัฐในการ
ด าเนินการสอน รวมถึงการรวบรวมระเบียบการ
ของภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการฝึกอบรม 
     5. รอง ผบก.ศพข.บช.ส.เป็นผู้รบัรองการ
รายงานผลการฝกึอบรมโครงการเพื่อน าไปพฒันา
และปรับปรงุต่อไป 

แฟ้มที่ 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................5....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………….....……ดีมาก……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

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. 2563 ต่อ ผบช.ส. โดย
มอบอ านาจให้ รอง ผบก.ศพข.บช.ส. เป็น
ผู้อ านวยการฝึกอบรม มีอ านาจบริหารการฝึกอบรม 
ฯลฯ ในแตล่ะโครงการที่ ศพข.บช.ส. ด าเนินการ
ฝึกอบรม   
         1.1 รอง ผบก.ศพข.บช.ส. อนุมัติโครงการ
ฝึกอบรมการข่าวระดับต้น โดยโครงการได้มีการ
ก าหนดเกณฑ์การประเมินผลผู้เขา้รับการอบรม และ 
ออกค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการคดัเลือกข้อสอบและ
ประเมินผลการเรียนรู้โครงการฝึกอบรมการขา่ว
ระดับต้น รุ่นที่ 2  
         1.2 ศพข.บช.ส. มีหนังสือแจ้งหน่วยให้
พิจารณาคดัเลือกผู้มีความรู้ความสามารถ/เหมาะสม
เข้ารับการฝึกอบรม 
     2. การประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม โดยการสงัเกตพฤติกรรมระหว่างการ
ฝึกอบรม มอบหมายงาน และมีการทดสอบการ
เรียนรู้เป็นข้อสอบปรนัย  
     3. ผู้เข้ารับการอบรมทัง้หมดผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผล 
     4. การมอบหมายงานให้แก่ผู้อบรมระหวา่งการ
อบรม และการทดสอบการเรียนรู้โดยข้อสอบปรนัย 
ฯลฯ ซ่ึงการประเมินผลการเรียนรู้ดังกลา่วจะเป็น
มาตรฐานเดยีวกันทุกนาย 
     5. รายงานผลการฝึกอบรมพร้อมข้อพิจารณา
และข้อเสนอแนะการฝึกอบรมต่อ ผบช.ส. เม่ือเสร็จ
สิ้นการฝึกอบรม  

แฟ้มที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
คะแนนการประเมินท่ีได้.................5....................คะแนน    
ระดับคุณภาพ……………….....……ดีมาก……………………….. 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 
 

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 คะแนน) และน าสู่การใช้หรือ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจรงิ 
(๐.๕ คะแนน) 
          5. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ศึกษาอบรม ต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ ต้อง
ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  (๐.2๕ คะแนน) 
และน าผลการประเมินพรอ้มข้อเสนอแนะไป
ปรับปรงุและพัฒนา (๐.2๕ คะแนน) 
          6. ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ครู อาจารย์ และ/หรอื อาจารยพ์ิเศษ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อย
กว่า 3.51  (๐.2๕ คะแนน) และน าผลการ
ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรงุและ
พัฒนา (๐.2๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

     1. หน่วยได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย
กว่า 18.5 นิ้ว) จ านวน 26 เครื่อง เพื่อน าไปใช้
ในการปฏิบัตงิาน และมีการปรับปรงุซ่อมแซม
สถานที่การเรียนรู้ทางกายภาพต่างๆ เช่น 
ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง,ซ่อมแซมวอลเปเปอร์, 
ซ่อมแซมกลอ้งโทรทัศน์วงจรปิด, ตรวจเช็คล้าง
ระบบท าความสะอาดเครือ่งปรับอากาศภายใน
ห้องพกั อาคารที่พัก 40 หอ้งนอน และซ่อมแซม
เครื่องออกก าลังกาย พร้อมทั้งทาสีอาคาร และ
ทางเท้ารอบอาคารต่างๆ ภายใน ศพข.บช.ส.  
ให้สวยงามมากยิ่งข้ึน 
     2. หน่วยมีความพร้อมส าหรบัสิง่สนบัสนุน
การเรียนรู้ภายในหอ้งเรียนทัง้โปรเจคเตอร์ 
เครื่องเสียง โทรทัศน์ โต๊ะเก้าอี้ เครื่อง
คอมพิวเตอร์  พรอ้มทัง้อาคารทีพ่ัก ส าหรบั
รองรับผู้เข้ารับการฝกึอบรมจากต่างจังหวัด  
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามยิงปืน และห้อง 
ฟิตเนส 
     3. ศิษย์เก่ามอบโตะ๊ม้าหินอ่อนส าหรบัมมุ      
นั่งพักผอ่น  
     4. มีสื่อเรียนรู้เป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
     5. จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจของ 
ผู้ศึกษาอบรม ต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ และ
จัดท ารายงานผลการประเมินพรอ้มข้อเสนอแนะ 
รายงานผูบ้ังคับบัญชาต่อไป 
     6. จัดท าแบบประเมินความพงึพอใจส าหรบั
ครู อาจารย์ และ/หรอือาจารย์พเิศษ ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ และจัดท ารายงานผลการ
ประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ รายงาน
ผู้บังคับบญัชาต่อไป 

แฟ้มที่ 6 
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๑๕ 
 

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 คะแนน) โดยก าหนดกจิกรรมหรือ
มาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง  
(๐.๕ คะแนน)  
        4. ก ากับติดตาม การด าเนินงานใน
การบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการ
บรหิารความเสี่ยงให้ข้อเสนอแนะ เพือ่การ
ปรับปรงุและพัฒนา 
        5. สรปุผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม  
ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และน าผลลัพธ์
ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรม 
เพื่อพจิารณา (๐.๕ คะแนน) และน า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรงุความเสี่ยงในปีต่อไป 
(๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

     1. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง   
ตามค าสั่งศพข.บช.ส.ที่ 8/2563 ลง 31 ม.ค. 
2563 
     2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน 
พร้อมจัดล าดับ ดังนี ้
         ล าดับที่ 1 การป้องกันการแพรร่ะบาด
ของเช้ือไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) 
         ล าดับที่ 2 การป้องกันความเสียหายที่
เกิดจากพื้นดินที่เช่ือมถนนมายังอาคาร
อเนกประสงค์   ท าให้เศษดินเศษหินที่ติดมากับ
รองเท้าท าความเสียหายต่อผิวพื้นอาคาร และ
ระบบการระบายน้ า           ในห้องน้ าอุดตัน 
         ล าดับที่ 3 การป้องกันความเสียหายจาก
น้ าฝนที่รั่วจากหลังคาอาคาร ฝอ.ศพข.ฯ 
     3. จัดท าแผนการบริหารความเสี่ยงของ 
ศพข.บช.ส. ประจ าปี 2563 ลง 25 มี.ค.63 
     4. มีการรายงานผลและติดตามผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงทกุรอบ  
6 เดือน, 9 เดือน, 12 เดือน 
     5. มีการเทพื้นคอนกรีตเสรมิเหลก็บริเวณ
พื้นดินเช่ือมต่อตัวอาคารกบัถนนเพื่อป้องกันไม่ให้    
เศษดินเศษหินที่ติดรองเท้าเข้าไปท าลายผิวพื้น
อาคาร และระบบระบายน้ าในห้องน้ า 
 

แฟ้มที่ 7 
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๑๖ 
 

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 าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ 
ตามค าสั่ง ศพข.บช.ส. ที่  57/2562 ลงวันที่ 27 
มิ.ย.2562 เร่ือง แต่งตัง้คณะท างานจัดการความรู้ 
ศพข.บช.ส. เพื่อให้การด าเนินการจัดการความรู้
ประจ าปี 2563 ของ ศพข.บช.ส. เป็นไปตาม
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการความรู้ และ
พิจารณาก าหนดองคค์วามรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงาน จ านวน 1 เร่ือง 
     2. จัดท าแผนปฏิบตัิการการจัดการความรู้ 
ศพข.บช.ส. ประจ าป ี2563 โดยก าหนด
รายละเอียดกิจกรรมการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน 
ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
     3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรู้ตามค าสัง่ ศพข.บช.ส. ที ่57/2552 ในการ
ประชุมจัดท าองค์ความรู้ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2563 
     4. น าองค์ความรู้ “ขั้นตอนการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญให้กับก าลังพลที่เกษียณอายุราชการของ 
ศพข.บช.ส.” ไปทดลองใช้กับข้าราชการต ารวจที่
ปฏิบตัิหน้าที่ก าลงัพลในสงักัดฝา่ยอ านวยการ 
ศพข.บช.ส. ทดลองใช้ปฏิบตัิงานกับข้าราชการที่
เกษียณอาย ุและน าปญัหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
เสนอคณะกรรมการจัดการความรู้ เพื่อน าไป
ปรับปรุงพฒันา แก้ไข เพิ่มเติม องคค์วามรู้ให้มี
เน้ือหาที่สมบูรณ์มากที่สดุ สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5. น าองค์ความรู้ที่ได้มาจดัท าเป็นเอกสารและ
เผยแพร่   
         5.1 จัดท าคู่มือ “การขอรับบ าเหน็จบ านาญ
ให้กับข้าราชการต ารวจทีเ่กษยีณอายุราชการ” 
เพื่อให้ข้าราชการต ารวจภายในหน่วยงานใช้เป็นคู่มือ
ส าหรับปฏิบัตงิาน 
         5.2 เผยแพร่ขึ้น Official Website ของ
หน่วย 

แฟ้มที่ 8 
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๑๗ 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 11 การพัฒนาบุคลากร 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

         1. ส ารวจความต้องการในการพฒันา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 
คะแนน) และน าข้อมูลจากการส ารวจไป
วิเคราะหร์่วมกับบทบาทหน้าที่และต าแหน่ง
งาน มาสรปุผลข้ันต้น (0.5 คะแนน) 
         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 คะแนน) และ
พิจารณาน าข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อใหผ้ล
การด าเนินงานดีย่ิงข้ึน (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

     1. มีแบบส ารวจความต้องการในการพฒันา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมและน าข้อมูลจาก
การส ารวจไปวิเคราะหร์่วมกบับทบาทหน้าที่และ
ต าแหน่งงาน มาสรปุผลข้ันต้น 
         1.1 แบบส ารวจความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
         1.2 รายงานสรปุผลข้ันต้น 
     ๒. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 ชุด 
     3. จ านวนบุคลากรที่ไดร้ับการพฒันา
นอกเหนือจากด้านประกนัคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นรอ้ยละ 
90 ของบุคลากรทัง้หมด 
     ๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นรอ้ยละ 90  
ของบุคลากรทัง้หมด 
     ๕. มีการ ก ากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์
จากการด าเนินการ และน าข้อเสนอแนะที่เกิด
จากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง
เพื่อใหผ้ลการด าเนินงานดีย่ิงข้ึน  
         5.1 รายงานการก ากบั ติดตามและ
ประเมินผลลัพธ์จากการด าเนินการ 
         5.2 รายงานข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง  

แฟ้มที่ 9 
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๑๘ 
 

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 คะแนน) 
และเสนอผู้บริหารสงูสุดของหน่วยศึกษา
อบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน) 
 5. น าข้อสั่งการของผู้บริหารสงูสุด
ของหน่วยศึกษาอบรมไปปรบัปรุงและพฒันา
หน่วยศึกษาอบรม 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา 
คะแนนเต็ม ๕ 

     1. นโยบายการบรหิารราชการของรองผูบ้ังคับ
การ ศพข.บช.ส. ประจ าปงีบประมาณ 2563 
     2. ผลการบริหารงานของผูบ้รหิารสูงสุดตาม
หลักธรรมาภิบาล 
         2.1 สรุปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่าย
ของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
         2.2 การปกครองบงัคับบญัชา ควบคุม
เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการ
ต ารวจ 
         2.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณา
คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น 
ประจ าปี 2563 
         2.4 การน าแผนปฏิบัตริาชการของ 
ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 2563 ไปสูก่าร
ปฏิบัติและการติดตามผล 
         2.5 โครงสร้างการบริหารงานของ 
ศพข.บช.ส. 
     3. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรฯของข้าราชการต ารวจในสงักัด ศพข.บช.ส. 
     4. รายงานสรุปผลการประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ของ ศพข.บช.ส. 
     5. บันทึกข้อสั่งการท้ายรายงานผลการ
ประเมินฯ 

แฟ้มที่ 10 
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๑๙ 
 

ตัวบ่งชี้ที ่13 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา ผลการด าเนินงาน  
หมายเลข 

เอกสารอ้างอิง 

          1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีสอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (0.5 คะแนน) 
        2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ก ากับติดตามการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี (0.5 คะแนน) 
        3. ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินการใน
กิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุ
ตามเป้าหมายนั้น (0.5 คะแนน) และน าผลลัพธ์ไปสู่การ
ประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดีย่ิงข้ึนกว่าเดิม (0.5 
คะแนน) 
        4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ
และการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนด  
        5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ท่ี
ระบุผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ บช.ศ. ภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ 
(๐.๕ คะแนน) 
 6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
โดย บช.ศ. รอบปีท่ีผ่านมาอยู่ในระดับดีข้ึนไป (๐.๕ 
คะแนน) และน าผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม ๕ 

     1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร. 
ได้แก่ 
         1.1 ประกาศ ศพข.บช.ส. ลงวันท่ี 24 ธ.ค.2562
เร่ือง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
         1.2 ค าสั่ง ศพข.บช.ส. ท่ี 124/2562 ลงวันท่ี 30 
ธ.ค.2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 
         1.3 ค าสั่ง ศพข.บช.ส. ท่ี 125/2562 ลงวันท่ี 30 
ธ.ค.2562 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
         1.4 ประกาศ ศพข.บช.ส. ลงวันท่ี 20 ม.ค.2563 
เร่ือง ก าหนดใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) และ
แจกจ่ายให้กับทุกฝ่ายในสังกัด เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษา 
ท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน 
         1.5 ค าสั่ง ศพข.บช.ส. ท่ี 7/2563 ลงวันท่ี 24 
ม.ค.2563 เร่ือง มอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ส าหรับการ
ตรวจเอกสารตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
     2. จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 รวมถึงแผนการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
     3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนเสนอ
หัวหน้าหน่วยพิจารณาสั่งการ 
     4. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2563 ตามวงรอบ 
     5. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ 
บช.ศ. ภายในเวลาท่ีก าหนด และเผยแพร่รายงานดังกล่าว
บน Official Website ของหน่วย 
     6. ศพข.บช.ส. ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ  
ในรอบปีท่ีผ่านมา (พ.ศ.2562) อยู่ในระดับ “ดี” ตลอดจน 
มีการด าเนินการปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของ  
บช.ศ. 

แฟ้มท่ี 11 
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๒๐ 
 

 

ส่วนท่ี ๓ 
สรุปผลการประเมินและทศิทางการพัฒนา 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 ของ ศพข.บช.ส. มรีายละเอียด ดงันี ้
 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

องค์ประกอบ ด้าน ตัวบ่งชี้ 
ค่า

น้้าหนกั     
คะแนน

ที่ได ้

ผลคูณที่ได ้
(ค่าน้้าหนัก 
x คะแนนที่

ได้) 
องค์ประกอบที่ 1 
การจัดการเรียน
การสอน 

1. ด้านผู้เรียน 1. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและ 
ผู้ที่เก่ียวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 

10 5 50 

2. ด้านครู อาจารย์ 2. อาจารย์พิเศษ  10 4 40 
3. หลักสูตร  
การเรียนการสอน  
การประเมินผู้เรียน 

3. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม  10 5 50 
4. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลาง
ก าหนด 

- - - 

5. กระบวนการจัดการเรียนการสอน 10 5 50 
6. การประเมินผู้เรียน 10 5 50 

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 4 32 
10. การจัดการความรู้ 8 4.5 36 
11. การพัฒนาบุคลากร 8 5 40 
12. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 8 5 40 
13. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 8 5 40 

รวมค่าน้้าหนกั    100   478.00 

 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น ศพข.บช.ส. ได้ผลคะแนน ดังนี ้
๑. ผลคะแนนประเมินของแต่ละองค์ประกอบ 
 องค์ประกอบที่ 1  คะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับ ดีมาก 
    (ผลคูณที่ได้ เท่ากับ 290 หารด้วย 60)   
 องค์ประกอบที่ 3  คะแนนเฉลี่ย 4.7 อยู่ในระดับ ดีมาก  

     (ผลคูณที่ได้ เท่ากับ 188 หารด้วย 40) 
๒. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย 4.78 อยู่ในระดับ ดีมาก  
    (ผลรวมของผลคูณที่ได้ทั้ง 2 องค์ประกอบ เท่ากับ 478 หารด้วย ๑๐๐)      
 
 
 



๒๑ 
 

 

ศพข.บช.ส. จึงได้วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและการ
ปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน           
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. ด้านผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 1) 
จุดเด่น 

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

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

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 1) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / 

แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควรมีการติดตาม
ประเมินผลการ

ฝึกอบรมฯในรูปแบบ
อ่ืนๆร่วมด้วย 

หน่วยไม่ค่อยได้รับ
ข้อเสนอแนะหรือ
การแสดงความ

คิดเห็นจากผู้ท าแบบ
ประเมินออนไลน์ 

หน่วยควรลงพื้นที่
เก็บข้อมูลจากผู้

อบรม
ผู้บังคับบัญชา และ

ผู้ที่เก่ียวข้อง 

จัดท าโครงการ
ติดตามประเมินผล

การฝึกอบรมฯ
ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

 

ด.ต.ชาญณรงณ์  แก้วคง 
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ศพข.บช.ส. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒ 
 

 

2. ด้านครู อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒) 
จุดเด่น 

 ๑. วิทยากรมีประสบการณ์ในการสอน 
 ๒. วิทยากรมีคุณวุฒิ ความเช่ียวชาญ เนื้อหาวิชาที่จะมาสอน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. วิทยากรบางท่านติดภารกิจ ไม่สามารถมาสอนตามวันที่นัดได้ และวิชาน้ัน ไม่มีใครมาสอนแทนได้ 
 2. วิทยากรไม่สะดวกที่จะเขียน บันทึกการสอน เนื่องจากไม่มีเวลาต้องไปท าภารกิจอื่นอีก อีกทั้ง
มุมมองของวิทยากร คือ มาสอนให้แล้ว ท าเอกสารประกอบการสอนแล้ว  ท าไมยังต้องมีบันทึกการสอนอีก 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ก าหนดแนวทางการสอน 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านครู อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ ๒) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

เพิ่มแรงจูงใจในการมา
บรรยายให้กับผู้เข้า

อบรม 

วิทยากรไม่
สามารถมาสอน
ตามวันที่นัดได้ 
(ติดภารกิจ) 

ก าหนดหัวข้อวิชาใหม่ 
ที่มีลักษณะใกล้เคียง

กัน 

เกิดความพึงพอใจ
ในการสอนจากผู้
เข้าอบรมและ
สามารถน า

เน้ือหาวิชาที่สอน
ไปปฏิบัติงานได้

จริง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ร.ต.อ.หญิง 
สุญาณี สุนทรา 

รอง สว.ฝ่ายจัดการ
ฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

 

3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๓) 
จุดเด่น 

 ๑. มีเนื้อหาวิชาที่ครอบคลุมเกือบทุกด้าน 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ควรเพิ่มอุปกรณ์ส าหรับการฝึกอบรม เช่น คอมพิวเตอร์ 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรเน้นวิชาที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสันติบาล 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ ๓) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควรเน้นวิชาที่เก่ียวข้อง
กับภารกิจของสันติบาล 

 

ควรเพิ่มอุปกรณ์
ส าหรับการ

ฝึกอบรม เช่น 
คอมพิวเตอร์ 

ขอรับการสนับสนุน 
งบประมาณเพิ่มเติม 

จาก บช.ส. 

ผู้เข้ารับการอบรม
เข้าใจใน

เน้ือหาวิชาที่สอน
โดยสามารถ 

น าไปปฏิบัติงาน 
ได้จริง หรือน าไป
พัฒนาต่อยอด 
จากองค์ความรู้

เดิม 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 

ส.ต.ท.หญิง 
รตี ศิวปรียาพร 

ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการ
ฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 
 

 

3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕) 
จุดเด่น 

 ๑. ภาควิชาปฏิบัติและการใช้อุปกรณ์ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
 ๒. มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเช่ียวชาญในแต่ละด้าน ท าให้การเรียนการสอนหลากหลายได้
ความรู้และมีประสิทธิภาพ 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ควรมีการเพิ่มวิชาที่เปิดฝึกอบรม การศึกษาดูงานภายนอกหรือหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับ
เนื้อหา 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. ควรสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะในภารกิจของต ารวจสันติบาล เช่น การอารักขาและรักษาความ
ปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่, การสะกดรอยติดตาม เป็นต้น 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ ๕) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควรสร้างความ
เชี่ยวชาญเฉพาะใน

ภารกิจของ
ต ารวจสันติบาล เช่น 

การอารักขาและรักษา
ความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญและสถานที่, 

การสะกดรอยติดตาม 
เป็นต้น 

ควรมีการเพิ่มวิชา
ที่เปิดฝึกอบรม 
การศึกษาดูงาน
ภายนอกหรือ

หน่วยงานภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับ

เน้ือหา 

เพิ่มความร่วมมือและ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 

ผู้เข้ารับการศึกษา
ได้พัฒนาตนเอง
ทางด้านการข่าว

ระดับต้น 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

2564 

ส.ต.ต.หญิง 
มนชนก ตางจงราช 
ผบ.หมู่ ฝ่ายจัดการ

ฝึกอบรม ศพข.บช.ส. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

 

3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 6) 
จุดเด่น 

 มีการประเมินผลผู้เรียนโดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลายและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น ข้อสอบ
ปรนัย งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ผู้อบรมมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่ากัน วิชาที่มีลักษณะที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ ผู้อบรมบางคนไม่สามารถเข้าใจ

เนื้อหาวิชาทั้งหมดในระยะเวลาอันสั้นได้ การประเมินผลวิชาที่มีลักษณะที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ ควรประเมินผล
โดยการมอบหมายงาน หรือให้ท างานเป็นกลุ่ม 

ข้อเสนอแนะ 
 ลดเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปที่เป็นวิชาชีพเฉพาะ แต่ควรเน้นเนื้อหาวิชาเกี่ยวกับภารกิจของ
ต ารวจสันติบาล เพื่อสร้างความเช่ียวชาญเฉพาะในภารกิจของต ารวจสันติบาล 
   

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 6) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

การประเมินผลวิชาที่มี
ลักษณะที่เป็นวิชาชีพ
เฉพาะ ควรประเมินผล
โดยการมอบหมายงาน 
หรือให้ท างานเป็นกลุ่ม 

เน้นประเมินผล
จากเครื่องมือที่ให้
ผู้อบรมได้ลงมือ
ปฏิบัติหรือท า

กิจกรรมร่วมกัน
มากกว่าการท า

ข้อสอบแบบปรนัย 

แจ้งวิทยากรของวิชา
ที่เป็นลักษณะวิชาชีพ
เฉพาะให้มีแบบฝึกหัด
มาให้ผู้อบรมท า หรือ
ให้ผู้อบรมแบ่งกลุ่มท า

กิจกรรม 

ผู้อบรมส่วนใหญ่
เกิดการเรียนรู้

ร่วมกันในวิชาชีพ
เฉพาะ มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมหรือ

งานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ร.ต.อ.หญิง 
ปริศนา เณรแก้ว 
รอง สว.ฯ ปรก.

ฝ่ายจัดการ
ฝึกอบรม 

ศพข.บช.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 
 

 

4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7) 
จุดเด่น 
๑. ศพข.บช.ส. มีความพร้อมของสถานที่ในทุกด้าน เช่น ห้องเรียน ห้องประชุม อาคารที่พัก ลานกีฬา 

ฟิตเนส เป็นต้น 
๒. มีต าราเรียนสรุปในแต่ละหลักสูตร 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรพัฒนาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ในห้องประชุมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
ข้อเสนอแนะ 
1. ควรของบประมาณสนับสนุน 

 
แผนพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7) ในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ควรเขียนโครงการ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ม
ประสิทธิภาพห้อง

ประชุม 

ควรพัฒนาอุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ใน
ห้องประชุมให้มี

ประสิทธิภาพและ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 

ควรของบประมาณ
สนับสนุน 

อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ใน

ห้องประชุมมี
ประสิทธิภาพและ

ทันสมัย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ร.ต.อ.หญิง 
นรินธา สังฆมณี 
รอง สว.ฝ่าย
ปกครองและ

กิจกรรม 
ศพข.บช.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗ 
 

 

6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 9) 
จุดเด่น 

 ๑. สามารถลดปัญหาที่เศษดินเศษหินไปอุดตันในห้องน ้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
          1. ควรมีการสร้างที่กันฝนทางเดินระหว่างอาคารให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ 
  ๑. สร้างที่กันฝนทางเดินระหว่างอาคาร 
  

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 9) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาทางเดินเชื่อม
ระหว่างอาคาร 

ควรมีการสร้างที่กัน
ฝนตลอดทางเดิน
ระหว่างอาคารให้
สามารถใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 

ของบประมาณในการ
ด าเนินการ 

อ านวยความ
สะดวกให้ผู้ที่
สัญจรไปมา

ระหว่างอาคารมี
ทางเดินที่สามารถ
บังแดดบังฝนได้ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

พ.ต.ท.อาณัต ผลยาม 
สว.ฝอ.ศพข.บช.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘ 
 

 

6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 10) 
จุดเด่น 
1. เป็นการจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องที่เป็นหน้าที่และภารกิจของหน่วยงาน 
2. องค์ความรู้ที่จัดท าสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด  
จุดท่ีควรพัฒนา 

          1. ควรจัดท าองค์ความรู้ในเรื่องที่ใช้ส าหรับการเรียนและการสอนของหน่วยศึกษาอบรม เพื่อรวบรวม
และสามารถน ามาใช้เป็นเอกสารหรือต าราในการจัดการเรียนการสอนเฉพาะเรื่องนั้นๆ ให้กับผู้เข้าศึกษาอบรม
ต่อไป 

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

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ 10) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมินตนเอง 
จุดทีค่วร 

พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ควรจัดท าองค์ความรู้
ในเรื่องที่ใช้ส าหรับ

การเรียนและการสอน
ของหน่วยศึกษาอบรม 

เพื่อรวบรวมและ
สามารถน ามาใช้เป็น
เอกสารหรือต าราใน
การจัดการเรียนการ
สอนเฉพาะเรื่องน้ันๆ 

ให้กับผู้เข้าศึกษา
อบรมต่อไป 

 
 
 

ควรจัดการอบรมให้
ความรู้กับข้าราชการ
ต ารวจและบุคลากรที่

เก่ียวข้องของ
หน่วยงาน เรื่องการ
จัดท าองค์ความรู้ 

เพื่อให้ได้มาซ่ึงองค์
ความรู้ที่ประสิทธิภาพ
และน ามาใช้ในการ

ปฏิบัติงาน เกิด
ประโยชน์กับ

ข้าราชการต ารวจใน
สังกัดและหน่วยงานที่

เก่ียวข้อง 

องค์ความรู้ 
จ านวน 1 เรื่อง 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ร.ต.อ.หญิง  
เข็มทราย นรสิงห์ 
รอง สว.ฝ่ายวิจัย

และพัฒนา 
ศพข.บช.ส. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๙ 
 

 

6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑) 
จุดเด่น 

 ๑. บุคลากรทุกนายได้รับการพัฒนาทั้งในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาและนอกเหนือจากด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา    
 จุดท่ีควรพัฒนา 

1. งบประมาณของศูนย์ฝึกอบรมมีน้อย เจ้าหน้าที่ต้องเสียค่าใช่จ่ายเอง 
2. การจัดท าหลักสูตรควรใหส้อดคลอ้งกบัต าแหน่งของบุคลากรในหน่วยงาน 
3. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยอบรมอื่น 
4. ควรมีการทบทวนยุทธวิธีต ารวจเพือ่ไม่ใหล้ืม 
5. จัดโครงการฝึกอบรมโดยผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมมาจากหนว่ยงานต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์

และเพือ่ประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดประสทิธิภาพสูงสุด 
6. ควรมีการถ่ายทอดความรูห้ลังการฝกึอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วย 
7. ศพข.บช.ส. ควรมีวิทยากรหรือครฝูึกประจ าศูนย์ฝกึ โดยมีต าแหน่งประจ าอยู่ ณ ศพข.บช.ส.  
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ 
๒. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เพิ่มมากข้ึน เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือ ศึกษาดู

งานในต่างประเทศ 
๓. อยากให้เพิ่มหลักสูตรอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรในหน่วย 
๔. ควรจัดโครงการอบรม/สัมมนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ที่หลากหลายและแตกต่างจากเดิม โดยให้

บุคลากรในหน่วยมีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น 
๕. ควรมีการถ่ายทอดความรู้หลังการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในหน่วย 
๖. ควรมีการฝึกอบรมและสัมมนาอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการต ารวจในหน่วย 

เนื่องจากสามารถน ามาปรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๗. ควรมีการทบทวนยุทธวิธีต ารวจเพื่อไม่ให้ลืม 
๘. ควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยอบรมอื่น ๆ 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑) ในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดที่ควร 
พัฒนาจากการประเมิน

ตนเอง 

แนวทางการ
แก้ไข

ปรับปรุง / 
แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัดความส้าเร็จ ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- ควรเสริมให้บุคลากรในหน่วย
มีทักษะในด้านภาษาต่าง 
ประเทศเพิ่มเติม 
- ควรให้บุคลากรในหน่วยได้มี
โอกาสและประสบการณ์ในการ
พัฒนาตนเอง โดยการท่ีศูนย์
ฝึกอบรมจัดโครงการอบรมท่ี
สอดคล้องกับหน้าท่ีการงาน 
ตลอดจนทักษะอื่น ๆ ท่ีจ าเป็น
ของต ารวจ 

- งบประมาณของศูนย์
ฝึกอบรมมีจ ากัด 
- การจัดท าหลักสูตร
ควรให้สอดคล้องกับ
ต าแหน่งของบุคลากรใน
หน่วยงาน 
 

ขอรับการ
สนับสนุนจาก 

บช.ส. 

ผู้เข้าอบรมมีความรู้ท่ี
หลากหลายและ

ทักษะในหลายๆด้าน
พร้อมท่ีจะปฏิบัติงาน

หรือภารกิจ และ
พัฒนาศูนย์ฝึกอบรม

ให้ดีย่ิงข้ึน 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ว่าท่ี ร.ต.อ.หญิง 
วิภาภรณ์ คล้ายมณี 
รอง สว.ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ศพข.บช.ส. 

 



๓๐ 
 

 

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. จัดหางบประมาณเพิม่เติมในส่วนของค่าลว่งเวลาในการท างานเพื่อเป็นแรงจงูใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมถึงควรจัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจอีกทาง
หนึ่งด้วย 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑2) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 

การประเมินตนเอง 
จุดทีค่วร 

พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง / แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดหางบประมาณเพิ่มเติมใน
ส่วนของ ค่าล่วงเวลาในการ
ท างานเพื่อเป็นแรงจูงใจใน

การปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงควร
จัดหาสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อ
ลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรใน
หน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญ

และก าลังใจอีกทางหน่ึงด้วย 

จัดหาก าลังพล
เพิ่มเติมใน

หน่วยงานเพื่อ
รองรับภารกิจที่มี
อยู่เป็นจ านวนมาก 

ขอรับการสนับสนุน
อัตราก าลังพล

เพิ่มเติมจาก บช.ส. 

ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของ
ข้าราชการภายใน
หน่วย เป็นไปตาม
เป้าประสงค์หลัก
ของพันธกิจของ

หน่วย 

ตลอดปี 
งบประมาณ 

ด.ต.หญิง 
ทิพาภรณ์ ชาวกงจักร์
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ศพข.บช.ส. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๑ 
 

 

6. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑3) 
จุดเด่น 

 ๑. ผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่และให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างดี 
 ๒. มีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถ
น าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงพัฒนาจนได้ผลลัพธ์ที่เห็นเป็นรูปธรรม 

3. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งก าหนดรูปแบบกิจกรรมและโครงการที่ต้องด าเนินงานพร้อม
เป้าหมายอย่างชัดเจน 

4. มีแผนการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานรายตัวบ่งช้ีตามวงรอบ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษา  
2. สร้างความตระหนักรู้ถึงความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วย 
3. ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีได้มีโอกาสเข้าร่วมการสัมมนาฯ ซึ่งจัดข้ึนโดย บช.ศ. เพื่อพัฒนา

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยตามความมุ่งหมายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ข้อเสนอแนะ 

  ๑. ขอเพิ่มจ านวนบุคลากรในการเข้าร่วมสัมมนาในโอกาสต่าง ๆ ที่ บช.ศ. จัดข้ึน 
  

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑3) ในปีงบประมาณต่อไป 
ข้อเสนอแนะจาก 
การประเมินตนเอง 

จุดทีค่วร 
พัฒนาจากการประเมิน

ตนเอง 

แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง / 
แผนการปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส้าเร็จ 

ระยะเวลา
ด้าเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

- สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
ที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในงานประกันคุณภาพ
การศึกษา 
- สร้างความตระหนักรู้
ถึงความส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วย 

ส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมการสัมมนาฯ ซ่ึงจัด
ขึ้นโดย บช.ศ. เพื่อ
พัฒนามาตรฐานและ
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ
หน่วยตามความมุ่ง
หมายของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ 

ขอเพิ่มจ านวน
บุคลากรในการ

เข้าร่วมสัมมนาใน
โอกาสต่าง ๆ ที่ 
บช.ศ. จัดขึ้น 

สามารถสร้าง
บุคลากรรุ่นใหม่ที่
มีความรู้ความ
เข้าใจในงาน

ประกันคุณภาพ
การศึกษาขึ้นมา
ทดแทนบุคลากร

เดิมที่มีการ
สับเปลี่ยนโยกย้าย

ตามวาระ 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

ส.ต.ท.หญิง 
ภคพร แสนพลพัฒน์ 
ผบ.หมู่ ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา ศพข.บช.ส. 
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แบบบนัทกึข้อมูลหน่วยศกึษาอบรม  
(Common Data Set) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

การประเมินคณุภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศกึษา 
แบบบนัทกึข้อมูลหน่วยศกึษาอบรม (Common Data Set) 

ศูนยพ์ฒันาด้านการข่าวกองบญัชาการต ารวจสันตบิาล 

รายการข้อมูล หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

๑.  จ านวนบคุลากร      
๑.๑  ผบก. คน - - -  
๑.๒ รอง ผบก. คน 1 1 1  
๑.๓  ผกก. คน 3 1 2  
๑.๔  รอง ผกก. คน 4 4 4  
๑.๕  สว. คน 7 7 7  
๑.๖  รอง สว. คน 15 15 17  
๑.๗  ผบ.หมู่ คน 13 14 16  

๒.  จ านวนครู/อาจารย์/วิทยากร      
๒.๑ ภายใน คน - - -  
๒.๒ ภายนอก คน 16 74 66  

๓.  คุณวฒุิทางการศกึษาของ 
ครู/อาจารย์/วิทยากร (ภายใน)      

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

๔.  คุณวฒุิทางการศกึษาของ 
ครู/อาจารย์/วิทยากร (ภายนอก)      

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

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

โทรศัพท์มือถือ คน 60 - -  

๕.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  คน - - -  

๕.๔ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนทางโซเชียลมีเดีย/โครงการการใช้
เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว คน - - -  

๕.5 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนทางยทุธวธิี/โครงการฝึกอบรมเพิ ม
ทักษะการยิงปืน คน - 40 60  

5.6 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม (ส่าหรับครูฝึก) คน - - -  
5.7  โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

ต่ารวจประจ่า ศปก.บช.ส./โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

คน - - 30  

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

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

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

เอกสารหมายเลข ๕ 
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5.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชน (ขรก.ตร.
หญิง) คน - - -  

5.12 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม คน - - -  
5.13  โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black Tiger) คน - - -  
5.14 โครงการฝึกอบรมปรับพ้ืนฐานเป็นต่ารวจสันติบาล คน 21 - -  
5.15 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

ประสานงานท่าอากาศยาน คน - - -  

5.16 โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) คน 30 50 -  

5.17 โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการใช้ปืนพกสั้นในรูปแบบ
การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส่าคัญ คน - - -  

5.18 โครงการเพิ มประสิทธิภาพงานอ่านวยการ คน - - -  
5.19 โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคคลส่าคัญการประชุม

สุดยอดผู้น่าอาเซียน 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 คน - 65 453  

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” / “การ
แลกเปลี ยนข่าวกรอง” ร่วมกับมิตรประเทศ คน 12 - 20  

5.31 โครงการฝึกอบรมท่าฝึกพระราชทาน คน 36 - -  
5.32 โครงการฝึกทบทวนชดุปฏิบัติการส่วนล่วงหน้าการอารักขา

บุคคลส่าคัญการประชุมสดุยอดอาเซียน คน - - 58  

5.33 โครงการฝึกอบรมชุดควบคุมประจ่าโรงแรมที พักของบุคคล
ส่าคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน คน - - 90  

5.34 โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจ่าพ้ืนที การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คน - - 249  

5.35 โครงการฝึกอบรมด้านขา่วกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดเผยทาง
ออนไลน์ (Online Open Source Intelligence Training : OSINT) คน - - 24  

๖.  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม      
6.๑ โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น คน 34 30 30  
6.๒ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้     

โทรศัพท์มือถือ คน 60 - -  

6.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  คน - - -  

6.๔ โครงการฝึกอบรมการสืบสวนทางโซเชียลมีเดีย/โครงการการใช้
เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว คน - - -  

6.5 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนทางยทุธวธิี/โครงการฝึกอบรมเพิ ม
ทักษะการยิงปืน คน - 40 60  
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6.6 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม (ส่าหรับครูฝึก) คน - - -  
6.7  โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที 

ต่ารวจประจ่า ศปก.บช.ส./โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื อพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงาน 

คน - - 30  

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

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

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

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

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

ประสานงานท่าอากาศยาน คน - - -  

6.16 โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) คน 30 50 -  

6.17 โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการใช้ปืนพกสั้นในรูปแบบ
การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส่าคัญ คน - - -  

6.18 โครงการเพิ มประสิทธิภาพงานอ่านวยการ คน - - -  
6.19 โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคคลส่าคัญการประชุม

สุดยอดผู้น่าอาเซียน คน - 143 -  

6.20 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ AEC/โครงการ
เพิ มทักษะด้านภาษาอังกฤษ คน - - -  

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

บช.ส. คน - - -  

6.24 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คน - 65 453  

6.25 โครงการการคัดเลือกและการจัดการสายข่าว คน - 12 -  
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” / “การ
แลกเปลี ยนข่าวกรอง” ร่วมกับมิตรประเทศ คน 12 - 20  

6.31 โครงการฝึกอบรมท่าฝึกพระราชทาน คน 36 - -  
6.32 โครงการฝึกทบทวนชดุปฏิบัติการส่วนล่วงหน้าการอารักขา

บุคคลส่าคัญการประชุมสดุยอดอาเซียน คน - - 58  

6.33 โครงการฝึกอบรมชุดควบคุมประจ่าโรงแรมที พักของบุคคล
ส่าคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน คน - - 90  

6.34 โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจ่าพ้ืนที การ
ประชุมสุดยอดอาเซียน คน - - 249  

6.35 โครงการฝึกอบรมด้านขา่วกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดเผยทาง
ออนไลน์ (Online Open Source Intelligence Training : OSINT) คน - - 24  
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๗. งบประมาณการศกึษาอบรม      
๗.๑  งบประมาณจาก บช.ส. บาท 1,739,859.96 1,764,697.49 2,101,771.70  

7.1.1 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น บาท 239,065.00 1,580,747.49 1,456,649.40  

7.1.2 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้
โทรศัพท์มือถือ บาท 225,990.00 - -  

7.1.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลส่าคัญและสถานที  บาท - - -  

7.1.4 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนทางโซเชียลมีเดีย/
โครงการการใช้เทคโนโลยีในการสืบสวนหาข่าว บาท - - -  

7.1.5 โครงการฝึกอบรมการยิงปืนทางยทุธวธิี/โครงการ
ฝึกอบรมเพิ มทักษะการยิงปืน บาท - 46,350.00 269,503.36  

7.1.6 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม (ส่าหรับครูฝึก) บาท - - -  

7.1.7 โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที ต่ารวจประจ่า ศปก.บช.ส./โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื อ
พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน 

บาท - - 156,950.00  

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

7.1.9 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชนของ 
บก.ส.3 บาท - - -  

7.1.10 โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลส่าคัญและสถานที  (ขรก.ตร.หญิง) บาท - - - 

 
 
 
 
 

7.1.11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการควบคมุฝูงชน 
(ขรก.ตร.หญิง) บาท - - -  

7.1.12 โครงการฝึกอบรมสะกดรอยตดิตาม บาท - - -  

7.1.13 โครงการฝึกอบรมปรับพ้ืนฐานเป็นต่ารวจสันติบาล บาท 45,495.76 - - 
 
 
 
 

7.1.14 โครงการเพิ มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที  
ประสานงานท่าอากาศยาน บาท - - -  

7.1.15 โครงการฝึกอบรมเพิ มประสิทธิภาพการใช้ปืนพกสั้นใน
รูปแบบการอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส่าคญั บาท - - -  

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 อพัฒนาหลักสูตร
ของ บช.ส. บาท - - -  

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

7.1.2๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) บาท 272,182.60 320,598.00 -  

7.1.24 โครงการฝึกอบรมการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูล
กล้องวงจรปิดและบันทึกภาพ บาท 231,475.00 - -  

7.1.25 โครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์ข่าวและการเขียน
รายงานข่าวกรอง บาท 103,416.00 - -  

7.1.26 โครงการฝึกอบรมพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 บาท 40,950.00 - -  

7.1.28 โครงการฝึกอบรม “การสร้างแหล่งข่าว” / “การ
แลกเปลี ยนข่าวกรอง” ร่วมกับมิตรประเทศ บาท 70,060.00 - 138,840.00  



 

 

รายการข้อมูล หน่วยนับ ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัวบ่งชี ้

7.1.29 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง บาท 422,750.06 963,281.00 -  

7.1.30 โครงการฝึกอบรมด้านขา่วกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดเผย
ทางออนไลน์ (Online Open Source Intelligence Training : OSINT) บาท - - 79,828.94  

๗.2 งบประมาณจากแหล่งอื่น ๆ บาท 152,125.00 3,343,253.00 1,338,860.00  
7.2.1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า (Black 

Tiger)  บาท - - -  

7.2.2 โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที อารักขาบุคคลส่าคัญเพื อ
รองรับภารกิจประชุมอาเซียน บาท - 320,598.00 -  

7.2.๓ โครงการฝึกอบรมการอารักขาและรักษาความปลอดภัย
บุคคลส่าคัญและสถานที  (ทบทวน) บาท - 320,598.00 -  

7.2.4 โครงการฝึกอบรมท่าฝึกพระราชทาน บาท 152,125.00 - -  

7.2.5 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการพิเศษเสือด่า 
(Black Tiger) บาท - 747,384.00 -  

7.2.6 โครงการคัดเลือกและการจัดสายข่าว บาท - 25,890.00 -  

7.2.7 โครงการฝึกทบทวนเจ้าหน้าที ต่ารวจผู้ท่าหน้าที ขับ
รถยนต์ประจ่าขบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับภารกิจการประชุมสุด
ยอดอาเซียน 

บาท - 364,650.00 -  

7.2.8 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส่าคัญเพื อรองรับการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน บาท - 74,360.00 464,660.00  

7.2.9 โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับกลาง บาท - 963,281.00 -  

7.2.10 โครงการฝึกทบทวนชดุอารักขาบุคคลส่าคัญการ
ประชุมสุดยอดอาเซียน บาท - 847,090.00 -  

7.2.11 โครงการฝึกทบทวนชดุปฏิบัติการส่วนล่วงหน้าการ
อารักขาบุคคลส่าคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน บาท - - 177,480.00  

7.2.12 โครงการฝึกอบรมชุดควบคุมประจ่าโรงแรมที พักของ
บุคคลส่าคัญการประชุมสดุยอดอาเซียน บาท - - 69,200.00  

7.2.13 โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยประจ่าพ้ืนที 
การประชุมสุดยอดอาเซียน บาท - - 627,520.00  

 
 
 
 ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

 
    พ.ต.อ.  
 ( กิตติพงศ์  วิเศษสงวน ) 
 รอง ผบก.ศพข.บช.ส. 
 13 พฤศจิกายน 2563 

 
 



บก.อก. บก.ส.1 บก.ส.2 บก.ส.3 บก.ส.4 ศพข. อื่นๆ รวม บก.อก. บก.ส.1 บก.ส.2 บก.ส.3 บก.ส.4 ศพข. อื่นๆ รวม

1 โครงการฝึกทบทวนชุดปฏบิัติการส่วนล่วงหน้าการอารักขาบุคคล

ส าคัญการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 35 3 วัน 1 7 - 9 ต.ค. 2562 22  - 14 24  -  -  - 60 20  - 14 24  -  -  - 58 ศพข.บช.ส. ประทวน-สัญญาบัตร ตร. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

1 24 ต.ค.62 16 12 10 7  -  -  - 45 16 12 10 7  -  -  - 45 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

2 25 ต.ค. 62  - 4 4 25 8 4  - 45  - 4 4 25 8 4  - 45 ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

3 โครงการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภยัประจ าพื้นท่ีการประชุม
สุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 35 3 1 27 - 29 ต.ค. 62  -  -  - 95  -  - 154 249  -  -  - 95  -  - 154 249 ศพข.บช.ส. ประทวน - สัญญาบัตร ตร. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

4 โครงการฝึกซ้อมขบวนบุคคลส าคัญ เพื่อรองรับการประชุมสุด

ยอดอาเซียน คร้ังท่ี 35
1 1 27 ต.ค.62  -  -  -  -  -  -  - 467  -  -  -  -  -  -  - 453 ศพข.บช.ส. ประทวน-สัญญาบัตร ตร. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

5 โครงการฝึกอบรมด้านข่าวกรองจากแหล่งข้อมูลเปิดเผยทาง
ออนไลน์ (Online Open Source Intelligence Training 
(OSINT))

1 สัปดาห์ 1 3 - 7 ก.พ. 62  - 6 6  - 11 1 24  - 6 6  - 11 1 24 ศพข.บช.ส. ประทวน - สัญญาบัตร ศพข.บช.ส. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

6
โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น รุ่นท่ี 2 10 สัปดาห์ 1

แรก 24 ก.พ. - 20 ม.ีค. 

63 , หลัง 29 ม.ิย. - 7 

ส.ค. 63

2 15 6 3 2 2  - 30 2 15 6 4 1 2  - 30 ศพข.บช.ส.
สัญญาบตัร (รอง สว. - 

สว.)
ศพข.บช.ส. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

1 15 - 16 ก.ค. 63  - 3  - 22  - 5  - 30  - 3  - 22  - 5  - 30
ประทวน-สัญญาบตัร (รอง 

สว.)
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

2 13 - 14 ส.ค. 63 5 4 6 4 4 7  - 30 5 4 6 4 4 7  - 30
สัญญาบัตร (สว. - 

ผบก.)
ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

8 โครงการฝึกอบรมแลกเปล่ียนข่าวกรองกับมิตรประเทศ 
(Intelligence Comparative Study Course)

5 วัน 1 17 - 21 ส.ค. 63 2 7 4 3 3 1  - 20 2 7 4 3 3 1  - 20 ศพข.บช.ส. ประทวน-สัญญาบัตร ( สว.) ศพข.บช.ส. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

9 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏบิัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏบิัติงาน 2 วัน 1 4 - 5 ก.ย. 63  -  -  -  -  - 30  - 30  -  -  -  -  - 30  - 30 ศพข.บช.ส. ประทวน-สัญญาบัตร ( 

ผกก.) , ลูกจ้าง
ศพข.บช.ส. ด าเนินการเสร็จส้ินแล้ว

47 51 50 183 28 50 154 1030 45 51 50 184 27 50 154 1014

หมายเหตุ

ปฎทินิการฝึกอบรมของ ศูนย์พัฒนาดา้นการขา่ว กองบญัชาการต ารวจสันตบิาล ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563

ล าดับ หลักสูตร/โครงการ ระยะเวลา รุ่นที่ ห้วงเวลา
จ านวนขออนุมัติ จ านวนผู้เข้ารบัการอบรมจรงิ

สถานทีฝึ่กอบรม ระดับ งประมาณ

ตร.
2 โครงการฝึกอบรมชุดควบคุมประจ าโรงแรมท่ีพักของบุคคลส าคัญ

การประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 35 1 วัน/รุ่น ศพข.บช.ส. ประทวน-สัญญาบัตร

7 โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะการยิงปืน
2 วัน/รุ่น ศพข.บช.ส. ศพข.บช.ส.



ล ำดบั ยศ - ชื่อ - สกุล ต ำแหน่ง รำยวชิำ/หัวข้อวชิำ

1 Mr. larry Chen หัวหน้าฝ่ายตรวจคนเขา้เมอืง 
ส านักงานเศรษฐกจิและวฒันธรรมไทเปประจ าประเทศไทย

ขอ้คิดและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

2 Mr. Michael Ballbach เจา้หน้าที่หน่วยขา่วกรองเยอรมนัประจ าประเทศไทย ขอ้คิดและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
3 ร.ท.วโิรจน์ เกตุมณี UN Security Officer/Operations, Iraq (UNITAD) ขอ้คิดและประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน

4 พล.ต.ต.ไพฑูรย ์เพิ่มศิริพิศาล ขา้ราชการบ านาญ จริยธรรมและจรรยาบรรณต ารวจ

5 ดร.รุ่งเกยีรติ รัตนบานชื่น เลขานุการภาควชิาการธนาคารและการเงิน 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญช ีจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลัย

สถานการณ์การเงินการคลัง และแนวโน้มในอนาคต

6 นายวสิิษฐ์ศักด์ิ สิงห์ขนัธ์ ผู้อ านวยการส่วนวเิคราะห์ธรุกรรมทางการเงิน กองขา่วกรองทาง
การเงิน ส านักงานป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน

การวเิคราะห์ธรุกรรมทางการเงิน Financial Analysis

7 พ.ต.ท.พงศ์อนิทร์ อนิทรขาว ผู้ตรวจราชการพิเศษประจ าส านักนายกรัฐมนตรี แนวทางการสืบสวนคดีส าคัญ เกี่ยวกบัเส้นทางการเงิน

8 คุณวโิรจน์ เกตุมณี เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยและปฏิบัติการ
สหประชาชาติ UNITAD ประเทศอรัิก

สถานการณ์ความไมส่งบในตะวนัออกกลาง

9 พ.ต.ท.ชวูทิย ์ชเูวช รองผู้ก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 อาชญากรขา้มชาติและสถานการณ์ปัจจบุัน

10 คุณพงศ์พัฒน์ มั่งค่ัง วศิวกรช านาญการพิเศษ พลังงานกบัความมั่นคง

11 นายดนัย มู่สา รองเลขาธกิารสภาความมั่นคงแห่งชาติ สถานการณ์และความมั่นคงในมติิใหม่

12 นางสาวลือจติ ถิ่นพังงา ผู้อ านวยการกองความมั่นคงเกี่ยวกบัภัยคุกคามขา้มชาติ
ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

นโยบายการต่อต้านการกอ่การร้าย

13 พ.ต.อ.ไพโรจน์ หมื่นกล้าหาญ รองผู้บังคับการต ารวจสันติบาล 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบังานด้านการขา่ว

14 พ.ต.อ. ณ พล โกศลลักษโณภาส ขา้ราชการบ านาญ วงรอบขา่ว กรอง

15 ร.ต.อ.พีชญา ไชยวณัณ์ รองสารวตัร กองก ากบัการสืบสวนสอบสวน 
กองบังคับการต ารวจนครบาล 8

การใชเ้ทคโนโลยใีนการสืบสวนหาขา่ว

16 วา่ที่ พ.ต.อ.อนิทรัตน์ ปัญญา ผู้ก ากบัการฝ่ายอ านวยการ กองบังคับการสนับสนุน
ทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน

การใชข้า่วกรอง และการเปรียบเทียบการใชข้า่วกรอง
ทางทหารและต ารวจ

17 พ.ต.ต.จอม สิงห์น้อย รองผู้ก ากบัการสอบสวน สถานีต ารวจรถไฟนพวงศ์
กองก ากบัการ 1 กองบังคับการต ารวจรถไฟ

การปฏิบัติการจติวทิยา

18 พ.ต.ท.ด ารงพล พูลอ าไภย์ รองผู้ก ากบัการ 5 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 การปิดอ าพรางและการบริหารแหล่งขา่ว

19 น.อ.ธนชยั อากาศวรรธนะ ผู้อ านวยการกองสงเคราะห์ 
กรมสวสัดิการทหารอากาศ

การปฏิบัติการขา่วสาร IO

20 พ.ต.ท.ศักดาวธุ สมานบุตร รองผู้ก ากบัการ 4 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 การต่อต้านการกอ่การร้าย

21 พ.ท.คณิต คหบดีกนกกลุ ผู้บังคับหน่วยรวบรวมพิเศษ 
หน่วยขา่วกรองทางทหารส่วนหน้า 

ขา่วกรองทางทหาร และกรณีศึกษาเหตุการณ์
การกอ่ความไมส่งบใน 3 จงัหวดัชายแดนใต้

22 พ.ต.ท.จอม สิงห์น้อย รองผู้ก ากบัการ 1 (สอบสวน) กองบังคับการต ารวจรถไฟ การเจรจาต่อรองและการซักถาม

23 วา่ที่ พ.ต.อ.สุรศักด์ิ เลิศไกร ผู้ก ากบัการ 6 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 1 การสืบสวนหาขา่วในสถานการณ์ชมุนุม

24 พ.ต.ท.จริพงศ์ รุจริด ารงค์ชยั รองผู้ก ากบัการสืบสวนสอบสวน
กองบังคับการตรวจคนเขา้เมอืง 3 

เทคนิคการสืบสวนหาขา่วและกรณีศึกษา
ด้านการปราบปรามยาเสพติด

หมวดสงัคม เศรษฐกิจ พลงังำน และสถำนกำรณ์รอบโลก

หมวดข่ำวกรองเพ่ือควำมมั่นคง

รำยชื่อวทิยำกรประจ ำโครงกำรฝึกอบรมกำรข่ำวระดบัตน้ รุ่นที่ 2 จ ำนวน 1 รุ่น  รวม 30 นำย

  ระหวำ่งวนัที่ 24 กุมภำพันธ ์– 20 มีนำคม 2563 และ 29 มิถุนำยน - 7 สงิหำคม 2563 ณ ศูนยพั์ฒนำดำ้นกำรข่ำว กองบัญชำกำรต ำรวจสนัตบิำล

วทิยำกรบรรยำยพิเศษ
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25 ร.ต.ต.ชชูาติ คมข า รองสารวตัรกองก ากบัการสืบสวนสอบสวน 
สถานีต ารวจภูธรจงัหวดัสกลนคร

การสืบสวนและขยายผลจากพยานหลักฐานในที่เกดิเหตุ

26 พ.ต.อ.ดร.สมศักด์ิ หน่องพงษ์ ผู้ก ากบัการสถานีต ารวจภูธรสิเกา จงัหวดัตรัง การส ารวจสถานที่/การเขยีนแผนที่ แผนผัง/การเฝ้าจดุสะกดรอย
ติดตาม/ฝึกปฏิบัติและน าเสนอการส ารวจสถานที่

27 ร.ต.อ.สราวฒิุ วใิจค า ชา่งไฟฟ้าส่ือสาร (สบ 2) กลุ่มงานพัฒนาเทคโนโลยี
และบริหารความถี่ กองต ารวจส่ือสาร

การส ารวจสถานที่/การเขยีนแผนที่ แผนผัง/การเฝ้าจดุสะกดรอย
ติดตาม/ฝึกปฏิบัติและน าเสนอการส ารวจสถานที่

28 ร.ต.อ.รังสรรค์ มณีวงศ์ รองสารวตัรสืบสวน สถานีต ารวจภูธรธญับุรี
จงัหวดัปทุมธานี

การส ารวจสถานที่/การเขยีนแผนที่ แผนผัง/การเฝ้าจดุสะกดรอย
ติดตาม/ฝึกปฏิบัติและน าเสนอการส ารวจสถานที่

29 ร.ต.อ.สมชาย ชยัขนัธ์ รองสารวตัร สถานีต ารวจทางหลวง 2 
กองก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจทางหลวง

การส ารวจสถานที่/การเขยีนแผนที่ แผนผัง/การเฝ้าจดุสะกดรอย
ติดตาม/ฝึกปฏิบัติและน าเสนอการส ารวจสถานที่

30 ด.ต.เอก ชา้งเชื้อวงษ์ ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการ 2
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์

การส ารวจสถานที่/การเขยีนแผนที่ แผนผัง/การเฝ้าจดุสะกดรอย
ติดตาม/ฝึกปฏิบัติและน าเสนอการส ารวจสถานที่

31 ด.ต.หญิง รัตติยา หนูแสง ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการ 1 กองบังคับการปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกบัอาชญากรรมทางเทคโนโลยี

การส ารวจสถานที่/การเขยีนแผนที่ แผนผัง/การเฝ้าจดุสะกดรอย
ติดตาม/ฝึกปฏิบัติและน าเสนอการส ารวจสถานที่

32 พ.ต.ท.ธติิพงษ์ สียา รองผู้ก ากบัการ กองก ากบัการวเิคราะห์ขา่วและเคร่ืองมอืพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การตรวจสอบ การเทียบเวลา การวเิคราะห์ขอ้มลูกล้องวงจรปิด 
การน าเสนอ และจดัท ารายงานการสืบสวน เร่ือง CCTV

33 พ.ต.ต.พัฒน์พงษ์ กื้อมะโน สารวตัร กองก ากบัการวเิคราะห์ขา่วและเคร่ืองมอืพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การตรวจสอบ การเทียบเวลา การวเิคราะห์ขอ้มลูกล้องวงจรปิด 
การน าเสนอ และจดัท ารายงานการสืบสวน เร่ือง CCTV

34 ร.ต.อ.กติิพัฒน์ ใจอารีรอบ สารวตัร กองก ากบัการวเิคราะห์ขา่วและเคร่ืองมอืพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การตรวจสอบ การเทียบเวลา การวเิคราะห์ขอ้มลูกล้องวงจรปิด 
การน าเสนอ และจดัท ารายงานการสืบสวน เร่ือง CCTV

35 ร.ต.อ.ฎีฐิภูม ิรักชาติ รองสารวตัร กองก ากบัการวเิคราะห์ขา่วและเคร่ืองมอืพิเศษ 
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การตรวจสอบ การเทียบเวลา การวเิคราะห์ขอ้มลูกล้องวงจรปิด 
การน าเสนอ และจดัท ารายงานการสืบสวน เร่ือง CCTV

36 พ.ต.อ.กรธวชั สวสัด์ิโรจน์ อาจารย ์(สบ 5) กลุ่มงานอาจารย ์วทิยาลัยการต ารวจ
กองบัญชาการศึกษา

การส ารวจล่วงหน้า/การเขยีนแผน การอารักขา
และรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญ

37 พ.ต.ท.เขมพัฒน์ สุวรรณจนิดา รองผู้ก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ 
รูปแบบการเดินเท้า รูปแบบการจดัขบวนรถ

38 ร.ต.อ.กรัณยเ์ทพ ดิเรกโภค รองสารวตัร กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ 
รูปแบบการเดินเท้า รูปแบบการจดัขบวนรถ

39 ด.ต.วทิูร จนัทาจงัหรีด ผู้บังคับหมู่กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ 
รูปแบบการเดินเท้า รูปแบบการจดัขบวนรถ

40 ส.ต.อ.บุญเลิศ วเิชยีรบุตร ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ 
รูปแบบการเดินเท้า รูปแบบการจดัขบวนรถ

41 ส.ต.ท.กริช สีลาเกตุ ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 4 การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ 
รูปแบบการเดินเท้า รูปแบบการจดัขบวนรถ

42 ส.ต.ท.เศรษฐกจิ งามมา้ว ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 5 การอารักขาและรักษาความปลอดภัยบุคคลส าคัญและสถานที่ 
รูปแบบการเดินเท้า รูปแบบการจดัขบวนรถ

43 พ.ต.ท.โชติชว่ง รัศมี รองผู้ก ากบัการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการต ารวจนครบาล 8
กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การสืบสวนและวเิคราะห์ขอ้มลูการใชโ้ทรศัพท์เคล่ือนที่

44 พ.ต.ต.คณาธปิ ก้ าแกว้ สารวตัรกองก ากบัการสุนัขต ารวจ กองบังคับการสายตรวจและ
ปฏิบัติการพิเศษ กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การสืบสวนและวเิคราะห์ขอ้มลูการใชโ้ทรศัพท์เคล่ือนที่

45 ส.ต.อ.สุภี ศศิวรรณ ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการต ารวจนคร
บาล 8 กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การสืบสวนและวเิคราะห์ขอ้มลูการใชโ้ทรศัพท์เคล่ือนที่

หมวดเฉพำะทำงและเทคนิคเพ่ือเพ่ิมทักษะกำรปฏิบัตงิำน
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46 พ.ต.ท.คึกฤทธิ์  ศักดารณรงค์ รองผู้ก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 โปรแกรมวเิคราะห์ความเชื่อมโยง I2

47 พ.ต.ต.ธรีศักด์ิ หนูน้อย สารวตัรกองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 โปรแกรมวเิคราะห์ความเชื่อมโยง I2

48 ร.ต.อ.ธร์ีวศิษฐ์ เหล็มนุ้ย รองสารวตัร กองก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 โปรแกรมวเิคราะห์ความเชื่อมโยง I2

49 ด.ต.กติติภัทร์ ฉตัรโพธิ์ ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 5 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 2 โปรแกรมวเิคราะห์ความเชื่อมโยง I2

50 ด.ต.ธมุากร วงษ์ไพศาล ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 

ความรู้เกี่ยวกบัวตัถรุะเบิดและการเกบ็กู้วตัถรุะเบิด

51 ด.ต.ขวญัยนื ศรีเกษม ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ความรู้เกี่ยวกบัวตัถรุะเบิดและการเกบ็กู้วตัถรุะเบิด

52 ด.ต.ภูเบศ อรรคพิน ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ความรู้เกี่ยวกบัวตัถรุะเบิดและการเกบ็กู้วตัถรุะเบิด

53 ส.ต.อ.กฤษณะ ชยัหมื่น ผู้บังคับหมู่กลุ่มงานเกบ็กู้วตัถรุะเบิด 
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ

ความรู้เกี่ยวกบัวตัถรุะเบิดและการเกบ็กู้วตัถรุะเบิด

54 พ.ต.ท.อฐัวฒิุ วงศ์ใหญ่ รองผู้ก ากบัการฝ่ายจดัการฝึกอบรม
ศูนยพ์ัฒนาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

เทคนิคการยงิปืนในสถานการณ์ฉกุเฉนิ

55 ร.ต.อ.เรวตัร นุ้ยฉมิ รองสารวตัรฝ่ายอ านวยการ
ศูนยพ์ัฒนาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

การยงิปืนทางยทุธวธิี

56 ร.ต.อ.ปรีชา ดอกเกษ รองสารวตัรฝ่ายจดัการฝึกอบรม
ศูนยพ์ัฒนาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

การยงิปืนทางยทุธวธิี

57 ร.ต.อ.วรีวรุฬห์ มาวจิกัขณ์ รองสารวตัรฝ่ายวจิยัและพัฒนา
ศูนยพ์ัฒนาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

การยงิปืนทางยทุธวธิี

58 ร.ต.ท.วรัิตน์ นาหา รองสารวตัรกองก ากบัการ 6 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การยงิปืนทางยทุธวธิี

59 ด.ต.นิคม เกดิกล่ัน ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 6 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การยงิปืนทางยทุธวธิี

60 ส.ต.อ.จกัรเพชร บุญชติ ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 4 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การยงิปืนทางยทุธวธิี

61 ส.ต.อ.ฤทธา นาค ารอด ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 2 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การยงิปืนทางยทุธวธิี

62 ส.ต.อ.นนฐวฒัน์ ประดิษฐ์แท่น ผู้บังคับหมู่  กองร้อยปฏิบัติการพิเศษ 1 กองก ากบัการต่อต้าน
การกอ่การร้าย กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล

การยงิปืนทางยทุธวธิี

63 ส.ต.ท.เกยีรติศักด์ิ ไชยสีหา ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 3 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การยงิปืนทางยทุธวธิี
64 ส.ต.ท.ธนาดล ดาทอง ผู้บังคับหมู่ กองก ากบัการ 5 กองบังคับการต ารวจสันติบาล 3 การยงิปืนทางยทุธวธิี

65 พ.ต.ต.ดอน เพชราบรรพ์ สารวตัรฝ่ายปกครองและกจิกรรม 
ศูนยพ์ัฒนาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

พละศึกษา

66 วา่ที่ พ.ต.ท.อรรถสิทธิ์ เจนจติร์ สารวตัรฝ่ายจดัการฝึกอบรม
ศูนยพ์ัฒนาด้านการขา่ว กองบัญชาการต ารวจสันติบาล

พละศึกษา

หมวดพละศึกษำ



ล ำดบั ยีห่้อ/ชนิด/แบบ/ขนำด/ลักษณะ พัสดคุงเหลือ หมำยเหตุ
ครภุณัฑ์ส ำนักงำน

1 เก้าอี้ประชุม CH-18 BG 83 ตัว
2 เก้าอี้ประชุม CH-18 B 1 ตัว
3 เก้าอี้แลคเชอร์ M5N-2 40 ตัว
4 เก้าอี้ท างาน CH-60BG  6 ตัว
5 เก้าอี้ท างาน CH-60B 8 ตัว
6 เก้าอี้ท างาน CH-60C 27 ตัว
7 เก้าอี้ท างาน CH-1280 1 ตัว
8 เก้าอี้ผู้มาติดต่อ CH-61C 10 ตัว
9 เก้าอี้อ่านหนังสือ CM-60 106 ตัว
10 โต๊ะท างานระดับ 7-8 แบบ D3-75140L 1 ตัว
11 โต๊ะท างาน D3-75100R 1 ตัว
12 โต๊ะท างาน DC-7590 1 ตัว
13 โต๊ะท างานระดับ 3-6 แบบ DH04ZD 9 ตัว
14 โต๊ะท างานระดับ 3-6 แบบ D2-75120 3 ตัว
15 โต๊ะท างานระดับ 1-2 แบบ D2-75100 38 ตัว
16 โต๊ะกลาง TN-2442G 4 ตัว ช ารุด 1 ตัว
17 โต๊ะกลาง TN-2424G 1 ตัว
18 โต๊ะคอมพิวเตอร์ TEN-70100 1 ตัว ช ารุด 3 ตัว
19 โต๊ะประชุมแบบโค้ง 1 ตัว
20 โต๊ะเขียนหนังสือ TT-2436 80 ตัว
21 ตู้เก็บบานเปิด OCW-9180 1 ตู้
22 ตู้เก็บเอกสารบานเปิด SH-104 22 ตู้
23 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก DG-323 3 ตู้
24 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนกระจก LCG-1275 1 ตู้
25 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ DO-313 4 ตู้
26 ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ DO-314 2 ตู้
27 ตู้บานเปิด LCD-9110 1 ตู้
28 ตู้เก็บเอกสาร 4 ล้ินชัก 10 ตู้ ช ารุด 4 ตู้
29 ตู้วดีีโอ VDO-248 1 ตู้
30 ตู้แขวนผนัง LMH-60 9 ตู้
31 แผ่นไม้ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ T-300 1 ตู้
32 แผ่นไม้ตู้เก็บเอกสารบานเล่ือนทึบ T-400 2 ตู้
33 โซฟา 1 ที่นั่ง GLE-911 5 ตัว ช ารุด 1 ตัว
34 โซฟา 2 ที่นั่ง GLE-912 3 ตัว
35 โซฟา 3 ที่นั่ง GLE-913 4 ตัว

บญัชแีสดงพัสด-ุครุภัณฑ์ ของ ศพข.บช.ส. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563
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36 ที่วางหนังสือ NMG-3017 2 ตัว ช ารุด 1 ตัว
37 กระดาน BS-90180N 1 แผ่น ช ารุด 1 แผ่น
38 เวทีพับ FMS-468 4 ตัว
39 ชั้นเหล็ก IES-02 1 ตัว
40 ชั้นเหล็ก IES-021 1 ตัว
41 ชั้นเหล็ก IES-01 6 ตัว
42 ชั้นเหล็กวางหนังสือ S-372N 10 ตัว
43 ตู้วางหนังสือ SB-3078 8 ตู้
44 บันได LAD-2 1 ตัว
45 รถเข็นพัสดุ IEG-4060 1 คัน
46 กัน้ห้องท างานสูง 1400 คร่ึงกระจก PARTITION 1 1 หน่วย
47 กัน้ห้องท างานสูง 1400 คร่ึงกระจก PARTITION 2 1 หน่วย
48 เคร่ืองดับเพลิง 9 เคร่ือง
49 เคร่ืองดูดอากาศ 6 เคร่ือง
50 พัดลมระบายอากาศ 2 ตัว
51 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 19 ตัว ช ารุด 17 ตัว
52 โต๊ะวางโทรศัพท์ 40 ตัว
53 โต๊ะประชุม 2 ตัว
54 โต๊ะไม้ 2 ตัว
55 เก้าอี้รับประทานอาหาร 9 ตัว ช ารุด 1 ตัว
56 เก้าอี้ไม้ 8 ตัว
57 ชั้นวางวสัดุอุปกรณ์ต่างๆ 1 ตัว
58 ตู้รวมสายโทรศัพท์ ทศท. NEC(PABX) 2 ตู้
59 ตู้รวมสาย NETWORK (MDF) 1 ตู้
60 ตู้รวมสาย NETWORK (MDF)(T-2TCI) 1 ตู้
61 ตู้ T-2V-11(พัดลม) 1 ตู้
62 ตู้ T-2V-12(พัดลม) 1 ตู้
63 ตู้ไม้ส าหรับติดประกาศ(ฟิวเจอร์บอร์ด) 2 ตู้
65 ตู้เก็บกุญแจ 3 ตู้
66 ตู้ไม้เก็บเส้ือ - ผ้า 80 ตู้
67 ตู้เก็บอุปกรณ์ 2 ตู้
68 ตู้ใส่อุปกรณ์ระบบ LAN 1 ตู้
69 ม่านปรับแสง 43 ชุด
70 เสาธง 1 ต้น
71 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน 7 เคร่ือง
72 เคร่ืองปรับอากาศแบบท่อลม 29 เคร่ือง
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73 เคร่ืองพิมพ์ดีด 2 เคร่ือง
74 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
75 เคร่ืองท าลายเอกสาร ยีห่้อ HSM 225.2 1 เคร่ือง
76 โต๊ะพับ ขนาด 30X60 นิ้ว 25 ตัว
77 ตู้เหล็ก 2 ชั้น บานเล่ือนกระจก 1 ตู้
78 ตู้เหล็ก 2 ชั้น บานเล่ือนทึบ 1 ตู้
79 โพเดียมพร้อมตราสัญลักษณ์ส าหรับกล่าวรายงาน 1 ชุด
80 โพเดียมพร้อมตราสัญลักษณ์ส าหรับประธาน 1 ชุด
81 เคร่ืองปรับอากาศ 18000 BTU  40 เคร่ือง
82 เคร่ืองโทรสาร พานาโชนิค  1 เคร่ือง
83 เคร่ืองเจาะกระดาษและเข้าเล่ม ชนิดมือโยก  1 เคร่ือง
84 เคร่ืองดูดฝุ่น ขนาด 20 ลิตร 2 เคร่ือง
85 เคร่ืองขัดพื้น ความกวา้ง 18 นิ้ว 1 เคร่ือง
86 โต๊ะหมู่บูชาไม้สัก ขนาด 9 นิ้ว มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชิ้น 1 ชุด
87 ตู้เหล็ก 2 บาน 3 ตู้
88 ตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง 2 ตู้
89 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Panasonic ระดับ SVGA และ XGA 

ขนาด 4000 ANSI LUMEN
1 เคร่ือง

90 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ Panasonic ระดับ SVGA และ XGA 
ขนาด 3500 ANSI LUMEN

2 เคร่ือง

91 เก้าอี้ท างาน สีน้ าตาลมีนวม 2 ตัว
92 เก้าอี้ชนิดท าด้วยไฟเบอร์กลาส สีขาว 61 ตัว
93 เก้าอี้ยาว สีด า 3 ที่นั่ง ชนิดท าด้วยไฟเบอร์กลาส 1 ตัว
94 โซฟา สีน้ าตาล 3 ที่นั่ง 26 ตัว
95 โต๊ะท างานข้าราชการ ระดับ 1 - 2 2 ตัว
96 โต๊ะรับประทานอาหาร 27 ตัว
97 โทรศัพท์ (ห้องส านักงาน) 1 เคร่ือง
98 ตู้ไม้ใส่เอกสาร ประตูบานเล่ือน 2 ตู้
99 ตู้ไม้ 2 ล้ินชัก มีตัวล็อก 2 ตู้
100 ตู้ไม้ข้างหัวเตียง 2 ล้ินชักไม่มีตัวล็อก 26 ตู้
101 ตู้เส้ือผ้าประตูบานเล่ือน 26 ตู้
102 ชั้นวางทีว ีประตูบานเปิด 26 ตัว
103 เคร่ืองปรับอากาศ (อาคาร 26 ห้อง) 27 เคร่ือง
104 เก้าอี้ท างาน 10 ตัว
105 โต๊ะท างานข้าราชการ ระดับ 1 - 2 10 ตัว
106 เก้าอี้เหล็กประกอบไม้ - ช ารุด 2 ตัว
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107 เก้าอี้จัดเล้ียง CM-081 - ช ารุด 100 ตัว
108 โต๊ะเหล็กกลม - ช ารุด 1 ตัว
109 โซฟา 1 ที่นั่ง GLE-911 - ช ารุด 1 ตัว
110 ที่วางหนังสือ NMG-3017 - ช ารุด 1 ตัว
111 โพเดียม PDM-001 - ช ารุด 1 ตัว

ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์
112 เคร่ืองตรวจลายนิ้วมือ(ฟร้ิงเกอร์ปร้ิน) 2 เคร่ือง ช ารุด 1 เคร่ือง
113 LAN HUB 24 Port 7 ชุด
114 เคร่ืองพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยีห่้อ EPSON รุ่น ME-301 2 เคร่ือง ช ารุด 1 เคร่ือง
115 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยีห่้อ HP รุ่น Elite Book 2 เคร่ือง ช ารุด 1 เคร่ือง
116 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ HP 12 เคร่ือง
117 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 4 เคร่ือง
118 เคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์ ยีห่้อ HP Lasserjet Pro 400 ขาวด า 5 เคร่ือง
119 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค  ยีห่้อ DELL 1 เคร่ือง
120 คอมพิวเตอร์ OptiPlex 3040 ยีห่้อ DELL 1 เคร่ือง
121 จอคอมพิวเตอร์  ยีห่้อ DELL ขนาด 17 นิ้ว 1 เคร่ือง
122 เคร่ืองส ารองไฟขนาด 1 KVA 9 เคร่ือง ช ารุด 3 เคร่ือง
123 กล้อง VDO พร้อมขาต้ัง ยีห่้อ Sony 9 เคร่ือง
124 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ยีห่้อ EATON 1 เคร่ือง
125 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยีห่้อ Acer รุ่น Aspire Z3-451 2 เคร่ือง
126 เคร่ืองโทรสาร ยีห่้อ Brother Fax-2840 2 เคร่ือง
127 เคร่ืองท าลายเอกสาร ยีห่้อ intimus 300S 1 เคร่ือง
128 คอมพิวเตอร์ OPtiPlex 3060 ยีห่้อ DELL 26 เคร่ือง
129 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้สอน ยีห่้อ Dell 

รุ่น OptiPlex 790 DT
- ช ารุด 1 เคร่ือง

130 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส าหรับผู้เรียน ยีห่้อ Dell 
รุ่น OptiPlex 390 DT

- ช ารุด 14 เคร่ือง

131 เคร่ืองพิมพ์ระบบเลเซอร์ ขาว-ด า ยีห่้อ Canon รุ่น L11121E - ช ารุด 1 เคร่ือง
132 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค LENOVO - ช ารุด 5 เคร่ือง
133 เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค Dell P1006 - ช ารุด 1 เคร่ือง

ครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
134 ไฟสปอร์ตไลท์ 6 หลอด
135 เคร่ืองบันทึก DIGITAL ยีห่้อ SANYO 2 เคร่ือง
136 เคร่ืองเล่น DVD/CD Player Sony รุ่น DVP-NC66K 2 เคร่ือง
137 เคร่ืองเล่น DVD ยีห่้อ PIONEER 2 เคร่ือง
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138 เคร่ืองบันทึก DVD ยีห่้อ PIONEER 1 เคร่ือง
139 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 240 วตัต์ ยีห่้อ AMPLIFIER TOA 

รุ่น A-1724
1 เคร่ือง

140 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 425 วตัต์ 1 เคร่ือง
141 เคร่ืองขยายเสียง ขนาด 240 วตัต์ ยีห่้อ TOA 1 เคร่ือง
142 ตู้รวมสายโทรศัพท์ ทศท. NEC (PABX) 2 ตู้
143 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า T-2PB3 (DB-48 MC 200) 1 ตู้
144 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า T-2PB2 (DB-48 MC 250) 1 ตู้
145 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า T-2PB1 (DB-36 MC 200) 1 ตู้
146 เคร่ืองขยายเสียง ยีห่้อ TOA ขนาด 120W

Mixing Power Amplifiers รุ่น A-1712
1 เคร่ือง

147 เคร่ืองขยายเสียง ยีห่้อ TOA ขนาด 240W

Mixing Power Amplifiers รุ่น A-1724

1 เคร่ือง

148 เคร่ืองเลือกสัญญาณภาพและเสียง ยีห่้อ EXTRON  
รุ่น  MRS112

2 เคร่ือง

149 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง ขนาด 16 ช่อง 1 เคร่ือง
150 เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียง แบบดิจิตอล 1 เคร่ือง
151 เคร่ืองเลือกสัญญาณ VDO และเสียง ยีห่้อ EXTRON 

รุ่น MSW 4 V
1 เคร่ือง

152 เคร่ืองขยายสัญญาณคอมพิวเตอร์ชนิดเข้า 1 ออก 2 4 เคร่ือง
153 เคร่ืองขยายสัญญาณ VDO ชนิด เข้า 1 ออก 4 ยีห่้อ EXTRON 1 เคร่ือง
154 เคร่ืองส่งสัญญาณโทรทัศน์ 1 เคร่ือง
155 จานรับสัญญาณดาวเทียม 1 เคร่ือง
156 กล่องส่งสัญญาณ 1 กล่อง
157 กล่องเพิ่มสัญญาณส่ง 1 กล่อง
158 แผงควบคุมไฟ (T-GPBI) 1 ชุด
159 หม้อแปลงไฟฟ้า แบบ 12 VDC/24 VAC 1 ชุด
160 โคมไฟแขวน 6 โคม
161 ไฟฉุกเฉินพร้อมสปอร์ตไลท์ 12 ดวง
162 กระด่ิงเตือนภยัพร้อมสวติท์ 12 ตัว
163 ตัวตรวจจับควนั แบบ PHOTO ELECTRIC 97 ตัว
164 ชุดคุมไฟฟ้าปั๊มน้ า ยีห่้อ BLOWER PUMP CONTROLLER 1 ชุด
165 ชุดคุมไฟฟ้าปั๊มน้ า ยีห่้อ Weathermatic 1 ชุด
166 ล าโพงแบบกรวย 3 ตัว
167 ล าโพงเพดาน 32 ตัว
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168 ล าโพงเพดาน 32 ตัว
169 ล าโพง 2 ทิศทาง ยีห่้อ ELECTRO-VOICE 2 ตัว
170 กล้องสีชนิดโดม ยีห่้อ SANYO 2 ตัว
171 เคร่ืองควบคุมกล้อง ยีห่้อ TOA 1 เคร่ือง
172 เคร่ืองถ่ายทอดสัญญาณภาพ 3 มิติ ยีห่้อ ELMO 2 เคร่ือง
173 จอรับภาพมอนิเตอร์ ขนาด 120 นิ้ว ยีห่้อ RARZ 1 จอ
174 กล้องถ่ายวดีีโอดิจิตอล Sony DCR-DVD 201E 1 ชุด
175 ไมลอยพร้อมอุปกรณ์รับส่งและขาต้ังไมค์ 1 ชุด
176 กล้องโทรทัศน์สีชนิด Day/Night แบบ Bullet 2 เคร่ือง
177 กล้องโทรทัศน์สีชนิด Day/Night แบบ Dome 6 เคร่ือง
178 เคร่ืองบันทึกภาพแบบดิจิตอลพร้อม HDD 3 เคร่ือง
179 จอมอนิเตอร์ไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว 1 เคร่ือง
180 เคร่ืองขยายเสียงแบบมือถือ (โทรโข่ง) 1 เคร่ือง
181 เคร่ืองขยายเสียงขนาด 400 วตัต์ ยีห่้อโฟกัส รุ่น F 500 2 เคร่ือง
182 ไมโครโฟนไร้สายแบบถือ AKG  WMS40 1 ชุด
183 ไมโครโฟนไร้สายแบบหนีบ AKG  WMS40-PT 1 ชุด
184 จอบีมเมอร์ Tripod Projector Screen 70X70 1 จอ
185 เคร่ืองบันทึกเสียงด๊ิกด้าโฟน Sony ICD-MS525 1 ชุด
186 เคร่ืองเล่นดีวดีี Pioneer DVR-520 H-S - ช ารุด 1 เคร่ือง
187 อุปกรณ์ท่อสาย 1 ชุด
188 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  2 กล้อง
189 กล้องถ่ายวดีีโอระบบ MINI DV  1 กล้อง
190 เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุระบบ VHF/FM 

ยีห่้อ KENWOOD รุ่น TH-K20A
 12 เคร่ือง

191 เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุระบบ VHF/FM 
ยีห่้อ ICOM รุ่น IC-F1000T

 5 เคร่ือง

192 เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุระบบ VHF/FM 
ยีห่้อ KENWOOD NX 3720HG-K

 1 เคร่ือง

193 เคร่ืองรับ-ส่งวทิยุระบบ VHF/FM 

ยีห่้อ KENWOOD NX 5200 K3

 50 เคร่ือง

194 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า ขนาด 10 กิโลวตัต์ 1 เคร่ือง
195 เคร่ืองควบคุมกล้องวงจรปิด 1 เคร่ือง
196 ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ รุ่น RV-558 พร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง
197 เคร่ืองมิกซ์เสียง SOKEN MAA-338 1 ชุด
198 ไมลอยพร้อมอุปกรณ์รับส่งและขาต้ังไมค์ 1 ชุด
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199 กล้องโทรทัศน์สีชนิด Day/Night แบบ Bullet 2 เคร่ือง
200 กล้องโทรทัศน์สีชนิด Day/Night แบบ Dome 6 เคร่ือง
201 เคร่ืองบันทึกภาพแบบดิจิตอลพร้อม HDD 3 เคร่ือง
202 จอมอนิเตอร์ไม่น้อยกวา่ 20 นิ้ว 1 เคร่ือง
203 อุปกรณ์ท่อสาย 1 ชุด
204 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  2 กล้อง
205 ไมโครโฟนไร้สายแบบคลิบติดคอเส้ือ/แบบคาดหัว 

รุ่น RV-558 พร้อมอุปกรณ์
1 เคร่ือง

206 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 48 นิ้ว 6 เคร่ือง
207 เคล่ืองมัลติมีเดียโปรเจ็คเตอร์ ขนาด 4,000 Lumens 2 เคร่ือง
208 จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว 2 เคร่ือง
209 เคร่ืองรับส่งแฟกซ์ Sharp UX-93 - ช ารุด 1 เคร่ือง
210 กล้องถ่ายภาพดิจิตอลพร้อมแฟลช Nikon Digital Compact D5200

 with Speedlight Flash SB600

- ช ารุด 3 ชุด

211 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกวา่ 
16 ล้านพิกเซล ยีห่้อ Canon รุ่น IXUS 275 HS

- ช ารุด 1 เคร่ือง

212 กล้องถ่ายรูปดิจิตอลพร้อมเลนซ์ Nikon 
รุ่น D70 W/AF DX 18-70 MM

- ช ารุด 1 ชุด

213 จอแสดงผลคอมพิวเตอร์ ยีห่้อ Acer - ช ารุด 1 จอ
214 จอ LCD มอนิเตอร์ห้องควบคุม - ช ารุด 1 จอ
215 ไมโครโฟนชุดประชุมส าหรับประธานแบบดิจิตอล - ช ารุด 1 ตัว
216 ไมโครโฟนชุดประชุมส าหรับผู้ร่วมประชุมแบบดิจิตอล - ช ารุด 63 ตัว
217 ไมโครโฟนชุดแปลภาษา - ช ารุด 3 ตัว
218 เคร่ืองจ่ายกระแสไฟฟ้าส าหรับไมโครโฟนชุดประชุม - ช ารุด 1 เคร่ือง
219 ชั้นวางเคร่ืองเสียงอลูมิเนียม มีล้อเล่ือน - ช ารุด 1 ชุด
220 เคร่ืองเล่นเทป Teac W-860 R - ช ารุด 1 ชุด
221 เคร่ืองเล่นวดีีโอ Panasonic NV-HV61 - ช ารุด 1 ชุด
222 เคร่ืองโปรเจคเตอร์ ยีห่้อ Acer รุ่น x1211K - ช ารุด 1 เคร่ือง
223 ตู้ Central  Battery ยีห่้อ Delight - ช ารุด 1 ตู้
224 เคร่ืองโฮมเธยีเตอร์ Yamaha DVR-S 200 - ช ารุด 1 ชุด
225 พัดลมติดเพดาน - ช ารุด 1 ตัว
226 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า Ultra 1000 VA - ช ารุด 1 ตัว
227 อินทราเนตสวทิซ์ 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch 

ยีห่้อ TP Link TL-SF1024
- ช ารุด 1 ชุด
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228 อินทราเนตสวทิซ์ 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch 
ยีห่้อ TP Link TL-SF1048

- ช ารุด 1 ชุด

229 เคร่ืองท าน้ าเย็น ชนิดมีขวดน้ า - ช ารุด 1 เคร่ือง
230 เคร่ืองตัดต่อวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ FIRE  ALARM GRAPHIC 

ANNUNCIATOR ของอาคาร DORMITORY BUILDING

- ช ารุด 1 เคร่ือง

231 เคร่ืองตัดต่อวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ FIRE  ALARM GRAPHIC 
ANNUNCIATOR ของอาคาร ADMINSTRATION BUILDING

- ช ารุด 1 เคร่ือง

232 เคร่ืองตัดต่อวงจรไฟฟ้าอัตโนมัติ FIRE  ALARM GRAPHIC 
ANNUNCIATOR ของอาคาร TRAINING BUILDING

- ช ารุด 1 เคร่ือง

233 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า FCP(T) ยีห่้อ Fire Shield - ช ารุด 1 ตู้
ครภุณัฑ์กำรเกษตร

234 เคร่ืองสูบน้ า 1 เคร่ือง
235 เคร่ืองปั๊มน้ า ยีห่้อ MITSUBISHI 1 เคร่ือง
236 เคร่ืองปั๊มน้ า ยีห่้อ Pressure Wave 1 เคร่ือง
237 เคร่ืองปั๊มน้ า ยีห่้อ ANLET ROOTS BLOWER 1 เคร่ือง
238 เคร่ืองปั๊มน้ าขนาดใหญ่ ยีห่้อ HYDROLINE พร้อมด้วย 2 เคร่ือง

ครภุณัฑ์กำรกีฬำ
239 เหล็กยกน้ าหนัก (ดรัมเบล) 1 ชุด
240 อุปกรณ์ใส่เหล็กยกน้ าหนัก 1 ชุด
241 เคร่ืองออกก าลังกายส่วนต่างๆ ของร่างกาย 1 ชุด
242 ม้านั่งส าหรับยกน้ าหนัก 1 ชุด
243 จักรยานออกก าลังกาย Sole Fitness 1 ชุด
244 ลู่วิง่ 360 Fitness 1 ชุด
245 เคร่ืองเดินวงรี Vision 1 ชุด

ครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั
246 ตู้เย็นยีห่้อ Mitsubishi ขนาด 6.4 คิว 4 ตู้
247 เตาแก๊ส 1 ชุด
248 เคร่ืองดูดควนั 1 เคร่ือง
249 เตียงนอนเหล็ก BS-36 80 ตัว
250 ถังขยะโครงเหล็ก 15 ถัง
251 ตู้เย็น ยีห่้อ HITACHI ขนาดความจุ 13.2 คิว 1 เคร่ือง
252 เคร่ืองตัดหญ้าแบบข้ออ่อน แบบสะพาย เคร่ืองยนต์ 1 เคร่ือง
253 เคร่ืองตัดหญ้าแบบรถเข็น  เคร่ืองยนต์ขนาด 3.5 แรงม้า 1 เคร่ือง
254 เคร่ืองซักผ้าแบบธรรมดาฝาเปิดด้านบนแบบถังเดียว 2 เคร่ือง
255 เตียงนอนเด่ียวท าจากไม้ 26 เตียง
256 รถเข็นอาหาร ชนิด 3 ชั้น ขนาด 18*32*32 นิ้ว 2 คัน
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ครภุณัฑ์ประจ ำอำคำรสนำมยิงปืน
อุปกรณค์วบคุมกำรยิง

1 ระบบเป้าอัติโนมัติ/เป้าเคล่ือนที่
 - เคร่ืองควบคุมระบบเป้า 1
 - เป้าล้มลุกอิเล็กทรอนิคส์ 7
 - เป้าล้มลุกอิเล็กทรอนิคส์ (แบบจับความเคล่ือนไหว) 2
 - เป้าเคล่ือนที่อิเล็กทรอนิคส์ 1
 - แบบเป้าเหล็ก 10
ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

2 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน 1 เคร่ือง
3 เคร่ืองพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม 1 เคร่ือง
4 เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 1 เคร่ือง

ครภุณัฑ์ส ำนักงำน
5 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 18,000 บีทียู 1 เคร่ือง
6 เคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 24,000 บีทียู 2 เคร่ือง
7 ตู้เหล็ก 2 บาน 2 ตู้
8 ตู้เหล็ก 4 ล้ินชัก 2 ตู้
9 โต๊ะท างานเหล็ก 3 ตัว
10 เก้าอี้ส านักงาน 3 ตัว
11 พัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว 3 ตัว
12 พัดลมติดผนัง ขนาด 22 นิ้ว 14 ตัว
13 ม้านั่งสนามไม้ระแนง ขนาด 3 ที่นั่ง มีพนักพิงหลัง 6 ตัว
14 ชุดโซฟารับแขก ขนาด 7 ที่นั่ง 1 ชุด

ครภุณัฑ์กำรศึกษำ
15 กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียวแบบแม่เหล็ก ขนาด 120 x 240 ซม. มี 2 แผ่น
16 กระดานไวท์บอร์ดหน้าเดียวแบบแม่เหล็ก ขนาด 120 x 240 ซม. 1 แผ่น

ครภุณัฑ์งำนบ้ำนงำนครวั
17 ผ้าม่านภายในอาคาร 1 ชุด
18 ตู้ท าน้ าร้อน/น้ าเย็น จ านวน 2 หัวก๊อก 1 เคร่ือง

ครภุณัฑ์ไฟฟ้ำและวิทยุ
19 ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์รับส่งและขาต้ังไมค์ 1 ตัว
20 เคร่ืองขยายเสียง พาวเวอร์แอมป์ขนาด 1,000 วตัต์ ขึน้ไป พร้อม 1 เคร่ือง

ครภุณัฑ์โฆษณำและกำรเผยแพร่
21 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง   4 กล้อง
22 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดต้ัง   4 กล้อง
23 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย(Network Video Recoder)         1 เคร่ือง
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บญัชแีสดงพัสด-ุครุภัณฑ์ ของ ศพข.บช.ส. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563

24 โทรทัศน์ แอลอีดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ 1,920 x 1 เคร่ือง
ครภุณัฑ์อ่ืนๆ

25 อ่างล้างปืนสแตนเลส 2 ใบ
26 ปั๊มลม ขนาด 25 ลิตร ขึน้ไป  พร้อมปืนฉีดลมและสาย แขวนผนัง/มี 1 เคร่ือง
27 อุปกรณ์การฝึกประกอบการยิงปืน (เชือกโรยตัวพร้อมอุปกรณ์นิรภยั 1 ชุด
28 ติดต้ังระบบปั๊มน้ าและสปริงเกอร์ 1 ชุด

 



ล ำดบั ยีห่้อ/ชนิด/แบบ/ขนำด/ลักษณะ พัสดคุงเหลือ หมำยเหตุ
ครภุณัฑ์ยำนพำหนะ
รถยนต์

1 รถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง ทะเบียนโล่ 19339 1 คัน
2 รถยนต์ตู้ 12 ที่นั่ง ทะเบียนโล่ 19340 1 คัน
3 รถยนต์(ปิคอัพ) เชฟโรเลต 4 ประตู  ทะเบียนโล่ 50443 1 คัน
4 รถยนต์(ปิคอัพ) อีซูซุ  4 ประตู ทะเบียนโล่ 67500 1 คัน
5 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตโยต้า รุ่น วอีอส 1.5 จี 

ทะเบียน 6กฮ 1016
1 คัน

6 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลโตโยต้า รุ่น วอีอส 1.5 จี 
ทะเบียน 6กฮ 1025

1 คัน

รถจักรยำนยนต์
7 รถจักรยานยนต์คาวาซากิ AN125C ทะเบียนโล่ 60866 1 คัน
8 รถจักรยานยนต์คาวาซากิ AN125C ทะเบียนโล่ 60876 1 คัน
9 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 ทะเบียนโล่ 93654 1 คัน
10 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 ทะเบียนโล่ 93655 1 คัน
11 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 ทะเบียนโล่ 93656 1 คัน
12 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า เวฟ 125 ทะเบียนโล่ 93657 1 คัน
13 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น Mio 125i ทะเบียนโล่ 94384 1 คัน
14 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น Mio 125i ทะเบียนโล่ 94385 1 คัน
15 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น Mio 125i ทะเบียนโล่ 94386 1 คัน
16 รถจักรยานยนต์ยามาฮ่า รุ่น Mio 125i ทะเบียนโล่ 94387 1 คัน

รถยนตเ์ชำ่
17 รถยนต์(ปิคอัพ) โตโย้ต้า 4 ประตู ทะเบียน  5 กต 6384 กทม. 1 คัน

 

บญัชแีสดงพัสด-ุครุภัณฑ์ ของ ศพข.บช.ส. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563



ล ำดบั ยีห่้อ/ชนิด/แบบ/ขนำด/ลักษณะ พัสดคุงเหลือ หมำยเหตุ

1 จอรับภาพไฟฟ้า ยีห่้อ RAZR 1 จอ
2 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้สอน 1 ตัว
3 โต๊ะพร้อมเก้าอี้ส าหรับผู้เรียน (ขนาด 2 ที่นั่ง/ชุด) 15 ตัว
4 ตู้เก็บอุปกรณ์กระจายสัญญาณยีห่้อ PPowerc รุ่น PM-6036 1 ตู้

 

บญัชแีสดงพัสด-ุครุภัณฑ์ ของ ศพข.บช.ส. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563

ครภุณัฑ์โครงกำรเพ่ิมทักษะกำรประมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์



ล ำดบั ยีห่้อ/ชนิด/แบบ/ขนำด/ลักษณะ พัสดคุงเหลือ หมำยเหตุ

1 ไมโครโฟนแบบไร้สายมือถือ 2 ชุด
2 ไมโครโฟนแบบไร้สาย แบบหนีบปกเส้ือ 2 ชุด
3 ไมโครโฟนแบบมีสาย 4 ชุด
4 เคร่ืองผสมสัญญาณเสียง 1 เคร่ือง
5 เคร่ืองปรับแต่งสัญญาณเสียง 1 เคร่ือง
6 ล าโพงหลัก ( ซ้าย-ขวา ) 4 เคร่ือง
7 ล าโพงเสียงต่ า 2 เคร่ือง
8 ล าโพงเวที 2 เคร่ือง
9 ล าโพงห้องควบคุม 2 เคร่ือง
10 เคร่ืองเล่น BD/DVD 1 เคร่ือง
11 ขาแขวนเคร่ืองฉายภาพ 2 ตัว
12 หูฟัง 1 ชิ้น
13 เวทีน็อกดาวน์ ขนาด 6x4 เมตร 1 ชุด
14 เก้าอี้วทิยากร ( เก้าอี้สีด า มีพนักพิง ) 5 ตัว
15 เก้าอี้จัดเล้ียงเบาะสีน้ าเงิน 200 ตัว
16 โต๊ะเรียน 60 ตัว
17 โต๊ะกลม ( แตงโม ) พับหน้ามีล้อ 25 ตัว
18 พัดลมติดพนัง 10 เคร่ือง
19 ขาต้ังไมโครโฟน 4 ตัว
20 จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า 2  เคร่ือง
21 เคร่ืองกระจายสัญญาณ 2x10 HDMI 2  เคร่ือง
22 โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด
23 เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 2  เคร่ือง
24 โทรทัศน์ LED TV ขนาด 48 นิ้ว 6  เคร่ือง
25 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวล 1  เคร่ือง
26 ตู้เก็บส าหรับจัดเก็บเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 ตู้

 

บญัชแีสดงพัสด-ุครุภัณฑ์ ของ ศพข.บช.ส. ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ.2563

ครภุณัฑ์โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพห้องประชมุ อำคำรอเนกประสงค์ ศพข.บช.ส.



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผนวก ข   
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานการประเมินตนเอง 



        

เอกสารอ้างอิง 
ตัวบ่งชี้ หมายเลขอ้างอิง รายละเอียดหลักฐาน 

1. ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบญัชาและ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ปฏิบัติงานของผูส้ าเรจ็
การศึกษาอบรม 

แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 1 
 

     ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บงัคับบัญชาที่มี
ต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม และแบบประเมินความพึง
พอใจของเพื่อนร่วมงานทีม่ีต่อผูส้ าเรจ็การศึกษาอบรม 
ตาม “ผนวก ค” ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2564 (หน่วยทีร่ับผิดชอบจัดการศึกษา
อบรม หลกัสูตรผูบ้รหิาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและ
เทคนิค) ซึ่งครอบคลุมทัง้ ๓ ด้าน ได้แก่  
 1.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตาม
ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  
 1.2 ด้านความสามารถพื้นฐานทีส่่งผลต่อการ
ท างาน 
 1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
     ๒. บัญชีผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตรการข่าว
ระดับต้น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีจ านวน 1 
รุ่น รวมทั้งสิ้น 30 นาย 
 ๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบญัชาที่มีต่อผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม ได้รับ
กลับคืนมาทั้งสิ้น 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  
 ๒.๑ แบบประเมินความพึงพอใจของเพือ่น
ร่วมงานทีม่ีต่อผูส้ าเร็จการศึกษาอบรม ได้รับกลับคืนมา
ทั้งสิ้น 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100  
     ๓. ผลการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบประเมินที่ได้รบั
กลับคืนมา 
     ๔. รายงานผลการประเมินความพงึพอใจ ปญัหาและ
ข้อเสนอแนะให้ผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยพิจารณา
สั่งการ 
     5. ผลการน าข้อสัง่การมาวางแผนด าเนินงานปรับปรุง
และพัฒนาการเรียนการสอนในปีต่อไป 
 
 
 



        
ตัวบ่งชี้ หมายเลขอ้างอิง รายละเอียดหลักฐาน 

2. อาจารย์พเิศษ แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 2      1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือก
วิทยากร, รายงานการประชุมพิจารณาคัดเลือกวิทยากร, 
รายงานผลการประชุมและน าผลการประชุมไปเพื่อ
ก าหนดตารางสอนและคัดเลือกวิทยากร 
     2. ประวัติวิทยากรที่ ศพข.บช.ส. เชิญมาบรรยาย มี
ประสบการณ์ความรู้ ความสามารถ ตรงกบัวิชาที่สอน 
     3. เอกสารช้ีแจงวัตถุประสงค์ของหลกัสูตร/
โครงการให้วิทยากรทราบทกุครัง้ และ ศพข.บช.ส. มี
สภาพแวดล้อมทีอ่ านวยต่อการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ เช่น 
หัวข้อการส ารวจสถานที่ การรักษาความปลอดภัยบุคคล
ส าคัญและสถานที่  
     4. แผนการสอนและบันทกึหลังการสอนรายครั้ง
และข้อเสนอแนะจากการสอนเพื่อน าไปปรบัปรุงพฒันา 
     5. ผลการประเมินของวิทยากรจากผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรม คิดเป็นร้อยละ 85.33 ของวิทยากรทัง้หมด 
หรือคิดเป็น 4.68 คะแนน (เต็ม 5) และผลการ
ปรับปรงุและพัฒนาวิทยากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ตัวบ่งชี้ หมายเลขอ้างอิง รายละเอียดหลักฐาน 

3. การพัฒนาหลกัสูตรโดย
หน่วยศึกษาอบรม 

แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 3 
 

     1. โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
     2. ผลการประเมินของผู้เข้ารับการฝกึอบรม และ
การพัฒนาปรบัปรุงโครงการฝึกอบรม 
     3. ตารางสอนช้ีแจงเนือ้หาวิชา และค าอธิบาย
รายวิชาที่ชัดเจน รวมทัง้ขอบเขตการฝึกอบรมที่ชัดเจน 
     4. ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมที่มีต่อหน่วยศึกษาอบรม ทั้งด้านวิทยากร, ด้าน
เนื้อหาวิชา, ด้านวัตถุประสงค์โครงการ, ด้าน
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ, ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก, ด้านระบบสาธารณูปโภคและการรักษาความ
ปลอดภัย 
     5. ผลการปรับปรงุพัฒนาโครงการฝึกอบรมให้ทัน
ต่อเหตุการณ์ อีกทั้งเพิ่มแรงจูงใจในการเข้ารับการ
ฝึกอบรม ใหผู้เ้ข้ารับการฝึกอบรมมีทัศนคติและ
ศักยภาพในการเรียนมากขึ้น 
     6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับติดตามประเมิน
คุณภาพหลักสูตร และน าผลการประเมินไปพัฒนา
หลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ตัวบ่งชี้ หมายเลขอ้างอิง รายละเอียดหลักฐาน 

5. กระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 5 
 

     1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารหลักสูตรจาก
การประชุมภายในหน่วย เพื่อบันทึก ติดตาม ตรวจสอบ
ผลการเรียนรู้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และจัดท าบันทึกการสอนรายวิชา 
     2. เอกสารการเพิม่วิชาพิเศษและหนงัสอืขอความ
อนุเคราะห์ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
     3. หนังสือขอรบัการสนับสนุนทางด้านอุปกรณ์การ
เรียนการสอนจากหน่วยงานอื่นภายในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและการขอความอนุเคราะหเ์พื่อใช้ระบบ
คอมพิวเตอร ์
     4. หนังสือเชิญวิทยากรจากทั้งภายในส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ และผู้เช่ียวชาญจากกระทรวงหรอื
หน่วยงานภาครัฐ 
     5. รอง ผบก.ศพข.บช.ส. รับรองการรายงานผลการ
ฝึกอบรมโครงการเพื่อน าไปพฒันาและปรับปรุงตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ตัวบ่งชี้ หมายเลขอ้างอิง รายละเอียดหลักฐาน 

6. การประเมินผูเ้รียน แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 6 
 

     1. หนังสืออนุมัติแผนการจัดฝกึอบรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดย ผบช.ส. มอบอ านาจให้ 
รอง ผบก.ศพข.บช.ส. เป็นผู้อ านวยการฝึกอบรม มี
อ านาจบริหารการฝึกอบรม ฯลฯ ในแต่ละโครงการที่ 
ศพข.บช.ส. ด าเนินการฝกึอบรม   
 1.1 หนังสืออนุมัติโครงการฝกึอบรมการข่าว
ระดับต้น โดยโครงการได้มีการก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลผู้เข้ารับการอบรม และ ออกค าสัง่แต่งตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือกข้อสอบและประเมินผลการ
เรียนรู้โครงการฝึกอบรมการข่าวระดับต้น รุ่นที่ 2  
 1.2 หนังสือแจง้หน่วยให้พจิารณาคัดเลือกผู้มี
ความรู้ความสามารถ/เหมาะสมเข้ารบัการฝึกอบรม 
     2. ผลการประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้ข้ารบัการ
ฝึกอบรม โดยการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการฝึกอบรม 
มอบหมายงาน และมีการทดสอบการเรียนรูเ้ป็นข้อสอบ
ปรนัย  
     3. ผลการประเมินผูเ้ข้ารบัการอบรมทัง้หมด 
     4. ผลงานของผูเ้ข้ารบัการอบรม และผลการ
ทดสอบโดยข้อสอบปรนัย ฯลฯ ซึง่เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน 
     5. รายงานผลการฝกึอบรมพร้อมข้อพิจารณาและ
ข้อเสนอแนะ เสนอต่อ ผบช.ส. เมื่อเสรจ็สิ้นการ
ฝึกอบรม  
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7. สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ที่
ใช้ส าหรบัพัฒนาผู้เรียน 

แฟ้มตัวบ่งชีที่ 7 
 
 

     1. หน่วยได้รับการจัดสรรเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 
18.5 นิ้ว) จ านวน 26 เครื่อง เพื่อน าไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และมีการปรบัปรุงซ่อมแซมสถานทีก่าร
เรียนรู้ทางกายภาพต่างๆ เช่น ซ่อมแซมพื้นกระเบื้อง,
ซ่อมแซมวอลเปเปอร์, ซ่อมแซมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด, 
ตรวจเช็คล้างระบบท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในห้องพัก อาคารทีพ่ัก 40 ห้องนอน และซอ่มแซม
เครื่องออกก าลังกาย พร้อมทั้งทาสีอาคาร และทางเท้า
รอบอาคารต่างๆ ภายใน ศพข.บช.ส. ใหส้วยงามมาก
ยิ่งขึ้น 
     2. หน่วยมีความพร้อมส าหรบัสิง่สนบัสนุนการ
เรียนรู้ภายในห้องเรียนทั้งโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 
โทรทัศน์ โต๊ะเก้าอี้ เครือ่งคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอาคาร
ที่พัก ส าหรบัรองรบัผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจากต่างจงัหวัด 
ลานกีฬาอเนกประสงค์ สนามยิงปืน และห้องฟิตเนส 
     3. ศิษย์เก่ามอบโตะ๊ม้าหินอ่อนส าหรบัมมุนั่งพักผ่อน  
     4. มีสื่อเรียนรู้เป็นห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ และการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ 
     5. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม 
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และรายงานผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อผูบ้ังคับบัญชา 
     6. แบบประเมินความพึงพอใจส าหรับครู อาจารย์ 
และ/หรืออาจารย์พเิศษต่อสิง่สนบัสนุนการเรียนรู้ และ
รายงานผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอต่อ
ผู้บังคับบญัชา 
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9. การบริหารความเสี่ยง แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 9 
 
 

     1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง   
ที่ 8/2563 ลง 31 ม.ค. 2563 
     2. ผลการวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง 3 ด้าน 
พร้อมจัดล าดับ ดังนี ้
        ล าดับที่ 1 การป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือ
ไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙) 
        ล าดับที่ 2 การป้องกันความเสียหายทีเ่กิดจาก
พื้นดินที่เช่ือมถนนมายงัอาคารอเนกประสงค์ ท าใหเ้ศษ
ดินเศษหินที่ติดมากบัรองเท้าท าความเสียหายต่อผิวพื้น
อาคาร และระบบการระบายน้ าในห้องน้ าอุดตัน 
        ล าดับที่ 3 การป้องกันความเสียหายจากน้ าฝนที่
รั่วจากหลงัคาอาคาร ฝอ.ศพข.ฯ 
     3. แผนการบรหิารความเสี่ยงของ ศพข.บช.ส. 
ประจ าปี 2563 
     4. รายงานผลและติดตามผลการด าเนินการตาม
แผนบรหิารความเสี่ยงรอบ 6 เดือน, 9 เดือน, 12 
เดือน 
     5. ผลการปฏิบัตเิพื่อลดความเสี่ยง เช่น มีการเทพื้น
คอนกรีตเสรมิเหลก็บริเวณพื้นดินเช่ือมตอ่ตัวอาคารกับ
ถนนเพื่อป้องกันไม่ให้เศษดินเศษหินที่ติดรองเท้าเข้าไป
ท าลายผิวพื้นอาคาร และระบบระบายน้ าในห้องน้ า 
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10. การจัดการความรู ้ แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 10      1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ที่  
57/2562 ลงวันที ่27 ม.ิย.2562 เพื่อด าเนินการ
จัดท าองค์ความรูป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของ 
ศพข.บช.ส. โดยด าเนินการตามกระบวนการและข้ันตอน
การจัดการความรู้ และพิจารณาก าหนดองค์ความรู้ที่
จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน จ านวน 1 เรื่อง 
     2. แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ศพข.บช.ส. 
ประจ าปี 2563 โดยก าหนดรายละเอียดกิจกรรมการ
จัดการความรู้ 7 ข้ันตอน ตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ 
     3. รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้
ตามค าสั่ง ศพข.บช.ส. ที่ 57/2552 ในการประชุม
จัดท าองค์ความรูป้ระจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     4. น าองค์ความรู้ “ข้ันตอนการขอรับบ าเหน็จ
บ านาญให้กบัก าลังพลทีเ่กษียณอายุราชการของ 
ศพข.บช.ส.” ไปทดลองใช้กับข้าราชการต ารวจที่ปฏิบัติ
หน้าที่ก าลังพลในสงักัดฝ่ายอ านวยการ ศพข.บช.ส. 
ทดลองใช้ปฏิบัติงานกบัข้าราชการที่เกษียณอายุ และน า
ปัญหา อปุสรรค ข้อเสนอแนะ เสนอคณะกรรมการ
จัดการความรู้ เพื่อน าไปปรบัปรุงพฒันา แก้ไข เพิ่มเติม 
องค์ความรู้ให้มเีนื้อหาทีส่มบรูณ์มากที่สุด สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     5. น าองค์ความรู้ที่ได้มาจัดท าเป็นเอกสารและ
เผยแพร่   
        5.1 จัดท าคู่มือ “ข้ันตอนการขอรบับ าเหน็จ
บ านาญให้กบัก าลังทีเ่กษียณอายุราชการของ 
ศพข.บช.ส.” เพื่อให้ข้าราชการต ารวจภายในหน่วยงาน
ใช้เป็นคู่มือส าหรบัปฏิบัติงาน 
        5.2 เผยแพร่ข้ึน Official Website ของหน่วย 
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11. การพัฒนาบุคลากร แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 11      1. แบบส ารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยศึกษาอบรมและน าข้อมลูจากการส ารวจไป
วิเคราะหร์่วมกับบทบาทหน้าที่และต าแหน่งงานมา
สรปุผลข้ันต้น 
         1.1 แบบส ารวจความต้องการในการพฒันา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
         1.2 รายงานสรปุผลข้ันต้น 
     ๒. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 ชุด 
     3. บัญชีรายช่ือบุคลากรที่ได้รบัการพฒันา
นอกเหนือจากด้านประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 คิดเป็นรอ้ยละ 90 ของ
บุคลากรทั้งหมด 
     ๔. บัญชีรายช่ือบุคลากรที่ได้รับการพฒันาด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2563 คิดเป็นร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด 
     ๕. เอกสารการก ากบัติดตามและประเมินผลลัพธ์
การด าเนินการ และน าข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อใหผ้ลการ
ด าเนินงานดีย่ิงข้ึน  
         5.1 รายงานการก ากบัติดตามและประเมิน 
ผลลัพธ์การด าเนินการ 
         5.2 รายงานข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
ตัวบ่งชี้ หมายเลขอ้างอิง รายละเอียดหลักฐาน 

12. การบริหารจัดการเชิง
ธรรมาภิบาล 

แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 12      1. นโยบายการบรหิารราชการของรองผูบ้ังคับการ 
ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
     2. ผลการบริหารงานของผูบ้รหิารสูงสุดตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
         2.1 สรุปแบบข้อเสนองบประมาณรายจ่ายของ 
ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 2563 
         2.2 ค าสั่งการปกครองบังคับบญัชา ควบคุม
เสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการต ารวจ 
         2.3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณา
คัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจ าดีเด่น ประจ าปี 
2563 
         2.4 แผนปฏิบัติราชการของ ศพข.บช.ส. 
ประจ าปงีบประมาณ 2563 
         2.5 โครงสร้างการบริหารงานของ ศพข.บช.ส. 
     3. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อ
องค์กรฯของข้าราชการต ารวจในสงักัด ศพข.บช.ส. 
     4. รายงานสรุปผลการประเมินความผูกพันของ
บุคลากรต่อองค์กร ของ ศพข.บช.ส. 
     5. บันทึกข้อสั่งการท้ายรายงานผลการประเมินฯ 
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13. ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 

แฟ้มตัวบ่งช้ีที่ 13      1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่
สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
ตร. ไดแ้ก่ 
         1.1 ประกาศ ศพข.บช.ส. ลงวันที ่24 ธ.ค.2562
เร่ือง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
         1.2 ค าสั่ง ศพข.บช.ส. ที่ 124/2562 ลงวันที ่30 
ธ.ค.2562 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
         1.3 ค าสั่ง ศพข.บช.ส. ที่ 125/2562 ลงวันที ่30 
ธ.ค.2562 เร่ือง แต่งตัง้คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
         1.4 ประกาศ ศพข.บช.ส. ลงวันที ่20 ม.ค.2563 
เร่ือง ก าหนดใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563) และ
แจกจ่ายให้กับทุกฝ่ายในสังกัด เพื่อใหบุ้คลากรได้ศึกษา 
ท าความเข้าใจในหลักเกณฑ์การตรวจประเมิน 
         1.5 ค าสั่ง ศพข.บช.ส. ที่ 7/2563 ลงวันที ่24 
ม.ค.2563 เร่ือง มอบหมายผู้รับผดิชอบตัวบง่ชี้ส าหรับการ
ตรวจเอกสารตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
(ฉบับปรับปรุง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563) 
     2. แผนพฒันาคณุภาพการศึกษา ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2563 และแผนการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ศพข.บช.ส. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 
     3. สรุปผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผน 
เสนอหัวหน้าหน่วยพิจารณาสัง่การ 
     4. รายงานผลการด าเนินการตามแผนการตดิตาม
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ศพข.บช.ส. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ตามวงรอบ 
     5. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อ บช.ศ. 
ภายในเวลาที่ก าหนด และเผยแพร่รายงานดังกล่าวบน 
Official Website ของหน่วย 
     6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 อยู่ในระดับ “ด”ี และมีผลการ
ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาตามข้อเสนอแนะของ บช.ศ. 

 


