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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ค ำน ำ 

 รายงานการประเมินตนเอง(Self–Assessment Report–SAR) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 จัดท าขึ้นเพ่ือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๓ ก าหนดให้สถานศึกษาต้องมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา        
เพ่ือพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก ซึ่งจะต้องมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการ
จัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน  และน าผลที่ได้รับจากการ
ประเมินคุณภาพการศึกษามาปรับปรุง พัฒนา แก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน           
ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนสังคมให้มากยิ่งข้ึน 

   การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา และการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง       
(Self–Assessment Report–SAR) ทั้ง 3 กลุ่ม 8 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้ ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ด าเนินการมาได้ด้วยความเรียบร้อยจากความร่วมมือจากบุคลากรทุกหน่วย
ในสังกัด โดยมีคณะกรรมการและคณะท างานผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นคณะท างานในการขับเคลื่อนภารกิจจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอ
ต่อคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติต่อไป 
 
 
                                                   พลต ารวจตร ี

                                                                  ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ) 

                   ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
                                                                       ๘  มกราคม  ๒๕61 
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สารบัญ 
   หน้า 

ค าน า ก 
สารบัญ    ข 
สารบัญตาราง    ค 
บทสรุปผู้บริหาร       ง 
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม       ๑ 
ส่วนที่ ๒  รายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์ 13                                     

ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 13 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง   17 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 22 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์     27 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   29 

                 ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ      
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 32 

                 ความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 37 
ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ครู/อาจารย์และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 42 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม            48  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การบริหารความเสี่ยง 51       
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 55 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 58    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ท่ีหน่วยศึกษาอบรม 63 
                 ก าหนด  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 66 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น าป้องกัน  69 

                           หรือแก้ปัญหาของสังคม 

ส่วนที่ ๓  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา     74 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 76 
ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง   76 
ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 77 
ตัวบ่งชี้ที่ ๔  จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์     78 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   78 

                 ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ      
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 79 

                 ความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  
ตัวบ่งชี้ที่ ๗  การส่งเสริมและสนับสนุนศิลปะและวัฒนธรรม 79 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๘  ครู/อาจารย์และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 80 
ตัวบ่งชี้ที่ ๙  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม            80  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ การบริหารความเสี่ยง 81       
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 81 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 82    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ท่ีหนว่ยศึกษาอบรม 82 
ก าหนด  
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 83 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น าป้องกัน  83 

                           หรือแก้ปัญหาของสังคม 

ภาคผนวก 

    แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม  ( Common  Data  Set ) 85 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

 สารบัญตาราง 
                                           หน้า 
ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม         4 

ข้อมูลบุคลากร                                                                         ๕ 

ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์                   6 

ส่วนที่ ๒  รายงานผลการด าเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์                                      
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑       ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ          14 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒       ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง ๑8  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓       ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  23 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔       จ านวนงานวจิัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  28 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๕       จ านวนงานวจิัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ 30 
   ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ      
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖       ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 34 

ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข็มแข็ง 
ของชุมชน สังคมประเทศ  

 ตัวบ่งชี้ที่ 7  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   38 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ครู/อาจารย์และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  43 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม   49 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง      53 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  56 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   60 
 ตัวบ่งชี้ที่ 13 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษา 64 

อบรมก าหนด        
 ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม     67 
 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า  70 

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม      

ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งช้ีที่ 1 – 15 ศฝร.ภ.2    74 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ          76 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๒  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 76  
 ตัวบ่งชี้ที่ ๓  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  77 
 ตัวบ่งชี้ที่ ๔  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  78 
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 ตัวบ่งชี้ที่ ๕  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ 78 
   ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ      
 ตัวบ่งชี้ที่ ๖  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 79 

ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข็มแข็ง 
ของชุมชน สังคมประเทศ   

 ตัวบ่งชี้ที่ 7  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม   79 
 ตัวบ่งชี้ที่ 8  ครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์  80 
 ตัวบ่งชี้ที่ 9  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม   80 
 ตัวบ่งชี้ที่ 10 การบริหารความเสี่ยง      81 
 ตัวบ่งชี้ที่ 11 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  81 
 ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   82 
 ตัวบ่งชี้ที่ 13 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษา  

อบรมก าหนด       82 
 ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม     83 
 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า  

ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม     83 
 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม( Common Data Set )                                  85 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาการศึกษาอบรมตามระเบียบแบบแผน
หลักสูตรที่ก าหนด ตลอดจนจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคคลภายนอกที่เข้ารับราชการเป็นข้าราชการต ารวจชั้น
ประทวน(Pre-Service Training) ตามความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติและของต ารวจภูธรภาค ๒  
โดยเน้นการสร้างทักษะและความช านาญก่อนการเข้ารับราชการต ารวจ และจัดการฝึกอบรมเพ่ื อเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน(In-Service Training) ให้แก่ข้าราชการต ารวจในสังกัด ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติและต ารวจภูธรภาค ๒ รวมถึงติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ 
เพ่ือส่งเสริมจัดการศึกษาและฝึกอบรมทั้งในภาควิชาการและภาคปฏิบัติ เพ่ือเป้าหมายสูงสุด ในการรักษาความ
สงบเรียบร้อย อ านวยความยุติธรรมให้กับประชาชน รวมถึงป้องกันและปราบปรามผู้กระท าความผิดตาม
นโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และของต ารวจภูธรภาค ๒ 

จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวท าให้การจัดโครงสร้างองค์กรของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   
เสมือนมี ๒ สถานะ  โดยหน้าที่แรกเป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติการที่รับนโยบายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
และต ารวจภูธรภาค  ๒ มีภารกิจหน้าที่เหมือนกับสถานีต ารวจอ่ืน ๆ และอีกหน้าที่หนึ่ง คือ เป็นหน่วยงาน 
ด้านการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีกลุ่มงานอาจารย์และหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองก ากับการ
ต่าง ๆ ที่ท าหน้าที่สนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนการสอน  โดยมีกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ เป็นหน่วยวางแผน ก าหนดกรอบ นโยบาย ตลอดจนก าหนดมาตรฐานการศึกษา ตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล และตรวจสอบประเมินผลการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
 จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการศึกษา
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ  จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ ได้ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ศูนย์ฝึกอบรมต่าง ๆ ในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความเหมาะสมและชัดเจน  
มากยิ่งข้ึนเพื่อให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงของหน่วยฝึกอบรม เพ่ือให้ได้ผู้ส าเร็จ
การฝึกอบรมที่มีคุณภาพ  เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสียมากท่ีสุด 
 ส าหรับการด าเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยนั้น ข้าราชการต ารวจ    
และผู้บริหารและบุคลากรในหน่วยงาน ได้ให้ความส าคัญและถือเป็นภาระหน้าที่ส าคัญของผู้บริหาร         
และบุคลากรในหน่วยที่จะต้องเร่งพัฒนาและสร้างความเข้าใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับ
บุคลากรทุกระดับชั้น ได้มีส่วนร่วมพร้อมทั้งด าเนินการตามแนวทางที่ถูกต้อง  ซึ่งคณะท างานและผู้รับผิดชอบ
ได้ด าเนินการ  ตามแนวทางและกระบวนการในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายภายใน 
ทั้ง 3 กลุ่ม 8 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้ โดยศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา 
รวมถึงวิธีปฏิบัติที่ดี เพ่ือการพัฒนา ดังปรากฏในรายงานการประเมินตนเอง ซึ่งผลการด าเนินงานตลอด
ปีงบประมาณ     พ.ศ.2560 สรุปโดยภาพรวม ได้ค่าเฉลี่ยผลการประเมินอยู่ที่ ๔.70 อยู่ในระดับ ดีมาก 
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 อย่างไรก็ดี ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  ๒ มีความตระหนักถึงสภาพปัญหาและจุดที่ควร
พัฒนาในด้านต่าง ๆ ที่ได้พบและได้น ามาก าหนดเป็นแนวทางพัฒนาในกิจกรรม โครงการ การแก้ไข ปรับปรุง 
ถึงแม้จะพบกับข้อจ ากัดในด้านนโยบายและงบประมาณที่มีจ ากัด และส่งผลให้การด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้  
ไม่บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้  แต่ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้พยายามจัดท ากิจกรรม โครงการ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกหน่วย เพ่ือแก้ไขปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิผลสูงสุด ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
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ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม 

 
๑.๑ ชื่อสถานศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

๑.๒ ที่ตั้ง  เลขที่ ๑๐๒  หมู่ที่ ๘  ต าบลบ้านสวน  อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี 

๑.๓ ปีท่ีให้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

๑.๔ ประวัติศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ตั้งอยู่บริเวณซอยบ้านสวนเขาน้อย ถนนสุขุมวิท ต าบลบ้าน
สวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๐  โดยได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูซอม     
เดิมชื่อว่า “โรงเรียนต ารวจภูธร ๒” ได้เปิดฝึกอบรมนักเรียนพลต ารวจครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม    
พ.ศ.๒๕๑๑   
 ส าหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสร้างศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ขึ้นนั้น เนื่องจาก   
ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ พลต ารวจโท สงวน จิตตาลาน ผู้บัญชาการศึกษา ในขณะนั้น             
กับเจ้าหน้าที่หน่วยยูซ่อมประจ ากองบัญชาการศึกษา  คือ  มร.เจ รัสเซลล์  และ มร.สเวียร์  เอช.สันต์     
ได้มีด าริร่วมกันที่จะก่อสร้างโรงเรียนต ารวจภูธรประจ าเขต ๒ ขึ้นในเขตจังหวัดชลบุรี เพ่ือผลิตก าลังต ารวจ
สนองความต้องการของกรมต ารวจให้ทันกับความจ าเป็น แต่ขณะนั้น ยังไม่มีกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ   
กรมต ารวจ  ก าหนดให้เป็นเอกเทศได้ จึงได้เสนอกรมต ารวจขอแบ่งอัตราจากโรงเรียนต ารวจภูธร  ๓   
จังหวัดล าปางเดิม (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นต ารวจภูธร ๕) จ านวน ๓ กองร้อย คือ กองร้อยที่ ๔,๕ และ ๖  
มาเปิดด าเนินการที่จังหวัดชลบุรีโดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนต ารวจภูธร ๓ (ชลบุรี)” ส าหรับที่ดินที่ใช้ส าหรับเป็น
สถานที่ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ นั้น เป็นที่ดินราชพัสดุของกรมต ารวจ  ซึ่งประกาศเป็นที่ดิน
เพ่ือประโยชน์ของกิจการต ารวจ  ตามพระราชกฤษฎีกาก าหนดเขตหวงห้ามที่ดิน  ในท้องที่ต าบลบ้านสวน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดชลบุรี พ.ศ.๒๔๘๓  ตราไว้ ณ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๓ แต่เดิม ผบก.ภ.เขต ๒            
(พลต ารวจโท เทพ ศุภมิตร) จึงได้แบ่งที่ดิน จ านวน ๑๔๕ ไร่โดยประมาณ และอาคารบางส่วนในที่ดิน   
ของ บก.ภ.เขต ๒ ให้เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๑๐  จึงได้ด าเนินการก่อสร้างอาคารสถานที่
ราชการขึ้นเตรียมไว้ส าหรับรองรับอัตราก าลัง ๖ กองร้อย  โดยใช้เงินทุนสมทบตามโครงการช่วยเหลือของ   
ยูซ่อม และเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๖ กรมต ารวจได้เปลี่ยนชื่อจาก “โรงเรียนต ารวจภูธร ๓ (ชลบุรี)” 
เป็น “โรงเรียนต ารวจภูธร ๒” เพ่ือให้ตรงกับ บก.ภ.เขต  ที่โรงเรียนพลต ารวจแห่งนี้ตั้งอยู่ 
 ต่อมา ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ และ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ในส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ยกเลิกส่วนราชการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมต ารวจ
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.๒๕๓๙ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงเป็นผลให้ “โรงเรียนต ารวจภูธร ๒”เปลี่ยนชื่อเป็น 
“ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒” และขึ้นสายการบังคับบัญชาของต ารวจภูธรภาค ๒ โดยมีผลตั้งแต่   
วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๘   
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 ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการส านักงานต ารวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการอ่ืนในส านักงานต ารวจแห่งชาติ          
ท าให้ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้รับการปรับโครงสร้างหน่วยงานเป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับ  
กองบังคับการ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบัน 
 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  มีภารกิจในการด าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรม  
แบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ  
 ลักษณะท่ี ๑ จัดการศึกษาและฝึกอบรมบุคคลภายนอก เพ่ือเข้ารับราชการต ารวจ  
( Pre-service Training ) 
 ลักษณะท่ี ๒ จัดการศึกษา พัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้กับ
ข้าราชการต ารวจประจ าการ ให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานหรือจะไปปฏิบัติ  
(In-service Training ) 
 นอกจากนี้ ยังมีภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ  ทางศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย
เสร็จสิ้น ทุกประการ 

๑.๕  ปรัชญาองค์กร ( Organization philosophy ) 
   ๑. เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อม่ันและศรัทธา 
  ๒. สร้างความเป็น “มืออาชีพ” ในวิชาชีพต ารวจ 
  ๓. พัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคลของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๑.6  วิสัยทัศน์ ( Organization vision ) 
  “ผลิตและพัฒนาข้าราชการต ารวจสู่ความเลิศในวิชาชีพ เพ่ือพิทักษ์รับใช้ประชาชน” 

๑.7 วัตถุประสงค์    
   (๑)  ผลิตข้าราชการต ารวจที่มีประสิทธิภาพทั้งด้านคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
ออกไปพิทักษ์รับใช้ประชาชน 
   (๒) อบรม เพ่ิมพูนความรู้ และพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ
ต ารวจให้ทันยุคทันสมัย 
   (๓) การพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และบริการความรู้ทางวิชาการ
รวมถึงการบูรณาการ การด าเนินงานร่วมกับสถาบันและองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน สังคม และชุมชน 

๑.8  พันธกิจ (Mission) 
               ๑. ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือตอบสนองความต้องการของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๒. บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุงพัฒนา 

    หลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 
๓. ให้บริการความรู้ทางวิชาการแก่ประชาชน ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน 
๔. ส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
๕. บริหารและจัดการองค์กรด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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๑.9  อัตลักษณ์ ( Identity ) 
  “ มีวินัยเป็นเลิศ ” 
1.10 เอกลักษณ์ (Uniqueness) 
   “ ปลูกฝั่งคุณธรรม น าต ารวจที่ดีสู่สังคม”  
๑.11  ค่านิยมหลักขององค์กร( Core Value ) 
  “ ความรู้ คุณธรรม สากล ” 
๑.๑2  สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ ๑๔๕ ไร่  ภายในบริเวณ ประกอบด้วย 
อาคารสถานที่ ดังต่อไปนี้.- 

อาคารทีท่ าการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  จ านวน  ๑     หลัง     
 ประกอบด้วย.-  

   – ห้องผูบ้ังคับการ     จ านวน  ๑     หอ้ง       
   – ห้องรองผู้บังคับการ     จ านวน  ๒     หอ้ง    
   – ห้องฝุายบริการการศึกษา    จ านวน  ๑     หอ้ง     
   – ห้องฝุายอ านวยการ(ธุรการ)   จ านวน  ๑     หอ้ง     
   – ห้องฝุายอ านวยการ(การเงินและงบประมาณ)  จ านวน  ๑     หอ้ง     
   – ห้องสมุด      จ านวน  ๑     หอ้ง     
   – ห้องประชุมบริหาร    จ านวน  ๑    ห้อง     

อาคารเรียนรวม ๖ ชั้น     จ านวน  ๑    หลัง    
 ประกอบด้วย.- 

   – ห้องประชุมจุฑานนท์  ความจุ ๗๐๐ ที่นั่ง  จ านวน   ๑    ห้อง 
   – ห้องเรียนอาคารเรียนรวม ความจุ  ๑๐๐ ที่นั่ง จ านวน  ๑๔  ห้อง 

อาคารฝุายปกครองและการฝึก    จ านวน  ๑    หลัง 
อาคารกองร้อยฝึกอบรมความจุ ๑๒๐ ที่นั่ง พร้อมที่พัก จ านวน  ๖    กองร้อย 
อาคารหมวดรักษาการณ์     จ านวน  ๑    หลัง 
อาคารเรือนพยาบาล     จ านวน  ๑    หลัง 
อาคารพลาธิการ      จ านวน  ๑    หลัง 
อาคารหมวดยานพาหนะ     จ านวน  ๑    หลัง 
อาคารสูทกรรม  จ านวน   1    หลัง 
ห้องประชุมเขาน้อย  จ านวน ๑ หลัง 
อาคารร้านค้าสวัสดิการ  จ านวน  ๑    หลัง     
โรงฝึกยุทธวิธี   จ านวน  ๑    แห่ง 
โรงฝึกยูโด  จ านวน  ๑    แห่ง 
สนามยิงปืนระบบ N.R.A.  จ านวน   ๑    แห่ง 
บ้านพักข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร  จ านวน  ๑๙   หลัง 
บ้านพักข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  จ านวน  ๑๓  หลัง  
อาคารแฟลตที่พักส าหรับข้าราชการต ารวจ  จ านวน  ๑    หลัง (๓๐ ห้อง)   
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๑.๑3 หลักสตูรและการจัดการเรียนการสอน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้รับมอบหมายให้เปิดการศึกษา

อบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้.- 
๑. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรประจ า จ านวน 1 หลักสูตร ได้แก่.- 

- หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ(นสต.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
๒. การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น  ได้แก่.- 

๒.๑  หลักสูตรการฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการต ารวจชั้นประทวนสังกัด  
       ต ารวจภูธรภาค ๒ ( หลกัสูตรทบทวน 5 สายงาน)  
      2.1.1 หลักสูตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม  
 2.1.2 หลักสูตรการสืบสวน 
 2.1.3 หลักสูตรการจราจร 
 2.1.4 หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน 
 2.1.5 หลักสูตรงานธุรการและก าลังพล   
๒.๒  หลักสูตรการฝึกอบรมอ่ืน ๆ ตามที่รับมอบหมาย จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่.- 

 2.2.1 หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวนยศดาบต ารวจที่มีอายุ  
             53 ปีขึ้นไป เพ่ือเลื่อนต าแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตร 
             ถึงยศร้อยต ารวจเอก(กดต.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 2.2.2 หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  

 

๑.๑4  ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่มี

ระยะเวลาตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไปตลอดทั้งปี จ านวน 8 หลักสูตร จ านวนทั้งสิ้น 880  คน 
 

ล าดับ รายช่ือหลักสูตร จ านวน(คน) ระยะเวลา 

1 
หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ(นสต.) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

299 1 ก.พ.2560 – 31 ม.ค.2561 

2 หลักสูตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม 50 30 ต.ค. – 19 พ.ย.2559 
3 หลักสูตรการสืบสวน 50 30 ต.ค. – 19 พ.ย.2559 
4 หลักสูตรการจราจร 50 30 ต.ค. – 19 พ.ย.2559 
5 หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน 50 30 ต.ค. – 19 พ.ย.2559 
6 หลักสูตรงานธุรการและก าลงัพล 50 30 ต.ค. – 19 พ.ย.2559 
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ล าดับ รายช่ือหลักสูตร จ านวน(คน) ระยะเวลา 

7 

หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจชั้นประทวน
ยศดาบต ารวจที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนต าแหน่ง 
และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร้อยต ารวจเอก(กดต.)ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

 
212 

 
1 ธ.ค.2559 – 22 ก.พ.2560 

8 
หลักสูตรชัยยะขั้นพืน้ฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

119 24 ก.ค. – 15 ก.ย.2560 

 รวม 880  

 
 
๑.๑5   ข้อมูลบุคลากร  
 ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ มีบุคลากร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น 
96 นาย  ประกอบด้วย.- 
 

ข้อมูล 
จ านวนข้าราชการต ารวจ(คน) 

ลูกจ้างประจ า 
ระดับชั้นสัญญาบัตร ระดับชั้นประทวน 

ระดับผูบ้ริหาร 2 - - 

บุคลากรท าหน้าที่ครู/อาจารย ์ 12 - - 

บุคลากรกลุ่มงานอ านวยการ 30 29 - 

บุคลากรกลุ่มงานวชิาการและบริการการศึกษา 6 - - 

บุคลากรงานปกครองกองร้อย 11 1 - 

พนักงานของรัฐ - - 5 

รวม 61 30 5 

รวมทั้งสิ้น   96  นาย  
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๑.๑6 ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์ และครูฝึก 

 

ล าดับ ยศ   ชื่อ   นามสกุล 
วุฒิการศึกษา ต าแหน่ง 

บรรจุครั้งแรก วุฒิเพ่ิมเติม 
สบ
๑ 

สบ 
๒ 

สบ 
๓ 

1 พ.ต.ท.สินาท  โสตถิปณิฑะ นิติศาสตรบัณฑิต บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

2 พ.ต.ท.หญิง วิไล  เครือแตง ศึกษาศาสตรบณัฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
   

3 พ.ต.ท.เทพชัย  วิถีธรรมศักดิ์ ศึกษาศาสตรบณัฑิต -    

4 พ.ต.ท.หญิง ปณิตา  ศรศรี ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ -    

5 พ.ต.ท.สมศักดิ์  รอดงาม ศิลปศาสตร์บัณฑิต -    

6 พ.ต.ท.หญิง แสงรวี  สาระปรุง นิติศาสตรบ์ัณฑิต -    

7 พ.ต.ต.หญิง เปมิกา  วิวัฒน์พงศ์พันธ์ นิติศาสตรมหาบัณฑิต - 
 

  

8 พ.ต.ต.สมดุลย์  ด าทองสุก 
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต 

- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎี
บัณฑิต 

- 
 

  

9 ร.ต.อ.วุทธ  สรรพ์วราภิภู รัฐศาสตรบัณฑติ 
รัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต 
   

10 ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  กัณหะสุต นิติศาสตรบ์ัณฑิต -    

11 ร.ต.อ.หญิง ชนิษฎา  อุดมพร ศิลปศาสตรบัณฑิต -    

12 ร.ต.ท.นาถพล  จันทรังษ ี ศิลปศาสตรมหาบัณฑติ 
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ล าดับที่ ยศ   ชื่อ   นามสกุล ต าแหน่ง 
ต าแหน่ง 

สบ๑ สบ ๒ สบ ๓ 

13 พ.ต.ท.สฐิระพงศ์  ไชยชาญสกุล ผบ.ร้อย(สบ 2)ปค.ศฝร.ภ.2   
 

14 พ.ต.ต.สมควร  กร่ิมกราย ผบ.ร้อย(สบ 2)ปค.ศฝร.ภ.2   
 

15 พ.ต.ต.สมชาย  ชัยคณานุกูล ผบ.ร้อย(สบ 2)ปค.ศฝร.ภ.2   
 

16 ร.ต.อ.มงกุฎ  ปรีชา ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.2   
 

17 ร.ต.อ.สาโรจน์   พรงาม ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.2    

18 ร.ต.อ.สิรภพ  เงินดี ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.2    

19 ร.ต.อ.หญิง รุจวิภา  กลิ่มอุบล ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.2    

20 ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย์  เลิศจินดา ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.2    

21 ร.ต.อ.หญิง วาสนา  ไชยชนะ ผบ.มว.(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.2    

22 ด.ต.สุธีพัฒน์  ภชูวง ผบ.หมู่.ปค.ศฝร.ภ.2 ครูฝึก 

** ข้อมูล  ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 

๑.๑7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 ๑.๑7.๑  งบประมาณ ที่ใช้ในการด าเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบด าเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวนทั้งสิ้น  27,784,931.50 บาท  โดยแบ่งเป็น.- 
 -  หมวดค่าตอบแทน  จ านวน     3,842,620.๐๐.-บาท 
 -  หมวดค่าใช้สอย  จ านวน          16,301,033.47.-บาท 
 -  หมวดค่าวัสดุ   จ านวน            3,828,806.13.-บาท 
 -  หมวดค่าสาธารณูปโภค  จ านวน  3,812,471.90.-บาท 

๑.๑7.๒ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  ได้ได้รับการจัดสรรงบประมาณค่าครุภัณฑ์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จ านวน 663,500.00.-บาท 
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๑.๑8  สถานภาพก าลังพล (ข้อมูล ณ 1 พฤษภาคม  2560) 

 
หน่วยงาน ต าแหน่ง คนครอง ว่าง 

ผบก. 1 1 - 
รอง ผบก. 2 2 - 
ผกก. 3 3 - 
รอง ผกก. 3 3 - 
สว./ผบ.ร้อย 9 9 - 
รอง สว./ผบ.มว. 22 18 4 
ด.ต.เลื่อนไหล/ผบ.หมู่ 106 48 58 
อาจารย์ 26 12 14 

รวมทั้งสิ้น 172 96 76 
 

1.19 โครงสร้างองค์กรศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นหน่วยงานในสังกัด กองบัญชาการต ารวจภูธรภาค ๒    

โดยในส่วนของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ แบ่งการบริหารออกเป็น ๓ กองก ากับการ และ ๑ กลุ่มงาน 
ดังนี้.- 

๑. ฝุายอ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ  
งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ  
งานงบประมาณงานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร งานรักษาการณ์ และงาน
อ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๒. ฝุายบริการการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและฝึกอบรม  
งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารต าราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยี
สารสนเทศและห้องสมุด การประกันคุณภาพการศึกษา จัดท ารายงานการศึกษาตนเอง 
เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล และงานอ่ืน ๆ ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  

๓.  ฝุายปกครองและการฝึก  มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
ดูแลนักเรียนนายสิบต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ และงานอ่ืน ๆ ที่
ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

๔.   กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน  งานวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา  งานอาจารย์พิเศษ และงานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
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ผังโครงสร้างต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

 

ผังโครงสร้างองคก์รศูนยฝ์ึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 

ภูธรภาค ๒ 
 

กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน 

ต ารวจภธูรภาค ๒ 
 

กองบังคับการ 
อ านวยการ  

ต ารวจภธูรภาค ๒ 
 

ต ารวจภธูรจังหวัด 
๘  แห่ง 

 

ต ารวจภูธรภาค ๒ 
 

ต ำรวจภูธรภำค ๒ 
 
 

ศูนย์ฝึกอบรมต ำรวจภูธรภำค ๒ 
 

ฝ่ายอ านวยการ 
 

กลุ่มงานอาจารย์ 
 

ฝ่ายบริการการศึกษา 
 

ฝ่ายปกครองและการฝึก 
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๑.20 โครงสร้างการบริหารงานศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับกองบังคับการ มีผู้บริหารระดับ  
ผู้บังคับการปกครองบังคับบัญชา  โดยมีรองผู้บังคับการ ๒ ท่าน ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับการ           
ให้รับผิดชอบโดยรองผู้บังคับการ ๑ ท่าน ดูแลบังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและการปฏิบัติงานในสายงาน
อ านวยการ(ธุรการ),ฝุายอ านวยการ(การเงินและงบประมาณ) ,ฝุายอ านวยการ(ส่งก าลังบ ารุง)              
ฝุายอ านวยการ(รักษาการณ์) ฝุายปกครองและการฝึก และรองผู้บังคับการอีก ๑ ท่าน ดูแลปกครอง   
บังคับบัญชาข้าราชการต ารวจและการปฏิบัติงาน ในฝุายบริการการศึกษา และกลุ่มงานอาจารย์         
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  

                                               ผังโครงสร้างการบริหารของ ศฝร.ภ.๒ 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 
 

 
 

พ.ต.อ.นวพล  กันคล้อย 
รอง ผบก.ศฝร.ภ.๒ 

 

พ.ต.อ.ชรินทร์  โกพัฒน์ตา 
รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 

 
 

พ.ต.อ.สงกรานต์  สันหกรณ์ 
ผกก.บศ.ศฝร.ภ.๒ 

 

พ.ต.อ.เชี่ยวชาญ  เพิ่มพูล 
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๒ 

 

------------------------- 
กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 

 

พ.ต.อ.ณัฎฐ์  สุวรรณวัฒนะ 
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.๒ 

 

พล.ต.ต.สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล 
ผบก.ศฝร.ภ.๒ 
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๑.21 ระบบการประกันคุณภาพภายใน 

  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา 
และฝึกอบรม ซึ่งตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)         
พ.ศ.๒๕๔๕ และตามประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ ก าหนดให้หน่วยงานที่ด าเนินการด้านการศึกษา
อบรม มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
และคณะท างานผู้รับผิดชอบมาตรฐานการศึกษาขึ้นเพ่ือมีหน้าที่ร่วมกันก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์  
แนวทาง และวางแผนการด าเนินงาน รวมถึงจัดท าคู่มือในการประกันคุณภาพการศึกษาภา ยใน           
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   โดยศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ได้ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔9 เป็นต้นมา ท าให้ระบบการศึกษาของหน่วยงานมีหลักเกณฑ์ แนวทาง และ
นโยบายในการด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  ทั้งยังมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผล
การประเมินนั้นมา ปรับปรุง แก้ไข ระบบการประกันคุณภาพภายใน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
ปีงบประมาณต่อไป 

๑.๒2 นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕60 

๑. พัฒนาระบบและกลไกการด าเนินงาน การควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน
ของหน่วยให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม เพ่ือบรรลุเปูาประสงค์ และพันธกิจของหน่วย 

๒. ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์และครูฝึกได้มีการจัดท าผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์เพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 

๓. ส่งเสริมให้มีการน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก มาพัฒนาปรับปรุง
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๔. พัฒนาบุคลากรของหน่วยให้มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. เปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม และบุคลากรภายนอกเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการ
สอนและระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 

๖. ก าหนดแนวทางปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
๗. พัฒนาระบบฐานข้อมูลของหน่วยเพ่ือการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

อย่างต่อเนื่อง 
๘. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการและวิชาชีพในชุมชน สังคม 
๙. ให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ด าเนินการ

ไปต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และต่อสาธารณชน  
๑๐. จัดกิจกรรม/โครงการด้านการพัฒนาระเบียบวินัยและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
๑๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน 
๑๒. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุด ศฝร.ภ.2 
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กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.๒  
๘ ขั้นตอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ตั้งคณะท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ 

 

๕. ก าหนดเปูาหมายและแผนการประกัน 
คุณภาพภายใน 

๔. การประเมินศักยภาพ ๗. การตรวจสอบติดตาม 
ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน 

๖. การด าเนินการและตรวจสอบการปฏิบัติ 

๘. การทบทวน วิเคราะห์ แก้ไข ๓. ก าหนดแนวทางการประกันคุณภาพภายใน 

๒. การวิเคราะห์ขั้นตอนการด าเนินการ 



- ๑๓ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์
การประเมิน ดังนี้.- 
  ๑) เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้ 
   ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณา
ผลการด าเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม  โดยก าหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม 5 คะแนน ใช้ค่า
คะแนนตั้งแต่ 0 ถึง 5 กรณีท่ีไม่ด าเนินการใด ๆ หรือด าเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน   
  2) เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้  
   การค านวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้น าคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วย
ค่าน้ าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และน าค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้
มารวมกัน หารด้วยค่าน้ าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการค านวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง หากทศนิยม
ต าแหน่งที่สามมีค่า .005 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง 
   ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
และค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง 3.51 ขึ้นไปเช่นเดียวกัน 
  3) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม  
   คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐   หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
   คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
   คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 
   คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
   คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 

ผลการประเมินในภาพรวมต้องได้คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป จึงจะถือว่าได้รับการรับรอง
คุณภาพ 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.บศ.ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.กุญชร  ใจบุญมาก 
๒. ร.ต.ท.หญิง สังวรณ์  สุนทรวารี 
๓. ส.ต.ท.พรพัฒน์  ไชยบุตร 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ :  08 1907 9207 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 
 
 
 



- ๑๔ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ 

 เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  หมายถึง ผู ้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด 
 หมายเหตุ คะแนนที่ใช้ในการนับว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการใช้คะแนนจากการสอบครั้งแรก 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และ       
มีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง วิสัยทัศน์  
พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 
 ๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตร 
 ๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 ๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ าแนกตามหลักสูตร 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิต

ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบร ิหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและ
มาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 
- แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่ าง  ๆ ประจ าปี งบประมาณ         
พ.ศ.2560 
- ค าสั่งแต่งตั้งครู/อาจารย์ จ านวน 2 หลักสูตร 
 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 1.1 
 

เอกสารหมายเลข 1.2 

 
 

 จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 

 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 
X ๑๐๐ 



- ๑๕ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสาร

ที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน 
รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตร 
- คู่มือการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประกอบด้วย 
  1) หลักสูตร กดต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
  2) หลักสูตรชัยยะข้ันพื้นฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 1.3 

3 หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการ
หลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการให้
ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
- ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของหน่วยศึกษาอบรม 
- รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอน 
ในแต่ละหลักสูตร 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 1.4 
เอกสารหมายเลข 1.5 

4 บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
จ าแนกตามหลักสูตร 
1.1 บัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.ประจ าปี 
      งบประมาณ พ.ศ.2560 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 
      2559 - 22 ก.พ.2560 เรียงล าดับที่สอบได้ 
1.2 บัญชีรายชื่อผู้ส าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ชัยยะข้ันพื้นฐาน 
      ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝึกอบรมระหว่างวันที่  
      24 ก.ค – 15 ก.ย.2560 เรียงล าดับที่สอบได้ 

แบ่งเป็น 
- หลักสูตร กดต. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ฝึกอบรม 
ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2559 – 22 ก.พ.2560 ผ่านเกณฑ์ 
มาตรฐานวิชาการ  ดังนี้ 
      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด       211   คน 
      สละสิทธิระหว่างการฝึกอบรม         1   คน 
      ส าเร็จการฝึกอบรม                 210   คน 
      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ       210   คน 
      ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ       -     คน 
 

เอกสารหมายเลข  
1.6 – 1.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



- ๑๖ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 - หลักสูตร ชัยยะขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24 ก.ค.– 15 ก.ย.2560 ผ่านเกณฑ ์
มาตรฐานวิชาการ  ดังนี้ 
      ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด       120   คน 
      สละสิทธิระหว่างการฝึกอบรม         1   คน 
      ส าเร็จการฝึกอบรม                 119   คน 
      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ       119   คน 
      ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ       -     คน 
- สรุปจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
ก าหนด รวมทัง้ 2 หลักสูตร  ดังนี้.- 
      ผู้เข้ารับการฝึกอบรม            จ านวนทั้งสิ้น    329   คน 
      ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ    จ านวน          329   คน 
      ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ  จ านวน            -     คน 
      คิดเป็นร้อยละ  100 
      คิดเป็น  5 คะแนน 

 

 
ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
5 คะแนน ร้อยละ 100 5 คะแนน บรรลุ 

 
การประเมินตนเอง 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ

ร้อยละ ๑๐๐ = ๕ 
ระดับ

คุณภาพ 
จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์ 

จ านวนทั้งหมด
   ๑๐๐ 

 
ผลลัพธ์ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ๓๒๙

๓๒๙
   ๑๐๐ 

 

100 5 ดีมาก 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. หน่วยมีการจัดหาครู/อาจารย์และวิทยากรภายนอกทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนถ่ายทอดความรู้และ
ทักษะในด้านวิชาชีพต ารวจ  
 ๒. จัดให้มกีิจกรรมจ าลองสถานการณ์ และการฝึกปฏิบัติงานจริงให้กับผู้ศึกษาอบรม 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. อุปกรณ์การฝึกมีไม่เพียงพอในการจัดการเรียนการสอน การฝึก และการสาธิตหรือจ าลอง

สถานการณ ์
2. อาคารที่พักผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีสภาพเก่า ช ารุด เนื่องจากสภาพการใช้งานที่ยาวนาน 



- ๑๗ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง ชนสรณ์  คงงาม 
๒. ร.ต.ท.กิ่งเพ็ชร  เพิ่มพูล 
๓. ส.ต.ต.เกียรติศักดิ์  ศรีคชา 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9244 7830 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง ด้วยการส ารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ ตั้งแต่ ๓-๖ เดือน  โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและ
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการ
สอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู ้ ที่
เกี่ยวข้อง 

กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ 
  ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกนหรือ
ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  
 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร ไม่มีในตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ 
และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามารวมกันได้ 
(๐.๕ คะแนน) 
 ๓. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ 
 ๕. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 



- ๑๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

  หมายเหตุ ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เก่ียวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา 
 ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 
 ๓. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู ้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ  

1) ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
2) ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน  
3) ด้านคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้องหลักสูตร นสต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2558 – 31 พ.ค.2559  

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้อง หลักสูตร นสต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2558 – 31 ต.ค.2559 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้องหลักสูตร ชัยยะขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 ส.ค.– 30 ก.ย.2559 

- แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บั งคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้องหลักสูตร กดต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2559 – 22 ก.พ.2560 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.1 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.2 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.3 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.4 
 



- ๑๙ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน  รายการเอกสารหลักฐาน  
2 แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

ของเครซี่ และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาด
ประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  
1) แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์
แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร ไม่มีใน
ตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่  
2) แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ 
ในกรณีที ่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช ้ส ูตรของทาโร      
ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน 
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามารวมกันได ้ 

- แบบประเมิน  หลักสู ตร  นสต.ประจ าปี งบประมาณ       
พ.ศ.2558 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2558 – 31 
พ.ค.2559 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 324 คน แบบ
ประเมินที่ได้รับกลับคืนมาในส่วนของผู้บังคับบัญชา  จ านวน 
179 ชุด และของผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 179 ชุด 

- แบบประเมินหลักสูตร นสต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2558 – 31 ต.ค.
2559 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 349 คน  แบบ
ประเมินที่ ได้ รับกลับคืนมาในส่วนของผู้บั งคับบัญชา        
จ านวน 187 ชุด และของผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 187 ชุด  

- แบบประเมินหลักสู ตร  ชั ยยะขั้ น พ้ืนฐาน  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 
30 ก.ย.2559 มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 120        
คน แบบประเมินที่ได้รับกลับคืนมาในส่วนของผู้บังคับบัญชา
ได้รับกลับคืนมา จ านวน 92 ชุด และของผู้เกี่ยวข้อง 
จ านวน 92 ชุด   

- แบบประ เมินหลั กสู ตร  กดต .ประจ าปี งบประมาณ        
พ.ศ.2560 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2559 – 22 
ก.พ.2560 ผู้ส าเร็จการฝึกอบรม จ านวน 210 คน     
แบบประเมินที่ได้รับกลับคืนมาในส่วนของผู้บังคับบัญชา 
จ านวน 138 ชุด และของผู้เกี่ยวข้อง จ านวน 138 ชุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.5 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.6  
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.7  
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.8 

 
 



- ๒๐ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 

- สรุปผลการประเมินหลักสูตร นสต.ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2558 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 มิ.ย.2558 – 31 พ.ค.
2559 มีผลการประเมินผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ 3.93 อยู่ใน
ระดับ ดี ผลการประเมินผู้เกี่ยวข้อง อยู่ที่ 3.96 อยู่ในระดับ 
ดี 

- แบบประเมินหลักสูตร นสต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2558 – 31 ต.ค.2559 มีผล
การประเมินผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ 3.98 อยู่ในระดับ ดี  ผลการ
ประเมินผู้เกี่ยวข้อง อยู่ที่ 3.74 อยู่ในระดับ ดี 

- แบบประเมินหลักสูตร ชัยยะขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 8 ส.ค. – 30 ก.ย.2559 
มีผลการประเมินผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ 4.17 อยู่ในระดับ ดี   
ผลการประเมินผู้เกี่ยวข้อง อยู่ที่ 3.76 อยู่ในระดับ ดี 

- แบบประเมินหลักสูตร กดต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ธ.ค.2559 – 22 ก.พ.2560 มีผล
การประเมินผู้บังคับบัญชาอยู่ที่ 4.07 อยู่ในระดับ ดี  ผลการ
ประเมินผู้เกี่ยวข้อง อยู่ที่ 3.79 อยู่ในระดับ ดี 

สรุป  
- ผลการประเมินภาพรวมผู้บังคับบัญชาทั้ง 4 หลักสูตร ผลการ
ประเมินอยู่ที่ 4.04 อยู่ในระดับ ดี 
- ผลการประเมินภาพรวมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 หลักสูตร ผลการ
ประเมินอยู่ที่ 3.74 อยู่ในระดับ ดี 

 
เอกสารหมายเลข 2.9 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.10 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.11 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.12 

4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ 
และสั่งการ  
- หนังสือน าเรียนผู้บังคับบัญชาเพ่ือพิจารณาผลการประเมินความ
พึงพอใจ ได้ดังนี.้-  
     1) ผลการประเมินภาพรวมผู้บังคับบัญชาทั้ง 4 หลักสูตร ผล
การประเมินอยู่ที่ 4.04 อยู่ในระดับ ดี 
     2) ผลการประเมินภาพรวมผู้เกี่ยวข้องทั้ง 4 หลักสูตร ผลการ
ประเมินอยู่ที่ 3.74 อยู่ในระดับ ดี 

สรุป ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมทั้ง 4 หลักสูตรอยู่ที่ 
3.89 คะแนน อยู่ในระดับ ดี 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.13 
 



- ๒๑ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
5 น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานต ้นส ังก ัดและผู ้ที ่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 
- รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม หลักสูตร 
กดต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม หลักสูตร 
นสต.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมการฝึกอบรม หลักสูตร 
กอป.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 2.14 
 

เอกสารหมายเลข 2.15 
 

เอกสารหมายเลข 2.16 

 
กระบวนการ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
5 ขั้นตอน 5 ขั้นตอน  5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย คะแนนเฉลี่ยความพึง
พอใจ 

คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

5 คะแนน 3.89 คะแนน  3.89 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
กระบวนการ+ผลลัพธ์ 

2 
ผลลัพธ์ 

๕ คะแนน 5 + 3.89 
2 

4.44 4.44 ดี 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงาน การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน           
การฝึกอบรมทุกหลักสูตร 
 3. มีการติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. งบประมาณที่ใช้ในการติดตามประเมินผลในกิจกรรม/โครงการ/การฝึกอบรมเป็นปริมาณมาก 
2. ผู้ประเมินส่งแบบประเมินกลับมีความล่าช้า 
3. ผู้ประเมินไม่ให้ความส าคัญในการจัดท าแบบประเมิน 
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ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
1. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง ณัฐชาภรณ์  โพธิ์ทอง 
๒. ร.ต.ท.หญิง จิณฆ์จุฑา  จันทรา 
3. ส.ต.ท.ปิยะพงษ์  พลเรียงโพน 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 6123 8724 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้
ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 
 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษาอบรม
ที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู ้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัด
ประชุมเชิงปฏิบัติการ มีการจัดท าโครงการ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอใน
การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมีหลายรูปแบบ เช่น 
 ๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning : PBL) 
 ๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 ๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 
 ๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study) 
 ๕. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
 ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 
 ๗. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
  ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
  ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๒. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
  ๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) 
     ๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้
ศึกษาอบรมเป็นส าคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
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 ๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
  ๔.๑ มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรม มีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
  ๔.๒ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จาก
ประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี ่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรม ที่ ใช้ในการ
ประเมิน 
 ๒. รายงานผลการด าเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่ก าหนด 
 ๓. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้ก าหนดขึ้นเพ่ือให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล 
 ๔. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศหรือ
เผยแพร่อย่างกว้างขวาง  

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก 

และหรือวิทยากร 
    ๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอบรม  (๐.๕ คะแนน)  
    ๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละ
หลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน) 
      ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยได้ด าเนินการฝึกอบรมและ
พัฒนาข้าราชการต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค ๒ และส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ จ านวน ๓ หลักสูตร ได้แก่  
      – หลักสูตร นสต.ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๓๐๐ คน  
(ลาออก ๒ ป่วย ๑) วันที่ ๑ ก.พ. ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๑   
      – หลักสูตร กดต.ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน ๒๑๒ คน 
วันที่ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙ – ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐ 
      – หลักสูตร ชัยยะข้ันพื้นฐาน ประจ าปี ๒๕๖๐ จ านวน  
๑๑๙ คน วันที่ ๒๔ ก.ค. – ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๐      
 

 

 

 

 

เอกสารหมายเลข ๓.๑ 
อนุมัติ ตร.ให้ด าเนินการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 

 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓.๒ 
ค าสั่งแต่งตั้งครู–อาจารย์ 

หลักสูตรต่าง ๆ 
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ข้อที่  ผลการด าเนินงาน  รายการเอกสารหลักฐาน  

 ซึ่งทุกหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
ส าคัญ  ดังนี้  
๑) ค าสั่งแต่งตั้งครู – อาจารย์ ประจ าแต่ละหลักสูตร แต่ละภาควิชา 
๒) หนังสือเชิญครู/อาจารย์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียม
ความพร้อมก่อนด าเนินการฝึกอบรม 
๓) รายงานการประชุมฯ พร้อมภาพถ่าย ในการประชุมเพ่ือ
รับทราบแนวทางและวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในแต่ละ
หลักสูตร 

เอกสารหมายเลข ๓.๓ 
หนังสือเชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ประชุม 

เอกสารหมายเลข ๓.๔ 
รายงานการประชุม 

 
 

2 หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก 
และหรือวิทยากร 
     ๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมใน
รายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
    ๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละ
หลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 
        มีการก าหนดให้อาจารย์ท าการวิ เคราะห์ผู้ เ รียนเป็น
รายบุคคล โดยอาจารย์ผู้สอนต้องสร้างเครื่องมือหรือแบบทดสอบ
หรือใช้วิธีการอ่ืนใด โดยให้มีความเหมาะสมกับเรื่องที่จะวิเคราะห์
ผู้เรียนในแต่ละด้าน เช่น การวัดความรู้ความสามารถ หรือความ
พร้อมด้านสติปัญญา ก็จะใช้ เครื่องมือหรือแบบทดสอบ ซึ่ ง
ครอบคลุมสาระหลัก ๆ ที่จะเรียนรู้สอดคล้องกับประเด็นที่จะวัด
หรือประเมินผู้เรียนในแต่ละด้าน และมีการก าหนดระดับอย่าง
ชัดเจน  จากนั้นสรุปผลการวิเคราะห์ แล้วน าผลการวิเคราะห์มา
พัฒนาปรับปรุงแผนการสอน โดยบันทึกลงในบันทึกหลังการสอน 
(ด้านวิธีการจัดการเรียนการสอน การใช้สื่อ การประเมินผล 
การเรียน เป็นต้น)  

เอกสารหมายเลข ๓.๕ 
ฐานข้อมูลผู้เข้ารับการ

ฝึกอบรม 
เอกสารหมายเลข ๓.๖ 

แผนการสอน 
เอกสารหมายเลข ๓.๗ 
แบบทดสอบผู้เรียน 

(ก่อนเรียน – หลังเรียน) 
เอกสารหมายเลข ๓.๘ 

บันทึกการสอน 

3 หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการ
จัดประสบการณท์ี่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญของครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และหรือวิทยากร 
   ๓.๑ ฝ่ายบริการการศึกษาฯ ได้จัดท า “คู่มือกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” โดยแจกจ่ายให้อาจารย์และ
ครูผู้สอนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญด้วยความเข้าใจ ถูกต้อง เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็น
ข้อมูลในการก าหนดนโยบายในปีถัดไป       
   ๓.๒ ครู/อาจารย์ จัดท าแผนการสอนตามแนวทางปฏิบัติของคู่มือ
กระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และจัดท าบันทึก
การสอนทุกวิชา 

เอกสารหมายเลข ๓.๙     
คูม่ือการเรียนการสอน 
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑๐ 
แผนการสอนและบันทึกการ

สอน 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
4 ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

     ๔.๑  มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพ
การศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผู้ศึกษา
อบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
     ๔.๒ มีการน าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม 
เพ่ือพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ (๐.๕ คะแนน) 
๑). ครู – อาจารย์ มีการประเมินความรู้ของผู้ศึกษาอบรม ก่อน
เรียน ระหว่างเรียน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละ
วิชา ทั้งภาควิชาการและการฝึก 
๒) รายงานผลการติดตามและประเมินผลการศึกษาตามคู่มือ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อโปรดทราบ และเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยน
การจัดการศึกษาให้มีความเหมาะสมต่อไป 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓.๑๑ 
แบบทดสอบความรู้ 

เอกสารหมายเลข ๓.๑๒ 
ผลการทดสอบความรู้ 

ภาควิชาการ 
 

5 ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้
และประสบการณ์จากข้อ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่น
ต่อไป 
       ในภาคบูรณาการ ได้จัดให้มีการประชุมเตรียมความพร้อม 
โดยน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการฝึกอบรม มาปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เพื่อใช้ในภาคบูรณาการ และใช้
เป็นแนวทางในรุ่นต่อไป 
 
 

เอกสารหมายเลข ๓.๑๓ 
หนังสือเชิญประชุม และ

รายงานการประชุมฯ เตรียม
ความพร้อมก่อนการเรียน 

การสอน 

เอกสารหมายเลข ๓.๑๔ 
รายงานการประชุมฯ หลังการ

เรียนการสอน 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน 5 ขั้นตอน 5 คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. หน่วยได้มีการจัดเก็บและรวบรวมระเบียบ/คู่มือการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตร รวมทั้งเอกสาร
การอนุมัติให้เปิดการฝึกอบรมทุกหลักสูตรที่มีการฝึกอบรมในแต่ละปีงบประมาณไว้ เพ่ืออ านวยความสะดวก
แก่ครู – อาจารย์ ในการท าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตร
การศึกษาอบรม  
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
 ๒. หน่วยมีการประชุมเตรียมความพร้อมและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วน
ของด้านงานวิชาการและฝ่ายปกครองก่อนการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร 
 ๓. ครู/อาจารย์มีการประเมินการเรียนของผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระหว่างศึกษาอบรม 
 ๔. หน่วยฝึกอบรมมีการวัดผลผลการเรียนรู้ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมและแจ้งผลการวัดผลให้ทราบ  
เพ่ือให้ผู้ศึกษาอบรมได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองและเป็นแนวทางในการจัดรูปแบบการสอนของอาจารย์ 
 ๕. หน่วยได้มี “คู่มือกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ” แจกจ่ายให้อาจารย์
และครูผู้สอนใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญด้วยความเข้าใจ ถูกต้อง  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน  
 ๖. ครู – อาจารย์ มีความรู้ความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างดี เน้น
ให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงในการจัดกิจกรรมภาคบูรณาการ 
 ๗. ครู/อาจารย์มีการบูรณาการความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
จริงโดยจัดให้มีการจ าลองสถานการณ์เป็นกรณีศึกษาจัดให้มีสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ เช่น ความผิดเกี่ยวกับ
ทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา, ความผิดตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญาต่าง ๆ, การตรวจสถานบริการ
และสถานบันเทิง, ยาเสพติด, การใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต ารวจ, ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ และการตั้งจุดตรวจ 
จุดสกัด ซึ่งในแต่ละสถานการณ์ผู้ศึกษาอบรมจะต้องใช้ความรู้และทักษะในวิชาต่าง ๆ มาแก้ไขสถานการณ์  
รวมทั้งมีการฝึกให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติงานจริง  เช่น ฝึกเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ  การเขียน
บันทึกจับกุม  เป็นต้น 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 ๑. ระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานเอกสาร เช่น ระเบียบงานสารบรรณ การเขียน
รายงานในหน้าที่ต ารวจ  การเขียนบันทึกการจับ/การตรวจค้น หรือการเขียนประจ าวันต่าง ๆ มีน้อยเกินไป 
อาจท าให้ไม่เพียงพอในการที่นักเรียนนายสิบต ารวจจะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องครบถ้วน 
 ๒. ในปัจจุบันสถานีต ารวจใช้การบันทึกในระบบ CRIME ซึ่งนักเรียนนายสิบต ารวจได้เรียนรู้แต่เพียง
ภาคทฤษฎี และดูตัวอย่างจากที่อาจารย์ผู้สอนน ามาให้ดูเท่านั้น  แต่มิได้มีการทดลองปฏิบัติจริง ก่อนการไป
ฝึกหัดปฏิบัติราชการ  เนื่องจากขาดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในระบบ CRIME จึง
ควรจัดให้มีคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพ่ือให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในระบบ รู้ถึงปัญหาและวิธี
แก้ปัญหาเบื้องต้นต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ การฝึกหัดการใช้ระบบจริงเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับระบบการ
ท างาน  สามารถประยุกต์และพัฒนางานต ารวจให้ดียิ่งขึ้นได้  
 ๓. เนื่องจากเขตพ้ืนที่ของต ารวจภูธรภาค ๒ มีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชา พม่า ลาว อีกทั้งมี
แรงงานเพ่ือนบ้านอยู่เป็นจ านวนมาก จึงควรจัดให้มีเสริมความรู้ด้านภาษาอาเซียน นอกเหนือจากวิชา
ภาษาอังกฤษ 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. อจ.(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง แสงรวี  สาระปรุง 
๒. พ.ต.ท.หญิง ปณิตา  ศรศรี 
๓. พ.ต.ต.หญิง เปมิกา  วิวัฒน์พงษ์พันธ์ 
4. ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  กันหะสุต 
5. ร.ต.ท.นาถพล  จันทรังษี 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9746 8157 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์  :  เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิต
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี 

วิธีค านวณ 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  ๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครู
ฝึกทั้งหมด  
  ๒. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มา
ช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
  ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
  4. รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรมและ
หรือสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   
                 จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

X ๑๐๐ 



- ๒๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ จ านวนและรายชื ่องานว ิจ ัย  และหรือนว ัตกรรม และหรือ

สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด  
     ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ศฝร.ภ.2 ได้ด าเนินการจัดท า
งานวิจัย จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้.- 

1. งานวิจัย เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและการ
คุ้มครองชาติพันธุ์ของคนไทยพลัดถิ่น 

2. งานวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ
ต ารวจในสังกัดศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

3. งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าว
เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาชญากรรมต่อต ารวจในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4.1 
 

เอกสารหมายเลข 4.2 
 

เอกสารหมายเลข 4.3 

2 จ านวนและบ ัญช ีรายชื ่อคร ู/อาจารย ์ และคร ูฝ ึกทั ้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงาน 
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์   
และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป 

- บัญชีรายชื่อครู อาจารย์ และครูฝึกในสังกัด ศฝร.ภ.2  

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 4.4 

3 โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ 

- โครงการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
ของ ศฝร.ภ.2   

 
 

เอกสารหมายเลข 4.5 

4 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดท า
งานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 

- หนังสือน าเรียน ผบก.ศฝร.ภ.2 เพื่อทราบผลการจัดท า
งานวิจัยของครู อาจารย์ และครูฝึกในสังกัด ศฝร.ภ.2  

 
 

เอกสารหมายเลข 4.6 

 
การประเมินตนเอง 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบร้อยละ ๑๐ = ๕ 
ระดับ

คุณภาพ 
จ านวนงานวิจัย 

จ านวนครูอาจารย์และครูฝึก
   ๑๐๐ 

 
ผลลัพธ์ 

ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค ๒ 

๓

๒๒
   ๑๐๐ 

 

13.63 5 ดีมาก 



- ๒๙ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย การประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. หน่วยส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ได้จัดท านวัตกรรม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เอกสารประกอบการสอนเป็น 

อย่างดี  
๒. ครู/อาจารย์ มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการจัดท างานวิจัย และเอกสารประกอบการสอนเพ่ือ

เพ่ิมทักษะให้ผู้เรียน  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการท างานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ หรือเอกสาร

ประกอบการสอน 
2. ครู/อาจารย์ และครูฝึกบางส่วนยังขาดความรู้ในการท าวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ในการ

จัดการเรียนการสอน 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์  
               ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. อจ.(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง แสงรวี  สาระปรุง 
๒. พ.ต.ท.หญิง ปณิตา  ศรศรี 
๓. พ.ต.ต.หญิง เปมิกา  วิวัฒน์พงษ์พันธ์ 
4. ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  กันหะสุต 
5. ร.ต.ท.นาถพล  จันทรังษี 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9746 8157 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์  :  เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัย
และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การป้องกันหรือ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการ
เผยแพร่สู่สาธารณะและหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

วิธีค านวณ 

 
 
 

 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

                                 จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 
                              

X 100 



- ๓๐ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด  
  ๒. จ านวนและบัญชีรายชื ่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที ่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  
 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  
 ๕. ชื่อหน่วยงานและปีที่น างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรมทั้งนี้ให้ แสดงข้อมูลที่ระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็นผล
จากงานวิจัยไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ จ านวนและรายชื่ องานวิจัย  และหรือนวัตกรรม และหรือ

สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกท้ังหมด  
- งานวิจัย เรื่อง ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิและการ

คุ้มครองชาติพันธุ์ของคนไทยพลัดถิ่น 
- งานวิจัย เรื่อง แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ

ต ารวจในสังกัดศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
- งานวิจัย เรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ข่าว

เกี่ยวกับการกระท าความผิดอาชญากรรมต่อต ารวจในเขต
พ้ืนที่เทศบาลเมืองบ้านสวน อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

 
 

เอกสารหมายเลข 5.1 
 

เอกสารหมายเลข 5.2 
 

เอกสารหมายเลข 5.3 

2 จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที ่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั ้งแต่ ๖ เดือน  
ขึ้นไป 

- บัญชีรายชื่อครู อาจารย์ และครูฝึกในสังกัด ศฝร.ภ.2 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 5.4 



- ๓๑ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
3 โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ

หรือสิ่งประดิษฐ์ 
- โครงการจัดท างานวิจัย นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์

ของ ศฝร.ภ.2 

 
 

เอกสารหมายเลข 5.5 

4 เอกสารหลักฐานที ่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจ ัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

- หนังสือ ศฝร.ภ.2 น าส่งการเผยแพร่เอกสารงานวิจัย 
จ านวน 3 เรื่อง 

- หนังสือรับรองการใช้งานวิจัยจาก บก.ฝรก. 

 
 

เอกสารหมายเลข 5.6 
 

เอกสารหมายเลข 5.7 

 
การประเมินตนเอง 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน  
ใช้บัญญัติไตรยางศ์
เทียบร้อยละ ๕ = ๕ 

ระดับ
คุณภาพ 

จ านวนงานวิจัย 

จ านวนครูอาจารย์
   ๑๐๐ 

 
ผลลัพธ์ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ๓

๒๒
   ๑๐๐ 

 

13.63 5 ดีมาก 

 
ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. ครู/อาจารย์ และครูฝึกให้ร่วมมือในท างานวิจัยเป็นอย่างดี 
๒. ครู/อาจารย์มีความตั้งใจในการท าวิจัย 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ครู/อาจารย์และครูฝึกจัดท าเฉพาะงานวิจัย ไม่ได้มกีารท านวัตกรรม 
2. การเผยแพร่อยู่ในวงจ ากัดภายในหน่วยฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติเท่านั้น 

 
 
 
 
 
 



- ๓๒ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งช้ีที่ 6  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ 
           พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. อจ.(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.สินาท  โสตถิปิณฑะ 
2. พ.ต.ท.เทพชัย  วิถีธรรมศักดิ์ 
3. พ.ต.ท.สมศักดิ์  รอดงาม 
4. พ.ต.ต.สมดุล  ด าทองสุก 

โทรศัพท์ : 0 3827 8201 โทรศัพท์ : 09 5112 4595 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชน 

 ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรม ที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 

 อาจารย ์หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง 
ที่ใช้ค าสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ 

 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี 
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มีระยะเวลาใน
การฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป 

 โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้
จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของ งาน
บริการวิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่างๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้
เกิดความสงบสุข/ลดปัญหาอาชญากรรม 

 โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการหรือ
กิจกรรมบริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่างๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของ
ตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพ่ือพัฒนาความสามารถของชุมชน ใน
ด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภทต่างๆ  
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 



- ๓๓ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 ๒. มีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา 
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลลัพธ์ 
 วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบก าหนด ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้นับ
เฉพาะ ที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น
ไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ 
๖ เดือนขึ้นไป 
 ๒. การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรม
ย่อยแทนการนับโครงการได้ 
 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ผลรวมจ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 
   ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

                         จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 



- ๓๔ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๖. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ
ตามโครงการ 
 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ 
 

มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
- โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 

เอกสารหมายเลข 6.1 
2 
 
 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ 
2.1 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 40/2560 ลง 10 ก.พ.2560 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะท างานตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
2.2 รายงานการประชุมคณะท างานครั้งที่ 1/2560 
2.3 รายงานการประชุมคณะท างานครั้งที่ 2/2560 
2.4 บัญชีรายชื่อครู/อาจารย์และครูฝึกในสังกัด ศฝร.ภ.2  
2.5 แผนการด าเนินงานตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคม  

       กิจกรรมการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในปีงบประมาณ   
พ.ศ.2560 จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้.-  

1. วันที่ 22 ก.พ.2560 บริการวิชาการแก่เจ้าหน้าที่ศาล 
แขวงจังหวัดชลบุรี   

2. วันที่ 10 มี.ค.2560 บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียน 
เทศบาลชลราษฎร์นุเคราะห์  ต.บางปลาสร้อย จ.ชลบุรี  

3. วันที่ 9 และ 11 พ.ค.2560 บริการวิชาการแก่นักศึกษา 
ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัย 
อาชีวศึกษาชลบุรี อ.เมือง  จ.ชลบุรี   

4. วันที่ 21 - 22 มิ.ย.2560 บริการวิชาการแก่นักเรียน   
5.          โรงเรียนเทศบาลดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)   
6.          โดยนักงานเทศบาลต าบลดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี   

     5. วันที่ 4 ก.ค.2560 บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียน 
         วัดพระประทานพร ต.สุรศักดิ์  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  
     6. วันที่ 23 ส.ค.2560 บริการวิชาการแก่นักเรียนโรงเรียน 
         บ้านสวนอุดมวิทยา โดยส านักงานเทศบาลเมืองบ้านสวน 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.2 
 

เอกสารหมายเลข 6.3 
เอกสารหมายเลข 6.4 
เอกสารหมายเลข 6.5 
เอกสารหมายเลข 6.6  

 
 

เอกสารหมายเลข 6.7  
 

เอกสารหมายเลข 6.8  
 

เอกสารหมายเลข 6.9  
 
 

เอกสารหมายเลข 6.10 
 
 

 เอกสารหมายเลข 6.11 
 

เอกสารหมายเลข 6.12 



- ๓๕ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
3 มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือ

วิชาชีพที ่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

1. รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 3/2560 
2. รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 4/2560 
3. รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานด้านการ

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 

4. รายงานผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ 6 
รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.13 
เอกสารหมายเลข 6.14 
เอกสารหมายเลข 6.15 

 
 

เอกสารหมายเลข 6.16 
 

4 มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตาม
โครงการ 

1. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ในวันที่ 22 ก.พ.2560 ณ ศาลแขวงจังหวัดชลบุรี  

2. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ในวันที่  10 มี .ค.2560 ณ โรงเรียนเทศบาล       
ชลราษฎร์นุเคราะห์   

3. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ในวันที่ 9 และ 11 พ.ค.2560 ณ สถาบันการ
อาชีวศึกษาภาคตะวันออก วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี       

4. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ในวันที่  21 - 22 มิ.ย.2560 ณ โรงเรียนเทศบาล
ดอนหัวฬ่อ 1 (บ้านมาบสามเกลียว)        

5. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ในวันที่ 4 ก.ค.2560 ณ โรงเรียนวัด 
พระประทานพร    

6. รายงานผลการด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการแก่ชุมชน 
สังคม ในวันที่ 23 ส.ค.2560 ณ โรงเรียนบ้านสวนอุดม
วิทยา 
 
 
 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.17 
 

เอกสารหมายเลข 6.18 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.19 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.20 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.21 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.22 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
5 มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่

ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
- รายงานสรุปผลการด าเนินกิจกรรมตามโครงการบริการวิชาการ

ในภาพรวมของหน่วย 
- สรุปผลการประเมินทั้ง 6 กิจกรรม มีผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 

4.12 คะแนน 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 6.23 
 

เอกสารหมายเลข 6.24 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กระบวนการ  

เป้าหมาย  ผลการประเมินตนเอง  คะแนน  การบรรลุเป้าหมาย  
 ๕ ขั้นตอน  5 คะแนน  5 คะแนน  บรรลุ   

 ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินเมื่อใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

ร้อยละ ๒๐ = ๕ 
จ านวนกิจกรรม 

จ านวนครูอาจารย์ ครูฝึก
   ๑๐๐ 

 
ผลลัพธ์ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ๖

๒๒
   ๑๐๐ 

 

27.27 ๕ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ กระบวนการ+ผลลัพธ์ 
2 

ผลลัพธ์ 

๕ คะแนน 5 + 5 
2 

5 5 ดีมาก 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง  
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการให้บริการวิชาการแก่เยาวชน ชุมชน สังคม  
 ๒. องค์กรภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการของ ศฝร.ภ.2 อย่างต่อเนื่อง 
 3. บุคลากรด้านครูอาจารย์และครูฝึกมีความรู้ความสามารถในการให้บริการทางวิชาการเป็นอย่างดี  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ  

1. การให้บริการวิชาการในเชิงรุกมีข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ และระยะเวลาในการด าเนินการ  
2. การด าเนินกิจกรรมบริการวิชาการอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะในส่วนพื้นที่ใกล้เคียง ศฝร.ภ.2 เท่านั้น 
3. ระยะเวลาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมมีจ ากัดเมื่อเทียบกับจ านวนบุคลากร 



- ๓๗ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 7  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. อจ.(สบ 3)กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง วิไล  เครือแตง 
2. พ.ต.ท.หญิง กรนกดารา  รดาวดีกิรติ 
3. ร.ต.ท.หญิง ชนิษฎา  อุดมพร 
4. ร.ต.อ.วุทธ  สรรพ์วราภภิู 

โทรศัพท์ : 0 3827 8201 โทรศัพท์ : 09 4498 7698 
E-mail : wilai_hotmail.com E-mail : wilai_hotmail.com 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก
ประการหนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคม
ในหน่วยศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่ น่าศรัทธา และเป็นที่
ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ที่จริงใจได้ ต่อเนื่องมั่นคง
และยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได ้

กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   
 ๒. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 ๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม   
 ๔. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  
มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ผลลัพธ์ 
 วิธีค านวณ 
 
 
 
 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

                   จ านวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 



- ๓๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

  
 หมายเหตุ การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้
สามารถนับกิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕  

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

ที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน สังคม หรือประเทศ 
อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิงประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ 
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
๖. จ านวนและบัญชีรายชื ่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที ่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม

ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

๗. จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนบุคลากรที่มาช่วย
ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์

ศิลปวัฒนธรรม   
1) โครงการ อนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบ า รุงและเสริมสร้าง

เอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม  
2) แต่ งตั้ ง คณะท า งานตามโครงการ  อนุ รั กษ์  พัฒนา 

ทะนุบ ารุง และเสริมสร้างเอกลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม 
3) รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 1/2560 แผนการ

ด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม 

 

 
 

เอกสารหมายเลข 7.1 
 

เอกสารหมายเลข 7.2 
 

เอกสารหมายเลข 7.3 
เอกสารหมายเลข 7.4 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
2 มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง

เอกลักษณศ์ิลปวัฒนธรรม  
1) รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 2/2560 
2) มอบหมายหน้าที่พิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรพิทักษ์สันติ 

วันที่ 19 ก.ย.2559 
3) มอบหมายหน้าที่พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่อง

ในวันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวฯ 

4) มอบหมายหน้าที่พิธีท าบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันต ารวจ วันที่ 
13 ต.ค.2559 

5) มอบหมายหน้าพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องใน
วันคล้ายวันสรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
จุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ต.ค.
2559 

6) มอบหมายหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแสดงความร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช วันที่ 2 พ.ย.2559 

7) มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญ
กุศลปัญญาสมวาร(50วัน) เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 2 
ธ.ค.2559 

8) มอบหมายหน้าที่เข้าร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลสตมวาร เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช วันที่ 20 ม.ค.2560 

9) ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 46/2560 เรื่อง ให้ข้าราชการต ารวจ
เดินทางไปราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
ที่มาถวายบังคมพระบรมศพฯ ระหว่างวันที่ 11 – 19 
ก.พ.2560ณ บริเวณพ้ืนที่ท้องสนามหลวง  

10)โครงการสานต่อต้นไม้ของพี่สู่น้อง  
11)มอบหมายหน้าที่กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา 

วันที่ 11 ก.พ.2560 ณ วัดนอก อ.เมือง จ.ชลบุรี 
12)โครงการออมทรัพย์วันละบาท 
13)มอบหมายพิธีไหว้ครู หลักสูตร นสต.วันที่ 2 มี.ค.2560 
14)โครงการท าบุญตักบาตรของข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับ 

การฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
15)พิธีรดน้ าขอพรผู้ใหญ่ ในวันที่ 11 เม.ย.2560  

 
 

เอกสารหมายเลข 7.5 
เอกสารหมายเลข 7.6 

 
เอกสารหมายเลข 7.7 

 
 

เอกสารหมายเลข 7.8 
 

เอกสารหมายเลข 7.9 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 7.10 
 
 

เอกสารหมายเลข 7.11 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 7.12 
 
 

เอกสารหมายเลข 7.13 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 7.14 
เอกสารหมายเลข 7.15 

 
เอกสารหมายเลข 7.16 
เอกสารหมายเลข 7.17  
เอกสารหมายเลข 7.18  

 
เอกสารหมายเลข 7.19  
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน  

 16)โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ กิจกรรมเวียนเทียน 
เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 10 พ.ค.2560 

17)กิจกรรม 5 ส เดือน พ.ค.2560 
18)โครงการศาสนิกสัมพันธ์ภูธร 2 วันที่ 5 – 9 และ 12 มิ.ย.

2560 
19)มอบหมายหน้าที่สืบสานวัฒนธรรม ศฝร.ภ.2 วันที่ 7 ก.ค.

2560 ณ วัดชมพูแก้ว ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี 
20)มอบหมายหน้าที่ในโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลน ในวันที่ 

10 ส.ค.2560 ณ พื้นท่ีป่าชายเลน ต.เสม็ด อ.เมือง  
จ.ชลบุร ี

21)พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดลวันที่ 23 ก.ย.2560 

เอกสารหมายเลข 7.20 
 

เอกสารหมายเลข 7.21 
เอกสารหมายเลข 7.22 

 
เอกสารหมายเลข 7.23 

 
เอกสารหมายเลข 7.24 

 
 

เอกสารหมายเลข 7.25 
 

3 มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   

1) รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 3/2560 
2) รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 4/2560  
3) รายงานการประชุมติดตามการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 7.26 
เอกสารหมายเลข 7.27 
เอกสารหมายเลข 7.28 

4 มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ
สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการ
ตามโครงการ 

1) รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 5/2560 
2) รายงานการประชุมคณะท างาน ครั้งที่ 6/2560 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 7.29 
เอกสารหมายเลข 7.30 

5 มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณศ์ิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 

1) รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการอนุรักษ์ พัฒนา 
ทะนุบ ารุงและเสริมสร้างเอกลักษณ์ฯ 

2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจข้าราชการต ารวจใน
สังกัด ศฝร.ภ.2 ต่อโครงการอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบ ารุงและ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ 

 

 
 

เอกสารหมายเลข 7.31 
 

เอกสารหมายเลข 7.32 
 

 
 
 
 



- ๔๑ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
เกณฑ์การให้คะแนน 
กระบวนการ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน 5 5 คะแนน บรรลุ  

 
ผลลัพธ์ 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมินเมื่อใช้
บัญญัติไตรยางศ์เทียบ 

ร้อยละ ๒๐ = ๕ 
จ านวนกิจกรรม 

จ านวนบุคลากรทั้งหมด
   ๑๐๐ 

 
ผลลัพธ์ 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ๒๐

๙๖
   ๑๐๐ 

 

20.83 ๕ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ 
กระบวนการ+ผลลัพธ์ 

2 
ผลลัพธ์ 

๕ คะแนน 5 + 5 
2 

5 5 ดีมาก 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. หน่วยให้ความส าคัญในการด าเนินกิจกรรมในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมโดยการร่วมกับชุมชนใน

เขตพ้ืนที่อยู่เสมอ 
๒. ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ต้องด าเนินการมีจ านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาจ ากัด 
2. ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรมค่อนข้างมีจ ากัด  

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๔๒ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 8 ครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(ฝอ.)ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 
3. ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ 
2. ร.ต.ท.หญิง รัชนี  เปรมเจริญ 
3. ด.ต.หญิง ปัญญาพร  พุทธสนั่น 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9765 4241 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 
วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ 
และครูฝึกให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น 
และได้มีการน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน 

วิธีค านวณ 

 
 
 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
  ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ ๕ คะแนน 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
  1.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 
- จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ

ตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 

-  จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์เช่น 
ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า          
  3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาขยายผล  
  4. แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 

 
 
 
 

 

ผลรวมจ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล 

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 
   
 
                              

X 100 



- ๔๓ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 

- โครงการอบรม สัมมนา ที่ส่งข้าราชการต ารวจเข้ารับการเพ่ิมพูน
ความรู้ประสบการณ์ ดังนี้.- 
1.1  การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี

(Tactical Combat & Casualty Care2TCCC) รุ่นที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 28 พ.ย. - 2 
ธ.ค.2559  ณ ฝรก. (หนองสาหร่าย) 

1.2 การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน รุ่นที่ 1 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12 - 23 
ธ.ค.2560 ณ ฝรก. (หนองสาหร่าย) 

1.3 โครงการสัมมนาฝ่ายปกครองและครูฝึก เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ     
พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ม.ค.2560 

1.4  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
ด้านการทดสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง ส าหรับ   
สรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจ (ระหว่างวันที่ 22 - 24 
มี.ค.2560) 

1.5  การฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์จ าลอง
ส าหรับครูฝึก (Reality Scenario) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่   
27 - 31 มี.ค.2560 ณ บก.ฝรก. 

1.6 การฝึกอบรมตามโครงการสร้างวิทยากรด้านจริยธรรม 
คุณธรรมและจรรณยาบรรณต ารวจ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 19 - 21 เม.ย.2560 

1.7 การฝึกอบรมวิธีการดูแลเหยื่อจากคดีอาญา โดยเฉพาะคดี 
เกี่ยวกับการล่วงละเมิดทางเพศ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.
2560  

1.8 การฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจด้านการ
สืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พ.ค.2560 

1.9 การฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่อนุศาสนาจารย์ ประจ า
หน่วย ระหว่างวันที่ 17 - 19 พ.ค.2560 

1.10 โครงการสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร นสต.(ระยะเวลา
ฝึกอบรม 18 เดือน) ระหว่างวันที่ 5 - 7 มิ.ย.2560 

1.11 โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิ.ย.
2560 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.1 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.2 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.3 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.4 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.5 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.6 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.7 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.8 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.9 
 

เอกสารหมายเลข 8.10 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.11 
 
 



- ๔๔ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 1.12 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงคู่มือต ารวจ
หลักสูตร นสต. (ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 เดือน) และ
พัฒนากระบวนการจัด การเรียนการสอน ครู - อาจารย์ และ
ครูฝึกของหน่วยฝึกอบรมในสังกัด ตร. 29 – 31 ส.ค.2560 

-  โครงการอบรม/สัมมนาทีห่น่วยจัดท าขึ้นเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ
ก าลังพลในสังกัด ศฝร.ภ.2 จ านวน 3 โครงการ ดังนี้.- 
1.13 โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม  
1.14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงบประมาณฯ 

ศฝร.ภ.2 ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธ.ค.2559 
1.15 โครงการสัมมนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน ศฝร.ภ.2 วันที่ 14 ก.ย.2560 
 

เอกสารหมายเลข 8.12 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.13 
เอกสารหมายเลข 8.14 

 
เอกสารหมายเลข 8.15 

2 เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2560 
2.1 บัญชีสรุปการเพ่ิมพูนความรู้ครู/อาจารย์ และครูฝึก ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 
2.2 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 302/2559 ลง 25 พ.ย.2559  เรื่องให้

ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการ
ปฐมพยาบาลทางยุทธวิธี(Tactical Combat & Casualty  
Care2TCCC) รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.- 2 ธ.ค.2559 ณ ฝรก. (หนองสาหร่าย) 
จ านวน 1 นาย คือ ร.ต.อ.หญิง รุจวิภา  กลิ่นอุบล  

2.3 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 312/2559 ลง 8 ธ.ค.2559 เรื่องให้
ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมครูฝึกการควบคุมฝูงชน      
รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 12 - 
23 ธ.ค.2559 ณ ฝรก. (หนองสาหร่าย) จ านวน 1 นาย คือ       
พ.ต.ต.สมชาย ชัยคณานุกุล 

2.4 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 10/2560 ลง 11 ม.ค.2560 เรื่อง ให้
ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมโครงการสัมมนาฝ่ายปกครองและครู
ฝึก เพ่ือเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรมหลักสูตร  นสต.   
พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 16 - 19 ม.ค.2560 จ านวน       
3 นาย ดังนี้ 

         1) พ.ต.ท.สฐิระพงศ์  ไชยชาญสกูล 
         2) พ.ต.ต.สมควร  กริ่มกราย 
         3) ร.ต.ท.สิรภพ  เงินดี 
 
 

 
เอกสารหมายเลข 8.16 

 
เอกสารหมายเลข 8.17 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.18 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 8.19 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 2.5 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 65/2560 ลง 11 ม.ค.2560 เรื่อง ให้
ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมโครงการเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรด้านการทดสอบความเหมาะสมกับ
ต าแหน่งส าหรับสรรหาบุคคลเข้ารับราชการต ารวจ ระหว่าง
วันที่ 22 - 24 มี.ค.2560 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 

         1) พ.ต.ท.เทพชัย  วิถีธรรมศักดิ์ 
         2) พ.ต.ท.สฐิระพงศ์  ไชยชาญสกุล 
         3) พ.ต.ต.สมชาย  ชัยคณานุกูล 
2.6 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 66/2560 ลง 25 ม.ค.2560 เรื่อง ให้

ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมการสร้างสถานการณ์
จ าลองส าหรับครูฝึก (Reality Scenario) รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 
27 - 31 มี.ค.2560 จ านวน 2 นาย ดังนี้ 

          1) ร.ต.อ.วุทธ  สรรพ์วราภิภู  
          2) ด.ต.สุธีพัฒน์ ภูซวง 
2.7 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 86/2560 ลง18  เม.ย.60  เรื่องให้

ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการสร้าง
วิทยากรด้านจริยธรรม คุณธรรม และจรรณยาบรรณต ารวจ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 19 - 21 เม.ย.
2560 จ านวน 1 นาย คือ ร.ต.อ.หญิง ชนิษฏา  อุดมพร  

2.8 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 72 /2560 ลง 31 มี.ค.2560 เรื่อง ให้
ข้าราชการต ารวจเข้ารับการการฝึกอบรมการฝึกอบรมวิธีการ
ดูแลเหยื่อจากคดีอาญา โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวกับการล่วงละเมิด
ทางเพศ ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย.2560 จ านวน 1 นาย คือ     
พ.ต.ท.สินาท  โสตถิปิณฑะ 

2.9 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 92/2560 ลง 28 เม.ย.2560 เรื่อง ให้
ข้าราชการต ารวจเข้ารับการการฝึกอบรม ตามโครงการ
ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับข้าราชการต ารวจด้านการ
สืบสวนสอบสวนและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พ.ค.2560 จ านวน 2 นาย 

         1) ร.ต.อ.ณรงค์ศักดิ์  กัณหะสุต 
         2) ร.ต.ท.นาถพล  จันทรังษี 
2.10 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 108/2560 ลง 16 พ.ค.2560  เรื่อง 

ให้ข้าราชการต ารวจเข้ารับการฝึกอบรมผู้ทรงคุณวุฒิท าหน้าที่
อนุศาสนาจารย์ประจ าหน่วย ระหว่างวันที่ 17 - 19 พ.ค.
2560 จ านวน 1 ราย คือ.- พ.ต.ต.สมควร  กริ่มกราย 
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- ๔๖ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 2.11 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 128/2560 ลง 31 พ.ค.2560  เรื่อง 
ให้ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมสัมมนาเพ่ือปรับปรุงหลักสูตร 
นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม 18 เดือน) ระหว่างวันที่ 5 - 7 
มิ.ย.60 จ านวน 3 นาย ดังนี้ 

         1) พ.ต.ท.สินาท  โสตถิปิณฑะ 
         2) พ.ต.ท.หญิง วิไล  เครือแตง 
         3) พ.ต.ท.หญิง แสงรวี  สาระปรุง 
2.12 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 686/2560 ลง 15 มิ.ย.2560 เรื่อง 

ให้ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการเป็นวิทยากร
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจราจร ระหว่างวันที่ 19 - 22 มิ.ย.
2560 จ านวน 1 นาย ดังนี้ คือ ด.ต.สุธีพัฒน์  ภูซวง  

2.13 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 218/2560 ลง 25 ส.ค.2560  เรื่อง 
ให้ข้าราชการต ารวจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
ปรับปรุงคู่มือต ารวจหลักสูตร นสต. (ระยะเวลาฝึกอบรม   
18 เดือน) และพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน    
ครู - อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในสังกัด
ส านักงาน ตร. ระหว่างวันที่ 29 - 31 ส.ค.2560 จ านวน  
3 นาย ดังนี้.-  

           1) พ.ต.ท.สินาท  โสตถิปิณฑะ  
           2) พ.ต.ท.หญิง วิไล  เครือแตง  
           3) พ.ต.ท.หญิง แสงรวี  สาระปรุง  
2.14 ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 227/2560 ลง 8 ก.ย.2560 เรื่อง ให้

ข้าราชการต ารวจเดินทางไปราชการโครงการฝึกอบรมการ
สร้างสถานการณ์จ าลองส าหรับครูฝึก( Reality Scenario) 
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 11 – 15 ก.ย.2560 ณ บก.ศฝร.ดังนี้ 

       1) พ.ต.ต.สมชาย  ชัยคณานุกูล 
       2) ร.ต.ท.นาถพล  จันทรังษ ี
2.15 บัญชีรายชื่อผู้ เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม  
2.16 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากร

ด้านงบประมาณ การเงินและพัสดุ ศฝร.ภ.2 ระหว่างวันที่        
21 – 23 ธ.ค.2560 จ านวน 1 ชุด 

2.17 บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 วันที่ 14 ก.ย.
2560   
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- ๔๗ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
3 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาเผยแพร่  

3.1 บัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ศฝร.ภ.2 ประจ าปี
งบประมาณ 2560 จ านวน 22 นาย 

3.2 บันทึกการสอนของครู /อาจารย์ และครูฝึก จ านวน      
22 นาย  

 
เอกสารหมายเลข 8.33 

 
เอกสารหมายเลข 8.34 

4 แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการน าความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอน 
     - แผนการสอนของครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการพัฒนา
และน าความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาในรายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่สอน จ านวน 22 นาย 

 
 

เอกสารหมายเลข 8.35 
 

 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 

หน่วยงาน 

ผลการด าเนนิงาน  
ใช้บัญญัตไิตรยางศ์เทียบ

ร้อยละ ๑๐๐ = ๕ 
ระดับ

คุณภาพ 
จ านวนครูอาจารย์ที่พัฒนา 

จ านวนครูอาจารย์ทั้งหมด
   ๑๐๐ 

 
ผลลัพธ ์

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ๒๒

๒๒
   ๑๐๐ 

 

100 5 ดีมาก 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ  

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. หน่วยให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมในการพัฒนาครู อาจารย์ และครูฝึกของหน่วย 
2. ครู/อาจารย์ให้ความส าคัญและความร่วมมือในการเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาเป็นอย่างดี 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดงบประมาณในการฝึกอบรมและสัมมนาให้แก่ครู อาจารย์ และครูฝึก 
2. จ านวนผู้เข้ารับการอบรม(ที่นั่ง)ที่จัดสรรให้หน่วยศึกษาอบรมมีจ านวนน้อย 
 
 
 
 



- ๔๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งช้ีที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(ฝอ.)ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 
3. ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ 
2. ร.ต.ต.มนัส  เปรมวังศรี 
3. ส.ต.ต.พีรวิชญ์  สภุรัตน์ 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9765 4241 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
วัตถุประสงค ์    :  เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้ง
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา และน าไปสู่สังคมฐานความรู้ 
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๒  มีการด าเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒.  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๔. จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า  ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
คะแนนเต็ม ๕ 
 



- ๔๙ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้อง ได้รับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่  ในกรณีที่ขนาด
ประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ท าการส ารวจ ดังนี้ 
 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร  (ผู ้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้
ก ากับการ รองผู้ก ากับการ) ที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ 
 ๒. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้อง
ได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 ๓. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ต้อง
ได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
  ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ 
และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
คะแนนเต็ม ๕ 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

1) แผนพัฒนายุทธศาสตร์การศึกษา ศฝร.ภ.2 ประจ าปี 2560 
2) โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร ศฝร.ภ.2 
ประจ าปีงบประมาณ 2560  
3) รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวบงชี้ 
4) ภาพการด าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพก าลังพล ประจ าปี 
2560 
5) รายงานผลการด าเนินโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพล 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปี 2560 
 
 
 

 
เอกสารหมายเลข 9.1 
เอกสารหมายเลข 9.2 

 
เอกสารหมายเลข 9.3 
เอกสารหมายเลข 9.4 

 
เอกสารหมายเลข 9.5 

 

 
 



- ๕๐ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน  
2 ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ ๘๐ 
1) โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต ารวจ ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 2 
2) โครงการอบรมยุทธวิธีการป้องกัน ระงับยับยั้งและควบคุมด้วย
กระบองกัสท์ บาตอง 
3) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา ภายใน ศฝร.ภ.2 
4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรด้านงบประมาณฯ  
ศฝร.ภ.2 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 9.6 
 

เอกสารหมายเลข 9.7 
 

เอกสารหมายเลข 9.8 
 

เอกสารหมายเลข 9.9 
 

3 จ านวนบุคลากรที ่ได ้ร ับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
- บัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่เข้ารับการฝึกอบรมในโครงการ
พัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 ประจ าปี 
2560 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 9.10  
 
 

4 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกัน 
คุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด   
1) บัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่เข้ารับการฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมต ารวจ ศฝร.ภ.2 
2) บัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่เข้าร่วมโครงการอบรมยุทธวิธี
การป้องกัน ระงับยับยั้งและควบคุมด้วยกระบองกัสท์ บาตอง 
3) บัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจที่ เข้า ร่วมโครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรด้านงบประมาณฯ ศฝร.ภ.2 
 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 9.11 
 
 

เอกสารหมายเลข 9.12 
 

เอกสารหมายเลข 9.13 
 
 

5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนา
บุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
- สรุปผลการประเมินความพึงพอของข้าราชการต ารวจต่อกิจกรรม/
โครงการพัฒนาบุคลากรของหน่วย 
 

 
 

เอกสารหมายเลข 9.14 
 

 
 
 
 



- ๕๑ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
กระบวนการ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

 
ผลลัพธ์ 

เป้าหมาย 
ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน 4.77 4.77 คะแนน ไมบ่รรลุ  
 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ กระบวนการ+ผลลัพธ์ 
2 

ผลลัพธ์ 

๕ คะแนน 5 + 4.77 
2 

4.88 4.88 ดีมาก 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. หน่วยสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลการได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. จัดการอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากรในสายงานสนับสนุนเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่อง อาทิ การพิมพ์ลายนิ้วมือ และการเงิน งบประมาณ และพัสดุ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาที่หน่วยจัดการฝึกอบรมมีจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจของหน่วย 
2. ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับการอบรมสัมมนาที่หลากหลายในสายงานการปฏิบัติงานจริง 

 
ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑0 การบริหารความเสี่ยง 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(ฝอ.)ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 
3. ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ 
2. จ.ส.ต.หญิง พัชรี  โวลา 
3. ส.ต.ท.พิรุฬ  ประวาสุข 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9765 4241 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 



- ๕๒ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการด าเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ 
จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้าน
ชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม 
และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตาม
บริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
  ตัวอย่างเช่น 
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์
และบุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 ๓. มีการด าเนินการ  
 ๓.๑  มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 
 ๓.๒  มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒  
(๐.๓๓ คะแนน) 
 ๓.๓  มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๔. มีการด าเนินการ 
 ๔.๑ จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๒  มีการด าเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)  
 ๔.๔  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
(๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๕  น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง (๐.๒ คะแนน) 
 ๕. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 



- ๕๓ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒. มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทางใน
การด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการท างานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 ๓. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบ
หรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดย
ประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อ
หน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สิน
ของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่อง
ที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก  
 ๔. เอกสารหลักฐานในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี ่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 
 ๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จาก
การวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 
 ๖. มีแผนบริหารความเสี่ยง  การด า เนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 ๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๘. มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหาอุปสรรค
และแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมี

ผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
- ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๒ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 10.1 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ของ  
ศฝร.ภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  
เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย.๕๙ เพ่ือวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  
- เอกสารการวิเคราะห์ SWOT ของ ศฝร.ภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖0 

 
 

เอกสารหมายเลข 10.2 
 
 

เอกสารหมายเลข 10.3 
 
 



- ๕๔ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
3 มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2 มีการ

ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง และมีการจัดล าดับความเสี่ยง
ที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒  
- แผนบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 10.4 
 
 

4 มีการจัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด
มีการด าเนินการตามแผน การติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน การน าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
เพ่ือพิจารณาและน าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณา  
- ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค.๖๐ 
- ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย.๖๐ 
- ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย.๖๐ 
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน - ปัญหาอุปสรรคตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ  
- เอกสารรายงานบริหารความเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๒ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 
 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 10.5 
เอกสารหมายเลข 10.6 
เอกสารหมายเลข 10.7 

 
 

เอกสารหมายเลข 10.8 
 
 

5 มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
- หนังสือ ศฝร.ภ.๒ ลงวันที่ ๒๘ ก.ย.๖๐ เรื่อง รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานบริหารเสี่ยงของ ศฝร.ภ.๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๐ 

 
 

เอกสารหมายเลข 10.9 
 
 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพ่ือจัดการความเสี่ยงภายในหน่วยให้มีประสิทธิภาพ 
และลดอัตราการเกิดความเสี่ยงภายในหน่วยให้น้อยลง 
 ๒. มีการจัดท าแผนการบริการความเสี่ยงของหน่วยอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. บุคลากรไม่มีความเข้าใจเกีย่วกับการบริหารความเสี่ยง  



- ๕๕ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑1  ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2 
๒. ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2    

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.กุญชร  ใจบุญมาก 
2. ร.ต.ท.หญิง สังวรณ์  สุนทรวารี 
3. ส.ต.ต.ชนะวัฒน์  พิมพลา 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 1907 9207 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
วัตถุประสงค ์    :  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อ เทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการ
บริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน 
สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 

กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีบริการห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
 ๒. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ  
 ๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการให้บริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ 
ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที ่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัด     
การบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 
 



- ๕๖ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี  
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕ 
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา  
 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 
 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้งจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนา การ
จัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ  

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ มีบริการห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 

๑) ค าสั่งฝ่ายบริการการศึกษา ที่ ๑ /๒๕๕๘ ลง ๒๓ ก.พ. ๒๕๕๘ 
มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้กับข้าราชการต ารวจใน
การด าเนินการห้องสมุด ศฝร.ภ.๒ ประกอบค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 
5/2560 ลง 2 ต.ค.2560 เรื่องมอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบและการปฏิบัติราชการ 

๒) โครงการพัฒนาห้องสมุด 
๓) ภาพถ่ายการให้บริการและระยะเวลาให้บริการห้องสมุด 

ศฝร.ภ.๒ 
๔) สถิติการใช้ห้องสมุด และการใช้บริการห้องสมุด 
๕) ระบบสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต 

 

 
เอกสารหมายเลข 11.1 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 11.2 
เอกสารหมายเลข 11.3 

 
เอกสารหมายเลข 11.4 
เอกสารหมายเลข 11.5 

2 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
1) จุดบริการคอมพิวเตอร์ 
2) อุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบสาย LAN และ WIFI 
3) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในห้องสมุด 
4.) ระบบสืบค้นหนังสือภายในห้องสมุด 
 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 11.6 
เอกสารหมายเลข 11.7 
เอกสารหมายเลข 11.8 
เอกสารหมายเลข 11.9 

 



- ๕๗ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน

บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบจ ากัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ  

๑) มอบหมายพ้ืนที่รับผิดชอบ(๕ ส.)ภายในห้องสมุดและ
โดยรอบ 

๒) ป้ายแสดงขั้นตอนการยืมหนังสือและคืนหนังสือ 
๓) ระเบียบการใช้ห้องสมุด 
๔) ติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง 
๕) จุดบริการน้ าดื่มในห้องสมุด  
๖) ติดตั้งหลอดไฟฟ้า LED ในห้องสมุดและอาคารเรียน 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 11.10 
 

เอกสารหมายเลข 11.11 
เอกสารหมายเลข 11.12 
เอกสารหมายเลข 11.13 
เอกสารหมายเลข 11.14 
เอกสารหมายเลข 11.15 

4 ระดับความพึงพอใจของผู ้ศ ึกษาอบรมต่อคุณภาพของการ
บริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 

-   แบบประเมินความพึงพอใจของศึกษาอบรมต่อคุณภาพการ
ให้บริการ ได้คะแนนเฉลี่ย 3.59 อยู่ในระดับ ดี 

 
 

เอกสารหมายเลข 11.16 

5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 

- หนังสือน าเรียน ผบก.ศฝร.ภ.๒ เรื่อง ผลการประเมินความ
พึงพอใจในการใช้บริการห้องสมุด ศฝร.ภ.๒ 

- โครงการขอรับบริจาคหนังสือในห้องสมุด ศฝร.ภ.2 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 11.17 
 

เอกสารหมายเลข 11.18 

การประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน  จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

ผลลัพธ์ 
เป้าหมาย ผลการประเมินความพึง

พอใจ 
คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

๕ คะแนน 3.59  3.59 คะแนน ไมบ่รรลุ 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนน 
ระดับ

คุณภาพ กระบวนการ+ผลลัพธ์ 
2 

ผลลัพธ์ 

๕ คะแนน 5 + 3.59 
2 

4.29 4.29 ดี 



- ๕๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. ผู้บริหารให้ความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดให้มีความทันสมัย 
 ๒. ข้าราชการต ารวจในสังกัด และผู้ศึกษาอบรมสามารถเข้ารับการบริการของห้องสมุดอย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านบรรณรักษ์ห้องสมุด 
2. หนังสือมีจ านวนน้อยและไม่ทันสมัย 

 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(บศ.)ศฝร.ภ.2  
๒. ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง ชนสรณ์  คงงาม 
2. ร.ต.ท.หญิง จิณฆ์จุฑา  จันทรา 
3. ส.ต.ต.เกียรติศักดิ์  ศรีคชา 

โทรศัพท์ :  08 7007 9989,08 1535 8165 โทรศัพท์ : 08 9244 7830 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่ มี
คุณภาพ 

ประเด็นการพิจารณา 
  ๑. มีการด าเนินการ 
  ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
  ๑.๒  มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน          
(๐.๕ คะแนน) 
 
 ๒. มีการด าเนินการ 
  ๒.๑  ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน 
(๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๒  มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๓ มีการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๓. มีการด าเนินการ 



- ๕๙ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

  ๓.๑  จัดให้มีผู ้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
  ๓.๒  มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 
 ๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  ๔.๑ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด (๑๕ ม.ค.)
และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๓ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปท าแผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๒๕ 
คะแนน)   
  ๔.๔ มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๕. มีการด าเนินการ 
  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน) 
  ๕.๒ มีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด าเนินงาน (๐.๕ คะแนน) 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไร ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน ระบบ
กลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม 
 ๕. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
 ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด 
 ๙. มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

 



- ๖๐ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ 
 
 
 
 
 

มีการด าเนินการ  
1.1) มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน      
ที่ เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม       
(0.5 คะแนน)  
- แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ยุทธศาสตร์การศึกษาของ ศฝร.ภ.2 ประจ าปี 2560 
- ปฏิทินการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- กระบวนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

1.2) มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการ
ประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ คะแนน) 
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- คู่มือการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- รายงานผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 
- รายงานการประชุมติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 12.1 
 

เอกสารหมายเลข 12.2 
เอกสารหมายเลข 12.3 

 
เอกสารหมายเลข 12.4 

 

 
 

เอกสารหมายเลข 12.5 
 

เอกสารหมายเลข 12.6 
 

เอกสารหมายเลข 12.7 
 

เอกสารหมายเลข 12.8 
 

2 มีการด าเนินการ 
2.1) ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อก าหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพ
ภายใน (๐.๓๓ คะแนน)  
- ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 44/2560 ลง 10 ก.พ.2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.2 ลง 1 ก.ย.2560 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการสัมมนาบุคลากรด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 

2.2) มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
(๐.๓๓ คะแนน) 
- นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 12.9 
 
 

เอกสารหมายเลข 12.10 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 12.11 
 



- ๖๑ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 ๒.๓ มีการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 
- การประชุมติดตามผลการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
- รายงานผลการด าเนินงานของผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน 

 
 

เอกสารหมายเลข 12.12 
 

เอกสารหมายเลข 12.13 
 

3 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่
บริหาร พัฒนา และติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และมีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก  
- ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 42/2560 ลง 10 ก.พ.2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้
ควบคุม ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
- ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 44/2560 ลง 10 ก.พ.2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 45/2560 ลง 10 ก.พ.2560 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินภายในของ ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 
- หนังสือเชิญข้าราชการต ารวจและบุคคลภายนอกเข้ารับการ
สัมภาษณ์จากคณะผู้ตรวจประเมินภายใน ตร. 
- หนังสือ สมศ.ที่ มศ.0005/(ว)57 ลง 18 ม.ค.2560 เรื่อง ประกาศ
รับสมัครบุคคลเพ่ือคัดเลือกเข้าด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ 
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4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
4.1 การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา(0.25 คะแนน) 
- หนังสือ กลุ่มงานอาจารย์ ลง 14 ธ.ค.2560 เรื่อง รายงานผล
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสนอผู้บริหารหน่วย
ศึกษาอบรม 
4.2 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในก าหนด (๑๕ ม.ค.)และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
(0.25 คะแนน) 
- รายงานการประเมินตนเอง(Self – Assessment Report) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของ ศฝร.ภ.2 น าเสนอ ผบช.ศ. 
- ประชาสัมพันธ์รายงานการประเมินตนเองของ ศฝร.ภ.2 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ศฝร.ภ.2 
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เอกสารหมายเลข 12.20 
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- ๖๒ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
 4.3  มีการน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปท าแผนการด าเนินงาน

หรือมาตรการที่ชัดเจน(0.25 คะแนน) 
- แผนการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.2 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามรายงานผลการประเมินตนเอง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- แผนพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางการ
ตรวจประเมินของคณะผู้ ตรวจประเมินภายในของ ตร.  ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.2561  
4.4 มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๘๐ (0.25 คะแนน) 
- สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
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เอกสารหมายเลข 12.24 

5 มีการด าเนินการ 
5.1 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้น (0.5 คะแนน)  
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
- คู ่ม ือกา รตรวจประ เม ิน ค ุณภาพการศ ึกษาภาย ในขอ ง  
ศฝร.ภ.2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
- ประชาส ัมพันธ ์คู ่ม ือการปฏ ิบ ัต ิง านและ คู ่ม ือการตรวจ
ประเมินฯ ทาง เว๊บไซต์ ศฝร.ภ.2 
5.2 มีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพภายใน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน (๐.๕ คะแนน) 
- หน ังส ือ  บศ . ศฝร .ภ .2  ลง  3  ก .พ .2560 เ รื ่อ งอน ุม ัติ
โครงการหน่วยงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
- โครงการหน่วยงานดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  
- ค าสั ่ง  ศฝร.ภ.2 ที ่ 34/2560 ลง 4 ก.พ.2560 เรื ่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการหน่วยงานดีเด่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
- คู ่ม ือการคัด เล ือกหน่วยงานดีเด่น  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2560 ศฝร.ภ.2 
- หนังสือ บศ.ที่ 0017.(11)2/236 ลง 19 ธ.ค.2560 
รายงานผลการคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2560  
- ประกาศ ศฝร.ภ.2 ลง 19 ธ.ค.2560 เรื่อง  หน่วยงานที่
ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2560 ศฝร.ภ.2 
- ประกาศนียบัตรประกาศเกียรติคุณหน่วยงานที่ได้รับการ  
คัดเลือกให้เป็นหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2560 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

การประเมินตนเอง 
กระบวนการ 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน จ านวน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ๑. ผู้บริหารระดับสูง ได้ให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพทุก ๓ เดือน และมีการให้ความรู้ในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่
บุคลากรทุกปี 
 ๒. บุคลการเล็งเห็นความส าคัญของกาประกันคุณภาพการศึกษา โดยให้ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรท าให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 
2. การด าเนินงานของกิจกรรม/โครงการด าเนินการในวงจ ากัดในการให้บริการในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ 13 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(ฝอ.)ศฝร.ภ.2  
๒. ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ 
2. ร.ต.ท.เฉลิมพงษ์  วงศ์ใหญ่ 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9765 4241 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของ
หน่วยศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๒  มีการด าเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม 
และหรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 



- ๖๔ - 
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เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการ

จัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม 
๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก

หน่วยศึกษาอบรม 
๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้เห็น

ถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด า เนินงา นที ่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือ
ผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือ จุดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่า เป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ เป็นต้น 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 

1.1 มีการวางแผน (Plan) 
   - ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 1๗4/25๖๐ ลง ๑๕ พ.ค.๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
หน่วยศึกษาอบรม ศฝร.ภ.2 
  - หนังสือ ศฝร.ภ.2 ที่ 0017.(11)11/๓๒๗  ลง ๑7 พ.ค.๖๐  
เรื่อง ขอเชิญประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินการตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมของ ศฝร.ภ.2  
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือ
ทบทวนขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและทบทวนอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม ศฝร.ภ.2 ครั้งที่ ๑/25๖๐   
ลงวันที่ ๙ พ.ค.๖๐   
  - คู่มือ อัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ 
1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do)  
  - หนังสือขออนุมัติโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยต ารวจ 
ศฝร.ภ.2 
  - โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยต ารวจ ในหน่วย ศฝร.ภ.2  
  - หนังสือ ฝอ.ศฝร.ภ.2 ที่ 0017.(11)11/๓4๔ ลง 27 พ.ค.๖๐ 

 
เอกสารหมายเลข 13.1 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ในการด าเนินการตามโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านวินัยต ารวจ ในหน่วย ศฝร.ภ.2 
    - ภาพถ่ายการเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยต ารวจ  
ในหน่วย ศฝร.ภ.2   
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) 
  - แบบประเมินความพึงพอใจการผู้ เข้าร่วมโครงการพัฒนา
บุคลากรด้านวินัยต ารวจ ในหน่วย ศฝร.ภ.2  
1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) 
  - แบบสรุปผลการประเมินและการวิเคราะห์ข้อมูลตามโครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านวินัยต ารวจ ในหน่วย ศฝร.ภ.2   
  - รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือ
ทบทวนขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและทบทวนอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยงาน ลงวันที่ 1 ส.ค.๖๐ 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 13.3 
 
 

เอกสารหมายเลข 13.4 

2 การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
- สรุปผลการด าเนินการตามแผน/โครงการฯ ประจ าปี 25๖๐  
- บัญชีคะแนนความประพฤติ หลักสูตร นสต.ประจ าปี 25๖๐ 
- บัญชีคะแนนวัดผลภาควิชาการ หลักสูตร นสต. ประจ าปี 25๖๐ 
- รายงานผลการกวดขันด้านวินัยของ นสต. ประจ าปี 25๖๐ 

 
เอกสารหมายเลข 13.5 
เอกสารหมายเลข 13.6
เอกสารหมายเลข 13.7
เอกสารหมายเลข 13.8 

 
3 มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการ

ด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรมและหรือตามจุดเน้นและจุดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรม 
- คู่มือ หลักสูตร นสต.ประจ าปี พ.ศ.25๖๐ ศฝร.ภ.2 
- มาตรการการควบคุมความประพฤติและการลงโทษการกระท า 
  ความผิดระเบียบวินัยของนักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
- คู่มือวิชาการเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการต ารวจมีวินัยและ  
  ป้องกันไม่ให้ข้าราชการต ารวจกระท าผิดวินัย 
 

 
 
 

เอกสารหมายเลข 13.9
เอกสารหมายเลข 13.10 

 
เอกสารหมายเลข 13.11 

4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการหรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 - ไม่มี  

- 

5 ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
- ไม่มี 
 

- 

 



- ๖๖ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
5 ขั้นตอน 3 ข้อ 3 คะแนน ไมบ่รรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญด้านการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรม

ก าหนด โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย   
 2. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดการประชุมเพื่อก าหนดอัตลักษณ์โดยมี ผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้เป็นผู้ด าเนินการประชุม  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ควรปรับปรุงวิธีการส่งเสริมวิธีการจัดการเพ่ือให้การพัฒนาผู้ศึกษาอบรมเป็นไปตามอัตลักษณ์ของ

หน่วยศึกษาอบรมแบบบูรณาการและเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  
2.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการต ารวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องตระหนักถึงความส าคัญในการ

ปลูกฝังให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีอัตลักษณ์ที่ชัดเจน         
  

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑4 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. รอง ผบก.(ฝอ.)ศฝร.ภ.2  
๒. ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 
3. รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.2 
 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ท.หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ 
2. ร.ต.ท.เฉลิมพงษ์  วงศ์ใหญ่ 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 9765 4241 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความ
เชี่ยวชาญ ตามพันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการด าเนินการ 
  ๑.๑  ก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒  นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓  มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. มีการด าเนินการ 
  ๒.๑  มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 
  ๒.๒  มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 



- ๖๗ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 ๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 ๕. มีการด าเนินการ 
  ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน) 
  ๕.๒  มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
นิยามความหมาย และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
 ๒. เอกสารหลักฐานการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับความส าเร็จของเอกลักษณ์ท่ีเหมาะสม 
 ๓. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู ่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 ๔. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
 ๕. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑ มีการด าเนินการ 

1.1  ก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 
1.3 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่าง
ชัดเจน  
- ค าสั่ง ศฝร.ภ.2 ที่ 1๗4/25๖๐ ลง ๑๕ พ.ค.๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของ
หน่วยศึกษาอบรม ศฝร.ภ.2 
- หนังสือ ศฝร.ภ.2 ที่ 0017.(11)11/๓๒๗  ลง ๑7 พ.ค.๖๐  
เรื่อง ขอเชิญประชุมก าหนดแนวทางการด าเนินการตามเอกลักษณ์
และอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมของ ศฝร.ภ.2 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือ
ทบทวนขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและทบทวนอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม ศฝร.ภ.2 ครั้งที่ ๑/25๖๐  
ลงวันที่ ๙ พ.ค.๖๐   
- คู่มือ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของหน่วยศึกษาอบรม  
 
 

เอกสารหมายเลข 14.1 
 
 
 

 
 



- ๖๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
2 มีการด าเนินการ 

2.1 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์  
- คู่มือ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของหน่วยศึกษาอบรม  
2.2 มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม  
- คู่มือ อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของหน่วยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข 14.2 

3 มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
- หนังสือประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของ ศฝร.ภ.2 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ของหน่วย
ศึกษาอบรมผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน   
- รายงานทะเบียนข้อมูลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร นสต. 
ประจ าปี 25๖๐ 
- คู่มือหลักสูตร นสต.ประจ าปี พ.ศ.25๖๐ ศฝร.ภ.2  
- ข้อมูล นสต. ร่วมบริจาคโลหิต ประจ าวันที่ ๒๘ ก.ค.๖๐ 
- ข้อมูล นสต. ร่วมบริจาคโลหิต ประจ าวันที่ 11 ส.ค.๖๐ 
- ข้อมูล นสต. ร่วมบริจาคโลหิต ประจ าวันที่ 1๓ ต.ค.๖๐ 
- โครงการบูรณาการน านักเรียนนายสิบต ารวจออกพัฒนาชุมชน
รอบบริเวณ ศฝร.ภ.๒ 
- โครงการต ารวจยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม 
- โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวินัยต ารวจ ในหน่วย ศฝร.ภ.2 

 
เอกสารหมายเลข 14.3 
เอกสารหมายเลข 14.4 

 
เอกสารหมายเลข 14.5 

 
เอกสารหมายเลข 14.6 
เอกสารหมายเลข 14.7 
เอกสารหมายเลข 14.8
เอกสารหมายเลข 14.9

เอกสารหมายเลข 14.10 
 
 

เอกสารหมายเลข 14.11
เอกสารหมายเลข 14.12 

4 มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนา
เอกลักษณ ์
- รายงานการประชุมคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เพ่ือ
ทบทวนขั้นตอนกระบวนการในการปฏิบัติงานและทบทวนอัต
ลักษณ์ เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม ศฝร.ภ.2 ครั้งที่ ๑/25๖๐  
ลงวันที่ ๙ พ.ค.๖๐ 
- รายงานการประชุม ศปก.ศฝร.ภ.๒  

 
 

เอกสารหมายเลข 14.13 
 
 
 

เอกสารหมายเลข 14.14 
5 มีการด าเนินการ 

5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ์ 
- แบบประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ 
   เอกลักษณ์ ของ ศฝร.ภ.2   
- แบบสรุปผลการประเมินผลการด าเนินการขับเคลื่อนและส่งเสริม 
  เอกลักษณ์ ศฝร.ภ.2  
5.2 มีการน าเสนอการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองอัตลักษณ์
และเอกลักษณ์ของหน่วยงานศึกษาอบรม ศฝร.ภ.2 ครั้งที่         
2/25๖๐ ลงวันที่ 15 ก.ย.๖๐ 

 
 

เอกสารหมายเลข 14.15 
 

เอกสารหมายเลข 14.16 
 

เอกสารหมายเลข 14.17 



- ๖๙ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
๕ ขั้นตอน 5 ข้อ 5 คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญด้านการพัฒนาบุคลาการและผู้ศึกษาอบรมตามเอกลักษณ์ที่หน่วย

ศึกษาอบรมก าหนด โดยมีการติดตามผลการด าเนินงานเพื่อให้เกิดผลตามเป้าหมาย   
 2. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดการประชุมเพื่อก าหนดเอกลักษณ์โดยมีผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้เป็นผู้ด าเนินการประชุม โดยได้รับความร่วมมือจากข้าราชการต ารวจในสังกัดเข้าร่วมประชุมและ  
ให้ข้อเสนอแนะเป็นอย่างด ี
 3. การมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามเอกลักษณ์ท่ีหน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 - จัดงบประมาณสนับสนุนในการในกระบวนการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมแบบบูรณาการ  
  
ด้านมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งช้ีที่ 15 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหา 
   ของสังคม 
 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี :                             
๑. ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2  
๒. รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.2 

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
๑. พ.ต.ต. สมควร  กริ่มกราย 
2. ร.ต.อ.หญิง ทัศนีย์  เลิศจนิดา 
3. ร.ต.อ.มงกุฎ  ปรีชา 
4. ด.ต.นิตญาณ  บินรัมย์ 

โทรศัพท์ :  0 3827 8201 โทรศัพท์ : 08 7130 7873 
E-mail : training@police.p2.go.th E-mail : training@police.p2.go.th 

 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนการ 
วัตถุประสงค ์ :  เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า ป้องกันหรือการ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 
 การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น า ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม 
เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
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ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

ประเด็นการพิจารณา   
 ๑. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๒  มีการด าเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๔  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒. การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น า ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดยมี
บทบาทในการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผล
การประเมินความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจาก
การด าเนินงานของโครงการ 

๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ 
หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  ๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
1 การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 

       ศฝร.ภ.๒ มีค าสั่งที่ ๔๒/๒๕๖๐ ลง ๑๐ ก.พ.๒๕๖๐ เรื่องแต่งตั้ง
ผู้ควบคุม ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐      
โดยมอบให้ ปค.ศฝร.ภ.๒ รับผิดชอบตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ความส าเร็จของ
โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไข
ปัญหาของสังคม 
การวางแผน (Plan) 
๑) ปค.ศฝร.ภ.๒ ได้จัดท าโครงการสถานศึกษาให้ความรู้การใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย อนุมัติเมื่อ ๑๗ พ.ค.๒๕๖๐   

 
เอกสารหมายเลข ๑๕.๑ 

 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๒ 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 ๒) ปค.ศฝร.ภ.๒ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการ
สถานศึกษาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๐ 
    - ค าสั่ง ปค.ศฝร.ภ.๒ ที่ ๑๓/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๐ 
เรื่อง มอบหมายหน้าที่ด าเนินงานตามโครงการฯ  
๓) มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน ก าหนดเป้าหมายในการ
ด าเนินงานตามโครงการฯ อย่างชัดเจน (ตารางด าเนินงาน) 
การปฏิบัติ (Do) 
๑) จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการฯ ครั้งที่ ๑-๘  
๒) จัดท าแผนการด าเนินงานตามโครงการฯ และก าหนดวันเพ่ือ
ปฏิบัติตามโครงการฯ 
    - ค าสั่ง กองร้อยที่ ๑ ที่ ๐๐๑๗.(๑๑)๓๑/๕๒ ลงวันที่ ๑๙ ก.ค.
๒๕๖๐ มอบหมายหน้าที่ ก าหนด วัน เวลา ปฏิบัติตามโครงการฯ 
๓)  ผลด าเนินงานโครงการฯ ตามแผนการด าเนินการ (ภาพถ่ายผล
การปฏิบัติ) 
การตรวจสอบ/ประเมินผล(Check) 
๑) รายงานผลการด าเนินงานประจ าเดือน มี .ค. - ก.ย.๒๕๖๐        
เพ่ือติดตามความคืบหน้า 
๒) ประเมินความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จ านวน ๑๐๐ 
คน 
แนวทางการน าผลการประเมินไปปรับปรุง (Act) 
๑) สรุปผลการการด าเนินการตามโครงการฯ โดยน าผลการประเมิน
แบบสอบถามความพึงพอใจมาพิจารณาในการด าเนินการปรับปรุง
โครงการต่อไป 
๒) รายงานผลการการด าเนินงาน น าข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา 
อุปสรรคต่างๆ ที่ส าคัญ สรุปรายงานเสนอ ผบก.ศฝร.ภ.๒ เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการจัดท าโครงการฯ ในปีถัดไป  

  

 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๓ 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๔ 
 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๕ 
 
 

๒ การบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
   การด าเนินงานตามโครงการสถานศึกษาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย  
- นักเรียนนายสิบต ารวจสามารถเผยแพร่ความรู้จราจรให้กับ
ประชาชนในการใช้รถ  ใช้ถนนได้ถูกต้อง ช่วยลดอุบัติเหตุบนถนน 
และมีจิตสาธารณะ 
 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๖ 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 - ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้
อย่างถูกต้อง และมีจิตส านึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน สามารถพ่ึงพา
ตนเองได ้
- นักเรียนนายสิบต ารวจกับประชาชนร่วมมือกันประชาสัมพันธ์ 
รณรงค์ ป้องกันการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การด าเนินโครงการฯ กิจกรรมบรรลุเป้าหมายตามแผน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ (สรุปผลการปฏิบัติ) 

 

3 ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม 
- โครงการสถานศึกษาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย เป็น
การเผยแพร่ความรู้ กฎ ระเบียบ วินัยจราจร ให้กับประชาชนผู้ใช้รถ
ใช้ถนนแยกเฉลิมไทย และซอยเขาน้อย ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจสามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้อง และสร้างจิตส านึก
ที่ดีสามารถพ่ึงพาตนเอง นักเรียนนายสิบต ารวจกับประชาชนมีส่วน
ร่วมในการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ป้องกันการใช้รถใช้ถนนอย่าง
ปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พย์ สิ น  ช่ ว ย กั น รณร งค์  เ ผ ยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ และช่วยลดอุบัติเหตุบนถนนลดลง 
- ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการฯ โดยใช้แบบสอบถามใน
การประเมินผลจากความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน 
จ านวน ๑๐๐ คน พบว่าการด าเนินงานตามโครงการนี้โดยภาพรวม 
อยู่ในระดับ ดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๔.๒๕ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่าข้อ  ๗) ในภาพรวมท่านมีความพึงพอใจต่อโครงการใช้รถใช้ถนน
อย ่างปลอดภ ัย  อยู่ ในระดับ ดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๑   
รองลงมา คือ ข้อ ๖ นักเรียนนายสิบต ารวจมีระเบียบวินัยและมีความ
สุขภาพอ่อนน้อม คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๖ และทุกข้อมีผลการ
ด าเนินงานอยู่ในระดับ ดีมาก  ซึ่งผลการประเมินนี้แสดงให้เห็นว่า
ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนมีความพึงพอใจต่อโครงการฯ นี้เป็นอย่างมาก 
เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชนหรือสังคม  
(สรุปประเมินผลความพึงพอใจ) 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๗ 
 

4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
- ไม่มี 

 

5 ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
- ไม่มี 

 

 



- ๗๓ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒ 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 
5 ขั้นตอน   3 ขั้นตอน 3 คะแนน ไมบ่รรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง  
๑. โครงการสถานศึกษาให้ความรู้การใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย สนับสนุนให้ นสต.น าความรู้วิชา

จราจร ออกไปเผยแพร่ ให้ความรู้แก่ประชาชน ช่วยแก้ปัญหาด้านการจราจรให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนบริเวรแยกเฉลิม
ไทย   ซอยเขาน้อย และสังคมได้เป็นอย่างดี 
 ๒. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัยจราจร เพ่ิมมากขึ้น มีจิตส านึกที่ดี และ
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้

 ๓. ประชาชนกับนักเรียนนายสิบต ารวจมีส่วนร่วมในการร่วมมือกันเผยแพร่ รณรงค์ ป้องกัน การใช้
รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๔. ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนในการเข้าร่วม ชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการฯ เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ วินัยจราจร  

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
1. ระยะเวลาในการด าเนินโครงการมีจ ากัดไม่เหมาะสม ก าหนดระยะเวลาด าเนินการที่แน่นอนและเสริม

ตัวโครงการเข้าไปในหลักสูตรการเรียนการสอน  
2. การด าเนินการจ ากัดในวงแคบภายในพ้ืนที่ใกล้เคียง ศฝร.ภ.2  

 
 



- ๗๔ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา 

  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค  ๒  ทั้ง ๓  กลุ่ม ๘ ด้าน      
15  ตัวบ่งชี้  ได้มีการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดที่ควรพัฒนา   และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพการศกึษา   โดยมีรายละเอียด   ดังนี้.- 

   ช่วงคะแนน ๑.๐๐  -  ๑.๕๐ ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง  
ช่วงคะแนน ๑.๕๑  -  ๒.๕๐ ผลการประเมิน ควรปรับปรุง 
ช่วงคะแนน ๒.๕๑  -  ๓.๕๐ ผลการประเมิน พอใช้ 
ช่วงคะแนน ๓.๕๑  -  ๔.๕๐ ผลการประเมิน ดี 
ช่วงคะแนน ๔.๕๑  -  ๕.๐๐ ผลการประเมิน ดีมาก 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบ่งช้ีที่  ๑ - 15 ศฝร.ภ.๒ 
กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้ น้้าหนัก คะแนนที่ได ้ ผลคูณ 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน 85 4.89 415.27 
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม    
๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑม์าตรฐานวิชาการ 7 5 35.00 
๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบญัชาหน่วยงานต้นสังกัดและ  
ผู้ที่เก่ียวข้อง 

7 4.44 31.08 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 7 5 35 
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม    
๔. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 7 5 35 
๕. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์    
ที่น าไปใช้ประโยชน ์ทางวชิาการหรือวิชาชีพ 

7 5 35 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม    
๖. ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

7 5 
 

35 

ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    
7. การส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นศิลปะและวฒันธรรม 7 5 35 
ด้านการบริหารและพัฒนาหนว่ยศึกษาอบรม    
8. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รบัการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ ์

7 5 35 

9. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 7 4.88 34.16 
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน    
10. การบริหารความเสี่ยง 7 5 35 
๑1. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม     
การเรียนรู้ 

7 4.29 30.03 

๑2. ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายใน 8 5 40 



- ๗๕ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

กลุ่มตัวบ่งชี ้ ตัวบ่งชี ้ น้้าหนัก คะแนนที่ได ้ ผลคูณ 

กลุ่มตัวบ่งชี ้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์  
๑3. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วย
ศึกษาอบรมก าหนด 

๕ 3 15 

๑4. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม ๕ 5 25 

กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

ด้านมาตรการส่งเสรมิ  
15. ความส าเร็จของโครงการหรอืกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ช้ีน า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม ๕ 3 15 

 ค่าเฉลี่ยรวม  3 กลุ่มตัวบ่งชี ้ ๑๐๐ 4.70  
 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  ทั้ง ๓ ด้าน 

15 ตัวบ่งชี้  ได้คะแนนเฉลี่ย  4.70  อยู่ในระดับ  ดีมาก  จึงได้มีการวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องการพัฒนา 
วิธีการด าเนินการในแต่ละประเด็น ตลอดจนผู้รับผิดชอบในการด าเนินการ และระยะเวลาการด าเนินการ เพ่ือ
น าไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยในปีต่อ ๆ ไป  ตลอดจนการจัดท าแผนการพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีรายละเอียด  ดังนี้.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๖ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑  ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 อุปกรณ์การฝึกมีไม่เพียงพอใน
การจัดการเรียนการสอน การฝึก 
และการสาธิตหรือจ าลองสถานการณ์ 

 ขอรับการสนับสนนุอุปกรณ์
การฝึกบางส่วนจาก ภ.2 และ ตร. 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 อาคารที่ พักผู้ เข้ารับการศึกษา
อบรมมีสภาพเก่า ช ารุด เนื่องจาก
สภาพการใช้งานที่ยาวนาน 

 ขอรับการสนับสนนุอุปกรณ์
การฝึกบางส่วนจาก ภ.2 และ ตร. 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 
 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 
 

 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2  ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ปริมาณกระดาษที่ใช้ในการ
ประเมินผลกิจกรรม/โครงการ/การ
ฝึกอบรมมีจ านวนมาก 

 

 ให้ความรู้ในการจัดท าประเมิน
แบบ ออนไลน์ ในส่วนของ
กิจกรรม/โครงการหน่วยศึกษา
อบรม 
 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 บศ.ศฝร.ภ.2 

 ผู้ประเมินไม่ส่งแบบสอบถาม
หลับภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

 ก าหนดระยะเวลาในการ
ส่งกลับแบบสอบถามภายในก าหนด
และประสานขอรับแบบสอบถาม
กลับคืน 
 
 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 บศ.ศฝร.ภ.2 

 ผู้ประเมินไม่ให้ความส าคัญใน
การตอบแบบสอบถาม 

 ประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยตัน
สังกัดให้ความส าคัญในการตอบ
แบบสอบถาม 
 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 บศ.ศฝร.ภ.2 



- ๗๗ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3  ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส้าคัญ 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ระยะเวลาในการฝึกภาคปฏิบัติที่
เกี่ยวกับงานเอกสาร มีน้อยเกินไป  

จัดให้ นสต.ฝึกหัดการปฏิบตัิ
เก่ียวกับงานเอกสารต่าง ๆ เช่น 
การเขียนรายงานในหน้าที่ต ารวจ, 
การเขียนบันทึกจบักุม, การเขียน
รายงานประจ าวันต่าง ๆ   
 

ระหว่างการ
ฝึกอบรม โดยใช้ชั่วโมง
ผู้บังคับบัญชา เวลา 
๑๙.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.  
 

 กลุ่มงาน
อาจารย์ ร่วมกับ
ฝ่ายปกครองและ
การฝึก 

 การใช้ระบบ CRIME 
 

จัดให้มีคอมพิวเตอร์พร้อม
อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ CRIME 

ประกอบเข้าในวิชา  
    ๑. วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการ
ปฏิบัติงานต ารวจ 
     ๒. หมวดวิชาการ
ป้องกันปราบปราม
และอาชญากรรม   
     ๓.หมวดวิชาการ
สืบสวนสอบสวน 
 

 กลุ่มงาน
อาจารย ์

 การจัดการเรียนการสอนดา้น
ภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน 

 จัดให้มีกิจกรรมหรือเชิญ
อาจารย์พิเศษมาสอนเสริมภาษา 
อังกฤษ และภาษาอาเซียน 
 

 ในภาควิชาการ  
สัปดาห์ละ ๒ ชั่วโมง 
 

 กลุ่มงาน
อาจารย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๗๘ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4 จ้านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
ท างานวิจัย นวัตกรรม และ
สิ่งประดิษฐ์ หรือเอกสาร
ประกอบการสอน 

 ขอรับการสนับสนนุจาก  ตร. 
หรือหน่วยงานภายนอก 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 ครู/อาจารย ์

 ครู/อาจารย์ และครูฝึกบางส่วน
ยั ง ข า ด ค ว า ม รู้ ใ น ก า ร ท า วิ จั ย 
นวัตกรรมหรือสิ่ งประดิษฐ์ในการ
จัดการเรียนการสอน 
 

 จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้
ความสามารถให้ความรู้ในการท า
วิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ์

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 ครู/อาจารย ์

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5  จ้านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น้าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ 
               หรือวิชาชีพ 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 งานวิจัยของครู/อาจารย์และ  
ครูฝึกไม่มีความหลากหลาย 

 อบรม/สัมมนาในการจัดท า
งานวิจยัที่มีความหลากหลายที่
เก่ียวเนื่องกับชุมชน สังคม 
 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

กลุ่มงาน
อาจารย์ ศฝร.ภ.2  

 การเผยแพร่อยู่ในวงจ ากัดภายใน
หน่วยฝึกอบรมเท่านั้น 

ประชาสัมพนัธ์เอกสารงานวจิัย
ในสถาบนัการศึกษาตา่ง ๆ และ
หน่วยงานภายนอก 
 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

กลุ่มงาน
อาจารย์ ศฝร.ภ.2  

 ครู/อาจารย์ และครูฝึกขาด
ความรู้ความสามารถในการท าวิจัยที่
หลากหลาย 

 จัดอบรม สัมมนาให้ความรู้ใน
การท าวิจัยแก่ครู/อาจารย์ และ   
ครูฝึก 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

กลุ่มงาน
อาจารย์ ศฝร.ภ.2  

 



- ๗๙ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6  ผลของการด้าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา  
               และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 การให้บริการวิชาการในเชิงรุกมี
ข้อจ ากัดในเรื่องงบประมาณ และ
ระยะเวลาในการด าเนินการ 

 ขอรับการสนับสนนุงบประมาณ
เพื่อด าเนินกิจกรรม/โครงการจาก
ภาครัฐ เอกชน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.252561 

 กลุ่มงาน
อาจารย์ ศฝร.ภ.2 

 การด า เ นิ นกิ จกร รมบริ กา ร
วิชาการอยู่ในวงจ ากัดเฉพาะในส่วน
พ้ืนที่ใกล้เคียง ศฝร.ภ.2 เท่านั้น 

 ประชาสัมพนัธ์กิจกรราม/
โครงการเพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่
จังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรม/
โครงการให้มากข้ึน 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.252561 

 

 กลุ่มงาน
อาจารย์ ศฝร.ภ.2 

 ระยะเวลาการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมมีจ ากัดเมื่อเทียบกับจ านวน
บุคลากร 

 ฝึกอบรมบุคลากรหน้าใหม่ใน
การออกให้บริการวิชาการในชุมชน 
สังคม 

 ปงีบประมาณ 
พ.ศ.252561 

 

 กลุ่มงาน
อาจารย์ ศฝร.ภ.2 

ด้านการท้านุบ้ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนนิการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ต้อง
ด า เ นิ น ก า ร มี จ า น ว น ม า ก เ มื่ อ
เปรียบเทียบกับระยะเวลาจ ากัด 

 

 ก าหนดกิจกรรม/โครงการให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของหน่วยศึกษาอบรม 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 ระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม
ค่อนข้างมีจ ากัด  

 

 

 การด าเนนิกิจกรรม/โครงการที่
พอเหมาะกับบุคลากร งบประมาณ
ที่ได้รับ หรือสอดคล้องกับ
ระยะเวลาการศึกษาอบรมที่มี
ก าหนดเวลาที่แน่นอน 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 



- ๘๐ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8  ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการพัฒนาเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ขาดงบประมาณในการฝึกอบรม
และสัมมนาให้แก่คร ูอาจารย์ และ
ครูฝึก 
 

 จัดสรรงบประมาณในการ
พัฒนาครู อาจารย์ และครูฝึก  

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม(ท่ีนั่ง)ที่
จัดสรรให้หน่วยศึกษาอบรมมีจ านวน
น้อย 
 

 จัดสรรจ านวนบุคลากรเพิ่มขึ้น  ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ระยะเวลาที่หน่วยจัดการ
ฝึกอบรมมีจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจ
ของหน่วย 

 จัดอบรมสัมมนาในภาพรวม
โดย บช.ศ.หรือ ตร.เป็นหน่วยงาน
หลักในการจัดอบรมสัมมนา 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 ควรสนับสนุนให้บุคลากรเข้ารับ
การอบรมสัมมนาที่หลากหลายใน
สายงานการปฏิบัติงานจริง 

 

 จัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรในสายงานทีป่ฏิบัต ิ

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 

 



- ๘๑ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10  การบริหารความเสี่ยง 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 บุคลากรไม่มีความเข้าใจในการ
บริหารความเสี่ยง 

 

 จัดวิทยากรให้ความรู้ความ
เข้าใจในการบริหารความเสี่ยงของ
บุคลากรในสงักัด 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 

ด้านการบริหารและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ขาดบุลากรที่มีความรู้
ความสามารถในด้านบรรณรักษ์
ห้องสมุด 

 

 ขอรับการสนับสนนุบุคลากรที่มี
ความรู้ หรือสรรหาผู้ที่มีความรู้
ความสามารถด้านบรรณรักษ์
ประจ าห้องสมุด 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 บศ.ศฝร.ภ.2 

 หนังสือมีจ านวนน้อยและไม่
ทันสมัย 

 จัดโครงการบริจาคหนังสือใหม่
เข้าห้องสมุด หรือขอรับการ
สนับสนนุหนังสือที่เกี่ยวกับวชิาชีพ
ต ารวจเพิ่มข้ึน 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 บศ.ศฝร.ภ.2 

 

 

 

 

 

 



- ๘๒ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 12  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

การแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรท าให้
การด า เนินงานด้ านการประกัน
คุณภาพการศึกษาไม่ต่อเนื่อง 

 สร้างขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานหรือความก้าวหนา้ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรใน ศฝร.ภ.2 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 บศ.ศฝร.ภ.2 

 การด าเนินงานของกิจกรรม/
โครงการด าเนินการในวงจ ากัดในการ
ให้บริการในพ้ืนที่ใกล้เคียง 

 สนบัสนุนงบประมาณในการ
ด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 บศ.ศฝร.ภ.2 

 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 13 ความส้าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก้าหนด 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

การจัดอบรมและการตรวจสอบ
ผลการอบรมไม่ต่อเนื่องรวมถึงไม่
ครอบคลุมในทุกๆด้านของการ
ด าเนินการตามอัตลักษณ์ 

จัดท าโครงการระยะยาว โดย
จัดท าแผนการฝึกอบรมให้
ครอบคลุมทั้ง   ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและข้าราชการต ารวจใน
หน่วยงาน 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

การประชาสัมพันธ์การด าเนินการ
ตามอัตลักษณ์และการร่วมมือของบุ
คลกรในหน่วยงาน 

ก าชับการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการตามอัตลักษณ์ของ
หน่วยงานและจัดให้มีการ
ตรวจสอบผลการด าเนินการเป็น
ระยะๆ 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 

 



- ๘๓ - 

  
ศนูยฝึ์กอบรมต ำรวจภธูรภำค ๒   

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 14  เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ขาดงบประมาณสนับสนุนในการ
ในกระบวนการพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเอกลักษณ์
ของหน่วยศึกษาอบรมแบบ      
บูรณาการ 

 จัดสรรงบประมาณเฉพาะ
กิจกรรมการส่งเสริมเอกลักษณ์ของ
หน่วย เพื่อเผยแพร่และส่งเสริม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเอกลักษณ์ 

 ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2561 

 

 ฝอ.ศฝร.ภ.2 

 

ด้านมาตรการส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 15  ความส้าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น้า ป้องกันหรือแก้ไขปัญหา 
                 ของสังคม 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ประเด็นทีต่้องพัฒนา (What) วิธีด้าเนินการ (How) 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

(When) 
ผู้รับผิดชอบ 
(By Whom) 

 ระยะเวลาในการด าเนนิโครงการมี
จ ากัดไม่เหมาะสม 

 เพิ่มระยะเวลาจัดท าโครงการ
บรรจุในแผนการจัดการเรียนการ
สอน 

 ปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ปค.ศฝร.ภ.2 

 การด าเนินการจ ากัดในวงแคบ
ภายในพ้ืนที่ใกล้เคียง ศฝร.ภ.2  

 

 ประชาสัมพนัธ์กิจกรรม/
โครงการขยายวงกว้างขึ้น 

 ปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖๑ 

 ปค.ศฝร.ภ.2 
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ภาคผนวก 
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แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม 

(Common Data Set) 
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การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม(Common data set) 

ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ     
ตัวบ่งชี้ 

ข้อมูลทั่วไป      
๑. จ านวนผู้บริหาร      
    ๑.๑ ผบก. คน 1 1 1  
    ๑.๒ รอง ผบก. คน 2 1 2  
    ๑.๓ ผกก. คน 3 2 3  
    ๑.๔ รอง ผกก. คน 3 3 3  
๒. จ านวนครู/อาจารย์ทั้งหมด      
    ๒.๑ บุคลากรที่ด ารงต าแหน่งครู/
อาจารย ์

คน 
16 13 12 4,5,6,8 

    ๒.๒ บุคลากรที่ท าหน้าที่ครฝูึก คน - 9 10 4,5,6,8 
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์/และ ครูฝึก 

     

    ๓.๑ ระดบัต่ ากว่าปริญญาตร ี คน - - 2  
    ๓.๒ ระดบัปริญญาตร ี คน 8 3 5 4,5,6,8 
    ๓.๓ ระดบัปริญญาโท คน 7 5 3 4,5,6,8 
    ๓.๔ ระดบัปริญญาเอก คน 1 1 - 4,5,6,8 
    ๓.๕ อื่น ๆ คน - - -  
๔. จ านวนอาจารย์พิเศษ      
    ๔.๑ ภายใน คน - - -  
    ๔.๒ ภายนอก คน - - -  
๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน  102 101 96 7 
๖. จ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด     1 
    ๕.๑ หลักสูตร นสต. คน 580 350 300  
    ๕.๒ หลักสูตร กดต.๕๓ ปีขึ้นไป  คน 190 104 212 1 
    ๕.๓ หลักสูตรการป้องกันปราบปราม 
          อาชญากรรม 

คน 50 50 50 
 

    ๕.๔ หลักสูตรการสบืสวน คน 50 50 50  
    ๕.๕ หลักสูตรการจราจร คน 50 50 50  
    ๕.๖ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน คน 50 50 50  
    ๕.๗ หลักสูตรงานธรุการและก าลังพล คน 50 50 50  
    5.8 หลักสูตร กอป. คน 200 300 -  
    5.9 หลักสูตร ชัยยะขั้นพ้ืนฐาน  คน - 120 120 1 
6. จ านวนผู้ส าเร็จการอบรม     1 
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รายการข้อมลู หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ     
ตัวบ่งชี้ 

    6.๑ หลักสูตร นสต.  คน 578 324 229  
    6.๒ หลักสูตร กดต.๕๓ ปี คน 190 104 212 1 
    6.๓ หลักสูตรการป้องกันปราบปราม 
          อาชญากรรม 

คน 50 50 50 
 

    6.๔ หลักสูตรการสบืสวน คน 50 50 50  
    6.๕ หลักสูตรการจราจร คน 50 50 50  
    6.๖ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน คน 50 50 50  
    6.๗ หลักสูตรงานธรุการและก าลังพล คน 50 50 50  
    6.8 หลักสูตร กอป. คน 196 297 -  
    6.9 หลักสูตร ชัยยะขั้นพ้ืนฐาน  คน - 120 119 1 
7. รายรับ      
    ๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน บาท 49,687,720  28,448,431.50  
    ๗.๒ จากแหล่งอ่ืน ๆ บาท - -   
8. รายจ่าย      
    8.1 เงินเดือน บาท - 47,521,444.16 47,883,536.88  
    8.๒ งบพัฒนาบุคลากร บาท - - -  
    8.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม 

บาท  - -  

        8.๓.๑ จากภายในสถาบัน  บาท  - -  
        8.๓.๒ จากภายนอกสถาบนั บาท  - -  
    8.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ บาท  - -  
    8.๕ งบประมาณวัสดุฝึก บาท 6,001,314 1,571,633.00 1,013,231.25  
    8.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม   
ผู้เข้ารับการอบรม 

บาท 41,187,420.31 49,284,355.00 21,847,508.50 
 

    8.๗ ค่าสาธารณูปโภค บาท 2,498,985.69 5,159,735.91 3,812,471.90  
    8.๘ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ  - - -  
    8.9 ครุภณัฑ์ ท่ีดิน และสิ่งก่อสร้าง บาท - - -  
          - ค่าเสื่อมราคา  - -- -  
9. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      
9๑ จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่มี 
        การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน    
        ของหลักสูตร 

คน 937 1,022 329 1 

9.๒ จ านวนผู้ส าเรจ็การศึกษาอบรม คน 1,290 1,195 880 1 
10. การจัดการเรียนการสอน      
    ๑0.๑ จ านวนครู/อาจารย์ประจ าที่
บรรจุตามเลขท่ีต าแหน่งแยกตามกลุ่มวิชา 

คน 16 13 12 4,5 

          ๑0.๑.๑ วิชากฎหมาย คน 7 6 5  
          ๑0.๑.๒ วิชาป้องกันปราบปราม คน 1 - -  
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รายการข้อมลู หน่วยนับ 
ปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๕8 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับ     
ตัวบ่งชี้ 

          ๑0.๑.๓ บริหารงานต ารวจ คน 2 3 3    
          ๑0.๑.๔ สืบสวน คน 2 1 1  
          ๑0.๑.๕ จราจร คน - - -  
          ๑0.๑.6 ทั่วไป คน 3 2 2  
          ๑0.๑.7 วิชากีฬา คน 1 1 1  
   ๑0.๒ จ านวนครั้งท่ีสถานศึกษาเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้ทรงคณุวุฒิจากภาคธุรกิจ
หรือภูมิปญัญาท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อย
กว่า ๒ ช่ัวโมง 

ครั้ง - 6 5  

    ๑0.๓ ระดับความพึงพอใจของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรมต่อคุณภาพการสอนของ
ครู/อาจารย ์

ครั้ง 4.46 4.12 4.52  

๑1. นวัตกรรมและการสร้างสรรค์
ความรู้ของครู/อาจารย์และครูฝึก 

 
    

จ านวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ์ 
งานวิจัยท่ีเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ 
งานวิจัยปฏิบัติการของครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียน 

 

2 3 3 4,5 

๑2. การบริการทางวิชาการ      
จ านวนกิจกรรม/โครงการที่ให้บรกิารทาง
วิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

 
7 5 6 6 

๑3. การบริการและการจัดการ      
    ๑3.๑ จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกท่ี
ได้รับการพัฒนา(๒๐ ช่ัวโมง/คน/ปี) 

 
16 21 22 8 

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

 
98 83 96 9 

    ๑3.๓ จ านวนโครงการทีส่อดคล้องกับ
ยุทธศาสตร ์

 
20 34 27    

                             ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล                 
               
                พลต ารวจตร ี
                                ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ) 
                       ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 

                                   ๘   มกราคม 2561 
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ค าสั่ง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ที่    ๔๒  /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งผู้ควบคุม ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน 

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  โดยให้หน่วยงานที่
ด าเนินการด้านการศึกษาอบรม แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ     
ภูธรภาค ๒ ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้ จึงแต่งตั้ง
ผู้ควบคุม ผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ        
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ ดังนี้.- 
 1. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๓  
 1.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา)ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้ควบคุม 
 1.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา      ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้ก ากับดูแล
 1.๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นผู้ก ากับดูแล 

 1.๔ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
  1.๔.๑ พันต ารวจโท กุญชร ใจบุญมาก ผู้รับผิดชอบ 
  1.๔.๒ ร้อยต ารวจโท หญิง สงัวรณ์  สุนทรวารี ผู้รับผิดชอบ 
 1.4.3 สิบต ารวจโท พรพัฒน์ ไชยบุตร  ผู้รับผิดชอบ 
 มีหน้าที่ รวบรวมและแสดงเอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิต
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมและมีกลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน หลักนโยบาย
และแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตรสรุปแบบรายงาน
ผลการศึกษาอบรมภาควิชาการ การปฏิบัติ และความประพฤติ ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรก าหนด  
 
 

        /1.5 คณะกรรมการ... 
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 1.๕ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน       
ต้นสังกัดและผู้ทีผู่้เกี่ยวข้อง 

1.๕.๑ พันต ารวจโท หญิง ชนสรณ์ คงงาม  ผู้รับผิดชอบ 
1.๕.๒ ร้อยต ารวจโท กิ่งเพ็ชร  เพ่ิมพูล  ผู้รับผิดชอบ 
1.๕.๓ สิบต ารวจโท เกียรติศักดิ์    ศรีคชา  ผู้รับผิดชอบ 

  มีหน้าที่   จัดส่งแบบประเมินและสรุปค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมในทุกหลักสูตรของหน่วย    
ศึกษาอบรม ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน ทั้งนี้การประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน     
ได้แก่ ๑) ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ ๒) ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อ
การท างาน และ ๓) คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  โดยแบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมา       
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี      
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
  1.๖ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม   
เป็นส าคัญ 
    1.๖.๑ พันต ารวจโท หญิง ณฐัชาภรณ์ โพธิ์ทอง  ผู้รับผิดชอบ 
    1.๖.๒ ร้อยต ารวจโท หญิง จณิฆ์จุฑา จันทรา  ผู้รับผิดชอบ 
    1.๖.๓ สิบต ารวจโท ปิยะพงษ์  พลเรียงโพน ผู้รับผิดชอบ 
  มีหน้าที่ รวบรวมแผนกิจกรรมหรือโครงการหรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม  ผลการด าเนินการของครู/อาจารย์หรือวิทยากรได้
ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล ตลอดจนคู่มือและแนว
ทางการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ โดยมีการประกาศและเผยแพร่อย่างกว้างขวาง  รวบรวมผลงานวิจั ย
เกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ เช่น แผนการ
สอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา  สื่อ เทคโนโลยี เป็นต้น  
 2. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๔ – 7   
 2.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นผู้ควบคุม 
 2.๒ อาจารย์(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล 
 2.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ 
 2.3.๑ พันต ารวจโท หญิง แสงรวี สาระปรุง ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.2 พันต ารวจโท หญิง ปณิตา ศรศรี  ผู้รับผิดชอบ 
 2.3.3 พันต ารวจตรี หญิง เปมิกา วิวัฒน์พงศ์พันธ์ ผู้รับผิดชอบ 
  2.3.4 ร้อยต ารวจเอก ณรงค์ศักดิ์ กันหะสุต ผู้รับผิดชอบ 
  2.3.5 ร้อยต ารวจโท นาถพล จันทรังษี ผู้รับผิดชอบ 
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 มีหน้าที่ รวบรวมผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และ    
ครูฝึกทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยศึกษาอบรมแต่ละปี 
 2.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 2.4.๑ พันต ารวจโท หญิง แสงรวี สาระปรุง  ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.2 พันต ารวจโท หญิง ปณิตา ศรศรี   ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.3 พันต ารวจตรี หญิง เปมิกา วิวัฒน์พงศ์พันธ์  ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.4 ร้อยต ารวจเอก ณรงค์ศักดิ์ กันหะสุต  ผู้รับผิดชอบ 
 2.4.5 ร้อยต ารวจโท นาถพล  จันทรังษี  ผู้รับผิดชอบ 
 มีหน้าที่ แสดงศักยภาพของครู/อาจารย์และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย เผยแพร่โดยการจัดนิทรรศการหรือ
จัดการแสดงซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ทางศิลปะ ดนตรี ที่เป็นผลงานวิชาการ 
วิชาชีพสู่สาธารณะและหรือกลุ่มเป้าหมาย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย และงานสร้างสรรค์ทีก่่อให้เกิด
ประโยชน์  
  2.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการด าเนินโครงการทางวิชาการและวิชาชีพ   
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
  2.5.๑ พันต ารวจโท สินาท  โสถถิปิณฑะ  ผู้รับผิดชอบ 
 2.5.๒ พันต ารวจโท เทพชัย  วิถีธรรมศักดิ์  ผู้รับผิดชอบ 
 2.5.3 พันต ารวจโท สมศักดิ์  รอดงาม   ผู้รับผิดชอบ 
 2.5.4 ร้อยต ารวจเอก สมดุล  ด าทองสุก  ผู้รับผิดชอบ 
 มีหน้าที่ รวบรวมโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับ
หน่วยงานอื่นเพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมน แล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชน
ในด้านต่าง ๆ อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน  
โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้จัดท าขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืน เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือ
สังคมและชุมชน บริการวิชาการและวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดท าขึ้น หรือด าเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และท าให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของ
ตน ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม และ
ประเทศ น าไปสู่ความสงบสุข  
  2.6 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่  7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม    
  2.6.๑ พันต ารวจโท หญิง วิไล เครือแตง ผู้รับผิดชอบ 
 2.6.๒ ร้อยต ารวจเอก หญิง ชนิษฎา อุดมพร  ผู้รับผิดชอบ 
 2.6.3 ร้อยต ารวจเอก วุทธ  สรรพ์วราภิภ ู ผู้รับผิดชอบ 
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  มีหน้าที่   แสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลัก       
ที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก และให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรม      
อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างมีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา  และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
รวมถึงงานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม  และความสุข แก่ผู้คน สภาพแวดล้อมและสังคม เพ่ือ
พัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเจริญงอกงามของ  มวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้ง   ผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์และวัฒนธรรม    
 3. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ท่ี 8 - 10  
 3.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายอ านวยการ) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒     เป็นผู้ควบคุม 
 3.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล 
 3.๓ ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 เป็นผู้ก ากับดูแล 
  3.4 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ ์ 
  3.4.1 พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ  
 3.4.2 ร้อยต ารวจโท หญิง รัชนี  เปรมเจริญ ผู้รับผิดชอบ 
 3.4.3 ดาบต ารวจ หญิง ปัญญาพร  พุทธสนั่น ผู้รับผิดชอบ 
    มีหน้าที่ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ 
และครูฝึก ในด้านวิชาชีพ วิชาการ การจัดการเรียนการสอน ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ  
ด้านเทคโนโลยีการผลิตสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการบริหารจัดการ  มีแผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก     
โดยผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ จ านวนครู/
อาจารย์ และครูฝึก และได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครูต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕๐ ของจ านวนครู/อาจารย์ 
และครูฝึกท้ังหมด 
    3.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรหน่วยศึกษาอบรม  
   3.5..๑ พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ 
  3.5..๒ ร้อยต ารวจโท มนัส   เปรมวังศรี ผู้รับผิดชอบ 
  3.5.๓ สิบต ารวจโท พีรวิชญ ์   สุภรัตน์  ผู้รับผิดชอบ 

มีหน้าที่  สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
และน าไปสู่สังคมฐานความรู้  มีผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร  โดยรวบรวมเอกสาร
หลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร ที่บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนา  

 3.6 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง 
  3.6.1 พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ 
  3.6.2 จ่าสิบต ารวจ หญิง พัชรี โวลา  ผู้รับผิดชอบ 
  3.6.3 สิบต ารวจโท พิรุฬ ปะวาสุข ผู้รับผิดชอบ 
  มีหน้าที่ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ 
ประเมินสถานการณ์ จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ 
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  4. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 – 12  
 4.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นผู้ควบคุม 
  4.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล
  4.๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   เป็นผู้ก ากับดูแล 
 4.๔ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ 
   4.4.1 พันต ารวจโท กุญชร  ใจบุญมาก ผู้รับผิดชอบ 
   4.4.2 ร้อยต ารวจโท หญิง สังวรณ์  สุนทรวารี ผู้รับผิดชอบ 
   4.4.3 สิบต ารวจโท ปิยพงษ์  พลเรียงโพน ผู้รับผิดชอบ  
  มีหน้าที่ หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพครบถ้วย นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน เช่น สื่ อเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ และมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน สถานที่ออก าลังกาย 
  4.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
   4.5.๑ พันต ารวจโท หญิง ชนสรณ์  คงงาม  ผู้รับผิดชอบ 
   4.5.๒ ร้อยต ารวจโท หญิง จณิฆ์จุฑา จันทรา  ผู้รับผิดชอบ 
   4.5.๓ สิบต ารวจโท เกียรติศักดิ์  ศรีคชา  ผู้รับผิดชอบ  

มีหน้าที่  สะท้อนหน่วยศึกษาอบรมในการสร้างจิตส านึกความรับผิดชอบร่วมกันของบุคลากร
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่าหน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้าง
ผลผลิตที่มีคุณภาพ   
 5. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 – ๑4  
 5.๑ รองผู้บังคับการ(ฝ่ายอ านวยการ) ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒    เป็นผู้ควบคุม 
  5.๒ ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒        เป็นผู้ก ากับดูแล
  5.๓ รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒      เป็นผู้ก ากับดูแล 
  5.๔ คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตาม    
อัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
    5.4.๑ พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ 
   5.4.๒ ร้อยต ารวจโท เฉลิมพงษ์    วงศ์ใหญ่  ผู้รับผิดชอบ  
   มีหน้าที่  แสดงหลักฐานที่ก าหนดปรัชญา พันธกิจ วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษา
อบรม รวมทั้งก าหนดจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และ
แผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบ ซึ่งได้ด าเนินการและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับ
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรม ตามจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม ตลอดจนเอกสาร
หลักฐานที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์  
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   5.5 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ ๑4 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 
    5.5.๑ พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์ จันทร์เกตุ ผู้รับผิดชอบ 
   5.5.๒ ร้อยต ารวจโท เฉลิมพงษ์    วงศ์ใหญ่  ผู้รับผิดชอบ 

 มีหน้าที่ แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ 
พร้อมนิยมความหมายและเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับ
ความส าเร็จที่เหมาะสม มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง กระบวนการมีส่วน
ร่วม และประเมินผล และน าไปใช้ปรับปรุงพัฒนาต่อไป 
 6. คณะกรรมการผู้ควบคุม และก ากับดูแล ตัวบ่งชี้ที่ 20   
 6.๑ ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒      เป็นผู้ควบคุม 
 6.๒ รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒  เป็นผู้ก ากับดูแล 
 6.3 คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ตัวบ่งชี้ที่ 20 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วย
ศึกษาอบรมชี้น า ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคม 
 6.3.๑ พันต ารวจตรี สมควร  กริ่มกราย ผู้รับผิดชอบ 
 6.3.๒ ร้อยต ารวจเอก หญิง ทัศนีย์ เลิศจินดา ผู้รับผิดชอบ 
 6.3.๓ ร้อยต ารวจเอก มงกุฎ  ปรีชา  ผู้รับผิดชอบ 
 6.3.4 ดาบต ารวจ นิติญาณ  บินรัมย์  ผู้รับผิดชอบ    
 มีหน้าที่ แสดงแผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น าและหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการ
สอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง 
สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วน เสียมีส่วนร่วมในการก าหนด
ทิศทางการด าเนินงานมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA  โดยผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ ซ่ึงเกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้  จึงให้คณะกรรมการ
และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมประชุมการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน      
ของหน่วย และผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหน่วยรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ 
๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                        สั่ง     ณ     วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.๒560                                                    

                                                  

                                                     พลต ารวจตรี  
                                                                    ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล )                                                                                  
                                                           ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

 
 



 

 

 
ค าสั่ง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ที่   ๔๔ /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ 
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยให้หน่วยงานที่ด าเนินการด้าน
การศึกษาอบรม แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างระบบกลไก การควบคุม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพตามมาตรฐาน     
ที่ก าหนด นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
เพ่ือผู้ควบคุม ผู้ก ากับดูแล และผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ         
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้.- 

๑. ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒                เป็นประธานกรรมการ 
๒. รองผู้บังคับการ(ฝ่ายอ านวยการ)ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๓. รองผู้บังคับการ(ฝ่ายบริการการศึกษา)ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๔. ผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๕. ผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๖. ผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๗. รองผู้ก ากับการฝ่ายอ านวยการ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๘. รองผู้ก ากับการฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๙. รองผู้ก ากับการฝ่ายปกครองและการฝึก ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ เป็นกรรมการ 
๑๐. สารวัตรฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒   เป็นกรรมการ/เลขานุการ                                           
มีหน้าที่  
๑. ด าเนินการวางแผน  ก าหนดนโยบาย แนวทาง ระบบและกลไกในการด าเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และระดับคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานที่ก าหนด  
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๒. จัดวางกระบวนการ  รูปแบบ  แนวทาง และวิธีการในการด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษา  
โดยให้บุคลากรในหน่วยได้มีส่วนร่วมในการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

๓. ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานและ
มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนด สามารถตรวจสอบได้  จึ งให้คณะกรรมการและ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ร่วมประชุมการติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย และ
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของหน่วยรายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาในรอบ ๖ เดือน ๙ เดือน 
และ ๑๒ เดือน ตามล าดับ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                        สั่ง     ณ     วันที่    ๑๐   กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
                                              
      
                                                  พลต ารวจตร ี 
                                                                 ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ) 
                                                        ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
ค าสั่ง ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ที่   ๔๕ /2560 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
--------------------------- 

  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓
ก าหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน และคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 โดยให้หน่วยงานที่ด าเนินการด้าน
การศึกษาอบรม แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยให้เป็น
ระบบ มีกลไกการควบคุม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของสถานศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และ
ระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด นั้น 

  เพ่ือให้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยต่อเนื่องและบรรลุวัตถุประสงค์จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดังนี้.- 

๑. พันต ารวจโท  สินาท โสตถิปิณฑะ  เป็นหัวหน้าคณะกรรมการ 
๒. พันต ารวจโท หญิง ณัฐชาภรณ์  โพธิ์ทอง เป็นคณะกรรมการ 
๓. พันต ารวจโท หญิง อมรรัตน์  จันทร์เกตุ เป็นคณะกรรมการ 
๔. พันต ารวจโท หญิง ปณิตา ศรศรี  เป็นคณะกรรมการ 
๕. พันต ารวจโท หญิง ชนสรณ์  คงงาม  เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการ 

มีหน้าที่ ประเมินและติดตามผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง 
วิธีการตรวจสอบ และตรวจประเมินผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยในรอบ 
๑๒ เดือน และรายงานผลการด าเนินการให้ทราบตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง     ณ     วันที่  ๑๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2560 
 
                                                        พลต ารวจตรี 
                                                                     ( สมเกียรติ  วัฒนพรมงคล ) 
                                                            ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค ๒ 
 

 


