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ค ำน ำ 

 
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาและ

ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ราชการของวิทยาลัยการต ารวจ ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 
2559 เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ท่ีก าหนดให้สถานศึกษาหรือหน่วย
ฝึกอบรมจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ซึ่งประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีต้องด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปเีสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและน าเสนอ
ต่อสาธารณชน ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาของสถาบันฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ าเป็นต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และต้องมีความพร้อมท่ีจะรับการ
ตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจากผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ และ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกจากส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา    
(สมศ.) ต่อไป 

การจัดท ารายงานการประเมินตนเองของ วิทยาลัยการต ารวจ  เป็นการจัดท าเพื่อมุ่งหวังศึกษา
ทบทวนผลการด าเนินงาน และน าผลการประเมินมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องและพัฒนา 
การปฏิบัติงานของหน่วยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เกณฑ์ มาตรฐานและตัวบ่งชี้จากคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ.2559 ส าหรับหน่วยท่ี
รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค เป็น เกณฑ์การ
ประเมิน 

การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
การต ารวจ ในปีการศึกษา 2559 นี้ ได้ด าเนินการแล้วเสร็จด้วยความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายใน
สังกัดวิทยาลัยการต ารวจ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในฯลฯ ตลอดจนผู้บังคับบัญชา คณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี รวมท้ัง
ได้ให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ เพื่อวิทยาลัยการต ารวจจะได้น าไปด าเนินการตามหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อไป 
 
 

วิทยาลัยการต ารวจ 
มกราคม 2560 

                               



 
สำรบัญ 

 
 หน้ำ 

ค ำน ำ ก 

สำรบัญ ข 

บทสรุปผู้บริหำร 1 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐำนและสภำพกำรด ำเนินงำนของหน่วยศึกษำอบรม 4 

ส่วนที่ 2  ผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้และเกณฑ์ประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 14 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1   ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาอบรม   15 

ตัวบ่งช้ีท่ี 2   ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง    16 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3   ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 17 

ตัวบ่งช้ีท่ี 4   จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ์   19 

ตัวบ่งช้ีท่ี 5   จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ีน าไปใช้ 20 

                ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 6   ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง 21 

                ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  

ตัวบ่งช้ีท่ี 7   การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 22 

ตัวบ่งช้ีท่ี 8   ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 25 

ตัวบ่งช้ีท่ี 9   การสรรหาคัดเลือกครู อาจารย์ และหรือวิทยากร 26 

ตัวบ่งช้ีท่ี 10 ครู อาจารย์ ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 27 

ตัวบ่งช้ีท่ี 11 ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม                 

                 การเรียนรู้ 

28 

ตัวบ่งช้ีท่ี 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 30 

ตัวบ่งช้ีท่ี 13 การบริหารความเส่ียง 31 

 



 
สำรบัญ (ต่อ) 

 หน้ำ 

ตัวบ่งช้ีท่ี 14 ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 33 

ตัวบ่งช้ีท่ี 15 อัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 35 

ตัวบ่งช้ีท่ี 16 เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 37 

ตัวบ่งช้ีท่ี 17 ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหน่วยศึกษาอบรมช้ีน าป้องกัน 

               หรือปัญหาของสังคม 

39 

ส่วนที่ 3  สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ 40 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 42 

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 43 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 44 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 45 

ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 46 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 48 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 49 

ด้านมาตรการส่งเสริม 50 

ภำคผนวก  

ผนวก ก   แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษำอบรม (Common Data Set)  

ผนวก ข   เอกสำรอ้ำงอิงประกอบรำยงำนกำรประเมินตนเอง   

 

 

 

 

 



วิทยาลัยการต ารวจ 

                                                       รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี ๒๕๕๙ หน้า  1     

บทสรุปส ำหรบัผู้บริหำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการต ารวจ กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ต้ังอยู่เลขท่ี 100              
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทิศเหนือติดกับอาคารท่ีพักข้าราชการ
ต ารวจกองบัญชาการศึกษา  ทิศใต้ติดกับบริษัทนครชัยแอร์  ทิศตะวันออกติดกับอาคารท่ีพักข้าราชการ
ต ารวจส่วนกลาง  ทิศตะวันตกติดกับอาคารกองบัญชาการศึกษา  มีพื้นท่ีใช้สอย 22 ไร่ 7 ตารางวา 
ปัจจุบันวิทยาลัยการต ารวจเปิดการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
มีหลักสูตรประจ า 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูง หลักสูตรผู้ก ากับการ หลักสูตร
สารวัตร หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ และการฝึกอบรมท่ีได้รับมอบหมายจากส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ได้แก่ หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของภาครัฐร่วมเอกชน และโครงการ
สัมมนาผู้น าหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการท่ีได้รับการแต่งต้ังใหม่ ประจ าปี 2558  

วิทยาลัยการต ารวจ ก าหนดวิสัยทัศน์ แผนการปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน  และด าเนินการตาม
พันธกิจด้านการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจให้เป็นผู้ท่ีมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีคุณธรรม โดยมีการ
พัฒนาการฝึกอบรม การบริการทางวิชาการ การบริหารและการจัดการแบบเน้นการมีส่วนร่วม  รวมท้ังมี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ท่ีด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ส าหรับหน่วยท่ีรับผิดชอบจัดการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษ
เฉพาะทางและเทคนิค  ซึ่งสรุปการด าเนินงานด้านต่างๆ ได้ดังนี้ 

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม วิทยาลัยการต ารวจ  ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรให้
มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรก าหนด พร้อมท่ีจะได้รับการแต่งต้ังเพื่อด ารงต าแหน่งท่ีสูงขึ้น  โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของต ารวจ  จัดให้มีการฝึกปฏิบัติธรรมตาม
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การฝึกการท างานเป็นทีม การฝึก
กระบวนการคิด ภาวะผู้น า และการบูรณาการความรู้เพื่อประโยชน์ของประชาชนและสังคม เมื่อผ่านการ
ฝึกอบรมแล้ว    ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจะเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะในศาสตร์ของวิชาชีพและ
ความเป็นผู้น า สามารถน าความรู้ท่ีได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม  สนับสนุนให้อาจารย์ กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  
ท างานวิจัยเพื่อน าความรู้และประสบการณ์มาตกผลึกเป็นองค์ความรู้ใหม่ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติสามารถน าไปเสริมสร้างหรือต่อยอดองค์ความรู้  หรือวิธีการท่ีเป็นประโยชน์      
เชิงนโยบาย  เชิงวิชาการ เชิงสร้างสรรค์ ฯลฯ ตามความเหมาะสม ท้ังนี้ วิทยาลัยการต ารวจจัดให้มีโครงการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะในการท าวิจัยให้กับข้าราชการต ารวจในสังกัด และกลุ่มงาน
อาจารย์   และส่งบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research 
Expo) ซึ่งจัดโดย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี   เพื่อเปิดรับ
องค์ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ จากเครือข่ายในระบบวิจัยท่ัวประเทศ 

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา ด าเนินโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ให้กับพนักงานและบุคลากรในสังกัดโรงพิมพ์ต ารวจ  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  และในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 กลุ่มงานอาจารย์ ได้รับเชิญจากโรงพิมพ์ต ารวจเพื่อไปบรรยายให้กับบุคลากรในสังกัดอีกครั้งหนึ่ง 

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  ส่งเสริมให้ข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
มีส่วนร่วมในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และสืบทอดประเพณีส าคัญของชาติ ได้แก่
ประเพณีรดน้ าด าหัวขอพรผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหมแ่ละวัน
ส าคัญทางศาสนา ฯลฯ ตามแต่โอกาสจะอ านวย  พร้อมท้ังจัดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร      
เข้าเย่ียมชมโครงการพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ  เพื่อเป็นการ
ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และใช้เป็นแนวทางในการครองตน
เป็นข้าราชการต ารวจท่ีดีต่อไป 

ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม วิทยาลัยการต ารวจมีแผนพัฒนาทรัพยากร
บุคคลให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจของหน่วยได้อย่างต ารวจมืออาชีพ สนับสนุนบุคลากรทุกฝ่ายให้
มีส่วนร่วมในกระบวนการฝึกอบรม   จากการประเมินผลการฝึกอบรมในภาพรวม คณะเจ้าหน้าท่ีอ านวยการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ได้คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับดีมาก  ซึ่งผลจากการประเมินในด้านต่างๆ ได้ถูกน ามาใช้
ในการวางแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เช่น  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้   
ในการบริหารจัดการการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความรวดเร็ว ฉับไว ทันต่อสถานการณ์ท่ี
เปล่ียนแปลงไป  และด าเนินการตามนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติในการปรับโครงสร้างหลักสูตร
ให้มีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบ E-learning 

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยการต ารวจได้ด าเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี  ท าให้เป็นท่ียอมรับจากหน่วยงานภายนอกสังกัด
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และข้าราชการต ารวจจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Police Officers) 
ท าให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  ซึ่งผลจากการด าเนินงาน
ดังกล่าว  ท าใหป้ีงบประมาณ พ.ศ.2558 ท่ีผ่านมา วิทยาลัยการต ารวจได้รับรางวัลและประกาศยกย่อง 
จาก ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ในการตรวจประเมินคุณภาพภายในส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ส าหรับหน่วย
ท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค เป็นคะแนนเฉล่ีย
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สูงสุด 4.76 คะแนน  ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นก าลังใจให้วิทยาลัยการต ารวจ  ซึ่งเป็นหน่วย
ศึกษาอบรมจะพัฒนาตนเองสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพต ารวจตามปรัชญาท่ีก าหนด 

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ด้วยค าแนะน าจากคณะกรรมการสถานศึกษา  ความร่วมมือของ
ของบุคลากรในสังกัดและผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกท่าน  ท าให้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของ วิทยาลัยการ
ต ารวจ  เป็นท่ีรับรู้แพร่หลายมากขึ้น และระยะเวลาจะเป็นส่ิงท่ีพิสูจน์คุณค่าของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
และหน่วยศึกษาอบรม 

ด้านมาตรการส่งเสริม  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ได้รับคะแนนประเมินน้อยท่ีสุด  ซึ่งฝ่าย
กิจการการฝึกอบรม ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีดังกล่าว ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วิทยาลัยการต ารวจใช้ในการวางแผน
พัฒนาและปรับปรุงในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จนได้รับหนังสือยกย่องระดับภูมิภาค  จาก ศูนย์พัฒนา 
การจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี 
เขต 2 และส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4  นับเป็นความภาคภูมิใจของ
ของข้าราชการต ารวจ วิทยาลัยการต ารวจทุกคน   จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการด าเนินการทุกตัวบ่งช้ี     
เป็นการสะท้อนภาพความก้าวหน้าของการด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
วิทยาลัยการต ารวจ  เพื่อให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
ก าหนดไว้  
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ส่วนที่ 1 
 ข้อมูลเบื้องตน้ของหน่วยฝกึอบรม 

 
1.1   ชื่อสถำบัน  วิทยาลัยการต ารวจ    
 
1.2  สถำนที่ต้ัง  เลขท่ี 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
1.3   ปีที่ให้ข้อมูล  พ.ศ. 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4   ประวัติกำรก่อต้ัง 
  ในปี พ.ศ.2495 กรมต ารวจได้จัดต้ังโรงเรียนสืบสวนสอบสวนขึ้นโดย ฯพณฯ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ 
อธิบดีกรมต ารวจ ด้วยการต้ังคณะกรรมการพิจารณาด าเนินการก าหนดระเบียบและหลักสูตร เพื่อให้
ข้าราชการต ารวจได้รับความรู้เกี่ยวกับวิทยาการต ารวจสมัยใหม่ท่ีช่วยในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาให้
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งได้เปิดการอบรมหลักสูตรการสืบสวนสอบสวนเป็นรุ่นแรก เมื่อวันท่ี 28 มกราคม 
2495 โดยใช้เรือนไม้ในกรมต ารวจ ซึ่งในเวลาต่อมาเป็นเรือนไม้ท่ีอยู่ในบริเวณโรงพยาบาลต ารวจเป็น
สถานท่ีอบรม จนถึงรุ่นท่ี 3 โรงเรียนสืบสวนสอบสวนจึงได้ย้ายไปใช้สถานท่ีอบรมของโรงเรียนข้าราชการ
ฝ่ายปกครองของกรมมหาดไทย ซึ่งต้ังอยู่ในวังสุนันทา ต้ังแต่วันท่ี 12 พฤศจิกายน 2495 ถึงรุ่นท่ี 5 
และในเวลานั้น  กรมต ารวจได้จัดต้ังโรงเรียนสอบสวนกลางขึ้นอีกแห่งในบริเวณกรมต ารวจ อบรม
วิชาการสอบสวนโดยเฉพาะ ทางโรงเรียนสืบสวนสอบสวนจึงได้เปล่ียนช่ือเสียใหม่เป็น “โรงเรียนสืบสวน
กรมต ารวจ” 
 พ.ศ. 2496 กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศและพลเรือนท่ีท าหน้าท่ีในด้านการสืบสวน
สอบสวน ได้ขออนุมัติกรมต ารวจขอส่งข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนในสังกัดเข้ารับการอบรม
หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา เพิ่มข้ึนต้ังแต่รุ่นท่ี 3 เป็นต้นมา 
 พ.ศ. 2503 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกระทรวงมหาดไทย ได้โอนโรงเรียนสืบสวนมา
ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการศึกษา และมี พล.ต.ต.สงวน จิตตาลาน เป็นผู้อ านวยการโรงเรียนสืบสวน 
 พ.ศ. 2509 กรมต ารวจ มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงการฝึกอบรม ในโรงเรียนสืบสวน     
อีกครั้งหนึ่ง โดยมีผู้บัญชาการศึกษา (พล.ต.ท.สงวน จิตตาลาน) เป็นประธานกรรมการ เนื่องจากความเจริญ 
ก้าวหน้าทางวิทยาการต ารวจและภาระหน้าท่ีของกรมต ารวจเพิ่มข้ึน 
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 พ.ศ.2513 กรมต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตร
สารวัตรและผู้บัง คับกอง เป็นรุ่นแรก เพื่อฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ยศต้ังแต่ ร.ต.อ. ขึ้นไป 
แต่ไม่เกิน พ.ต.ท. ท่ีจะไปด ารงต าแหน่งสารวัตรหรือ       
ผู้บังคับกอง ให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท้ังด้าน
วิชาการและการปฏิบัติงาน ตลอดจนบุคลิกลักษณะ และ
มอบหมายให้โรงเรียนสืบสวนรับผิดชอบบริหารการ
ฝึกอบรมต้ังแต่รุ่น ท่ี 2 เป็นต้นมา โดยได้เปิดอบรม
ติดต่อกันเป็นจ านวน 25 รุ่น ต่อมา พ.ศ.2530 ได้แบ่งเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรสารวัตรสืบสวน
สอบสวน หลักสูตรสารวัตรป้องกันปราบปราม และหลักสูตรสารวัตรจราจร 
 พ.ศ.2520 กรมต ารวจได้เปิดอบรมหลักสูตรผู้ก ากับการเป็นรุ่นแรก เพื่อฝึกอบรมข้าราชการ
ต ารวจช้ันสัญญาบัตร ยศ พ.ต.ท. ต าแหน่ง รองผู้ก ากับการ ท่ีจะไปด ารงต าแหน่งผู้ก ากับการ ให้มีความรู้
ความสามารถ เหมาะสมท้ังด้านวิชาการ การปฏิบัติงานและบุคลิกลักษณะ โดยได้เปิดอบรมรุ่นท่ี 1 – 13     
ท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม ต่อมา พ.ศ.2532 กรมต ารวจได้มอบหมายให้
สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจรับผิดชอบฝึกอบรม ต้ังแต่รุ่นท่ี 14 เป็นต้นมา  

นอกจากนั้น พ.ศ.2520 กรมต ารวจ ได้เปิดอบรมหลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจชุดแรก เพื่อฝึก     
อบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีฝ่ายอ านวยการให้มีความรู้ความสามารถ เกี่ยวกับการ
อ านวยการของต ารวจ  โดยได้มอบหมายใหโ้รงเรียนเสนาธิการทหารบกด าเนินการฝึกอบรม  ต้ังแต่ชุดท่ี 
1 - 6  ต่อมา พ.ศ.2526 กรมต ารวจได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจรับผิดชอบ
ฝึกอบรมต้ังแต่ชุดท่ี 7 เป็นต้นมา  โดยฝึกอบรมในวิชาการต ารวจ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ  
ส่วนวิชาเสนาธิการทหารยังคงฝึกอบรมร่วมท่ีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกจนถึงชุดท่ี 15  และต้ังแต่ชุดท่ี 16 
(พ.ศ.2536) สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ ได้รับผิดชอบการฝึกอบรมทุกวิชาท้ังหลักสูตร 
 พ.ศ.2523 กรมต ารวจและกรมธนารักษ์ อนุญาตให้โรงเรียนสืบสวนกรมต ารวจเข้าใช้ส่ิงปลูกสร้าง
ของศูนย์ฝึกอบรมบรรเทาสาธารณภัยหลังล าดับท่ี 2 ถึง 9 ซึ่งปลูกอยู่บนท่ีดินราชพัสดุแปลงหมายเลขท่ี 
32047 แขวงลาดยาว เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ส าหรับการฝึกอบรมหลักสูตรสืบสวนคดีอาญา 
หลักสูตรสารวัตรและผู้บังคับกอง และหลักสูตรอื่นๆ โรงเรียนสืบสวนกรมต ารวจจึงมีสถานท่ีต้ังอยู่ 2 ส่วน 
คือ ท่ีวังสุนันทา และสถานท่ีขอใช้ประโยชน์แทนศูนย์อบรมบรรเทาสาธารณภัย แขวงลาดยาว เขตบางเขน 
กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2527 กรมต ารวจ ได้เปิดอบรมหลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูงเป็นรุ่นแรก เพื่อ
ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร ยศ พ.ต.อ. ต าแหน่ง รองผู้บังคับการ ท่ีจะไปด ารงต าแหน่ง     
ผู้บังคับการให้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมท้ังด้านวิชาการ การปฏิบัติงานและบุคลิกลักษณะ โดย
เปิดอบรมรุ่นท่ี 1 - 7   ท่ีโรงเรียนนายร้อยต ารวจ อ.สามพราน จว.นครปฐม ต่อมา พ.ศ.2532 กรมต ารวจ
ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ รับผิดชอบฝึกอบรมตั้งแต่รุ่นท่ี 8 เป็นต้นมา 
 พ.ศ. 2528 มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการกรมต ารวจกระทรวงมหาดไทย (ฉบับท่ี 13)     
พ.ศ.2528 ให้เปล่ียนช่ือโรงเรียนสืบสวนกรมต ารวจ เป็น “สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ” เพื่อให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วยงาน ในการพัฒนาระบบการศึกษา และการ
ฝึกอบรมข้าราชการต ารวจเพื่อให้มีสมรรถภาพในการป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวนและการให้
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การบริการแก่สังคม  ในด้านความปลอดภัย และให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะผู้บังคับบัญชาและฝ่าย
อ านวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 พ.ศ.2533 กรมต ารวจ วิเคราะห์และก าหนดต าแหน่งในสถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับหน้าท่ีรับผิดชอบของสถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจท่ีเพิ่มมากขึ้น โดย
แบ่งเป็น 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริการการศึกษา และฝ่ายการศึกษา ซึ่งได้รับ
ความเห็นชอบจาก ก.ตร.  ในการประชุม ก.ตร. ครั้งท่ี 9/2533 เมื่อวันท่ี 6 กรกฎาคม 2533 และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 2 ตุลาคม 2533 ตามหนังสือส านักงานคณะรัฐมนตรี     
ด่วนมาก ท่ี นร 0233/15697 ลงวันท่ี 3 ตุลาคม 2533 
 พ.ศ.2534 สถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจ ส่วนท่ีรับผิดชอบการอบรมหลักสูตรสืบสวน ได้ย้าย    
มารวมกับส่วนท่ีรับผิดชอบการอบรมหลักสูตรสารวัตร หลักสูตรผู้ก ากับการ และหลักสูตรการบริหารงาน
ต ารวจช้ันสูง ณ ท่ีดินราชพัสดุ เลขท่ี 100 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 พ.ศ.2552 เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2552 ได้มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ   และสถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจได้รับการปรับเปล่ียนเป็น “ วิทยาลัย  
การต ารวจ” ในปัจจุบัน  
 

 

1.5 ปรัชญำ    
 พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในวิชาชีพต ารวจ 

      ปณิธำน     
 มุ่งมั่นพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความรู้ ความช านาญในวิชาชีพและเป็นสากล ทันสมัย  บนพ้ืนฐาน
แห่งคุณธรรมและจริยธรรม 
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1.6 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นองค์กรระดับสากลในการศึกษาอบรม 

1.7 อัตลักษณ์ของวิทยำลัยกำรต ำรวจ 
 สร้างนักบริหารที่ดี มีวินัย คือหัวใจวิทยาลัยการต ารวจ 

1.8 เอกลักษณ์ของวิทยำลัยกำรต ำรวจ 
 วิทยาลัยการต ารวจ เป็น สถาบันแห่งการสร้างผู้น าต ารวจท่ีดี  Police College Stage of 
Police Idol 

1.9 พันธกิจ (Mission) 
  1)  ด าเนินการฝึกอบรม รวบรวมองค์ความรู้ ศึกษาวิจัย และให้บริการวิทยาการต ารวจแผนใหม่ 
  2)  บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3)  ส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ให้กับบุคลากรท้ังในและนอกองค์กร 
  4)  เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ข้าราชการต ารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

1.10 วัตถุประสงค์ 
  1)  ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาข้าราชการต ารวจให้เป็นต ารวจมืออาชีพ สามารถปฏิบัติหน้าท่ี
ในฐานะผู้บังคับบัญชาระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เคร่งครัดในระเบียบ
วินัย   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณต ารวจประจ าใจ 
  2)  พัฒนาการบริหารจัดการการฝึกอบรมให้เข้มแข็งบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามกลุ่มเป้าหมายต่างๆ และสร้างเครือข่ายการ
ฝึกอบรมเพื่อขยายผลการศึกษาให้ยั่งยืน 
  3)  ข้าราชการต ารวจในสังกัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความส านึกในหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ  มีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปัญญา ด้วยความเต็มใจและมีความสุขในการท างาน 
       4)  เป็นตัวอย่างผู้น าองค์ความรู้ด้านการฝึกอบรม 

1.11 สภำพทำงกำยภำพของวิทยำลัยกำรต ำรวจ 
  ท่ีท าการของวิทยาลัยการต ารวจ  ประกอบด้วย 
  1.11.1 อาคารวิทยาลัยการต ารวจ จ านวน     1  หลัง 
         - ห้องเรียนคอมพิวเตอร ์           1    ห้อง  
              - ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)             1    ห้อง 
              - ห้องท างานผู้บริหาร          9   ห้อง  
              - ห้องท างานคณาจารย์              19   ห้อง  
            - ห้องประชุม           1   ห้อง 
            - ห้องอาหารข้าราชการต ารวจ         1   ห้อง  
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 1.11.2 อาคารเรียน 4  ช้ัน     จ านวน     1      หลัง     
   - ห้องเรียน (160 ท่ีนั่ง)     4    ห้อง 
     - ห้องเรียน (120 ท่ีนั่ง)    1    ห้อง 
        - ห้องเรียน (60ท่ีนั่ง)    1    ห้อง 
   - ห้องสัมมนา (20 ท่ีนั่ง)                   12    ห้อง 
  - ห้องรับรองอาจารย์    2    ห้อง 
  - ห้องประชุมใหญ่    1    ห้อง 
  - ห้องสันทนาการ    5    ห้อง 
  - ห้องสมุด   1    ห้อง 
   - ร้านค้าสวัสดิการ   1    ห้อง 
  1.11.3 อาคารพลานามัย  จ านวน     1      หลัง 
 1.11.4 สนามเทนนิส  จ านวน     1      สนาม 
 1.11.5 อาคารโภชนาการ    จ านวน     1       หลัง 
  - ห้องรับรองอาจารย์    3 ห้อง 
  - ห้องเอนกประสงค์      1 ห้อง  
 1.11.6 อาคารหอพักนักศึกษา   จ านวน     1  หลัง 
  - ห้องปรับอากาศ               106   ห้อง 
  - ห้องพัดลม        50   ห้อง 
 1.11.7 อาคารพัสดุ  จ านวน     1      หลัง   

     1.11.8 โรงจอดรถ  จ านวน     2      หลัง 
 
1.12  หลักสูตร และกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 หลักสูตรท่ีใช้ในการตรวจประเมินของ วิทยาลัยการต ารวจประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ประกอบด้วย 4 หลักสูตรประจ า  ดังนี้ 
 1.12.1  หลักสูตรสารวัตร   
 1.12.2  หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ   
 1.12.3  หลักสูตรผู้ก ากับการ    
 1.12.4  หลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูง   

1.13  ข้อมูลเก่ียวกับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ณ วิทยำลัยกำรต ำรวจ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 วิทยาลัยการต ารวจ เปิดการฝึกอบรมแก่ข้าราชการต ารวจ                    
ช้ันสัญญาบัตรในหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 
 1.13.1  หลักสูตรประจ ำ  
 1) หลักสูตรสารวัตร รุ่นท่ี 152 

        - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 25 เม.ย.59 – 1 ก.ค.59   
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน  178  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน  177  คน 

 2) หลักสูตรสารวัตร รุ่นท่ี 153 
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  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี  4 ก.ค.59 – 9 ก.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน  176  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน  176 คน 

3) หลักสูตรสารวัตร รุ่นท่ี 154 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 4 ก.ค.59 – 9 ก.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   178  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   178 คน 
 4) หลักสูตรสารวัตร รุ่นท่ี 155 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 11 ก.ค.59 – 16 ก.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   172  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   171 คน 
 5) หลักสูตรฝ่ายอ านวยการต ารวจ รุ่นท่ี 37 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 9 พ.ย.58 – 8 เม.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน     66  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน     66 คน 
 6) หลักสูตรผู้ก ากับการรุ่นท่ี 104 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี  14 ธ.ค.58 – 1 เม.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   168  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   168  คน 

 7) หลักสูตรผู้ก ากับการรุ่นท่ี 105 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี  21 ธ.ค.58 – 8 เม.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   168  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   168  คน 
 8) หลักสูตรผู้ก ากับการรุ่นท่ี 106 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี  11 ม.ค.59 – 29 เม.ย.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   169  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   169  คน 

 9) หลักสูตรผู้ก ากับการรุ่นท่ี 107 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี  18 เม.ย.59 – 5 ส.ค.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   140  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   140  คน 

 10) หลักสูตรการบริหารงานต ารวจช้ันสูง รุ่นท่ี 41 
  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี 18 ม.ค.59 – 6 พ.ค.59 
  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน   134 คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน   134  คน 

1.13.2  หลักสูตรพิเศษ 
1) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นท่ี 3 

  - ฝึกอบรมระหว่างวันท่ี  12 ก.พ.59 – 9 ก.ย.59 
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  - แผนการฝึกอบรม  จ านวน     85  คน 
  - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม  จ านวน     84  คน 

 2) โครงการสัมมนาผู้น าหน่วยระดับผู้บัญชาการและผู้บังคับการท่ีได้รับการแต่งต้ัง
ใหม่ ประจ าปี 2558 
                                - ฝึกอบรมระหว่าง 15 – 17 ธ.ค.58 
                       - แผนการฝึกอบรม                จ านวน    111  คน 
                       - มีผู้ส าเร็จการฝึกอบรม   จ านวน    111  คน 

1.14 ข้อมูลเก่ียวกับครู/อำจำรย์/บุคลำกร 
  วิทยาลัยการต ารวจ มีบุคลากรในปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล : วันท่ี 30 ก.ย.59) 
ประกอบด้วย  

1) ข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตร  จ านวน    53 คน 
 2) ข้าราชการต ารวจช้ันประทวน   จ านวน     21 คน  
 3) ลูกจ้างประจ า     จ านวน      3   คน 
 4) ลูกจ้างช่ัวคราว     จ านวน      1    คน 

5) อาจารย์ กอจ.บช.ศ.ปฏิบัติหน้าท่ี ณ วตร. จ านวน      6  คน  

1.15 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยำกร 
  1.15.1 งบประมำณ ท่ีได้ใช้ในการด าเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของ งบด าเนินงาน  
แบ่งเป็นค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค 
 1.15.2 ครุภัณฑ์  วิทยาลัยการต ารวจ ได้รับการจัดสรรครุภัณฑ์ จากเงินงบประมาณส่วนใหญ่
เป็นครุภัณฑ์การศึกษาระบุไว้ในบัญชีของหลวงและยังใช้งานได้ตามสภาพ 
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1.16 โครงสร้ำงวิทยำลัยกำรต ำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  

                     

งานธุรการ/ก าลังพล 

งานแผนงาน/งบประมาณ 

งานการเงินและพัสดุ งานวิชาการ ๓ 

งานปกครอง ๑  

งานปกครอง ๒ 

งานทัศนศึกษา  

งานกีฬาและนันทนาการ 

              

                  

งานวิจัยและพัฒนา ๑ งานอ านวยการ 

งานส่งเสรมิวิชาการ 

งานบรรณารักษ์ 

                     

งานวิจัยและพัฒนา ๒ 

งานประเมินผล 

งานวิชาการ ๑  

งานวิชาการ ๒ 
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1.17 โครงสร้ำงกำรบริหำรวิทยำลัยกำรต ำรวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผ  .   . 

  ง ผ  .   .(๓) 
             

ผ  .     
           

  ง ผ  .   .(๑) 
  

ผ  .           
           

ผ  .          
         

ผ  .           
           

  ง ผ  . 
                  

  ง ผ  . 
               

  ง ผ  . 
                 

            ๒ ค  
 

ส . 
                     

       ๔ ค  
 . ส .ง            
๒. ส .ง          ๒ 
 . ส .ง            
๔.  สว.ง     ผ     
          ผ        
         

 

ส . 
                  

       ๒ ค  
 . ส .ง       และ  
            
๒. ส .ง       และ 
           ๒ 

 

  ง ผ  . 
                 
            ๒ ค  

 

ส . 
                     

       ๔ ค  
 . ส .  ค  ง   
๒. ส .  ค  ง ๒ 
 . ส .ง            
๔. ส .ง           
               

 

ส . 
               

             ค  
 . ส .            
               
๒. ส .          ผ      
      ส     ค       
 . ส .           
       ณส  ส     

  ง ส . 
              
       ๖ ค  

 

 

  ง ส . 
                  

       ๒ ค  
  

  ง ส . 
                     

       ๘ ค  
  

  ง ส . 
               ก 

            ๔  ค  
 

  ง ส . 
               
         ค  

ผ .     
              
        ๒ ค  

 

ผ .     
                  

       ๔ ค  
  

ผ .     
                     

        ๒ ค  
  

ผ .     
                 
              

 ๒ ค    
 

ผ .     
               
        ๒ ค  

  ง ผ  .   .(๒) 
  

ผ  .     
          

 

  ง ผ  . 
              

ส . 
              
         ค  

 . ส .          ง    
                ง  /   
    ส  ส     /  
         ส        
๒. ส .          ง        
          ส     ผ    
    ง      ณ 
 . ส .            
    ง      ง     ส   
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1.18 ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
 กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 ก าหนดให้
ระบบการประกันคุณภาพภายใน  ต้องประกอบด้วย 1) การประเมินคุณภาพภายใน 2) การติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ และ 3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวต้องกระท าโดย
บุคลากรของสถานศึกษานั้น  และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เป็นส าคัญ  
วิทยาลัยการต ารวจร่วมกับกลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามนโยบายท่ีส านักงานต ารวจแห่งชาติประกาศ  จัดท า
แผนการฝึกอบรมท่ีมุ่งเน้นคุณภาพตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนดโดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการจัดการบริหารการศึกษา   

แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อติดตาม
ตรวจสอบผลการด าเนินงานเป็นระยะ รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน ตามล าดับ  ภายใต้การ

ก ากับดูแลของคณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ วิทยาลัยการต ารวจ  นอกจากนี้ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง
ประจ าปี เสนอกองบัญชาการศึกษาซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัด และเผยแพร่
หน่วยงานใกล้เคียง ให้แก่       กลุ่มงานอาจารย์ กองบัญชาการศึกษา  แล้ว
จึงเผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์และห้องสมุดของวิทยาลัยการ
ต ารวจ   

ซึ่งผลการด าเนินงานท่ีผ่านมาปรากฏเป็นท่ีประจักษ์  วิทยาลัย    
การต ารวจ ได้รับการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ระดับ “ดีมาก” จนได้รับหนังสือ
รับรองมาตรฐานและรางวัลจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผู้บัญชาการ

ต ารวจแห่งชาติ ในการประชุมบริหารส านักงานต ารวจแห่งชาติ ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันศุกร์ ท่ี 16 
กันยายน 2559 ณ สโมสรต ารวจ 

 
 

-----------------------------     
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนนิงำนตำมตัวบ่งช้ีและเกณฑ์กำรประเมนิคณุภำพกำรศกึษำ 

 
 ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส าหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค ประกอบด้วย ตัวบ่งช้ี 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  รวม 8 ด้าน 
17 ตัวบ่งช้ี  มีเกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 

1) เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งช้ี 
ก าหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งช้ีทุกตัวเท่ากันหมด  โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการด าเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม  โดยก าหนดให้ตัวบ่งช้ีแต่ละตัวมีคะแนน

เต็ม 5 คะแนน  กรณีท่ีไม่ด าเนินการใดๆ ให้ได้ 0 คะแนน  ส าหรับคะแนนท่ีได้แต่ละตัวบ่งช้ีเป็นไปตามคะแนนท่ีด าเนินการได้ 
2) เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งช้ี 

การค านวณคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งช้ี  ให้น าคะแนนท่ีได้แต่ละตัวบ่งช้ีคูณด้วยค่าน้ าหนักของตัวบ่งช้ีนั้น จนครบทุกตัวบ่งช้ีของแต่ละกลุ่มตัวบ่งช้ี  และน าค่าคะแนนท่ีคูณ
ได้ของทุกตัวบ่งช้ีมารวมกัน  หารด้วยค่าน้ าหนักของกลุ่มตัวบ่งช้ี  ในการค านวณให้ใช้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง  หากทศนิยมต าแหน่งท่ีสามมีค่า .005 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น  นอกเหนือจากนี้ให้
ปัดเศษท้ิง 

3) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม 
คะแนนเฉล่ีย  0.00 – 1.50   หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
คะแนนเฉล่ีย  1.51 – 2.50   หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
คะแนนเฉล่ีย  2.51 – 3.50  หมายถึง  พอใช้ 
คะแนนเฉล่ีย  3.51 – 4.50   หมายถึง  ดี 
คะแนนเฉล่ีย  4.51 – 5.00  หมายถึง  ดีมาก 

ผลการประเมินค่าคะแนนเฉล่ียรวมท้ัง 3 กลุ่มตัวบ่งช้ี  ต้องได้ 3.51 ขึ้นไป  จึงจะถือว่า “ได้รับการรับรองมาตรฐาน” 
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน 
ประกอบด้วย 6 ด้ำน 14 ตัวบ่งชี้ 

 
ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

1. ผู้ผ่ำนกำรทดสอบ
ตำมเกณฑ์มำตรฐำน
ของกำรศึกษำอบรม 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน 
(ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ คือ ผลคะแนนที่ได้) 
 
วิธีค ำนวณ 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาอบรมx100 
            จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 
 

 

ตารางจ านวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของการศึกษาอบรม 

หลักสูตร 
ผู้เข้ารับกรฝึ

อบรม 
ผู้ส าร็จการฝึกอบรม 

สว 704 702 

ฝอ.ตร. 66 66 

ผกก. 645 645 

บตส. 134 134 

รวม 1,549 1,547 
 

1,547 x 100   =  99.87 
                          1,549 

5 x 99.87       =    4.99 
                        100 

4.99 ดีมาก Common Data 
Set 

 
เอกสาร  

1.1 – 1.5 
 

แบบเก็บ 
ข้อมูลดิบฯ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2559 

 



วิทยาลัยการต ารวจ 

                              รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2559 หน้า  16 

ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

 2. ควำมพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชำ
หน่วยงำนต้นสังกัด
และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. แบบประเมินต้องครอบคลุม 3 ด้าน 
2. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
3. น าแบบประเมินตามข้อ 2 มาวิเคราะห์พร้อมสรุป 
4. รายงานผลพร้อมปัญหาข้อขัดข้องเสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
5. น าผลการประเมินฯ มาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. คะแนนเฉลี่ยจากการประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
2. คะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา จากคะแนนเต็ม 5 
คะแนน 
3. น าคะแนนตามข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 
ผลลัพธ์คือคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ได้ 
 

ตารางผลประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2 
 

หลักสูต 
(1) 

คะแนน 
เฉลี่ยความพึงพอใจ 

X   

(2) 
คะแนน 

จากประเด็น 
การพิจารณา 

(3) 
คะแนน 

ที่ได้ 
 

สว. 4.62 5 4.81 

ฝอ.ตร. 4.52 5 4.76 

ผกก. 4.66 5 4.83 

บตส. 4.72 5 4.86 

รวม 4.63 5 4.82 
 
 
 
 

4.82 ดีมาก เอกสาร  
2.1 – 2.5  

 
แบบเก็บ 

ข้อมูลดิบฯ 
ประจ าปี

งบประมาณ 
2559 
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ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

3. ผลกำรจัดกำร 
ศึกษำอบรมที่เน้น    
ผู้ศึกษำอบรมเป็น
ส ำคัญ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. หน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมใหค้รู อาจารย์ และหรือวิทยากร 
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษา
อบรมในแต่ละหลักสูตร 
2. มีแผนการสอนและบันทึกการสอนรายครั้ง 
3. มีการประเมินการสอนของครู อาจารย์ และหรือวิทยากร เป็น
รายบุคคล โดยผู้ศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่เปิดอบรม 
4. มีการประเมินการจัดการศึกษาอบรมในภาพรวม โดยผู้ศึกษา
อบรมในแต่ละหลักสูตร 
5. หน่วยศึกษาอบรมน าผลการประเมินตามประเด็นการพิจารณา
ข้อ 3 และข้อ 4 มาวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 
 

   วตร.แนบวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรมไปพรอ้มกับ
หนังสือเชิญวิทยากร และหากต้องการข้อมูลโครงสร้างหลักสูตร
ทั้งหมดเพ่ือใช้เตรียมการสอนสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ิมเติม
ผ่านเว็บไซต์ของ วตร.  โดยอาจารย์ กอจ. บช.ศ.จะเป็นผู้
วางแผนจัดการศึกษาอบรมตามโครงสร้างหลักสูตร  และจดัท า
ประมวลการสอน แผนการสอน และบันทึกการสอนรายครัง้     
ในแต่ละกลุ่มวิชา 
   ระหว่างการฝึกอบรม วตร.จะประเมินการสอนของวิทยากร
เกี่ยวกับเน้ือหาที่น าเสนอ ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถ
ของวิทยากรรายบุคคล และภาพรวมของวิทยากรแต่ละหลักสูตร 
เสนอ ผบช.ศ. ผบก.สศป. และ อาจารย์ (สบ 6) กอจ. บช.ศ. 
ตามล าดับ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการศึกษาอบรม 
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญต่อไป 
   ก่อนจบการฝึกอบรมประมาณ 3 – 4 สัปดาห์ วตร.จะ
ด าเนินการชี้แจงการตอบแบประเมิน และจัดให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุกคน ทุกรุ่นประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรใน
ภาพรวมผ่านระบบ Online และรายงานผลดังกล่าวเสนอ 
ผบช.ศ. และเวียนแจ้งให้ทุกหน่วยในสังกัดที่เกี่ยวข้องทราบ  
เพ่ือน าไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผลการประเมินด้านหลักสูตร
และเน้ือหาในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับดี 

5 ดีมาก เอกสาร  
3.1 – 3.5  

 
ข้อ 3  

เอกสารสรุปการ
ประเมินผล
วิทยากรและ
เน้ือหาฯ อยู่ 
งานประเมินฯ 

 
ข้อ 4ใช้   

หลักฐานร่วมกับ
ตัวบ่งชี้ที่ 9 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

( X  = 4.25) รายละเอียดดังน้ี 
1. หลักสูตร บตส. X  = 4.19 
2. หลักสูตร ผกก. X  = 4.18 
3. หลักสูตร ฝอ.ตร. X  = 4.30 
4. หลักสูตร สว. X  = 4.31 

   ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กอจ.บช.ศ.จัดโครงการ
ศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เมื่อวันที่ 9 ส.ค.59 ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์    
โตโยต้า และโรงงานโตโยต้าบ้านโพธ์ิ อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา  
และจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของอาจารย์ (ในสถานที่) โดยเชิญ ผศ.ดร.ปริญญา  เทวานฤมิตรกุล 
และ ดร.สมภพ  สุวรรณรัฐ วิทยากรภายนอกเป็นผู้บรรยาย 
เมื่อวันที่ 1 – 2 ก.ย.59 
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ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

4. จ ำนวนงำนวิจัย 
และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีค านวณ 
ผลรวมงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ x 100 

จ านวนครู อาจารย์ ท้ังหมด 
 
 

   1) อาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กอจ.บช.ศ.มาร่วม
ด าเนินการประกันคุณภาพกี่ศึกษาภายใน วตร. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 จ านวน 6 คน 
   2) อาจารย์ กอจ.บช.ศ.จัดท างานวิจัย จ านวน 1 เรื่อง ได้แก่ 
ความคิดเห็นของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
ต ารวจทางด่วน 1 
   3) ผลค านวณ  =    1 x 100      =  16.67 
                                6 
                      =   16.67 x 5    =  8.34 
                                10 
 

5 ดีมาก เอกสาร  
4.1 – 4.5 

 
แบบเก็บ 

ข้อมูลดิบฯ 
ประจ าปี  

งบประมาณ 
2559 
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ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

5. จ ำนวนงำนวิจัย 
และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
ที่น ำไปใช้ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรือ
วิชำชีพ 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 5 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
วิธีค านวณ 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ 
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ x 100 

จ านวนครู อาจารย์ ท้ังหมด 
 
 

   1) อาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กอจ.บช.ศ.มาด าเนินการ
ประกันคุณภาพกี่ศึกษาภายใน วตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 จ านวน 6 คน 
   2) น างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง คือ การเตรียม
ความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของ ตร. เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   3) ผลค านวณ   =    1 x 100      =  16.67 
                                  6  
                       =    16.67 x 5    =  16.67 
                                  5 

5 ดีมาก เอกสาร  
5.1 – 5.5 

 
แบบเก็บ 

ข้อมูลดิบฯ 
ประจ าปี  

งบประมาณ 
2559 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

6. ผลของกำรด ำเนิน
โครงกำรบริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพที่
ตอบสนองควำม
ต้องกำร พัฒนำ และ
เสริมสร้ำงควำม
เข้มแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. มีโครงการ 
2. มีการด าเนินการ 
3. มีการประเมินผลโครงการ 
4. มีรายงานการประเมินผลโครงการ 
5. มีการน าผลการประเมินโครงการฯ มาพัฒนาปรับปรุง 
วิธีค ำนวณ 
ผลรวมจ านวนโครงการ กิจกรรมฯ x 100 ÷ จ านวนครูอาจารย์
ทั้งหมด 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
2. คะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา จากคะแนนเต็ม 5 
3. น าคะแนนจากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ 
คือคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ได้  
 

1) กอจ.บช.ศ.ด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชพีที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดย พ.ต.ท.วัชรพงษ์  พนิตธ ารง และ พ.ต.ท.สิทธิพัฒน์  
เฉลิมยศ  ไปเป็นวิทยากรบรรยายให้กับพนักงาน และบุคลากรใน
สังกัดโรงพิมพ์ต ารวจ 
  
2) ผลค านวณ  
       =   1 x 100       =  16.67 
                6  
       =   16.67 x 5     =  4.17 
                 20  
 
3) 5 + 4.17 ÷ 2 = 4.59 

4.59 ดีมาก  เอกสาร  
6.1 – 6.5 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

7. กำรพัฒนำ
สุนทรียภำพในมิติทำง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. การมีส่วนร่วมของบุคลกร 
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัย อาคารสถานที่สะอาดถูก
สุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
5. ระดับความพึงพอใจฯ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้
ศึกษาอบรม จากคะแนนเต็ม 5 
2. คะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา จากคะแนนเต็ม 5 
3. น าคะแนนจากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์
คือคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ได้    

   1) แผนปฏิบัติราชการ วตร. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
มียุทธศาสตร์พัฒนาอาคารสถานที่ของ วตร.เพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมของอาเซียน โดยจัดโครงการปรับปรงุห้องอบรม  
ห้องรับประทานอาหาร  ห้องสัมมนา   ห้องสมุด และให้ข้าราชการ
ต ารวจทุกท่านร่วมกิจกรรม 5 ส ทุกวันพุธ เพ่ือมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
สถานที่ ปรับแต่ง และรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ ฯลฯ  
   2) มีโครงการสง่เสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาองค์กร วตร. โดยด าเนินการกิจกรรมที่เกีย่วข้อง
กับศิลปะและวัฒนธรรม ดังน้ี 

1. พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการต ารวจที่ดีและ 
พลังของแผ่นดิน (3 ธ.ค.58) 

2. งานส่งเสริมศาสนาและเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพในหน่วยงาน 
เน่ืองในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ (5 ม.ค.59) 

3. กิจกรรมสรงน้ าพระพุทธรูปและรดน้ าขอพรผู้บังคับบัญชา
เน่ืองในวันสงกรานต์ ประจ าปี 2559 (11 เม.ย.59) 

4. กิจกรรมสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิบริเวณโดยรอบ บช.ศ. 
5. การเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวบทปลงใจ และอุดมคติต ารวจ 
6. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงาน 
7. การเชิญเครื่องหมายประจ าหลักสูตรต่างๆ ในพิธีปิดการ

ฝึกอบรม 

4.50 ดีมาก เอกสาร  
7.1 – 7.5 

 
แบบเก็บ 

ข้อมูลดิบฯ 
ประจ าปี  

งบประมาณ 
2559 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

8. จัดทัศนศึกษาสถานที่ส าคัญทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
หรือประวัติศาสตร์ชาติไทย  เช่น วัดใหญ่ชัยมงคล วัดถ้ าเสือ 
สะพานข้ามแม่น้ าแคว ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ฯลฯ เพ่ือปลูกฝัง
ความรักชาติและภูมิใจในความเป็นไทย 
   3) จัดลานวัฒนธรรม บริเวณหน้าอาคารหอพักนักศึกษา เพ่ือ
เป็นพ้ืนที่ด าเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมของบุคลากร
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมร่วมกัน 
   4) จัดระบบป้องกันอัคคีภัย โดยติดต้ังถังดับเพลิงพร้อมใช้ประจ า
อาคารแต่ละชั้น และภายในห้องท างานของแต่ละฝ่าย  และเป็น
เจ้าภาพให้ข้าราชการต ารวจในสังกัด วตร., กส., กอจ. ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 153 – 155 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
ป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ วตร. (17 ส.ค.59) 
   5) มีระบบการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  โดยน าระบบ 
Scan น้ิว เข้า/ออกหอพักมาใช้ และจัดเวรยามตลอด 24 ชม. 
ร่วมกับการใช้กล้อง CCTV ทั้งภายในและภายนอกอาคาร  ต่อ
สัญญาณโดยตรงเข้าระบบมือถือของ ผบก.วตร.และจุดตรวจสอบ
ที่ห้องท างานฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.  
   6) มีการประเมินผลระดับความพึงพอใจต่อการพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
บุคลากรและผูศ้ึกษาอบรมอยู่ในระดับมาก ( X  = 3.99)  
   7) ฝ่ายต่างๆ ในสังกัด วตร.น าผลการประเมินไปใช้ในการวางแผน 
การบริหารจัดการทั่วไป และการเรียนการสอนให้ผู้เข้ารับการฝึก 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

อบรมมีความรู้ควบคูคุ่ณธรรม โดยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบสาน 
พัฒนา ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี
งามของชาติไทย 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

8. กำรพัฒนำ
บุคลำกรของหน่วย
ศึกษำอบรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. มีการด าเนินการตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนาด้านประกันคุณภาพ ต้ังแต่ 6 
ชม./คน/ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
4. จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพ 
ต้ังแต่ 20 ชม./คน/ปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 90 
5. ความพึงพอใจของบุคลากรฯ ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 
2. คะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา จากคะแนนเต็ม 5 
3. น าคะแนนจากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 
ผลลัพธ์คือคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ได้ 

วตร.ด าเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามแผนปฏบิัติ
ราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 บุคลากรได้รับการ
พัฒนาด้านประกันคุณภาพ 6 ชม./คน/ปี และได้รับการพัฒนา
นอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพ 24 ชม./คน/ปี ดังน้ี    
   1) ด าเนินโครงการสัมมนาพัฒนาความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วตร.วันที่  19 ก.ย.59  (6 ชม.) ผลการ
ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์จ านวนบุคลากรได้รับการพัฒนา 
97.5%  ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ในระดับ
มาก ( X  = 4.50)    
   2) ด าเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรท า
หน้าท่ีประจ าหลักสูตรฝึกอบรมของ วตร. (ในสถานที)่ วันที่ 22 – 
23 ก.ย.59 (นอกสถานที่) วันที่ 24 – 25 ก.ย.59 (24 ชม.) ผล
การด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์  จ านวนบุคลากรได้รับการ
พัฒนา 100% ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการอยู่ใน
ระดับมาก ( X  = 4.44)  
   3) สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มต่ีอการ
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก ( X  = 4.28) 
   4) ผลค านวณ  5 + 4.28 ÷ 2 = 4.64 

4.64 ดีมาก เอกสาร  
8.1 – 8.5 

 
แบบเก็บ 

ข้อมูลดิบฯ 
ประจ าปี  

งบประมาณ 
2559 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

9. กำรสรรหำคัดเลือก 
ครู อำจำรย์ และหรือ
วิทยำกร 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. มีระบบการสรรหาคัดเลือกอย่างเป็นรูปธรรม 
2. มีหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย์และหรือวิทยากร 
3. การด าเนินการตามหลักเกณฑ์การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย์ 
และหรือวิทยากร 
4. การน าผลประเมินการสอนของครู อาจารย์ และหรือวิทยากร 
มาประกอบการพิจารณาการสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย์ และ
หรือวิทยากร 
5. การประเมินผลระบบการสรรหาแล้วน าไปพัฒนาปรับปรุงระบบ 
การสรรหา เพ่ือการสรรหา คัดเลือกครู อาจารย์ และหรอืวิทยากร 
ในปีต่อไป 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 

     1) กอจ.บช.ศ.มีค าสั่งกลุ่มงานอาจารย์ที่ 54/2556ลง 15 
พ.ย.56 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ เพ่ือท า
การสอนหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ. ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 – 2560 
     2) มีแผนการสรรหาครู อาจารย์เพ่ือท าการสอนหลักสูตร
ต่างๆ ของ บช.ศ.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560   
     3) คณะกรรมการตามข้อ 1 มีการประชุมการสรรหาครู 
อาจารย์ 
     4) วตร.มีการประเมินวิทยากร และสรุปรายงานผลการ
ประเมินฯ ให้ ผบช.ศ. ผบก.สศป. และ อาจารย์ (สบ 6) กอจ.บช.ศ.
ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงระบบการสรรหา 
เพ่ือการสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย์ และหรือวิทยากรในปีต่อไป 
     5) กอจ.บช.ศ.มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบการสรรหา  
โดยน าผลประเมินวิทยากร มาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เช่น การแบ่งกลุ่มสัมมนา 
อภิปราย ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ          

5 ดีมาก เอกสาร  
9.1 – 9.5 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

10. ครู อำจำรย์ 
ได้รับกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้/ประสบกำรณ์ 

วิธีค ำนวณ 
จ านวนครู อาจารย์ ท่ีศึกษา/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน 

อย่างน้อย 20 ชม./คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล x 100 
จ านวนครู อาจารย์ ท้ังหมด 

 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
(ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ คือ ผลคะแนนที่ได้ 
 
 
  
 

   1) อาจารย์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก กอจ.บช.ศ.มาด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วตร. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 
2559 ระหว่างวันที่ 1 ต.ค.58 – 30 ก.ย.59 จ านวน 6 คน 
   2) กอจ.บช.ศ.ได้จัดโครงการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 จ านวน 2 โครงการ  ดังน้ี 
      2.1 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดย
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญที่วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์โตโยต้า และ
โรงงานโตโยต้าบ้านโพธ์ิ อ.เมือง จว.ฉะเชิงเทรา วันที่ 9 ส.ค.59 
(7 ชม.) 
      2.2 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ของอาจารย์ (ในสถานที่) วันที่ 1 – 2 ก.ย.59 (13 ชม.) 
   3) ผลค านวณ   =     6   x 100   =  100 
                                 6  
                         =    100 x 5       =  5 
                                   100 

5 ดีมาก เอกสาร  
10.1–10.5 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

11. ห้องสมุดหรือ
แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์
กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำร
เรียนรู้ 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. มีบริการห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้อื่นๆ 
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต หรือมีบริการสิ่งอ านวย
ความสะดวกที่จ าเป็นอื่นๆ เช่น การรักษาพยาบาล การจัดการ
หรือบริการด้านอาหาร สนามกีฬา เป็นต้น 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบ
ก าจัดน้ าเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบป้องกันอัคคภีัยใน
บริเวณอาคารต่างๆ 
4. มีการประเมินคุณภาพการบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อ จาก
ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 
จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการผู้ศึกษา
อบรม  
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
1. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ จากคะแนนเต็ม 5 
2. คะแนนที่ได้จากประเด็นการพิจารณา จากคะแนนเต็ม 5 

   1) วตร.มีบริการห้องสมุดที่ห้องชินวัตร   มบีริการคอมพิวเตอร์
ส าหรับการเรียนการสอนทุกห้องในอาคารเรียน  มีห้องคอมพิวเตอร์ 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา (Sound lab) จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
สัญญาณ wifi  ห้องพยาบาล  โภชนาคาร อาคารพลานามัย สนาม
เทนนิส ฐานออกก าลังกายกลางแจ้ง ลู่ว่ิง/เดิน/ปั่นจักรยานบริเวณ
โดยรอบ วตร. ฯลฯ 
   2) มีระบบป้องกันอัคคีภัย โดยจัดโครงการฝึกอบรมปอ้งกัน
และระงับอัคคีภัยสถานที่ราชการของ วตร. และเชิญ กส., กอจ., 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นที่ 153 – 155 เข้าร่วม
สังเกตการณ์ วันที่ 17 ส.ค.59   
   3) มีระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า น้ าด่ืมทุกอาคาร
ฟรี  แต่หากผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความประสงค์ใช้เครื่องปรับ 
อากาศในอาคารหอพักต้องเสียค่าไฟตามอัตราท่ีการไฟฟ้าก าหนด  
   4) มีระบบการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่  โดยจัดเวร
ยามตลอด 24 ชม. และใช้ระบบ Scan น้ิวเข้าหอพักฯ ร่วมกับ
การใช้กล้อง CCTV ติดต้ังภายในและภายนอกอาคาร ต่อสัญญาณ
โดยตรงเข้าระบบมือถือของ ผบก.วตร.และจุดตรวจสอบที่ห้อง
ท างานฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.  
   5) มีการประเมินคุณภาพการบริการในข้อ 1 – 3  ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ 
อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก 

4.53 ดีมาก เอกสาร 
11.1-11.5 

 
แบบเก็บ
ข้อมูลดิบ
ประจ าปี  

งบประมาณ 
2559 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

3. น าคะแนนจากข้อ 1 และข้อ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 
ผลลัพธ์คือคะแนนของตัวบ่งชี้ที่ได้ 

( X  = 4.06) 
   6) ฝ่ายอ านวยการ วตร.น าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุง
จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต การปรับปรุงภูมิทศัน์ ห้องเรียน 
ห้องสุขา ฝ่ายวิทยบริการ วตร.น าผลไปใช้ปรับปรุงห้องสมุดชิน
วัตรให้เป็นระบบ e-library ฯลฯ  
   7) ผลค านวณ  5 + 4.06 ÷ 2 = 4.53 
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ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 
ผลกำรประเมิน 

เอกสำร 
อ้ำงอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

กำรประเมิน 

12. ผลกำรปฏิบัติตำม
บทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรหน่วยศึกษำ
อบรม 

เกณฑ์กำรให้คะแนน 
     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
คะแนน (ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ์ คือ ผลคะแนนที่ได้) 
     คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดหน่วยศึกษาอบรม ซึง่ได้จาก 

1. ให้ผู้บริหารสูงสุดหน่วยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดย
ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าท่ีทั้ง 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 40 

2. ให้บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหาร
สูงสุดหน่วยศึกษาอบรม ให้ครอบคลุมบทบาทหน้าท่ีทั้ง 9 ข้อ  
คิดเป็น ร้อยละ 60 

     ผบก.วตร.ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษา
อบรมตามหลักธรรมาภิบาล 9 ข้อ ได้แก่    มีความรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ โปร่งใส  ไม่ใช้อ านาจหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัว  ข้าราชการต ารวจในสังกัด วตร.มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ตามบทบาทหน้าท่ี  ด าเนินการอยู่ในกรอบของกฎหมายไม่เลือก
ปฏิบัติ  ตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ยอมรับฟังความคิดเห็น
จากหัวหน้าหน่วยระดับรองลงมา ใช้ทรัพยากรของหน่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ  บุคลากรทุกคนจงึมีความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกัน 
     ผลการประเมิน.- 
     1) ผบก.วตร.ประเมินตนเองคิดเป็นร้อยละ 40 
         คะแนนเฉลี่ย 5  = 40 x 5 ÷ 5  = 40 
     2) บุคลากรประเมิน คิดเป็นร้อยละ 60  
         คะแนนเฉลี่ย 4.68  =  60 x 4.68 ÷ 5  =  56.16 
     ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 
คะแนน   =  40 + 56.16 x 5 ÷ 100  =  4.81 

4.81 ดีมาก เอกสาร 
12.1-12.5 

 
 
 
 



วิทยาลัยการต ารวจ 

                              รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2559 หน้า  31 

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

13. กำรบริหำรควำม
เสี่ยง 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. มีการแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยงฯ 
2. มีการวิเคราะห์และระบคุวามเสี่ยงฯ อย่างน้อย 3 ด้าน  
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจดัล าดับ
ความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
4. มีการด าเนินการ PDCA 
5. มีการน าผลประเมินและข้อสั่งการจากผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม 
ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะหค์วามเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 
 
 
 
 
 
 

   1) วตร.ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร.  โดยมีค าสั่ง 
วตร.ที่ 61/2558 ลง 1 เม.ย.58   แต่งต้ัง คณะท างานเพ่ือ
ด าเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ วตร.  
   2) หน่วยงานในสังกัด วตร.ระดับ กก.จ านวน 5 ฝ่ายฯ จะส่ง
ข้อมูลความเสี่ยงตามภารกิจของแต่ละฝ่ายฯ เสนอคณะท างานฯ 
ตามข้อ 1 ประชุมพิจารณาด าเนินการวิเคราะห์ประเมินโอกาส 
และผลกระทบ เพ่ือจัดล าดับความเสี่ยง ของ วตร. ได้จ านวน 3 
ด้าน  ดังน้ี  
       2.1 ด้านบุคลากร คัดเลือกจากปัจจัยความเสี่ยงของฝ่าย
อ านวยการ วตร. 
       2.2 ด้านทรัพยากร คัดเลือกจากปัจจัยความเสี่ยงของฝ่าย
วิทยบริการ วตร. 
       2.3 ด้านการปฏิบัติงาน คัดเลือกจากปัจจัยความเสี่ยงของ
ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร. 
   3) น าผลการวิเคราะห์ของคณะท างานฯ เสนอคณะกรรมการ
สถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ 
   4) ด าเนินการบริหารความเสี่ยง ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.
2559  ดังน้ี 
       4.1 ฝ่ายวิทยบริการ วตร.จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาทักษะด้านการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์ประจ าห้องฝกึอบรม

5 ดีมาก เอกสาร  
13.1-13.5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

ส าหรับข้าราชการต ารวจในสงักัด วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 วันที่ 12 ก.ย.59 
       4.2 ฝ่ายอ านวยการ วตร.จัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสและ
ท าการปรับปรงุฐานข้อมูล Antivirus ให้ทันสมัย  โดยจ้าง บริษัท 
พรีโวเทค จ ากัด เป็นผู้ดูแลระบบ 
       4.3 ฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.ท าหนังสือประสาน ขอความ
ร่วมมือ กอจ.บช.ศ.เก่ียวกับการจัดท างานวิจัยต่างๆ 
   5) คณะท างานติดตามและรายงานผลการด าเนินการบริหาร
ความเสี่ยง เสนอหน่วยงานต้นสังกัดปีละ 2 ครั้ง ในรอบ 6 เดือน 
(เม.ย.) และรอบ 12 เดือน (ต.ค.) 
   6) น าผลการด าเนินการบริหารความเสี่ยงมาปรับแผนเพ่ือ
วิเคราะห์ความสี่ยงในปีต่อไป 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

14. ผลกำรพัฒนำกำร
ประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยในของ
หน่วยศึกษำอบรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสม 
2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ  
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
หน้าท่ีบริหาร พัฒนา และติดตามการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
4. การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องภายในก าหนด (15 ม.ค.ของทุกปี) 
5. หน่วยศึกษาอบรมมีการน าผลการประเมินตนเองและผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของรอบปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการด าเนินงาน 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 

   1) วตร.มีแผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.2559 มีแผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2556 – 2559  และแผน ปฏิบัติงานประจ าปี ที่ระบุกิจกรรม
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพตลอดปีงบประมาณ  อีกทั้งได้
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบ ชัดเจนและ
ต่อเน่ืองจนได้หนังสือรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน 
ตร. ระดับ “ดีมาก” ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556 – 2558  
   2) มีค าสั่ง บช.ศ.ที่ 82/2558 ลง 2 มี.ค.58 แต่งต้ังคณะ 
กรรมการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.  
ค าสั่ง วตร.ที่ 76/2559 ลง 17 ม.ิย.59 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  และ
ค าส่ังคณะด าเนินงานผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาราย
ตัวบ่งช้ีของแต่ละ กก.เป็นการสร้างความตระหนักในการด าเนินการ
ประกันคุณภาพให้มีประสิทธิผลในระยะยาว ทั้งน้ี มีการประชุมคณะ 
กรรมการด าเนินการประกันคุณภาพเป็นระยะๆ และประชุมคณะ 
กรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแผนฯ รอบ 6 เดือน (7 มี.ค.59) รอบ 9 เดือน (30 มิ.ย.59) 
และรอบ 12 เดือน (27 ต.ค.59) ตามล าดับ    
   3) การมอบหมายเจ้าภาพหลักและเจ้าภาพร่วมตัวบ่งช้ีท าเป็น
ลายลักษณ์อักษร พิจารณาให้สอดคล้องกับภารกิจของแต่ละฝ่าย
มากที่สุด ซึ่งแต่ละภารกิจจะเช่ือมโยงกันสอดประสานกับการท างาน

5 ดีมาก เอกสาร  
14.1-14.5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

เป็นทีมจึงได้ผลงานที่มีคุณภาพ  และการมอบหมายผู้รับผิดชอบ
จะลงถึงระดับบุคคล  เพื่อเป็นการกระตุ้นและผลักดันให้ทุกคนทุก
ระดับมีส่วนร่วมในการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ให้ได้รับ การยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด ตร. 
   4) มีการส ารวจระดับความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 จากผู้เข้ารับการฝึกอบรม 4 หลักสูตร จ านวน 10 รุ่น 
ได้แก่ หลักสูตร บตส.รุ่นที่ 41 หลักสูตร ผกก.รุ่นที่ 104 – 107 
หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นที่ 37 และหลักสูตร สว.รุ่นที่ 152 – 155 
เพ่ือน าไปใช้ในการขับเคลื่อนการด าเนินการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาภายใน วตร. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ อยู่ในระดับมาก ( X  = 4.17) 
   5) มีการน าผลคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตร. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในของ วตร.รอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน  
มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนและเกณฑ์ที่คู่มือฯก าหนด 
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กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
ประกอบด้วย 1 ด้ำน 2 ตัวบ่งชี ้

 
ด้ำนอัตลักษณ/์เอกลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

15. อัตลักษณข์อง
หน่วยศึกษำอบรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. การก าหนดอัตลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เหมาะสม   
3. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 
4. มีกระบวนการสร้างการมสี่วนร่วม 
5. มีการประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 

    วตร.ด าเนินการด้านอัตลักษณ์ตามแผนต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 โดยรายงานผลการด าเนินการด้านอัตลักษณ์เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 ม.ิย.59 ผลส ารวจความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการด้านอัตลักษณ์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26)   ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรับทราบเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์   
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X  = 4.01) แนะน า
ให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน  โดยให้ วตร. มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรน าเสนอข้อความดังกล่าว ข้ึนหน้าจอ
ก่อนวิทยากรเข้าบรรยายทุกครั้ง เพ่ือให้บุคลากรและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบ เข้าใจ จ าข้อความได้ และเพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายใน
การด าเนินการศึกษาอบรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรให้ความร่วมมือ
ด าเนินการด้านอัตลักษณ์  
    คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เสนอในที่ประชุมเม่ือวันที่ 30 ม.ิย.59 ให ้ปัก
ข้อความเอกลักษณ์ไว้ที่เสื้อ วตร.และเสื้อหลักสูตร พร้อมจัดท า

5 ดีมาก เอกสาร  
15.1-15.5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

ป้ายข้อความอัตลักษณ์ขนาดเล็ก เพ่ือน าไปใช้ประชาสัมพันธ์
ระหว่างการไปท ากิจกรรมต่างๆของหลักสูตร และ วตร.   
    ฝ่ายอ านวยการ วตร.ได้สนับสนุนจัดท าป้ายอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ขนาดเล็กจ านวน 20 ป้าย และเริ่มน าป้ายดังกล่าวไปใช้กับ
หลักสูตร สว.รุ่นที่ 154 เป็นรุ่นแรก 
    ผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรด้านระเบียบวินัย ระดับค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.37)  ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับ
การเข้าแถวเคารพธงชาติ  การปฏิบัติในห้องเรียนและการลา    
อยู่ระดับใกล้เคียงกัน ( X  = 4.36 – 4.39) 
    สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการ
ด าเนินการด้านอัตลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43)  รายข้อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจต่อหน่วยศึกษาอบรมและมีส่วน
ส าคัญในการช่วยเหลือเจือจุน จรรโลงคุณค่าของหน่วยศกึษา
อบรมสู่ศษิย์รุ่นน้องๆ มากท่ีสุด ( X  = 4.54)  ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมรับทราบเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ น้อยที่สุด ( X  = 4.24))  
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ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

16. เอกลักษณข์อง
หน่วยศึกษำอบรม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. การก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่เหมาะสม   
3. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเน่ือง 
4. มีกระบวนการสร้างการมสี่วนร่วม 
5. มีการประเมินผลและน าผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 

    วตร.ด าเนินการด้านเอกลักษณ์ตามแผนต่อเน่ืองจากปีงบประมาณ 
พ.ศ.2558 โดยรายงานผลการด าเนินการด้านเอกลักษณ์เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อวันที่ 28 ม.ิย.59 ผลส ารวจความ
คิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการด้านเอกลักษณ์ 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.26)   ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรับทราบเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์   
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ อยู่ในระดับน้อยที่สุด ( X  = 4.01) แนะน า
ให้เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน  โดยให้ วตร. มอบหมาย
เจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรน าเสนอข้อความดังกล่าว ข้ึนหน้าจอ
ก่อนวิทยากรเข้าบรรยายทุกครั้ง เพ่ือให้บุคลากรและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทราบ เข้าใจ จ าข้อความได้ และเพ่ือเป็นจุดมุ่งหมายใน
การด าเนินการศึกษาอบรมให้บรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ต้ังไว้และสนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรให้ความร่วมมือ
ด าเนินการด้านเอกลักษณ์  
    คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เสนอในที่ประชุมเม่ือวันที่ 30 ม.ิย.59 ให้
จัดท าป้ายข้อความเอกลักษณ์ขนาดเล็ก เพ่ือน าไปใช้
ประชาสัมพันธ์ระหว่างการไปท ากิจกรรมต่างๆ และ เสนอให้ปัก/
สกรีนข้อความเอกลักษณ์ “Police College Stage of Police 
Idol” ที่เสื้อหลักสูตร/วตร. 
    วตร. และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. ด าเนินการตาม

5 ดีมาก เอกสาร  
16.1-16.5 
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ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

ข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบฯ โดยสวมเสื้อและใช้ป้าย
เอกลักษณ์ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ของ วตร.ระหว่างไปศึกษาดู
งานและท ากิจกรรม  
    สรุปผลส ารวจความคิดเห็นของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการ
ด าเนินการด้านเอกลักษณ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.43)  รายข้อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมมีความภาคภูมิใจต่อหน่วยศึกษาอบรมและมีส่วน
ส าคัญในการช่วยเหลือเจือจุน จรรโลงคุณค่าของหน่วยศกึษา
อบรมสู่ศษิย์รุ่นน้องๆ มากท่ีสุด ( X  = 4.54)  ผู้เข้ารับการฝึก 
อบรมรับทราบเกี่ยวกับปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วัตถุประสงค์ 
อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ น้อยที่สุด ( X  = 4.24)  
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กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ประกอบด้วย 1 ด้ำน 1 ตัวบ่งชี ้

 
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม 

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์กำรประเมิน ผลกำรด ำเนินงำน ปี 2559 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 
อ้างอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

17. ควำมส ำเร็จของ
โครงกำรหรือกิจกรรมที่
หน่วยศึกษำอบรมชี้น ำ
ป้องกันหรือแก้ปัญหำ
ของสังคม 

ประเด็นกำรพิจำรณำ 
1. โครงการหรือกิจกรรมมีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน สังคม 
4. ได้รับการยกย่องระดับชุมชน 
5. ได้รับการยกย่องระดับ บก.หรือ บช.หรือ ตร. หรือภูมภิาค 
หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
คะแนนตามประเด็นที่ด าเนินการได้ 

   วตร. บรรจุโครงการจิตอาสา : การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมน าไปด าเนินการตามแผนการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2559  โดย
การด าเนินงานแต่ละรุ่น ต้องรายงานผลเสนอ ผอ.หลักสูตร 
และ ผกก.ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร. ตามล าดับ  
   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. หลักสูตร ฝอ.ตร.หลักสูตร 
ผกก. และหลักสูตร บตส. ได้ด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวทุกรุ่นอย่าง
ต่อเน่ือง ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน 100%  
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน ชุมชน ที่ไปท า
กิจกรรม 
   วตร.ได้รับหนังสือยกย่องระดับชุมชน จาก รร.ตชด.บ้านแม่น้ า
น้อย จว.กาญจนบุรี และหนังสือยกย่องระดับภูมิภาค จาก ศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จว.ชลบุรี   รร.บ้าน
โป่งแย้ จว.เพชรบุรี  รร.บ้านคลองเสือ จว.นครราชสีมา  

5 ดีมาก เอกสาร  
17.1-17.5 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลกำรประเมนิและทศิทำงกำรพัฒนำ 

  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของวิทยาลัยการต ารวจ ท้ัง 3 
กลุ่มตัวบ่งช้ี คือ กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม 
มีรายละเอียด  ดังนี้ 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
กลุ่ม    

ตัวบ่งชี้ 
ด้ำน ตัวบ่งชี้ 

น้ ำ 
หนัก 

คะแนน
ที่ได้ 

ผลคูณ   
ที่ได้ 

ตัวบ่งชี้
พ้ืนฐาน 

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม 

1. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ
การศึกษาอบรม 

5 4.99 24.95 

2. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้เก่ียวข้อง 

5 4.82 24.10 

3. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
ส าคัญ 

5 5 25 

ด้านงานวิจัย
และนวัตกรรม 

4. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์  

5 5 25 

5. จ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ 

5 5 25 

ด้านการบริการ
วิชาการแก่สังคม 

6. ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

5 4.59 22.95 

ด้านการท านุ
บ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรม 

7. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 4.50 22.50 

 ด้านการบริหาร
และการพัฒนา
หน่วยศึกษา
อบรม 

8. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
 

5 4.64 23.20 

9. การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย์ และหรือวิทยากร 5 5 25 
10. ครู อาจารย์ ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/
ประสบการณ ์

5 5 25 

11. ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

5 4.53 22.65 

12. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหาร
หน่วยศึกษาอบรม 

5 4.81 24.05 

13. การบริหารความเสี่ยง 5 5 25 
ด้านการพัฒนา
และประกัน
คุณภาพภายใน 

14. ผลการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 

5 5 25 

รวมน้ ำหนัก 70 4.85 339.40 
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กลุ่ม    
ตัวบ่งชี้ 

ด้ำน ตัวบ่งชี้ 
น้ ำ 

หนัก 
คะแนน
ที่ได้ 

ผลคูณ   
ที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

ด้านอัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

15. อัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 
 

10 5 50 

16. เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม 
 

10 5 50 

รวมน้ าหนัก  20 5 100 
ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

ด้านมาตรการ
ส่งเสริม 

17. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษา
อบรมชี้น าป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 

10 5 50 

รวมน้ าหนัก 10 5 50 
                           รวมน้ ำหนักทั้ง 17 ตัวบ่งชี้   100 4.89 489.40 

 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น วิทยาลัยการต ารวจได้ผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลคะแนนประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งช้ี 
กลุ่มตัวบ่งช้ีพื้นฐาน   คะแนนเฉล่ีย  4.85  อยู่ในระดับ ดีมาก 
     (ผลคูณท่ีได้ หารด้วย 70) 
กลุ่มตัวบ่งช้ีอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ คะแนนเฉล่ีย  5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 
     (ผลคูณท่ีได้ หารด้วย 20) 
กลุ่มตัวบ่งช้ีมาตรการส่งเสริม  คะแนนเฉล่ีย  5.00  อยู่ในระดับ ดีมาก 
     (ผลคูณท่ีได้ หารด้วย 10) 

2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม  คะแนนเฉล่ีย  4.90  อยู่ในระดับ ดีมาก 
(ผลรวมของผลคูณท่ีได้ท้ัง 3 กลุ่ม หารด้วย 100) 

วิทยาลัยการต ารวจ จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปสู่การพัฒนาและ
การปรับปรุงคุณภาพ  ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน   
มรีายละเอียด ดังนี้ 
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ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม : ตัวบ่งชี้ที่ 1, 2 และ 3 

จุดเด่น 
 1. วตร.มีการทดสอบและประเมินผลความรู้ของผู้ศึกษาอบรม เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
    2. ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมได้รับการยอมรับจากผู้บังคบบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่ในระดับ    
“ดีมาก”  วตร.น าข้อเสนอแนะจากผลการติดตามฯ ไปปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไปได้ 
 3. วตร.มีการจัดการเรียนการสอนท่ีให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการเรียนรู้  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์การจัดการศึกษาอบรมของหลักสูตร 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรน าผลการประเมินติดตามไปพัฒนาการเรียนการสอนให้สอดคล้องและเหมาะสมกับความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

2. ควรน าผลการประเมินวิทยากร และผลการจัดการศึกษาอบรมในภาพรวม  มาวางแผนเพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
 

แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรมในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรน าผลการ
ประเมินติดตาม
ไปพัฒนาการ
เรียนการสอนให้
สอดคล้องและ
เหมาะสมกับ
ความต้องการ
ของผู้บังคับบัญชา 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

 - รายงานผลการ
ประเมินให้ 
ผบช.ศ, ผบก.สศป. 
อาจารย์ (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.ทราบ 
เพื่อด าเนินการ
ในส่วนท่ี
เกี่ยวข้อง 

- ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้บังคับบัญชา
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ไม่น้อยกว่า 
3.51 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

2. ควรน าผล
การประเมิน
วิทยากร และ
ภาพรวมมาวาง 
แผนเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาการ
เรียนการสอน
อย่างต่อเนื่อง  

 - รายงานผล
การประเมินให้  
อาจารย์ (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.
ทราบ เพื่อ
ด าเนินการใน
ส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม 
สามารถสร้าง
องค์ความรู้งาน
ในหน้าท่ีต ารวจ
ได้ทุกหลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 
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ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม : ตัวบ่งชี้ที่ 4, 5 
 
จุดเด่น 
 บุคลากรรวมท้ังอาจารย์ให้ความส าคัญในการจัดท างานวิจัยและผลงานทางวิชาการ  สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 
 1. บช.ศ.ควรสนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัย งานนวัตกรรม หรือส่ิงประดิษฐ์ของอาจารย์ 
 2. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น    
 

แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. บช.ศ.ควร
สนับสนุน
งบประมาณใน
การท างานวิจัย 
งานนวัตกรรม 
หรือส่ิงประดิษฐ์
ของอาจารย์ 

 - กอจ.จัดท าค า
ขอต้ังงบประมาณ
การท างานวิจัย
ประจ าป ี
- วตร.จัดหา
แหล่งทุน
สนับสนุน 

- วตร.มีแหล่ง
ทุนสนับสนุนใน
การท างานวิจัย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา วตร. 

2. ส่งเสริมการ
น าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์
ให้มากขึ้น    

 - เพิ่มช่องทาง
เผยแพร่งานวิจัย
ให้กับผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
ของ วตร. 

- ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม สนใจ
เข้าถึงและ
สามารถน า
ผลงานวิจัยไปใช้
มากกว่า 1 ราย 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา วตร. 
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม : ตัวบ่งชี้ที่ 6 
 
จุดเด่น 
 อาจารย์ กอจ.บช.ศ.มีโครงการบริการวิชาการท่ีสามารถขยายผลไปยังหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ตร. 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรน าเสนอรายงานพร้อมปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขเพื่อการพัฒนาโครงการฯ ให้
หัวหน้าหน่วยทราบ 

2. ควรประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของ
ต ารวจ 

 
แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคมในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรน าเสนอ
รายงานพร้อม
ปัญหา
ข้อขัดข้อง และ
แนวทางแก้ไข
เพื่อการพัฒนา
โครงการฯ ให้
หัวหน้าหน่วย
ทราบ 

 - ควรน า
กระบวนการ
PDCA มาใช้ใน
การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

- ผู้บังคับบัญชา
มีการพิจารณา
ส่ังการเพื่อ
พัฒนาปรับปรุง
การด าเนินการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

กอจ.บช.ศ. 

2.ควร
ประชาสัมพันธ์
ผลงาน เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดี
ของต ารวจ  

 - มีการ
ประชาสัมพันธ์
ผลงาน 

- หน่วยงาน
ภายนอกขอใช้
บริการ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

กอจ.บช.ศ. 



วิทยาลัยการต ารวจ 

                                                                         รายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2559 หน้า 45 

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม : ตัวบ่งชี้ที่ 7 
 
จุดเด่น 

1. มีการปรับปรุงและพัฒนาอาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่อง  ท าให้เกิดสุนทรียภาพที่ดี 
2.  ด้านความปลอดภัยนอกเหนือจากการใช้กล้องวงจรปิด (CCTV) แล้ว  ยังมีการน าระบบการ

สแกนนิ้วมือมามาใช้ส าหรับการเข้าอาคารหอพัก เพื่อความมั่นใจให้กับบุคลากรในหน่วยศึกษาอบรมและ
ผู้ศึกษาอบรมมากขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 

ควรมีการจัดกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมอยา่งสม่ าเสมอ 
 

แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 ควรมีการจัด
กิจกรรมทาง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่าง
สม่ าเสมอ 

วางแผนจัด
กิจกรรมทาง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ 
ของ วตร. 

มีการจัด
กิจกรรมทาง
ศิลปะและ
วัฒนธรรมให้ผู้
เข้ารับการ
ฝึกอบรมทุก
หลักสูตร 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายกิจการการ
ฝึกอบรม วตร. 
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ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรม : ตัวบ่งชี้ที่ 8 – 13     
 
จุดเด่น 

1. ด าเนินการพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนตามแผนโครงการ/กิจกรรม 
2. กอจ.ให้ความส าคัญในการสรรหา คัดเลือกครู อาจารย์ และหรือวิทยากรอย่างมีระบบ  ท าให้

ได้วิทยากรผู้ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อบรมตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการศึกษาอบรม 

3. กอจ.ให้ความส าคัญในการด าเนินการจัดท าโครงการเพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่ครู อาจารย์ในสังกัด 
4. วตร.ให้ความส าคัญและมีแผนพัฒนาปรับปรุงหน่วยศึกษาอบรมในทุกๆ ด้าน เพื่อให้มีความ

พร้อมและรองรับการศึกษาอบรมให้ได้รับการยอมรับ 
5. การบริหารงานของผู้บริหารเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้และมีส่วนร่วม 
6. วตร.สามารถควบคุมความเส่ียงจากการด าเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 

1. ควรปรับข้อค าถามในแบบประเมินวิทยากรให้มีความชัดเจน ครอบคลุม เพื่อสามารถน าไปใช้
พัฒนาระบบการสรรหาคัดเลือกครู อาจารย์ 

2. ห้องพักในอาคารหอพักนักศึกษาบางช้ันไม่มีเครื่องปรับอากาศ ควรปรับปรุงห้องพักให้ได้
มาตรฐานเดียวกันทุกห้อง 

 
แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำหน่วยศึกษำอบรมในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรปรับข้อ
ค าถามในแบบ
ประเมิน
วิทยากรให้มี
ความชัดเจน 
ครอบคลุม เพื่อ
สามารถ
น าไปใช้พัฒนา
ระบบการสรร
หาคัดเลือกครู 
อาจารย์ 
 
 

 - ปรับข้อ
ค าถามในแบบ
ประเมิน
วิทยากรตาม
แนวทางท่ีคู่มือ
การประกัน
คุณภาพฯ 
ก าหนด 

- กอจ.สามารถ
น าผลประเมิน
วิทยากรไปใช้
พัฒนาระบบการ
สรรหาคัดเลือก
ครู อาจารย์ 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

- ฝ่ายบริหาร
การฝึกอบรม 
วตร. 
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ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 2. ห้องพักใน
อาคารหอพัก
นักศึกษาบาง
ห้องไม่มีเครื่อง 
ปรับอากาศ 
ควรปรับปรุง
ห้องพักให้ได้
มาตรฐาน
เดียวกันทุกห้อง 

- ขออนุมัติ
จัดสรรงบลงทุน 
เพื่อด าเนินการ
ซ่อม ปรับปรุง
ห้องพัก 

- มีการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศ
ในห้องพักเพิ่มขึ้น 
อย่างน้อย 1 ช้ัน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

- ฝ่ายอ านวยการ 
วตร. 
- ฝ่ายกิจการ
การฝึกอบรม 
วตร. 
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน : ตัวบ่งชี้ที่ 14  
 
จุดเด่น 
 วตร.มีการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงาน/ขั้นตอน ท้ังมีการตรวจสอบติดตาม
ผลการด าเนินงานเป็นระยะทุก 6, 9 และ 12 เดือน อย่างต่อเนื่อง 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 
 ควรน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการด าเนินการประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วตร.ฯลฯ ท่ีเกี่ยวข้องมาพัฒนาปรับปรุงให้
เห็นผลการเปล่ียนแปลง  
 

แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยในในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

 - ควรน าข้อ 
เสนอแนะจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
คณะกรรมการ
ด าเนินการ
ประกันคุณภาพ 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
วตร.ฯลฯ       
ท่ีเกี่ยวข้องมา
พัฒนาปรับปรุง
ให้เห็นผลการ
เปล่ียนแปลง 

- ทุกฝ่ายฯ น า
กระบวนการ
PDCA มาใช้ใน
การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย่าง
ต่อเนื่อง 

- ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ตร.อยู่ในระดับ      
ดีมาก 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ทุกฝ่ายในสังกัด  
วตร. 
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ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ : ตัวบ่งชี้ที่ 15 – 16   
 
จุดเด่น 

1. การก าหนดอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ได้รับการยอมรับและเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา 

2. อัตลักษณ์มีความชัดเจนและแสดงให้เห็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้ศึกษาอบรม 
3. เอกลักษณ์มีความชัดเจนและสะท้อนความโดดเด่นของ วตร. 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรบางส่วนยังไม่ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ ควรมีการประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ข้าราชการต ารวจได้รับทราบ เข้าใจ และเป็นการขับเคล่ือนสู่การปฏิบัติ 
 

แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยในในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์
อัตลักษณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 กระตุ้นให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการ
ประชาสัมพันธ์
อัตลักษณ์ 

บุคลากรจ าและ
ท่องอัตลักษณ์
ของ วตร.ได้
ถูกต้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 

2. ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

 กระตุ้นให้ทุก
ฝ่ายมีส่วนร่วม
ในการ
ประชาสัมพันธ์
เอกลักษณ์ 

บุคลากรจ าและ
ท่องเอกลักษณ์ 
ของ วตร.ได้
ถูกต้อง 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายบริหารการ
ฝึกอบรม วตร. 
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ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม : ตัวบ่งชี้ที่ 17  
 
จุดเด่น 
 มีการจัดโครงการจิตอาสาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  สอดแทรกจิตสาธารณะและ
การมีส่วนร่วมในการป้องกนัปัญหาสังคมและช้ีน าสังคมให้ดีขึ้น 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ 
 การติดต่อประสานงานหน่วยงานหรือสถานท่ีท่ีไปท าโครงการ/กิจกรรม  ควรติดต่อท้ังหน่วยงานใหญ่ 
และหน่วยงานย่อยท่ีรับผิดชอบสถานท่ีนั้นๆ  
 

แผนพัฒนำปรับปรุงด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยในในปีงบประมำณต่อไป 

ข้อเสนอแนะ
จำกกำร

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควร
พัฒนำจำกกำร
ประเมินตนเอง 

แนวทำงกำร
แก้ไขปรับปรุง/

แผนกำร
ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ 

ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ผู้รับผิดชอบ 

การติดต่อ
ประสานงาน
หน่วยงานหรือ
สถานท่ีท่ีไปท า
โครงการ/
กิจกรรม  ควร
ติดต่อท้ัง
หน่วยงานใหญ่ 
และหน่วยงาน
ย่อยท่ี
รับผิดชอบ
สถานท่ีนั้นๆ 

 - วางแผน
ด าเนินการ โดย
ใช้หนังสือติดต่อ
หน่วยงานต้น
สังกัดระดับ บก.
หรือ จังหวัด 
และหน่วยงาน
ท่ีจะไปด าเนิน
โครงการ เพื่อ
เป็นหลักฐานใน
การขอหนังสือ
ยกย่อง 

- ได้รับหนังสือ
ยกย่องจาก
หน่วยงานท่ีไป
จัดกิจกรรมฯ 
อย่างน้อยระดับ
ชุมชน 

ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 

ฝ่ายกิจการการ
ฝึกอบรม วตร. 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
 

แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม 
(Common Data Set) 
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แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษำอบรม (Common data set) 
 ของ วิทยำลยักำรต ำรวจ 

รำยกำรข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 

หมำยเหตุ/
ใช้กับตัว

บ่งชี ้

1. จ ำนวนบุคลำกร     8 

1.1  ผบก. คน 1 1 1  

1.2  รอง ผบก. คน 3 3 3  

1.3  ผกก. คน 5 5 5  

1.4  รอง ผกก. คน 7 7 7  

1.5  สว. คน 10 15 15  

1.6 รอง สว. คน 27 24 22  

1.7 ผบ.หมู ่ คน 17 15 21  

2. จ ำนวนครู/อำจำรย/์วิทยำกร     3, 4, 5, 6, 
9, 10 

2.1  ภายใน คน 13 6 6  

2.2  ภายนอก คน 432 453 334  

3. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของ ครู/ 
    อำจำรย์/วิทยำกร (ภำยใน) 

    3, 9 

3.1  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คน - - -.  

3.2  ระดับปริญญาตรี คน - - -  

3.3  ระดับปริญญาโท คน 9 4 4  

3.4  ระดับปริญญาเอก คน 4 2 2  

3.5  อื่นๆ คน - - -  

4. คุณวุฒิทำงกำรศึกษำของครู/   
    อำจำรย์/วิทยำกร(ภำยนอก) 

    3, 9 

4.1  ระดับต่ ากว่าปริญญาตรี คน - - -  

4.2  ระดับปริญญาตรี คน 119 8 35  

4.3  ระดับปริญญาโท คน 240 348 184  

4.4  ระดับปริญญาเอก คน 56 43 84  
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รำยกำรข้อมูล 
หน่วย
นับ 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2557 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2558 

ปีงบประมำณ 
พ.ศ.2559 

หมำยเหตุ/
ใช้กับตัว

บ่งชี ้

4.5  อื่นๆ คน 17 55 31  

5. จ ำนวนผู้ศึกษำอบรมทั้งหมด  2,142 1,971 1,745 1 

5.1  หลักสูตร สว. คน 870 836 704  

5.2  หลักสูตร ฝอ.ตร. คน 66 33 66  

5.3  หลักสูตร ผกก. คน 552 667 645  

5.4  หลักสูตร บตส. คน 144 253 134  

5.5  หลักสูตรพิเศษ คน 510 182 196  

6. ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำอบรม คน 2,136 1,969 1,742 1 

6.1  หลักสูตร สว. คน 867 836 702  

6.2  หลักสูตร ฝอ.ตร. คน 66 32 66  

6.3  หลักสูตร ผกก. คน 550 666 645  

6.4  หลักสูตร บตส. คน 143 253 134  

6.5  หลักสูตรพิเศษ คน 510 182 195  

7. งบประมำณกำรศึกษำอบรม     3, 7, 11 

7.1 งบประมาณจาก ตร.      

     - หลักสูตร สว. บาท 15,896,000 15,736,000 11,648,064  

     - หลักสูตร ฝอ.ตร. บาท 6,536,622 2,422,437 3,192,271.50  

     - หลักสูตร ผกก. บาท 27,238,400 27,238,400 25,331,712  

     - หลักสูตร บตส. บาท 15,955,079 15,355,800 6,895,116   

     - หลักสูตรพิเศษ บาท - - -  

7.2 จากแหล่งอื่นๆ  - - -  
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ผนวก ข 
 

เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานการประเมินตนเอง 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

ตัวบ่งชี้ 
หมำยเลข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
รำยละเอียดหลักฐำน 

1. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานของการศึกษาอบรม 

เอกสาร 1.1 
1.1.1 

แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ของ วตร. 

1.1.2 
 

สรุปข้อมูลผู้เข้าอบรมหลักสูตรต่างๆ ใน
ปีงบประมาณ 2559 ของ วตร. 

เอกสาร 1.2 
 

โครงสร้างหลักสูตรต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1. โครงสร้างหลักสูตร บตส. 
2. โครงสร้างหลักสูตร ผกก. 
3. โครงสร้างหลักสูตร ฝอ.ตร. 
4. โครงสร้างหลักสูตร สว. 

เอกสาร 1.3 
1.3.1 

ระเบียบ วตร.ว่าด้วยการฝึกอบรม พ.ศ.2552 

1.3.2 หนังสือ ฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.334/130 ลง 28 มี.ค.59 เรื่อง เกณฑ์
การวัดผลการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.(ใหม่) และ
หลักสูตร บรอ. 

เอกสาร 1.4 รายงานผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ของ วตร. 

1. หลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 
2. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 104 
3. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 105 
4. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 
5. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
6. หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 
7. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152 
8. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153 
9. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154 
10. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 

 เอกสาร 1.5 
1.5.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.322/1741 ลง 22 มิ.ย.
59 เรื่อง ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.
รุ่นท่ี 152 ราย ร.ต.อ.ยุทธภูมิ วาแวนิ กลับต้นสังกัด 
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ตัวบ่งชี้ 
หมำยเลข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
รำยละเอียดหลักฐำน 

1.5.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.322/2611 ลง 15 ก.ย.
59 เรื่อง ส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว.
รุ่นท่ี 155 ราย ร.ต.อ.อภิชัย  พันธุ์คงช่ืน กลับต้น
สังกัด 

2. ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

เอกสาร 2.1 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/409 ลง 11 ธ.ค.58 ขออนุมัติ
วิธีการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม
หลักสูตรของ ตร.ในสังกัด บช.ศ.ท่ีมอบให้ วตร.
ฝึกอบรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559  

1. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาฯ 

2. ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของ
เพื่อนร่วมงานฯ 

เอกสาร 2.2 รายงานผลการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
บตส.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เอกสาร 2.3 รายงานผลการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
ผกก.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เอกสาร 2.4 รายงานผลการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
ฝอ.ตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เอกสาร 2.5 รายงานผลการติดตามผลการฝึกอบรมหลักสูตร 
สว.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

3. ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ี
เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

เอกสาร 3.1 โครงสร้างหลักสูตรต่างๆ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

1. โครงสร้างหลักสูตร บตส. 
2. โครงสร้างหลักสูตร ผกก. 
3. โครงสร้างหลักสูตร ฝอ.ตร. 
4. โครงสร้างหลักสูตร สว. 

 

เอกสาร 3.2 
3.2.1 

เว็บไซต์ วตร.เผยแพร่วัตถุประสงค์การฝึกอบรม 

3.2.1 ตัวอย่างหนังสือเชิญวิทยากรท่ีแนบวัตถุประสงค์
การฝึกอบรม 
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ตัวบ่งชี้ 
หมำยเลข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
รำยละเอียดหลักฐำน 

เอกสาร 3.3 
3.3.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/2713 ลง 25 ต.ค.
59 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากรฯ 
หลักสูตร บตส.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

3.3.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/2713 ลง 25 ต.ค.
59 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากรฯ 
หลักสูตร ฝอ.ตร.(รายบุคคล) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

3.3.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/3143 ลง 29 พ.ย.
59 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากรฯ 
หลักสูตร ผกก.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

เอกสาร 3.4 
3.4.1 

หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/197 ลง 9 ก.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 

3.4.2 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/0114 ลง 3 พ.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 
104 

3.4.3 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/125 ลง 23 พ.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 
105 

3.4.4 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/154 ลง 14 มิ.ย.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 
106 

3.4.5 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/272 ลง 12 ก.ย.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 
107 

3.4.6 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/126 ลง 23 พ.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 
37 
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ตัวบ่งชี้ 
หมำยเลข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
รำยละเอียดหลักฐำน 

3.4.7 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/225 ลง 8 ส.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 
152 

3.4.8 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/289 ลง 23 ก.ย.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 
153 

3.4.9 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/301 ลง 5 ต.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 
154 

3.4.10 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/307 ลง 11 ต.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 
155 

เอกสาร 3.5 
3.5.1 

หนังสือ วตร.ด่วนท่ีสุด ท่ี 0034.311/111 ลง 
30 มี.ค.59 เรื่อง โครงการสัมมนาวิชาการ 
“หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37” 

1. ภาพถ่ายนิทรรศการและเสวนาเชิงวิชาการ
หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 หัวข้อ “มุ่ง
หน้าสู่ความเป็นเลิศในงานฝ่าย
อ านวยการ” 

3.5.2 ประมวลการสอน แผนการสอน บันทึกการสอน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 อยู่ท่ี กอจ.บช.ศ. 

4. จ านวนงานวิจัย และหรือ
นวัตกรรมและหรือส่ิงประดิษฐ์ 

เอกสาร 4.1 
4.1.1 

บัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึก ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

4.1.2 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/561 ลง 30 มิ.ย.
59 เรื่อง ส่งบัญชีรายช่ืออาจารย์ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.เพิ่มเติม 

4.1.3 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/261 ลง 25 มี.ค.
59 เรื่อง ส่งบัญชีรายช่ืออาจารย์ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร. 
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ตัวบ่งชี้ 
หมำยเลข 

เอกสำรอ้ำงอิง 
รำยละเอียดหลักฐำน 

เอกสาร 4.2 
 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่อง ความคิดเห็นของ
ประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการของสถานี
ต ารวจทางด่วน 1 

5. จ านวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือส่ิงประดิษฐ์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

เอกสาร 5.1 
5.1.1 

บัญชีรายช่ือครู/อาจารย์ และครูฝึก ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

5.1.2 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/561 ลง 30 มิ.ย.
59 เรื่อง ส่งบัญชีรายช่ืออาจารย์ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.เพิ่มเติม 

5.1.3 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/261 ลง 25 มี.ค.
59 เรื่อง ส่งบัญชีรายช่ืออาจารย์ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร. 

เอกสาร 5.2 หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์งานวิจัย เรื่อง การ
เตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ของ ตร.
เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของ พ.ต.ท.
วัชรพงษ์  พนิตธ ารง (2558) จาก บช.ปส. ซึ่งน า 
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายเกี่ยวกับปัญหายา
เสพติดระหว่างประเทศ    

6. ผลของการด าเนินโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ 

เอกสาร 6.1 โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเขม้แข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

เอกสาร 6.2 ภาพถ่ายการด าเนินโครงการ 

เอกสาร 6.3 รายงานผลการด าเนินโครงการ 

7. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสาร 7.1 
7.1.1 

แผนปฏิบัติราชการ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

7.1.2 หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/426 ลง 10 พ.ย.57 เรื่อง โครงการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร วตร. 

7.1.3 โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย 
สถานท่ีราชการของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559  

- ภาพถ่าย 
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7.1.4 หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.332/385 ลง 29 ต.ค.58 เรื่อง 
มาตรการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพัก
นักศึกษา วตร. 

1. ใบส่ังจ้างท่ี 68/2559 วตร.ตกลงจ้าง
บริษัท พรีโวเทค จ ากัด ปรับปรุงระบบ
รักษาความปลอดภัยอาคารหอพัก วตร. 

2. ภาพถ่าย 
3. ค าส่ังการปฏิบัติหน้าท่ีเวรรักษาสถานท่ี

ราชการฯ 

เอกสาร 7.2 
7.2.1 

โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.171/3731 ลง 24 
พ.ย.58 เรื่อง การจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อ
เป็นข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน 

- ภาพถ่าย วันท่ี 3 ธ.ค.58 

7.2.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/4848 ลง 30 ธ.ค.
58 เรื่อง การจัดงานส่งเสริมศาสนาและเสริมสร้าง
สัมพันธภาพในหน่วยงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 

1. ภาพถ่าย (1) งานส่งเสริมศาสนา  
2. ภาพถ่าย (2) การเสริมสร้างสัมพันธภาพ

ในหน่วยงาน 
3. ภาพถ่าย (3) ตักบาตรท าบุญเนื่องใน

เทศกาลวันสงกรานต์  
4. ภาพถ่าย (4) พิธีสรงน้ าพระพุทธรูปและรด

น้ าขอพรผู้บังคับบัญชา  
5. ภาพถ่าย (5) ลานวัฒนธรรม  
6. ภาพถ่าย (6) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 

ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง  
7. ภาพถ่าย (7) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 

ทัศนศึกษาวัดโนนกุ่ม จว.นครราชสีมา  
8. ภาพถ่าย (8) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154 

ศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์  
9. ภาพถ่าย (9) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153

ศึกษาดูงาน วัดถ้ าเสือ จว.กาญจนบุรี  
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10. ภาพถ่าย (10) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
ทัศนศึกษาวัดใหญ่ชัยมงคล  

11. ภาพถ่าย (11) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
ศึกษาดูงานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  

12. ภาพถ่าย (12) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 104 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

13. ภาพถ่าย (13) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 105 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

14. ภาพถ่าย (14) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

15. ภาพถ่าย (15) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

16. ภาพถ่าย (16) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

17. ภาพถ่าย (17) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

18. ภาพถ่าย (18) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 
สักการะส่ิงศักดิ์ภายในบริเวณ บช.ศ. 

19. ภาพถ่าย (19) ข้าราชการต ารวจ วตร.
เคารพธงชาติ  

เอกสาร 7.3 
7.3.1 

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/28 ลง 29 ม.ค.
59 เรื่อง ขออนุมัติดครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

1. ภาพถ่าย (1) หลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 
เข้าร่วมโครงการฯ 

2. ภาพถ่าย (2) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 104 
เข้าร่วมโครงการฯ 

3. ภาพถ่าย (3) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 105 
เข้าร่วมโครงการฯ 

4. ภาพถ่าย (4) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 
เข้าร่วมโครงการฯ 

5. ภาพถ่าย (5) หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
เข้าร่วมโครงการฯ 
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6. ภาพถ่าย (6) หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 
เข้าร่วมโครงการฯ 

7. ภาพถ่าย (7) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152  
เข้าร่วมโครงการฯ 

8. ภาพถ่าย (8) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153  
เข้าร่วมโครงการฯ 

9. ภาพถ่าย (9) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154  
เข้าร่วมโครงการฯ 

10. ภาพถ่าย (10) หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155  
เข้าร่วมโครงการฯ 

11. ภาพถ่าย (11) พิธีเปิด – ปิด หลักสูตร 
บตส. 

12. ภาพถ่าย (12) พิธีเปิด – ปิด หลักสูตร ผกก. 
13. ภาพถ่าย (13) พิธีเปิด – ปิด หลักสูตร สว. 

เอกสาร 7.4 
7.4.1 

โครงการด้านพัฒนาสภาพแวดล้อม 
ใบส่ังจ้างท่ี 5/2559 วตร.จ้างเหมานายสมศักดิ์  
เรียบร้อย ดูแลรักษาระบบไฟฟ้า ระบบประปา 
และอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีช ารุด 

7.4.2 ใบส่ังจ้างท่ี 64/2559 วตร.จ้างนางอารีย์  สงศิริ 
ซ่อมห้องน้ าและอุปกรณ์ 

7.4.3 ใบส่ังจ้างท่ี 12/2559 วตร.จ้างบริษัทโคเน่ จ ากัด 
(มหาชน) ซ่อมแซมลิฟต์อาคารหอพัก 

7.4.4 ใบส่ังจ้างท่ี 46/2559 วตร.จ้างนายสมชาย ยิ้มน้อย 
ตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้พร้อมขนท้ิง 

7.4.5 1. ภาพถ่าย (1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
2. ภาพถ่าย (2) Big Cleaning Day        

12 ต.ค.59 
3. ภาพถ่าย (3) Big Cleaning Day       

22 มิ.ย.59 

เอกสาร 7.5 
7.5.1 

 

ผลการประเมิน 
หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/353 ลง 29 ก.ย.59 เรื่อง สรุปผล
แบบสอบถามประเมินด้านการพัฒนาสุนทรียภาพ 
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1. ตัวอย่างแบบส ารวจฯ 
2. Power point ช้ีแจงการตอบแบบส ารวจฯ 

7.5.2 หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/325 ลง 13 ก.ย.59 เรื่อง ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
มีต่อการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ 

7.5.3 Output ผล spss 

8. ผลการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยศึกษาอบรม 

เอกสาร 8.1 
8.1.1 

แผนปฏิบัติราชการ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

8.1.2 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/0324 ลง 30 
ส.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรท าหน้าท่ีประจ า
หลักสูตรฝึกอบรมของ วตร. 

1. ใบเซ็นช่ือค่าอาหาร 
2. ใบเซ็นช่ือค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม 
3. รายงานผลประเมิน 
4. รายงานผลโครงการฯ พร้อมเล่ม 
5. ภาพถ่าย 

8.1.3 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/302 ลง 6 ต.ค.
59 เรื่อง สรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรท่ีมีต่การด าเนินการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยศึกษาอบรม 

เอกสาร 8.2 
8.2.1 

หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/341 ลง 12 ต.ค.59 เรื่อง ขอ
อนุมัติโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
ทักษะและความรู้ด้านการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

8.2.2 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/231 ลง 11 ส.ค.59 เรื่อง ขอ
อนุมัติด าเนินการตามโครงการสัมมนาพัฒนา
ความรู้ด้านการประกันฯ 

1. ใบเซ็นช่ือ 
2. เอกสารประกอบการสัมมนา 
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3. รายงานผลโครงการฯ 
4. ภาพถ่าย 

8.2.3 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/382 ลง 16 พ.ย.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติด าเนินการตามโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกันฯ 

1. ใบเซ็นช่ือ 
2. รายงานผลโครงการฯ 
3. ภาพถ่าย 

เอกสาร 8.3 
8.3.1 

หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.334/215 ลง 27 มิ.ย.59 เรื่อง ขอ
อนุมัติโครงการพัฒนาสมรรถภาพร่างกายด้วย
วิทยาศาสตร์การกีฬาส าหรับข้าราชการต ารวจและ
ลูกจ้างประจ าของ วตรฯ 

1. ขออนุมัติเปล่ียนแปลงวันฯ 
2. ใบเซ็นช่ือ 
3. รายงานผลโครงการฯ 
4. ภาพถ่าย 

เอกสาร 8.4 
8.4.1 

หนังสือฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.341/111 
ลง 9 ส.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้งานโสตทัศนูปกรณ์
ประจ าห้องฝึกอบรมฯ 

1. ใบเซ็นช่ือ 
2. รางานผลโครงการฯ 
3. ภาพถ่าย 

8.4.2 หนังสือฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.341/203 
ลง 19 พ.ย.58 เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้าราชการต ารวจด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

8.4.3 หนังสือฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.341/194 
ลง 13 พ.ย.58 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดท าเว็บไซต์ด้วย
โปรแกรม Aristeerฯ 
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เอกสาร 8.5 
8.5.1 

หนังสือฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 
0034.352/224 ลง 14 ต.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องมือ
และการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย ระยะท่ี 1 

8.5.2 โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัย 
ระยะท่ี 2 

9. การสรรหาคัดเลือกครู 
อาจารย์ และหรือวิทยากร 

เอกสาร 9.1 ค าส่ัง กอจ.ท่ี 54/2556 ลง15 พ.ย.56 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสรรหาครู อาจารย์ เพื่อท า
การสอนหลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  

เอกสาร 9.2 แผนการสรรหาครู อาจารย์เพื่อท าการสอน
หลักสูตรต่างๆ ของ บช.ศ.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2557 – 2560  

เอกสาร 9.3 - รายงานการประชุม กอจ. เรื่อง การฝึกอบรม
หลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 วันท่ี 14 ธ.ค.58 

 - รายงานการประชุม กอจ. เรื่อง การฝึกอบรม
หลักสูตร ผกก.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
วันท่ี 16 พ.ย.58 

 - รายงานการประชุม กอจ. เรื่อง การฝึกอบรม
หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153 – 155  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 วันท่ี 14 มิ.ย.59 

เอกสาร 9.4 - หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/1253 ลง 26 
เม.ย.59 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากร
และเนื้อหาวิชา หลักสูตร บตส.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

 - หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/1504 ลง 31 
พ.ค.59 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากรและ
เนื้อหาวิชา หลักสูตร ฝอ.ตร.ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

เอกสาร 9.5 - รายงานการประชุม กอจ. เรื่อง การจัดการเรียน
การสอนหลักสูตร ฝอ.ตร.ประจ าปีงบประมาณ 
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พ.ศ.2560 วันท่ี 6 ต.ค.59 

10. ครู อาจารย์ ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 

เอกสาร 10.1 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/546 ลง 27 มิ.ย.59 
เรื่อง การด าเนินโครงการฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการเพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถของอาจารย์ (ในสถานท่ี) 
- โครงกากรศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาวิธกีารเรียน

การสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

เอกสาร 10.2 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/261 ลง 25 มี.ค.
59 เรื่อง ส่งบัญชีรายช่ืออาจารย์ด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร. 

เอกสาร 10.3 - ภาพถ่าย/ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา วันท่ี 9 
ส.ค.59 

- ภาพถ่าย/ใบเซ็นช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนาวันท่ี 1 – 
2 ก.ย.59 

- หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/877 ลง 1 พ.ย.
59 เรื่อง รายงานผลการด าเนินโครงการ
ฝึกอบรมประจ าปี พ.ศ.2559 ของ กอจ. 

- ประกาศนียบัตร พ.ต.อ.หญิง จินดา  กลับกลาย 
ได้ผ่านการอบรมวิทยากรครูฯ รุ่นท่ี 1 

- ประกาศนียบัตร พ.ต.ท.วัชรพงษ์  พนิตธ ารง 
ได้ส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหน้าท่ีปกครองโรงเรียน 
รุ่นท่ี 4 

เอกสาร 10.4 - หนังสือคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง ท่ี (สปท) 
1847/2559 ลง 30 ส.ค.59 เรื่อง ขอ
อนุญาตให้บุคลกร บช.ศ.เข้าร่วมสัมมนา
ร่วมกับคณะอนุกรรมการ 

- หนังสือคณะกรรมาธิการขับเคล่ือนการปฏิรูป
ประเทศด้านการเมือง ด่วนท่ีสุด ท่ี (สปท) 
2243/2559 ลง 3 พ.ย.59 เรื่อง ขอเชิญ
เป็นวิทยากร 
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เอกสาร 10.5 - โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ต ารวจเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน 

11. ห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้ 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพ 
แวดล้อมการเรียนรู้ 

เอกสาร 11.1 
11.1.1 

ระเบียบ วตร.ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด พ.ศ.2552 
1. ขั้นตอนการให้บริการห้องสมุด 
2. ภาพถ่ายผู้ใช้บริการห้องสมุด 
3. ข้อมูลห้องสมุด ภาพถ่าย และสถิติต่างๆ 

11.1.2 ระเบียบ วตร.ว่าด้วยการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ของการสัมมนา พ.ศ.2552 

1. ขั้นตอนการให้บริการห้องสัมมนา 
2. ภาพถ่ายผู้ใช้บริการห้องสัมมนา 
3. ข้อมูลห้องสัมมนา และสถิติการใช้บริการ 

เอกสาร 11.2 
11.2.1 

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาด้านการจัดท าเว็บไซต์
ด้วยโปรแกรม Aristeerฯ (ใช้เอกสาร 8.4.3) 

11.2.2 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/392 ลง 10 พ.ค.59 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องสัมมนา ช้ัน 4  

11.2.3 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/439 ลง 27 พ.ค.59 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อยฯ ส าหรับ
การฝึกปฏิบัติวิชาการแก้ปัญหาท่ีบังคับการ (CPX) 

 11.2.4 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/382 ลง 3 พ.ค.59 
เรื่อง ขอรับการสนับสนุนห้องสัมมนา   

 11.2.5 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/604 ลง 11 ก.ค.59 
เรื่อง ขอให้จัดเตรียมสถานท่ี และอุปกรณ์ส าหรับ
การฝึกปฏิบัติวิชาการบริหารวิกฤตการณ์ (RPM) 

 11.2.6 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/665 ลง 2 ส.ค.59 
เรื่อง ขออนุญาตใช้ห้องสัมมนากลุ่มย่อยฯ ส าหรับ
การฝึกปฏิบัติวิชาการแก้ปัญหาท่ีบังคับการ (CPX) 

 11.2.7 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.6/685 ลง 17 ส.ค.59 
เรื่อง ขอใช้ห้องประชุม 

 11.2.8 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/696 ลง 16 ส.ค.59 
เรื่อง ขใช้ห้องสัมมนาและพื้นท่ีฝึกปฏิบัติวิชาการ
บริหารวิกฤติการณ์ (RPM) 
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 11.2.9 ภาพห้องเรียน อาคารเรียน วตร. 

 11.2.10 ระบบ Wireless Access Point วตร. 

 เอกสาร 11.3 
11.3.1 

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย สถานท่ีราชการ 
ของ วตร. 

11.3.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.312/2196 ลง 10 ส.ค.
59 เรื่อง โครงการฝึกอบรมป้องกันและระงับ
อัคคีภัย สถานท่ีราชการของ วตร.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

11.3.3 หนังสือส่ังการ ผบก.วตร.ลง 15 ส.ค.59 
มอบหมายให้ฝ่ายวิทยบริการ วตร.ถ่ายภาพนิ่งและ
ภาพเคล่ือนไหว โครงการฝึกอบรมป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยฯ 

11.3.4 ภาพนิ่งโครงการฝึกอบรมป้องกนัและระงับอัคคีภัยฯ 

11.3.5 หนังสืองานการเงนิ/พัศดี ฝอ.วตร.ท่ี 
0034.313/894 ลง 30 ส.ค.59 เรื่อง ขออนุมัติ
เบิกเงินค่าจัดจ้างเก็บขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

เอกสาร 11.4 
11.4.1 

การประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ 
วตร. 

1. หลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 
2. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 105 
3. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 
4. หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
5. หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 
6. หลักสูตรสว.รุ่นท่ี 152 
7. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153 
8. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154 
9. หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 

เอกสาร 11.5 
11.5.1 

รายงานการประชุมต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ใช้ชุดเดียว 
กับตัวบ่งช้ีท่ี 14 

11.5.2 สัญญาจ้างเหมาท าความสะอาดอาคารท่ีท าการ 
วตร. อาคารเรียน อาคารชุดห้องพักผู้เข้ารับการฝึก 
อบรม อาคารศูนย์ฝึกกีฬา และบริเวณลานจอดรถ วตร. 
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11.5.3 สัญญาจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ลิฟท์อาคารฝึกอบรมของ วตร. 

11.5.4 สัญญาจ้างเหมาบริการบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ลิฟท์อาคารชุดห้องพักผู้เข้ารับการฝึกอบรมของ 
วตร. 

11.5.5 สัญญาจ้างจัดหาครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ภายใน วตร. 

12. ผลการปฏิบัติตามบทบาท
หน้าท่ีของผู้บริหารหน่วยศึกษา
อบรม 

เอกสาร 12.1 
12.1.1 

หนังสือฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.343/87 
ลง 30 มิ.ย.59 เรื่อง ตอบแบบสอบถามประเมิน
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารหน่วย
ศึกษาอบรม 

1. ตัวอย่างแบบประเมินฯ 
2. หนังสือฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 

0034.351/68 ลง 5 ก.ค.59 เรื่องส่ง
แบบสอบถามประเมินฯ 

3. หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.311/223 ลง 8 ก.ค.59 เรื่อง ส่ง
แบบสอบถามประเมินฯ  

4. หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.311/0195 
ลง 8 ก.ค.59 เรื่อง ตอบแบบสอบถาม
ประเมินฯ 

5. หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/204 ลง 12 ก.ค.59 เรื่อง 
ตอบแบบสอบถามประเมินฯ 

6. Output ผลประเมินของบุคลากร 
7. Output ผลประเมินของ ผบก.วตร 

เอกสาร 12.2 
 

ค าส่ังวิทยาลัยการต ารวจ 
1. ค าส่ัง วตร.ท่ี 171/2558 ลง 7 ต.ค.58 

เรื่อง มอบหมายอ านาจการปกครองบังคับ
บัญชา 

2. ค าส่ัง วตร.ท่ี 172/2558 ลง 7 ต.ค.58 
เรื่อง มอบหมายอ านาจหน้าท่ีให้ รองผบก.ฯ 
ปรท.และ รรท.ผบก.วตร. 

3. ค าส่ัง วตร.ท่ี 174/2558 ลง 28 ต.ค.58 
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เรื่อง มอบหมายหน้าท่ีและอ านาจการ
ปกครองบังคับบัญชาลูกจ้างประจ าและให้
หน่วยต่างๆ ควบคุม ก ากับดูแลอาคาร
สถานท่ี 

เอกสาร 12.3 ประมวลภาพภารกิจ ผบก.วตร. 

เอกสาร 12.4 
12.4.1 

หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.311/1430 ลง 20 
พ.ย.58 เรื่อง การประชุมบริหาร วตร.ครั้งท่ี 
1/2559 

12.4.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/417 ลง 21 ธ.ค.58 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมมอบนโยบายการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วตร. 

12.4.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/461 ลง 23 ธ.ค.
58 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกองทุน
สวัสดิการ วตร. 

12.4.4 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.311/01 ลง 4 ม.ค.
59 เรื่อง มอบทุนการศึกษาบุตร 

12.4.5 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.311/0210 ลง 28 
ก.ค.59 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุม 

12.4.6 รายงานการประชุมบริหาร วตร.ครั้งท่ี 1/2559 

12.4.7 รายงานการประชุมบริหาร วตร.ครั้งท่ี 2/2559 

เอกสาร 12.5 
12.5.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.312/4160 ลง 27 ต.ค.
58 เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (โอนครั้งท่ี 1) 

12.5.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.312/1075 ลง 5 เม.ย.
59 เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบด าเนินงาน
(โอนครั้งท่ี 20) 

13. การบริหารความเส่ียง เอกสาร 13.1 
 

ค าส่ัง วตร.ท่ี 33/2559 ลง 11 มี.ค.59 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะท างานเพื่อด าเนินการเรื่องการบริหาร
ความเส่ียงของ วตร. 
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เอกสาร 13.2 
13.2.1 

หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/79 ลง 7 มี.ค.59 
เรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเส่ียงของฝ่าย 

13.2.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/82 ลง 28 ม.ีค.59 เรื่อง ส่งข้อมูล
การบริหารความเส่ียงฝ่ายบริหารการฝึกอบรมฯ 

13.2.3 หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/115 ลง 14 มี.ค.59 เรื่อง ส่ง
ข้อมูลการบริหารความเส่ียงของฝ่าย 

13.2.4 หนังสือฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.343/47 
ลง 16 มี.ค.59 เรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเส่ียง 

13.2.5 หนังสือฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 0034.351/21 
ลง 10 มี.ค.59 เรื่อง ส่งข้อมูลการบริหารความเส่ียง 

เอกสาร 13.3 
13.3.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.312/1293 ลง 3 พ.ค.59 
เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการ
เรื่องการบริหารความเส่ียงของ วตร. 

13.3.2 รายงานการประชุมคณะท างานเพื่อด าเนินการ เรื่อง
การบริหารความเส่ียงของ วตร.วันท่ี 11 พ.ค.59 

13.3.3 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/139 ลง 2 ม.ิย.59 เรื่องขอเชิญ 
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

13.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
วันท่ี 28 มิ.ย.59 

เอกสาร 13.4 
13.4.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/4707 ลง 15 ธ.ค.
58 เรื่อง ส่งรายช่ือผู้เข้ารบการสัมมนาโครงการ
สัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนงาน งาน
การเงินและบัญชีและงานวินัย บช.ศ.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 (การบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน) 

13.4.2 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/198 ลง 11 ก.ค.59 
เรื่อง ขออนุมัติแผนบริหารความเส่ียงของ วตร. 

13.4.3 หนังสือ ฝอ .วตร.ท่ี 0034.312/237 ลง 23 ส.ค.59 
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตาม
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แผนบริหารความเส่ียงของ วตรฯ 

เอกสาร 13.5 
 

หนังสือ ฝอ .วตร.ท่ี 0034.312/280 ลง 27 ก.ย.59 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินการบริหารความ
เส่ียง ประจ าปี 2559 

14. ผลการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยศึกษาอบรม 

เอกสาร 14.1 
14.1.1 

หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/417 ลง 21 ธ.ค.58 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมมอบนโยบายการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วตร. 

1. เอกสารน าเสนอนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วตร.โดย พล.ต.ต.
สมหมาย  กาญจนาภา ผบก.วตร. 

2. ภาพถ่าย 
3. ใบเซ็นช่ือ 

14.1.2 ค าส่ัง บช.ศ.ท่ี 82/2558 ลง 2 มี.ค.58 เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการประกนัคุณภาพ
การศึกษาภายในของ วตร. 

14.1.3 ค าส่ัง วตร.ท่ี 63/2558 ลง 7 เม.ย.58 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร. 

14.1.4 ค าส่ัง วตร.ท่ี 76/2559 ลง 17 มิ.ย.59 เรื่อง
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

14.1.5 ค าส่ังฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 8/2559 
ลง 27 มิ.ย.59 เรื่อง แต่งต้ังคณะด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

14.1.6 ค าส่ังฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 7/2559 
ลง 22 ส.ค.59 เรื่อง แต่งต้ังคณะด าเนินงาน
ผู้รับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 

14.1.7 ค าส่ังฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 8/2559 
ลง 14 มิ.ย.59 เรื่อง แต่งต้ังคณะด าเนินงานผู้รับ 
ผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาฯ 
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14.1.8 ค าส่ังฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 5/2559 ลง 29 
ส.ค.59 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบ่งช้ีฯ 

14.1.9 ค าส่ังฝ่ายวิทยบริการ วตร.ท่ี 5/2559 ลง 29 
ส.ค.59 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบ่งช้ีฯ 

14.1.10 ค าส่ังฝ่ายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 4/2559 ลง 28 
ก.ค.59 เรื่อง แต่งต้ังคณะท างานผู้รับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบ่งช้ีฯ 

14.1.11 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/- ลง 29 มิ.ย.59 
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.ปีงบประมาณ 2559 ในส่วน
ท่ี กอจ.รับผิดชอบ 

เอกสาร 14.2 
14.2.1 

แผนด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2556 – 2559 วตร. 

14.2.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/322 ลง 28 ต.ค.59 เรื่อง ส่งสรุป
ข้อส่ังการประธานในท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบฯ (รอบ 12 เดือน) 

14.2.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
(รอบ 12 เดือน) 

14.2.4 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/194 ลง 8 ก.ค.59 เรื่อง ส่ง
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

14.2.5 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/1856 ลง 4 ก.ค.59 เรื่อง ส่งสรุป
ข้อเสนอแนะมติท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
(รอบ 9 เดือน) 

14.2.6 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
(รอบ 9 เดือน) 

14.2.7 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบฯ 
(รอบ 6 เดือน) 
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14.2.8 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/090 ลง 28 มี.ค.59 เรื่อง รายงาน
การตรวจสอบฯ (รอบ 6 เดือน) 

14.2.9 รายงานการประชุมมอบนโยบายการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.และพิจารณา
ร่างรายงานการประเมินตอนเอง ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 14.3 
14.3.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/56 ลง 7 ม.ค.59 
เรื่อง มอบหมายผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพ
การศึกษารายตัวบ่งช้ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

14.3.2 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/009 ลง 7 ม.ค.59 เรื่อง 
มอบหมายผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพการศึกษา
รายตัวบ่งช้ี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

14.3.3 ตารางมอบหมายผู้รับผิดชอบประกันคุณภาพ
การศึกษารายตัวบ่งช้ีของ วตร.ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

เอกสาร 14.4 รายงานการประเมินตนเองประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2560 (ส่ง สศป.ภายในวันท่ี 15 ม.ค.60) 

เอกสาร 14.5 
14.5.1 

ภาพถ่ายการมอบรางวัลส าหรับหน่วยศึกษาอบรม
ของ ตร.ท่ีได้คะแนนการตรวจสูงสูดประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 

14.5.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/2633 ลง 11 ต.ค.
59 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

14.5.3 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/- ลง 13 ต.ค.59 เวียนแจ้ง เรื่อง 
รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกันคุณภาพการ 
ศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
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14.5.4 หนังสือ ฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/063 ลง 2 ม.ีค.59 เรื่อง ส่งสรุปผล
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วตร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

14.5.5 บัญชีรายช่ือข้าราชการต ารวจเข้าร่วมประชุมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วตร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

14.5.6 เอกสารน าเสนอรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ณ วตร.ระหว่างวันท่ี 24 – 26 ก.พ.59 

15. อัตลักษณ์ของหน่วยศึกษา
อบรม 

เอกสาร 15.1 
15.1.1 

อัตลักษณ์ของ วตร. 
- นิยามความหมาย 
- เหตุผล 

15.1.2 Powerpoint น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันท่ี 28 มิ.ย.59 

เอกสาร 15.2 
15.2.1 

ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านอัตลักษณ์ 

15.2.2 ตาราง 15.1 แสดงระดับความคิดเห็นด้าน
ระเบียบวินัย 

15.2.3 ตาราง 15.2 แสดงระดับความคิดเห็นของ
ผู้บังคับบัญชา/เพื่อนร่วมงาน ท่ีมีต่อผู้ส าเร็จการ
ฝึกอบรมด้านคุณธรรม 

15.2.4 หนังสือสัญญาของผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 

เอกสาร 15.3 
15.3.1 

หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/258 ลง 31 ส.ค.59 เรื่องการ
ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วตร. 

15.3.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/223 ลง 4 ส.ค.59 เรื่อง ขอรับการ
สนับสนุนป้ายอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 
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15.3.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/1857 ลง 4 ก.ค.
59 เรื่อง ส่งสรุปข้อเสนอแนะมติท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ (รอบ 9 เดือน) 

15.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ 
วันท่ี 28 มิ.ย.59 

เอกสาร 15.4 ภาพการขับเคล่ือนอัตลักษณ์ 

เอกสาร 15.5 
15.5.1 

Powerpoint ช้ีแจงการตอบแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

15.5.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/305 ลง 11 ต.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

15.5.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/2633 ลง 11 ต.ค.
59 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

16. เอกลักษณ์ของหน่วยศึกษา
อบรม 

เอกสาร 16.1 เอกลักษณ์ของ วตร. 

เอกสาร 16.2 
16.2.1 

ตัวชี้วัดความส าเร็จด้านเอกลักษณ์ 

16.2.2 หนังสือ สศป.ท่ี 0034.223/507 ลง 1 เม.ย.
59 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินการฝึกอบรมหลักสูตร 
สว.รุ่นท่ี 152 – 155 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

16.2.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.322/257 ลง 30 ส.ค.
59 เรื่อง ขอเชิญประชุมพิจารณาร่างแผนการ
ปฏิบัติงานในการด าเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 38 โดยวิธีสอบ 

16.2.4 หนังสือ วตร. ลง 17 ส.ค.59 เรื่อง รายงานการ
ประชุมหารือศึกษาวิเคราะห์แนวทางการฝึกอบรม
หลักสูตร สว. 
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16.2.5 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี0034.311/193 ลง 9 ก.ค.
59 ส่งส าเนาค าส่ัง การฝึกอบรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานฯ 

16.2.6 หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/191 ลง 14 มิ.ย.59 เรื่อง 
หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152 และหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 
107 ศึกษาดูงาน 

16.2.7 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/1157 ลง 19 เม.ย.
59 เรื่อง ก าหนดหน้าท่ีในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152และพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 

16.2.8 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/137 ลง 19 เม.ย.
59 เรื่อง ก าหนดหน้าท่ีในการรับตัวผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152 

16.2.9 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/2371 ลง 30 ส.ค.
59 เรื่อง ก าหนดหน้าท่ีในพิธีมอบประกาศนียบัตร
และปิดการฝึกอบรมหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153, 154 
และ 155 

16.2.10 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.313/2035 ลง 21 ก.ค.
59 เรื่อง การส่งรายงานประจ าเดือนและรายงาน
ประจ าป ี

16.2.11 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/2633 ลง 11 ต.ค.
59 เรื่องรายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

เอกสาร 16.3 
16.3.1 

หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/258 ลง 31 ส.ค.59 เรื่องการด าเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร. 

16.3.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/223 ลง 4 ส.ค.59 เรื่อง ขอรับการ
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สนับสนุนป้ายอัตลักษณ์ เอกลักษณ์ 

16.3.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/1857 ลง 4 ก.ค.
59 เรื่อง ส่งสรุปข้อเสนอแนะมติท่ีประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบฯ (รอบ 9 เดือน) 

16.3.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
วันท่ี 28 มิ.ย.59 

เอกสาร 16.4 ภาพการขับเคล่ือนเอกลักษณ์ 

เอกสาร 16.5 
16.5.1 

Powerpoint ช้ีแจงการตอบแบบส ารวจความคิด
เห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

16.5.2 หนังสือฝ่ายบริหารการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/305 ลง 11 ต.ค.59 เรื่อง รายงาน
ผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อ
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

16.5.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/2633 ลง 11 ต.ค.
59 เรื่อง รายงานผลการส ารวจความคิดเห็นผู้เข้า
รับการฝึกอบรมต่อการด าเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 

17. ความส าเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีหน่วยศึกษาอบรม
ช้ีน าป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
สังคม 

เอกสาร 17.1 
17.1.1 

 

หนังสือฝ่ายกิจการการฝึกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/41 ลง 1 ก.พ.59 เรื่อง โครงการจิต
อาสา : การช้ีน า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 

- โครงการจิตอาสา: การช้ีน า ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม ส าหรับผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ของ วตร. 

17.1.2 แผนการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 ของ วตร. 

1. แผนการศึกษาดูงานหลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 
2. แผนการศึกษาดูงานหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 

104 – 105  
3. แผนการศึกษาดูงานหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 
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4. แผนการศึกษาดูงานหลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 
107 และหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152 

5. แผนการศึกษาดูงานหลักสูตร สว.รุ่นท่ี 
153 – 155  

6. แผนการศึกษาดูงานหลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 
  

เอกสาร 17.2 1. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.บ้านโป่งแย้ 
หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 วันท่ี 17 ก.พ.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
2. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง หลักสูตร 
บตส.รุ่นท่ี 41 วันท่ี 25 มี.ค.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
3. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.บ้านคลอง
เสือ หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 104 วันท่ี 26 ก.พ.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
4. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.บ้านหนอง
เหียง หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 105 วันท่ี 9 มี.ค.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
5. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ สถานสงเคราะห์
คนพิการการุณยเวศม์ หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
6. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.บ้านท่าช้าง 
หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 วันท่ี 1 ก.ค.59 

- ภาพถ่าย 
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- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด
กิจกรรมตามโครงการฯ 

7. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ ศูนย์พัฒนาการ
จัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง หลักสูตร 
สว.รุ่นท่ี 152 วันท่ี 17 มิ.ย.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
8. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.ตชด.บ้านแม่ 
น้ าน้อย หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153 วันท่ี 25 ส.ค.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
9. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.หมู่บ้านเด็ก 
หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154 วันท่ี 1 ก.ย.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 
10. การด าเนินโครงการจิตอาสาฯ รร.บ้านหินดาด 
หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 วันท่ี 9 ก.ย.59 

- ภาพถ่าย 
- หนังสือขอน าผู้เข้ารับการฝึกอบรมจัด

กิจกรรมตามโครงการฯ 

เอกสาร 17.3 
17.3.1 

ตัวอย่างรายงานโครงการจิตอาสาฯ  
- หลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 
- หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 104 
- หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154 

17.3.2 1. ผลการประเมินฯ หลักสูตร บตส.รุ่นท่ี 41 
2. ผลการประเมินฯ หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 104 
3. ผลการประเมินฯ หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 105 
4. ผลการประเมินฯ หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 106 
5. ผลการประเมินฯ หลักสูตร ผกก.รุ่นท่ี 107 
6. ผลการประเมินฯ หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 152 
7. ผลการประเมินฯ หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 153 
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8. ผลการประเมินฯ หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 154 
9. ผลการประเมินฯ หลักสูตร สว.รุ่นท่ี 155 
10. ผลการประเมินฯ หลักสูตร ฝอ.ตร.รุ่นท่ี 37 

เอกสาร 17.4 
17.4.1 

หนังสือ รร.โป่งแย้ ท่ี ศฑ 04105.044/012 ลง 
29 ก.พ.59 เรื่อง ขอยกย่องชมเชยการจัดกิจกรรม
จิตอาสาของ วตร. 

17.4 .2 หนังสือสถานสงเคราะห์คนพิการ การุณยเวศม์ท่ี 
พม 0707.08/410 ลง 8 มี.ค.59 เรื่อง ตอบ 
อนุโมทนาการบริจาค 

17.4.3 ใบแสดงความจ านงบริจาคเงิน และ/หรือส่ิงของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ เล่มท่ี 105 เลขท่ี 050  

17.4.4 หนังสือ รร.บ้านท่าช้าง ท่ี ศธ 04065.025/357 
ลง 1 ก.ค.59 เรื่อง ขอยกย่องชมเชยการจัด
กิจกรรมจิตอาสาของ วตร. 

17.4.5 หนังสือ รร.หมู่บ้านเด็ก ท่ี 1889/2559 ลง 1 
ก.ย.59 เรื่อง ขอขอบพระคุณในการสนับสนุน รร.
หมู่บ้านเด็ก 

เอกสาร 17.5 
17.5.1 

หนังสือศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ
บ้านบางละมุง ท่ี พม.0404.11/1951 ลง 30 
มิ.ย.59 เรื่อง ขอยกย่องชมเชยการจัดกิจกรรมจิต
อาสาของ วตร. 

17.5.2 หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต 2 ท่ี ศธ 04105/584 ลง 1 มี.ค.
59 เรื่อง ขอยกย่องชมเชยการจัดกิจกรรมจิตอาสา
ของ วตร. 

 17.5.3 หนังสือส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 4 ท่ี ศธ 04065/10464 ลง 
14 มี.ค.59 เรื่อง ขอยกย่องชมเชยการจัดกิจกรรม
จิตอาสาของ วตร. 
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