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คํานํา 

 
รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการตํารวจ ฉบับนี ้ จัดทําขึ ้นเพื ่อรายงานผลการ

ดําเนินการดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกองบัญชาการศึกษา ซึ่งเปนหนวยงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542    
ที่กําหนดใหหนวยศึกษาอบรมทุกแหง ตองจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก  

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและ
นําเสนอตอสาธารณชน ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาในหนวยศึกษาอบรม  ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
จึงจําเปนตองดําเนินการใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และตองมีความ
พรอมที่จะรับการตรวจประเมินจากผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และผูตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอก จาก สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  

วิทยาลัยการตํารวจ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง โดยศึกษาทบทวนผลการดําเนินงาน
และนําผลการประเมินมาเปนขอมูล ในการปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาการปฏิบัติงานของหนวย   
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 สําหรับหนวยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษ
เฉพาะทางและเทคนิค 

การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทํารายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัย
การตํารวจ ในปการศึกษา 2558 นี้ ไดดําเนินการแลวเสร็จดวยความรวมมือรวมใจจากบุคลากรทุกฝายของ
วิทยาลัยการตํารวจ โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ผูบังคับบัญชา  คณาจารยและเจาหนาท่ีผูใหขอมูลทุกฝายใหความรวมมือเปนอยางดี  รวมท้ังไดใหคําแนะนําท่ี
เปนประโยชน เพ่ือวิทยาลัยการตํารวจจะไดนําไปพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินการตามหลักการประกันคุณภาพ
การศึกษาตอไป 
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยการตํารวจ กองบัญชาการศึกษา สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตั้งอยูเลขท่ี 100              
ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ทิศเหนือติดกับอาคารท่ีพักขาราชการ
ตํารวจกองบัญชาการศึกษา  ทิศใตติดกับบริษัทนครชัยแอร  ทิศตะวันออกติดกับอาคารท่ีพักขาราชการ
ตํารวจสวนกลาง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ทิศตะวันตกติดกับอาคารท่ีทําการกองบัญชาการศึกษา มีพ้ืนท่ี         
ใชสอย 22 ไร 7 ตารางวา ปจจุบันวิทยาลัยการตํารวจเปดการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร        
ในปงบประมาณ พ.ศ.2558  มีหลักสูตรประจํา 4 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง 
หลักสูตรผูกํากับการ หลักสูตรสารวัตร หลักสูตรฝายอํานวยการตํารวจ และหลักสูตรพิเศษ ท่ีไดรับ
มอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ไดแก หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา หลักสูตรการสืบสวน
คดีอาญาระดับกาวหนา โครงการสัมมนาผูนําหนวยระดับผูบัญชาการ ผูบังคับการ ท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 
และหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบรอยของภาครัฐรวมเอกชน เปนตน 

วิทยาลัยการตํารวจ ไดกําหนดวิสัยทัศน แผนการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน  และได
ดําเนินการตามพันธกิจ ในดานการฝกอบรมขาราชการตํารวจใหเปนผูท่ีมีความรอบรู มีทักษะ และมี
คุณธรรม โดยมีการพัฒนาการฝกอบรม การบริการทางวิชาการ การบริหารและการจัดการแบบเนนการมี
สวนรวม รวมท้ังมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ในการนี้ไดดําเนินการในดานตางๆ ตาม
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สําหรับหนวยท่ีรับผิดชอบจัดการฝกอบรมหลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค โดย
สรุปการดําเนินงานดานตางๆ ดังนี้ 

ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม วิทยาลัยการตํารวจ  ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรให
มีคุณลักษณะตามท่ีหลักสูตรกําหนด พรอมท่ีจะแตงตั้งไปดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน  ท้ังนี้มุงเนนใหผูเขารับ
การฝกอบรมมีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของตํารวจ ไดจัดใหมีการฝกปฏิบัติธรรมตามโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  การฝกการทํางานรวมกันเปนทีม  การฝก
กระบวนการคิด ภาวะผูนํา โดยบูรณาการความรูเพ่ือประโยชนของประชาชนและสังคม   เม่ือผานการ
ฝกอบรมแลว    ผูสําเร็จการฝกอบรมทุกหลักสูตรจะเปนผูมีความรู ความสามารถ มีทักษะในศาสตรของ
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วิชาชีพและความเปนผูนํา สามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติงานดานตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพเปนท่ี
พอใจของผูบังคับบัญชา     

ดานงานวิจัยและนวัตกรรม  รวมกับกลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา  เพ่ือแสดง
ศักยภาพของหนวยงานในการจัดทํารายงานการวิจัยเพ่ือใชประโยชนตามวัตถุประสงค  สามารถนําไปสู
การปองกันหรือแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม  วิทยาลัยการต ํา ร ว จ   ก ล ุม ง า น อ า จ า ร ย  ก อ ง บ ัญ ช า ก า ร ศ ึก ษ า   
แ ล ะ ห น ว ย ง า น ต า ง ๆ  ท ี่เ ก ี่ย ว ข อ ง  ส า ม า ร ถ น ํา ผ ล ก า ร ว ิจ ัย ไ ป ใ ช ป ร ะ โ ย ช น ใ น เ ช ิง น โ ย บ า ย  เ ช ิง ว ิช า ก า ร   ก า ร ใ ช 
ป ร ะ โ ย ช น ท า ง อ อ ม  ฯ ล ฯ  ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง แ ต ล ะ ห น ว ย  ท้ังนี้ วิทยาลัยการตํารวจไดจัดใหมีโครงการ
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะในการทําวิจัย ใหกับขาราชการตํารวจในสังกัด และกลุมงาน
อาจารย  กองบัญชาการศึกษา ตั้งแต พ.ศ.2553 โดยอาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร   

ดานการบริการวิชาการแกสังคม  กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา จัดโครงการบริการ

ทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม 

ประเทศ ใหกับนักศึกษา และประชาชน ท่ีเขารวมงานสัมมนาวิชาการในมหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพและ

ขยายผลไปยังพนักงานและบุคลากรในสังกัดโรงพิมพตํารวจท่ีจังหวัดชลบุรี นอกจากนี้อาจารย (สบ 6) 

กลุมงานอาจารย กองบัญชาการศึกษา ไดจัดโครงการเสริมสรางและพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษใน

การติดตอสื่อสารใหแกบุคลากรในสังกัด และผูเขารับการฝกอบรมทุกรุน เพ่ือเตรียมพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนในป พ.ศ.2559  ซ่ึงปรากฏวาไดรับความสนใจจากผูเขารับการฝกอบรมเปนจํานวนมากและ
เรียกรองใหดําเนินการอยางตอเนื่องจนบรรจุในการเรียนการสอนหลักสูตรประจําของ วิทยาลัยการ
ตํารวจ  

ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  สงเสริมใหขาราชการตํารวจและผูเขารับการ
ฝกอบรมมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรมสืบทอดวัฒนธรรมทีดีของประเทศชาติและหนวยงาน  ดังนี้      
พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํากองบัญชาการศึกษาและวิทยาลัยการตํารวจในสัปดาหแรกของการ      
เขารับการฝกอบรม  ปฏิบัติธรรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
พิธีไหวครู พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน  รวมทําบุญตักบาตรเนื่องใน
วันปใหมและวันสําคัญทางศาสนา  ตลอดจนรวมกิจกรรมวันสถาปนากองบัญชาการศึกษา วันสถาปนา
วิทยาลัยการตํารวจ  สืบทอดประเพณีรดน้ําดําหัวขอพรผูใหญในวันสงกรานต ฯลฯ  ตามชวงระยะเวลาท่ี
เขารับการฝกอบรมแตละหลักสูตรตลอดปงบประมาณ  ซ่ึงท่ีผานมาไดรับความรวมมือเปนอยางดี 

ดานการบริหารและการพัฒนาหนวยศึกษาอบรม วิทยาลัยการตํารวจมีแผนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามพันธกิจของหนวยไดอยางตํารวจมืออาชีพ สนับสนุน
บุคลากรทุกฝายใหมีสวนรวมในกระบวนการฝกอบรม  มีระบบการสรรหาคัดเลือกวิทยากร ครู อาจารย 
บุคลากรของหนวยศึกษาอบรมไดรับการพัฒนามากกวา 20 ชั่วโมง/คน/ปงบประมาณ มีการประเมินผล
การฝกอบรมในภาพรวม ซ่ึงผลประเมินคุณภาพการบริการหองสมุดหรือแหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษา 
และสภาพแวดลอมอยูในระดับดี ( X  = 4.03)  โดยประเด็นการอํานวยการหลักสูตรอยูระดับมากท่ีสุด 
( X  = 4.51)    รองลงมาระบบสาธารณูปโภค ( X  = 4.04)   การบริการหองสมุด  ( X  = 4.03) 
ตามลําดับ  และนอยท่ีสุด รานคาสวัสดิการอยูระดับดี ( X  = 3.84) ซ่ึงอาจเนื่องมาจากอาคารอยูระหวาง
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รื้อถอนและกอสรางใหม   นอกจากนี้ยังวางระบบการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการดําเนินการฝกอบรม
ประสบผลสําเร็จตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน และพันธกิจ   

ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน  วิทยาลัยการตํารวจ ไดเริ่มดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาตั้งแตป 2549 ตามประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติครั้งแรก เรื่องนโยบายและ
หลักการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ เม่ือวันท่ี 20 มีนาคม 2549 โดยเริ่ม
จัดทํารายงานการประเมินตนเองครั้งแรก ในปงบประมาณ พ.ศ. 2548  ท้ังนี้ สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดมอบหมายให กองบัญชาการศึกษา  เปนหนวยรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติในการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 คณะกรรมการประเมิน ใหคะแนน 4.64 อยู
ระดับดีมาก ไดรับใบประกาศรับรองมาตรฐาน ซ่ึงนําใสกรอบประดับไวเปนเกียรติท่ีหองสถาพร อาคาร
เรียนวิทยาลัยการตํารวจ 

การดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ดําเนินการตอจากปงบประมาณ พ.ศ.2554 ดังนี้ 
อัตลักษณ “สรางนักบริหารท่ีดี มีวินัย คือหัวใจวิทยาลัยการตํารวจ”    

นักบริหารท่ีดี หมายถึง เปนนักบริหารงานตํารวจท่ีปฏิบัติตามอุดมคติตํารวจ มีจิตสํานึกของ
ความเปนผูพิทักษสันติราษฎร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความยุติธรรม ซ่ือสัตย สุจริตไมใชอํานาจหนาท่ีไป
แสวงหาผลประโยชนอันมิชอบ ประพฤติตนเหมาะสมกับหนาท่ีและเปนมิตรตอประชาชน ไมปกปอง 
ปดบังหรือเอ้ือประโยชนแกพวกพองท่ีประพฤติมิชอบ 

มีวินัย หมายถึง มีความประพฤติดีและปฏิบัติตนตามสัญญาท่ีใหไวกับวิทยาลัยการตํารวจ 
เอกลักษณ “Police College Stage of Police Idol”   

 นิยามความหมาย วิทยาลัยการตํารวจ เปนสถาบันแหงการสรางผูนําตํารวจท่ีดี Police 
College Stage of Police Idol 

ดานมาตรการสงเสริม มีการจัดโครงการจิตอาสา: การชี้นํา ปองกัน หรืแกปญหาของสังคม
โดยใหผูเขารับการฝกอบรมนําความรูประสบการณในการปฏิบัติงานไปชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม
ในดานตางๆ  ผลการดําเนินงานยังไมเปนท่ีนาพอใจ  ตองปรับปรุงกระบวนการทํางานใหบรรลุ
วัตถุประสงคตามเกณฑท่ีคูมือฯ กําหนด 
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สวนที่ 1 
 ขอมูลเบื้องตนของหนวยฝกอบรม 

 
1.1   ช่ือสถาบัน  วิทยาลัยการตํารวจ    
 
1.2  สถานท่ีตั้ง  เลขท่ี 100 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
 
1.3   ปท่ีใหขอมูล  พ.ศ. 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4   ประวัติการกอตั้ง 
  ในป พ.ศ.2495 โรงเรียนสืบสวน จัดตั้งข้ึน โดยอดีตอธิบดีกรมตํารวจ พลตํารวจเอก เผา ศรียา
นนท  มีวัตถุประสงค เพื่อตองการนําเอาวิทยาการตํารวจและเทคโนโลยีสมัยใหมมาฝกอบรมใหแก
ขาราชการตํารวจ ผู ทําหนาท่ีสืบสวนสอบสวนใหมีความรูความสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
      หลักสูตรแรกไดเปดการอบรมเม่ือ 23 มกราคม 
     2496มีผูเขารับการอบรมซ่ึงเปนขาราชการตํารวจ และ
     ขาราชการฝายปกครอง  ผูทําหนาท่ีดานสอบสวนเทานั้น  
     ส ว น ก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร แ ล ะ ก า ร จ ัด ห ล ัก ส ูต ร ไ ด ก ํา ห น ด ใ ห อ ย ูภ า ย ใ ต 
     การดําเนินการของผูบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
       ตอมาใน พ.ศ. 2503   ไดมีพระราชกฤษฎีกายก
     ฐานะสถานฝกอบรมแหงนี้   ใหมีหนาท่ีรับผิดชอบดานการ
     ฝกอบรมแกขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรของกรมตํารวจ    
และอยูภายใตการกํากับดูแลของกองบัญชาการศึกษา หลังจากนั้นในป พ.ศ. 2528 ไดมีพระราช
กฤษฎีกาปรับปรุงโครงสรางของสถานฝกอบรมนี้อีกครั้งหนึ่งและไดเปลี่ยนชื่อเปน “สถาบันพัฒนา
ขาราชการตํารวจ” และในป พ.ศ.๒๕๓๔   ไดยายสถานท่ีทําการมาตั้งอยูเลขท่ี 100  ถนนวิภาวดีรังสิต 
แขวงลาดยาว  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร จนกระท่ังเม่ือวันท่ี  7  กันยายน 2552 ไดมีพระราช
กฤษฎีกาปรับปรุงโครงสรางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ สถาบันพัฒนาขาราชการตํารวจ  จึงได
ปรับเปลี่ยนชื่อเปน “วิทยาลัยการตํารวจ” ในปจจุบัน 
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 วิทยาลัยการตํารวจมีหลักสูตรท่ีเปดการฝกอบรมเปนประจําทุกปจํานวน 4 หลักสูตร คือ 
    4.1  หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง 
    4.2  หลักสูตรผูกํากับการ 
    4.3  หลักสูตรฝายอํานวยการตํารวจ 
    4.4  หลักสูตรสารวัตร 

 นอกจากนี้ ยังมีภารกิจพิเศษท่ีไดรับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ ในการจัด              

การฝกอบรมหลักสูตรพิเศษตางๆ  ซ่ึงวิทยาลัยการตํารวจ  ไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายเสร็จสิ้น

ทุกประการ    

1.5 ปรัชญา    

 พัฒนาสูความเปนเลิศในวิชาชีพตํารวจ 

      ปณิธาน     

 ม ุง ม ั่น พ ัฒ น า ข า ร า ช ก า ร ต ํา ร ว จ ใ ห ม ีค ว า ม ร ู ค ว า ม ช ํา น า ญ ใ น ว ิช า ช ีพ แ ล ะ เ ป น ส า ก ล  ท ัน ส ม ัย   บ น พ ื้น ฐ า น

แหงคุณธรรมและจริยธรรม 

1.6 อัตลักษณของวิทยาลัยการตํารวจ 

 สรางนักบริหารท่ีดี มีวินัย คือหัวใจวิทยาลัยการตํารวจ 

1.7 วิสัยทัศน (Vision) 

 เปนองคกรระดับสากลในการศึกษาอบรม 

1.8 พันธกิจ (Mission) 

  1)  ดําเนินการฝกอบรม รวบรวมองคความรู ศึกษาวิจัย และใหบริการวิทยาการตํารวจแผนใหม 

  2)  บริหารจัดการอยางมีสวนรวม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  3)  สงเสริม สนับสนุน เพ่ิมพูนความรู ความสามารถ ใหกับบุคลากรท้ังในและนอกองคกร 

  4)  เสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ขาราชการตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม 

1.9 วัตถุประสงค 

  1)  ใหการศึกษาอบรมและพัฒนาขาราชการตํารวจใหเปนตํารวจมืออาชีพ สามารถปฏิบัติหนาท่ี

ในฐานะผูบังคับบัญชาระดับตน ระดับกลาง และระดับสูงไดอยางมีประสิทธิภาพ เครงครัดในระเบียบ

วินัย   มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตํารวจประจําใจ 
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  2)  พัฒนาการบริหารจัดการการฝกอบรมใหเขมแข็งบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนา

กระบวนการเรียนรูท่ีเหมาะสมกับผูเขารับการฝกอบรมตามกลุมเปาหมายตางๆ และสรางเครือขายการ

ฝกอบรมเพ่ือขยายผลการศึกษาใหยั่งยืน 

  3)  ขาราชการตํารวจในสังกัดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความสํานึกในหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ  มีสวนรวม

ในการบริหารจัดการ อุทิศแรงกาย แรงใจ สติปญญา ดวยความเต็มใจและมีความสุขในการทํางาน 

       4)  เปนตัวอยางผูนําองคความรูดานการฝกอบรม 

1.10 เอกลักษณของวิทยาลัยการตํารวจ 

 Police College Stage of Police Idol 

1.11สภาพทางกายภาพของวิทยาลัยการตํารวจ 

  ท่ีทําการของวิทยาลัยการตํารวจ  ประกอบดวย 

  1.11.1 อาคารวิทยาลัยการตํารวจ จํานวน     1  หลัง 

         - หองเรียนคอมพิวเตอร           1    หอง  

              - หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound Lab)             1    หอง 

              - หองทํางานผูบริหาร          9   หอง  

              - หองทํางานคณาจารย              19   หอง  

            - หองประชุม           1   หอง 

            - หองอาหารขาราชการตํารวจ         1   หอง  
 1.11.2 อาคารเรียน 4  ชั้น     จํานวน     1      หลัง     
   - หองเรียน (160 ท่ีนั่ง)     4    หอง 
     - หองเรียน (120 ท่ีนั่ง)    1    หอง 
        - หองเรียน (60ท่ีนั่ง)    1    หอง 
   - หองสัมมนา (20 ท่ีนั่ง)                   12    หอง 
  - หองรับรองอาจารย    2    หอง 
  - หองประชุมใหญ    1    หอง 
  - หองสันทนาการ    5    หอง 
  - หองสมุด   1    หอง 
   - รานคาสวัสดิการ   1    หอง 
  1.11.3 อาคารพลานามัย  จํานวน     1      หลัง 
 1.11.4 สนามเทนนิส  จํานวน     1      สนาม 
 1.11.5 อาคารโภชนาการ    จํานวน     1       หลัง 
  - หองรับรองอาจารย    3 หอง 
  - หองเอนกประสงค      1 หอง  
 1.11.6 อาคารหอพักนักศึกษา   จํานวน     1  หลัง 
  - หองปรับอากาศ               102   หอง 
  - หองพัดลม        54   หอง 
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 1.11.7 อาคารพัสดุ  จํานวน     1      หลัง   
     1.11.8 โรงจอดรถ  จํานวน     2      หลัง 

 
1.12  หลักสูตร และขอมูลเกี่ยวกับผูเขารับการฝกอบรม ณ วิทยาลัยการตํารวจ 
  ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 วิทยาลัยการตํารวจ เปดการฝกอบรมแกขาราชการตํารวจ                    
ชั้นสัญญาบัตรในหลักสูตรตางๆ  ดังนี้ 
 1.12.1  หลักสูตรประจํา  
 1) หลักสูตรสารวัตร รุนท่ี 137 

        - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 3 พ.ย.57 – 9 ม.ค.58   
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน  166  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน  166  คน 

2) หลักสูตรสารวัตร รุนท่ี 138 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  3 พ.ย.57 – 9 ม.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน  168  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน  168 คน 

3) หลักสูตรสารวัตร รุนท่ี 139 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 10 พ.ย.57 – 16 ม.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   171  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   171 คน 
 4) หลักสูตรสารวัตร รุนท่ี 141 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 19 ม.ค. – 27 มี.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   168  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   168 คน 

5) หลักสูตรสารวัตร รุนท่ี 150 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 6 ก.ค. - 11 ก.ย.58  
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   163  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   163 คน 
 6) หลักสูตรฝายอํานวยการตาํรวจ รุนท่ี 36 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 20 เม.ย. - 18 ก.ย.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน     33  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน     32 คน 
 7) หลักสูตรผูกํากับการรุนท่ี 100 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  22 ธ.ค.57 – 10 เม.ย.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   170  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   170  คน 

8) หลักสูตรผูกํากับการรุนท่ี 101 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  12 ม.ค. - 1 พ.ค.58 
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  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   170  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   170  คน 
 9) หลักสูตรผูกํากับการรุนท่ี 102 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  27 เม.ย. - 14 ส.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   170  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   169  คน 

10) หลักสูตรผูกํากับการรุนท่ี 103 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  18 พ.ค. - 4 ก.ย.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   157  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   157  คน 

11) หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี 39 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 9 ก.พ. - 29 พ.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   133 คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   133  คน 

12) หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง รุนท่ี 40 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี 2 มิ.ย. - 18 ก.ย.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน   120 คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน   120  คน 
1.12.2 หลักสูตรพิเศษ 
 1) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญา รุนท่ี 95 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  20 ต.ค.57 - 6 ก.พ.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน     46  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน     46  คน 
 2) หลักสูตรการสืบสวนคดีอาญาระดับกาวหนา รุนท่ี 11 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  9 ก.พ. - 6 มี.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน     40  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน     40  คน 

3) หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบรอยของสังคมภาครัฐรวมเอกชน รุนท่ี 2 
  - ฝกอบรมระหวางวันท่ี  6 ก.พ. - 28 ส.ค.58 
  - แผนการฝกอบรม  จํานวน     96  คน 
  - มีผูสําเร็จการฝกอบรม  จํานวน     95  คน 

 4) โครงการสัมมนาผูนาํหนวยระดับผูบัญชาการและผูบังคับการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 
ประจาํป 2557 
                                - ฝกอบรมระหวาง 15 – 17 ธ.ค.57 
                       - แผนการฝกอบรม                จํานวน    101  คน 
                       - มีผูสําเร็จการฝกอบรม   จํานวน    101  คน 
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1.13 ขอมูลเกี่ยวกับครู/ อาจารย / บุคลากร 
  วิทยาลัยการตํารวจ มีบุคลากรในปงบประมาณ 2558 (ขอมูล : วันที่ 30 ก.ย.58) 
ประกอบดวย  

1) ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร  จํานวน    55 คน 
 2) ขาราชการตํารวจชั้นประทวน   จํานวน     15 คน  
 3) ลูกจางประจํา     จํานวน      4   คน 
 4) ลูกจางชั่วคราว     จํานวน      1    คน 

5) อาจารย กอจ.บช.ศ.ปฏิบัติหนาท่ี ณ วตร. จํานวน      6  คน  
 

1.14 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
  1.14.1 งบประมาณ ท่ีไดใชในการดําเนินการเปนงบประมาณแผนดิน ในสวนของ งบดําเนินงาน  
แบงเปนคาตอบแทนใชสอย วัสดุ และคาสาธารณูปโภค 
 1.14.2 ครุภัณฑ  วิทยาลัยการตํารวจ ไดรับการจัดสรรครุภัณฑ จากเงินงบประมาณสวนใหญ
เปนครุภัณฑการศึกษาระบุไวในบัญชีของหลวง 
 

1.15 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
  วิทยาลัยการตํารวจ เริ่มดําเนินการในการจัดทําประกันคุณภาพการศึกษา ในป 2549            
โดยใชขอมูลปงบประมาณ พ.ศ.2548 ในการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง และไดมีการปรับคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามีการตรวจสอบ และการประเมิน
ตนเอง   เพื ่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพของกองบัญชาการศึกษาใหเปนปจจุบ ันและมีแผน
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2556 – 2559  โดยมีการจัดเก็บรวบรวมเอกสารหลักฐาน
รองรอยกิจกรรมตางๆ ของวิทยาลัยการตํารวจ เพื่อประกอบตัวบงชี้ตามคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  รวมทั้งสนับสนุนใหขาราชการตํารวจเขารวม
สัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ  ติดตามความกาวหนาของการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาจากหนวยงานภายในสังกัด  
รวบรวมและสรุปผลจากขอมูลที่ไดรับจากหนวยตางๆ จัดทํารายงานการประเมินตนเองตามคูมือท่ี
กําหนดเสนอกองบัญชาการศึกษา รวมทั้งมีการพัฒนาความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับ
ขาราชการตํารวจในสังกัด 
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ฝายวิทยบริการ 

โครงสรางวิทยาลยัการตํารวจ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิทยาลัยการตํารวจ 

ฝายกิจการการฝกอบรม 

งานธุรการ/กําลังพล 

งานแผนงาน/งบประมาณ 

งานการเงินและพัสด ุ งานวิชาการ ๓ 

งานปกครอง ๑  

งานปกครอง ๒ 

งานทัศนศึกษา  

งานกีฬาและนันทนาการ 

ฝายอํานวยการ 

ฝายวิจัยและพัฒนา 

งานวิจัยและพัฒนา ๑ งานอํานวยการ 

งานสงเสริมวิชาการ 

งานบรรณารักษ 

ฝายบริหารการฝกอบรม 

งานวิจัยและพัฒนา ๒ 

งานประเมินผล 

งานวิชาการ ๑  

งานวิชาการ ๒ 
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    โครงสรางการบริหารวิทยาลัยการตํารวจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผบก.วตร. 

ผกก.ฝายบริหาร 

การฝกอบรม 

รอง ผบก.วตร. 
             

ผกก.ฝาย 

วิทยบริการ 

รอง ผบก.วตร. 
  

รอง ผบก.วตร.          

ผกก.ฝายกิจการ 

การฝกอบรม 
ผกก.ฝายวิจัย 

และพัฒนา 

ผกก.ฝาย 

อํานวยการ 

รอง ผกก. 

ฝายวิจัยและพัฒนา 

รอง ผกก. 

ฝายบริหารการฝก 

อบรม จํานวน ๒ คน 

 

รอง ผกก. 

ฝายวิทยบริการ 

รอง ผกก. 

ฝายกิจการการฝก 

อบรม จํานวน ๒ คน 

สว. 

ฝายกิจการการฝก 

อบรม จํานวน ๔ คน 

๑.สว.ปกครอง ๑ 

๒.สว.ปกครอง ๒ 

๓.สว.งานทัศนศึกษา 

๔.สว.งานกีฬาและ 

นันทนาการ  

 

สว. 

ฝายวิจัยและพัฒนา 

จํานวน ๒ คน 

๑. สว.งานวิจัยและ 

พัฒนา ๑ 

๒. สว.งานวิจัยและ 

พัฒนา ๒ 

 

รอง ผกก. 

ฝายอํานวยการ 

สว. 
ฝายบริหารการฝกอบรม 

จํานวน ๔ คน 
๑. สว.งานวิชาการ  ๑ 
๒. สว.งานวิชาการ ๒ 
๓. สว.งานวิชาการ ๓ 

   ๔.  สว.งานวัดผลและ 
ประเมินผลการฝกอบรม 

สว. 

ฝายอํานวยการ 

จํานวน ๓ คน 

๑.สว.ทําหนาท่ีงาน 

ธุรการ/กําลังพล/ 

สวัสดิการ/ 

ประชาสัมพันธ 

๒.สว.ทําหนาท่ีงาน     

ยุทธศาสตร/แผน/ 

งบประมาณ 

๓.สว.ทําหนาท่ี 

งานการเงิน/พัสดุ 

สว. 

ฝายวิทยบริการ 

    จํานวน ๓ คน 

๑. สว.ทําหนาท่ี 

อํานวยการ  

๒. 

สว.ทําหนาท่ีผลิตเอก

สาร/เทคโนโลยี 

๓.สว.ทําหนาท่ี 

บรรณสารสนเทศ 

รอง สว. 

ฝายกิจการการฝอบรม 

จํานวน ๔  คน 

 
 

รอง สว. 

ฝายวิจัยและพัฒนา 

จํานวน ๒ คน 

  

รอง สว. 

ฝายบริหารการฝกอบรม 

จํานวน ๘ คน 

  

รอง สว. 

ฝายอํานวยการ 

จํานวน ๖ คน 

รอง สว. 

ฝายวิทยบริการ 

จํานวน ๓ คน 

ผบ.หมู 

ฝายกิจการการฝกอบรม 

จํานวน ๑๒ คน   

 

ผบ.หมู 

ฝายวิจัยและพัฒนา 

จํานวน ๔ คน 

  

ผบ.หมู 

ฝายบริหารการฝกอบรม 

จํานวน ๑๒ คน 

  

ผบ.หมู 

ฝายอํานวยการ 

จํานวน ๑๒ คน 

ผบ.หมู 

ฝายวิทยบริการ 

จํานวน ๑๒ คน 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 
ตัวบงช้ีท่ี 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาอบรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 1 รอยละของผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร  อยูในชวงคะแนน  4.99  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของการศึกษาอบรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

คุณภาพผูศึกษาอบรม วิธีคํานวณ 
จํานวนผูผานเกณฑมาตรฐานของการศึกษาอบรมx100 

            จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมท้ังหมดตามหลักสูตร 
 

ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 
คะแนน (ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ คือ ผลคะแนนท่ีได) 

ตารางจํานวนผูผานเกณฑมาตรฐานของการศึกษาอบรม 

หลักสตูร ผูเขารับการฝกอบรม ผูสําเร็จการฝกอบรม 

สว 836 836 

ฝอ.ตร. 33 32 

ผกก. 667 666 

บตส 253 253 

รวม 1,789 1,787 
 

1,787 x 100   =  99.89 
                          1,789 

5 x 99.89       =    4.99 
                        100 

4.99 ดีมาก Common 
Data Set 

 
เอกสาร  

1.1 – 1.5 
 

แบบเก็บ 
ขอมูลดิบฯ 
ประจําป

งบประมาณ 
2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของ 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 2 ระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเก่ียวของ  อยูในชวงคะแนน  4.62 ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก  
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูท่ีเกี่ยวของ 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

 คุณภาพผูศึกษาอบรม ผลคาเฉลี่ยความพึงพอใจ คือ ผลคะแนนท่ีได 
 

ตารางผลประเมินระดับความพึงพอใจ 

หลักสตูร ผูบังคับบัญชา 

X   

ผูเก่ียวของ 

X   

รวม 

X   

สว. 4.59 4.61 4.60 

ฝอ.ตร. 4.51 4.54 4.53 

ผกก. 4.62 4.64 4.63 

บตส. 4.73 4.69 4.71 

รวม 4.61 4.62 4.62 

 
 

 
 

4.62 ดีมาก เอกสาร  
2.1 – 2.5  

 
แบบเก็บ 

ขอมูลดิบฯ 
ประจําป

งบประมาณ 
2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

คุณภาพผูศึกษาอบรม 1. หนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมใหครู อาจารย และหรือ
วิทยากร มีความรูความเขาใจเก่ียวกับวัตถุประสงคของการ
จัดการศึกษาอบรมในแตละหลักสูตร 
2. มีแผนการสอนและบันทึกการสอนรายครั้ง 
3. มีการประเมินการสอนของครู อาจารย และหรือ
วิทยากร เปนรายบุคคล โดยผูศึกษาอบรมในแตละ
หลักสูตรท่ีเปดอบรม 
4. มีการประเมินการจัดการศึกษาอบรมในภาพรวม โดยผู
ศึกษาอบรมในแตละหลักสูตร 
5. หนวยศึกษาอบรมนําผลการประเมินตามประเด็นการ
พิจารณาขอ 3 และขอ 4 มาวางแผนในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

   เนื่องจาก อาจารย กอจ.บช.ศ. เปนผูทําหนาท่ี
พิจารณาสรรหาและคัดเลือกวิทยากร ตามหลักเกณฑท่ี
กําหนดเพ่ือสงรายชื่อวิทยากรท่ีไดรับการคัดเลือกให วตร.
ทําหนังสือเชิญ วตร.จึงแจงวัตถุประสงคของการจัดการ 
ศึกษาอบรมไปพรอมกับหนังสือเชิญ ตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
   ท้ังนี้ อาจารย กอจ.บช.ศ.จะเปนผูวางแผนจัดการ 
ศึกษาอบรมตามโครงสรางหลักสูตร  โดยจัดทําประมวล 
การสอน แผนการสอน และบันทึกการสอนรายครั้ง     
ในแตละกลุมวิชา 
   ระหวางการฝกอบรม วตร.จะประเมินการสอนของ
วิทยากรเก่ียวกับเนื้อหาท่ีนําเสนอ ความรู ประสบการณ 
ความสามารถของวิทยากรรายบุคคล และภาพรวมของ
วิทยากรแตละหลักสูตร เสนอ ผบช.ศ. ผบก.สศป. และ 

5 ดีมาก เอกสาร  
3.1 – 3.5  

 
ขอ 3  

เอกสารสรุป
การประเมินผล
วิทยากรและ
เนื้อหาฯ อยู 

งานประเมินฯ 
 

ขอ 4ใช   
หลักฐาน

รวมกับตัวบงชี้
ท่ี 9 



วิทยาลัยการตํารวจ 

                              รายงานการประเมินตนเอง ประจาํป 2558 หนา  15 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

อาจารย (สบ 6) กอจ. บช.ศ. ตามลําดับ เพ่ือเปนขอมูล
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาอบรมท่ีเนนผูศึกษาอบรม
เปนสําคัญตอไป 
   กอนจบการฝกอบรมประมาณ 1 – 2 สัปดาห วตร.
จะดําเนินการชี้แจงและใหผูเขารับการฝกอบรมทุกคน 
ทุกรุนประเมินผลการฝกอบรมหลักสูตรในภาพรวมผาน
ระบบ Online และรายงานผลดังกลาวเสนอ ผบช.ศ. 
และเวียนแจงใหทุกหนวยในสังกัดท่ีเก่ียวของทราบ  
เพ่ือนําไปวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนการสอนในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ผลการประเมิน
ดานหลักสูตรและเนื้อหาในปงบประมาณ พ.ศ.2558
อยูในระดับดี รายละเอียดดังนี้ 

- หลักสูตร บตส. X  = 4.04 
- หลักสูตร ผกก. X  = 4.19 
- หลักสูตร ฝอ.ตร. X  = 4.33 
- หลักสูตร สว. X  = 4.26 

   ในชวงปลายปงบประมาณ พ.ศ.2558 กอจ.บช.ศ.
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนของหลักสูตรตางๆ   โครงการศึกษา 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

ดูงานเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)  และโครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของอาจารย  
เพ่ือใหผลการฝกอบรมแตละโครงการเชื่อมโยงสูการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย
และบุคลากรทางการศึกษาอยางครบวงจร   
 

รวมผลการประเมินดานคุณภาพผูศึกษาอบรม ตัวบงช้ีท่ี 1 – 3  4.87 ดีมาก  
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ตัวบงช้ีท่ี 4 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 4 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 4 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

งานวิจัยและนวัตกรรม ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน 

 
วิธีคํานวณ 
ผลรวมงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ x 100 

จํานวนครู อาจารย ท้ังหมด 

 
 

   1. อาจารย ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก กอจ.บช.ศ.มา
ดําเนินการประกันคุณภาพก่ีศึกษาภายใน วตร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ระหวางวันท่ี 1 ต.ค.57 – 30 
ก.ย.58 จํานวน 6 คน 
   2. อาจารย กอจ.บช.ศ.จัดทํางานวิจัย จํานวน 1 
เรื่อง ไดแก การบริการรถโดยสารสาธารณะคุณภาพ
ของผูสูงอายุในกรุงเทพมหานคร (Bus Service 
Mobility and Quality of Life of Aging People in 
Bangkok) 
   3. ผลคํานวณ  =    1 x 100      =  16.67 

                                     6 

                         =   16.67 x 5    =  8.34 

                                     10 

 

5 ดีมาก เอกสาร  
4.1 – 4.5 

 
แบบเก็บ 

ขอมูลดิบฯ 
ประจําป  

งบประมาณ 
2558 
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ตัวบงช้ีท่ี 5 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 5 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูใน
ระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 5 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือส่ิงประดิษฐ ท่ีนําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

งานวิจัยและนวัตกรรม ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน 

 
วิธีคํานวณ 

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ 
สิ่งประดิษฐท่ีนําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ x 100 

จํานวนครู อาจารย ท้ังหมด 

 
 

   1. อาจารย ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก กอจ.บช.ศ.มา
ดําเนินการประกันคุณภาพก่ีศึกษาภายใน วตร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ระหวางวันท่ี 1 ต.ค.57 – 30 
ก.ย.58 จํานวน 6 คน 
   2. พ.ต.อ.วรณัน  สุขเจริญ รอง ผบก.จว.เพชรบุรี    
มีหนังสือรับรองการใชประโยชนงานวิจัยเรื่องการพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมดานความปลอดภัยทางถนนใหกับ
เจาหนาท่ีตํารวจ (The Development of Road 
Safety Training Course for Police Officers) 
ผลงานวิจัยปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ พ.ต.อ.หญิง 
จินดา กลับกลายและคณะ ในดานนโยบาย การเรียน
การสอน และการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือความ
ปลอดภัยทางถนนของประชาชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเพชรบุรี 
 

5 ดีมาก เอกสาร  
5.1 – 5.5 

 
แบบเก็บ 

ขอมูลดิบฯ 
ประจําป  

งบประมาณ 
2558 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

   3. ผลคํานวณ   =    1 x 100      =  16.67 
                                     6  

                          =    16.67 x 5    =  16.67 
                                       5 

รวมผลการประเมินดานงานวิจัยและนวัตกรรม ตัวบงช้ีท่ี 4 – 5  5 ดีมาก  
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ตัวบงช้ีท่ี 6 ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  อยูในชวงคะแนน  5     
ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 6 ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

การบริการวิชาการแก
สังคม 

ผลรวมจํานวนโครงการ กิจกรรมฯ x 100 ÷ จํานวนครู

อาจารยท้ังหมด 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 
คะแนน  
(ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ คือ ผลคะแนนท่ีได) 

   1. วตร.เปนหนวยฝกอบรมในสังกัด บช.ศ.ท่ีไมมีอาจารย
อยูในโครงสราง จึงมีหนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/1361 ลง 
25 มี.ค.58 ขอสนับสนุน อาจารย กอจ.บช.ศ.มาดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.ในตัวบงชี้ท่ี 4, 
5, 6, 9 และ 10 กอจ.บช.ศ.จึงมีหนังสือท่ี 0034.7/405 
ลง 30 เม.ย.58 สนับสนุนอาจารยเพ่ือไปดําเนินการการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วตร.ตัวบงชี้ดังกลาว 
ระหวางวันท่ี 1 ต.ค.57 – 30 ก.ย.58  จํานวน 6 คน  
   2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 กอจ.บช.ศ.มีการดําเนิน
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 1 โครงการ จํานวน 2 ครั้ง มีการสรุป
รายงานผลการดําเนินการเสนอตอหัวหนาหนวยงาน ดังนี้ 
       - ครั้งท่ี 1 ดําเนนิการระหวางเดือน ธ.ค.57 – ม.ค.58 

5 ดีมาก เอกสาร  
6.1 – 6.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

ท่ีมหาวิทยาลัยนอรท กรุงเทพ  กลุมเปาหมายเปนนักศึกษา 
และประชาชน ท่ีเขารวมงานสัมมนาวิชาการในมหาวิทยาลัย
นอรทกรุงเทพ จํานวน 120 คน   
      - ครั้งท่ี 2 ดําเนินการระหวางเดือน ก.พ. – เม.ย.58 
ท่ีโรงแรมแอมบาสซาเดอร ซิตื้ จอมเทียน   จังหวัดชลบุรี 
กลุมเปาหมายเปนพนักงานและบุคลากรในสังกัดโรงพิมพ
ตํารวจ จํานวน 127 คน 
   3. ผลคํานวณ  
       =   2 x 100       =  33.33 
                   6  

       =   33.33 x 5     =  8.33 
                   20  

 

รวมผลการประเมินดานการบริการวิชาการแกสังคม ตัวบงช้ีท่ี 6 5 ดีมาก  

 

 



วิทยาลัยการตํารวจ 

                              รายงานการประเมินตนเอง ประจาํป 2558 หนา  22 

ตัวบงช้ีท่ี 7 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 7 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 7 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

 การทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยศึกษาอบรมท่ี
กอใหเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานท่ี
สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย 
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4. การจัดใหมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและ
สงเสริมใหผูศึกษาอบรมและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สมํ่าเสมอ 
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมท่ี
เก่ียวกับประเด็น 1 – 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

   1. แผนปฏิบัติราชการ วตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 มียุทธศาสตรพัฒนาอาคารสถานท่ีของ วตร.เพ่ือ
รองรับการเปนศูนยฝกอบรมของอาเซียน โดยจัดโครงการ
ปรับปรุงหองอบรม  หองรับประทานอาหาร  หองสัมมนา   
หองสมุด และใหขาราชการตํารวจทุกทานรวมกิจกรรม 5 ส 
ทุกวันพุธ เพ่ือมีสวนรวมในการพัฒนาสถานท่ี ปรับแตง 
และรักษาภูมิทัศนใหสวยงามอยูเสมอ ฯลฯ  
   2. มีโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการมี
สวนรวมในการพัฒนาองคกร วตร. โดยดําเนินการกิจกรรม
ท่ีเก่ียวของกับศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้ 

- พิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการตํารวจท่ีดี 
และพลังของแผนดิน  (3 ธ.ค.57) 

- งานสงเสริมศาสนาและเสริมสรางสัมพันธภาพใน 
หนวยงาน เนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม (8 ม.ค.58) 

- โครงการสรงน้ําพระพุทธรูปและรดน้ําขอพร 

5 ดีมาก เอกสาร  
7.1 – 7.5 

 
แบบเก็บ 

ขอมูลดิบฯ 
ประจําป  

งบประมาณ 
2558 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

ผูบังคับบัญชาเนื่องในวันสงกรานต ประจําป 2558 (10 
เม.ย.58) 

- กิจกรรมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณโดยรอบ บช.ศ. 
- การเขาแถวเคารพธงชาติ กลาวบทปลงใจ และ 

อุดมคติตํารวจ 
- โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติงาน 
- การเชิญเครื่องหมายประจําหลักสูตรตางๆ ในพิธี 

ปดการฝกอบรม 
   3. จัดลานวัฒนธรรม บริเวณหนาอาคารหอพัก
นักศึกษา เพ่ือเปนพ้ืนท่ีดําเนินกิจกรรมทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของบุคลากรและผูเขารับการฝกอบรมรวมกัน 
   4. จัดระบบปองกันอัคคีภัย โดยติดตั้งถังดับเพลิงประจํา
อาคารแตละชั้น และภายในหองทํางานของแตละฝาย  
เพ่ือเตรียมพรอมระงับเหตุอัคคีภัยในเบื้องตน และสนับสนนุ
ใหผูแทนขาราชการตํารวจแตละฝายในสังกัด  เขารวม
โครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย บช.ศ.เพ่ือฝก
ปฏิบัติและทบทวนแผนการปองกันอัคคีภัยทุกป 
   5. มีระบบการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี  
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

โดยจัดเวรยามตลอด 24 ชม. รวมกับการใชกลอง CCTV
ท้ังภายในและภายนอกอาคาร   ตอสัญญาณโดยตรงเขา
ระบบมือถือของ ผบก.วตร.และจุดตรวจสอบท่ีหองทํางาน
ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.  
   6. มีการประเมินผลระดับความพึงพอใจตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม  ดังนี้ 
       6.1 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของบุคลากรอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.03)  
       6.2 คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูเขารับการฝกอบรม
อยูในระดับมาก ( X  = 4.03) 
   7. ฝายอํานวยการ วตร.นําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับภูมิทัศนใหสวยงาม มีการสรางทางเดินเชื่อมตอ
(Cover Way) เพ่ิมเติมระหวางอาคารสํานักงานกับอาคาร
เรียน  ปรับปรุงหองสุขา ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.
นําไปพัฒนาหองพัก ชั้น 7 อาคารหอพักนักศึกษา  โดย
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศเพ่ิมเติมจํานวน 15 หอง เปนตน 

รวมผลการประเมินดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ตัวบงช้ีท่ี 7 5 ดีมาก  
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ตัวบงช้ีท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 8 การพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

การบริหารและการ
พัฒนาหนวยศึกษา
อบรม 

1. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
PDCA 
2. ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนา
บุคลากร ไมต่ํากวารอยละ 80 
3. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนาดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาตอป ไมต่ํากวารอยละ 90 ของบุคลากร
ท้ังหมด 
4. จํานวนบุคลากรท่ีไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมต่ํากวารอยละ 90 ของ
บุคลากรท้ังหมด 
5. คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมี
ตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร และไดคะแนนเฉลี่ยไม 
ต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

   1. แผนปฏิบัติราชการ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 ไดปฏิบัติตามพันธกิจท่ี 3 : บริหารจัดการฝกอบรม
เพ่ือใหสถาบันการฝกอบรมตํารวจมีความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยกําหนดแผนพัฒนาบุคลากร วตร. ท่ีดําเนินการ
แลวเสร็จ ดังนี้ 
      1.1 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ระยะท่ี 1 ระหวางวันท่ี  
26 – 27 มี.ค.58 ผลการดําเนนิการบรรลุตามวัตถุประสงค 
จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา 100% ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก ( X  = 4.74)    
      1.2 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ระยะท่ี 2  ระหวางวันท่ี  
20 – 21 ก.ค.58  ผลการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค
จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา 100%  ระดับความพึง
พอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก ( X  = 4.45)    

5 ดีมาก เอกสาร  
8.1 – 8.5 

 
แบบเก็บ 

ขอมูลดิบฯ 
ประจําป  

งบประมาณ 
2558 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

      1.3 โครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดานการใช
งานโสตทัศนูปกรณประจําหองฝกอบรม สําหรับขาราชการ
ตํารวจในสังกัด วตร. วันท่ี 10, 17, 22 ก.ย.58 ผลการ
ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค  จํานวนบุคลากรไดรับ
การพัฒนา 93.65% 
      1.4 โครงการสัมมนาความรูดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
วันท่ี 23 ก.ย.58 ผลการดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค
จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา 94.59% ระดับความ
พึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับมาก (µ = 4.71)  
      1.5 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทําหนาท่ีประจําหลักสูตรฝกอบรมของ วตร. (ใน
สถานท่ี) วันท่ี 24 – 25 ก.ย.58 ผลการดําเนินการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา 100% 
ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยูในระดับ
มาก ( X  = 4.13) 

          1.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
บุคลากรทําหนาท่ีประจําหลักสูตรฝกอบรมของ วตร. 
(นอกสถานท่ี) วันท่ี 26 – 27 ก.ย.58 ผลการดําเนินการ
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

บรรลุตามวัตถุประสงค  จํานวนบุคลากรไดรับการพัฒนา 
94.29% ระดับความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการอยู
ในระดับมาก ( X  = 4.13)  
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ตัวบงช้ีท่ี 9 การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย และหรือวิทยากร 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 7 การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย และหรือวิทยากร  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 9 การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย และหรือวิทยากร 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

 การบริหารและการ
พัฒนาหนวยศึกษา
อบรม 

1. มีระบบการสรรหาคัดเลือกอยางเปนรูปธรรม 
2. มีหลักเกณฑการสรรหาคัดเลือก ครู อาจารยและหรือ
วิทยากร 
3. เอกสารแสดงการดําเนินการตามหลักเกณฑการสรรหา
คัดเลือก ครู อาจารย และหรือวิทยากร 
4. นําผลการประเมินการสอนของครู อาจารย และหรือ
วิทยากร มาประกอบการพิจารณาการสรรหาคัดเลือก ครู 
อาจารย และหรือวิทยากร 
5. มีการประเมินผลระบบการสรรหาแลวนําไปพัฒนา
ปรับปรุงระบบการสรรหา เพ่ือการสรรหา คัดเลือกครู 
อาจารย และหรือวิทยากร ในปตอไป 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

     1. กอจ.บช.ศ.มีคําสั่งกลุมงานอาจารยท่ี 54/2556
ลง 15 พ.ย.56 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาครู 
อาจารย เพ่ือทําการสอนหลักสูตรตางๆ ของ บช.ศ. 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560 
     2. มีแผนการสรรหาครู อาจารยเพ่ือทําการสอน
หลักสูตรตางๆ ของ บช.ศ.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 – 2560   
     3. คณะกรรมการตามขอ 1 มีการประชุมการสรรหา
ครู อาจารย 
     4. วตร.มีการประเมินวิทยากร และสรุปรายงานผล
การประเมินฯ ให ผบช.ศ. ผบก.สศป. และ อาจารย (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.ทราบ เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบการสรรหา เพ่ือการสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย 
และหรือวิทยากรในปตอไป 
     5. กอจ.บช.ศ.มีการประชุมเพ่ือประเมินระบบการ

5 ดีมาก เอกสาร  
9.1 – 9.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

สรรหา  โดยนําผลประเมินวิทยากร มาใชในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เชน การ
แบงกลุมสัมมนา อภิปราย ฝกปฏิบัติ ฯลฯ          
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ตัวบงช้ีท่ี 10 ครู อาจารย ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 10 ครู อาจารย ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 10 ครู อาจารย ไดรับการเพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

 การบริหารและการ
พัฒนาหนวยศึกษา
อบรม 

วิธีคํานวณ 
จํานวนครู อาจารย ท่ีศึกษา/อบรม/สมัมนา/ศึกษาดูงาน 

อยางนอย 20 ชม./คน/ป และมีการนําความรูมาขยายผล x 100 
จํานวนครู อาจารย ท้ังหมด 

 
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
(ผลการเทียบบัญญัตไิตรยางศ คือ ผลคะแนนท่ีได 

 

   1. อาจารย ท่ีไดรับการสนับสนุนจาก กอจ.บช.ศ.มา
ดําเนินการประกันคุณภาพก่ีศึกษาภายใน วตร. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ระหวางวันท่ี 1 ต.ค.57 – 30 
ก.ย.58 จํานวน 6 คน 
   2. กอจ.บช.ศ.ไดจัดโครงการฝกอบรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 จํานวน 5 โครงการ  ดังนี้ 
      2.1 โครงการฝกอบรมหลักสูตรการพัฒนาวิทยากร
เพ่ือจัดทํากรณีศึกษา ระหวางวันท่ี 22 – 23 ม.ค.58   
ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร (12 ชม.) 
      2.2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนและการจัดทําเอกสารรายงานหลักสูตร 
ผกก.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ระหวางวันท่ี   
24 – 25 ธ.ค.57 (12.5 ชม.) 
      2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนของหลักสูตรตางๆ (ในสถานท่ี) 

5 ดีมาก เอกสาร  
10.1–10.5 

 
 



วิทยาลัยการตํารวจ 

                              รายงานการประเมินตนเอง ประจาํป 2558 หนา  31 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

วันท่ี 28 ส.ค.58 (6 ชม.) 
      2.4 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)     
ในวันท่ี 7 ก.ย.58 (6 ชม.) 
      2.5 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของอาจารย  ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 ก.ย.58 
(6 ชม.) 
   3. ผลคํานวณ   =     42.5   x 100   =  708.33 
                                   6  
                         =    708.33 x 5      =  35.42 
                                     100 
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ตัวบงช้ีท่ี 11 หองสมุดหรือแหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 11 หองสมุดหรือแหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 11 หองสมุดหรือแหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

 การบริหารและการ
พัฒนาหนวยศึกษา
อบรม 

1. มีบริการหองสมุดหรือแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
2. มีบริการดานกายภาพท่ีเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอยในดาน
หองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา จุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต หรือมีบริการสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน
อ่ืนๆ เชน การรักษาพยาบาล สนามกีฬา เปนตน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องประปา 
ไฟฟา ระบบกําจัดน้ําเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบ
ปองกันอัคคีภัยในบริเวณอาคารตางๆ 
4. มีการประเมินคุณภาพการบริการในขอ 1 – 3 ทุกขอ 
ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในขอ 4 มาใชเปน
ขอมูลในการพัฒนาการจัดบริการดานกายภาพท่ีสนอง
ความตองการผูศึกษาอบรม บุคลากรของหนวยศึกษา

   1. วตร.มีบริการหองสมุดท่ีหองชินวัตร   มีบริการ
คอมพิวเตอรสําหรับการเรียนการสอนทุกหองในอาคารเรียน  
มีหองคอมพิวเตอร หองปฏิบัติการทางภาษา (Sound lab) 
จุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต สัญญาณ wifi  หองพยาบาล  
โภชนาคาร อาคารพลานามัย สนามเทนนิส ฐานออก
กําลังกายกลางแจง ลูวิ่ง/เดิน/ปนจักรยานบริเวณโดยรอบ 
วตร. ฯลฯ 
   2. มีระบบปองกันอัคคีภัย และสงขาราชการตํารวจเขา
รวมโครงการฝกอบรมปองกันและระงับอัคคีภัย บช.ศ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือเตรียมความพรอม
และรูจักการปองกันระงับเหตุอัคคีภัย ไดอยางถูกตองและ
มีประสิทธิภาพ  
   3. มีระบบสาธารณูปโภค ไดแก ประปา ไฟฟา น้ําดื่ม
ทุกอาคารฟรี  แตหากผูเขารับการฝกอบรมมีความ
ประสงคใชเครื่องปรับอากาศในอาคารหอพักตองเสียคา

5 ดีมาก เอกสาร 
11.1-11.5 

 
แบบเก็บ
ขอมูลดิบ
ประจําป  

งบประมาณ 
2558 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

อบรม หรือผูรับบริการ 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

ไฟตามอัตราท่ีการไฟฟากําหนด  
   4. มีระบบการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานท่ี  
โดยจัดเวรยามตลอด 24 ชม. รวมกับการใชกลอง CCTV
ท้ังภายในและภายนอกอาคาร   ตอสัญญาณโดยตรงเขา
ระบบมือถือของ ผบก.วตร.และจุดตรวจสอบท่ีหองทํางาน
ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.  
   5. มีการประเมินคุณภาพการบริการในขอ 1 – 3  
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการบริการหองสมุด
หรือแหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอม
การเรียนรู อยูในระดับมาก ( X  = 4.03) 
   6. ฝายอํานวยการ วตร.นําผลการประเมินไปใช
ปรับปรุงจุดเชื่อมตอสัญญาณอินเตอรเน็ต การปรับปรุง
ภูมิทัศน หองเรียน หองสุขา ฝายวิทยบริการ วตร.นําผล
ไปใชปรับปรุงหองสมุดชินวัตรใหเปนระบบ e-library 
ฯลฯ  

 

 



วิทยาลัยการตํารวจ 

                              รายงานการประเมินตนเอง ประจาํป 2558 หนา  34 

ตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม  อยูในชวงคะแนน 4.63  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

การบริหารและการ
พัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

     ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 
5 คะแนน (ผลการเทียบบัญญัติไตรยางศ คือ ผลคะแนน
ท่ีได) 
     คะแนนเฉลี่ยของผูบริหารสูงสุดหนวยศึกษาอบรม ซ่ึง
ไดจาก 

1. ใหผูบริหารสูงสุดหนวยศึกษาอบรมประเมิน
ตนเองโดยใหครอบคลุมบทบาทหนาท่ีท้ัง 9 ขอ คิดเปน
รอยละ 40 

2. ใหบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมประเมิน
ผูบริหารสูงสุดหนวยศึกษาอบรม ใหครอบคลุมบทบาท
หนาท่ีท้ัง 9 ขอ  คิดเปน รอยละ 60 

     ผบก.วตร.ปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของผูบริหาร
หนวยศึกษาอบรมตามหลักธรรมาภิบาล 9 ขอ ไดแก    
มีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได โปรงใส  ไมใชอํานาจ
หนาท่ีแสวงหาผลประโยชนสวนตัว  ขาราชการตํารวจใน
สังกัด วตร.มีสวนรวมในการดําเนินงานตามบทบาท
หนาท่ี  ดําเนินการอยูในกรอบของกฎหมายไมเลือก
ปฏิบัติ  ตัดสินใจแกปญหาเฉพาะหนา  ยอมรับฟงความ
คิดเห็นจากหัวหนาหนวยระดับรองลงมา ใชทรัพยากร
ของหนวยอยางมีประสิทธิภาพ  บุคลากรทุกคนจึงมี
ความรูสึกเปนหนึ่งเดียวกัน 
 
     ผลการประเมิน.- 
     1. ผบก.วตร.ประเมินตนเองคิดเปนรอยละ 40 
         คะแนนเฉลี่ย 4.81 = 40 x 4.81 ÷ 5  
                               = 38.48 

4.63 ดีมาก เอกสาร 
12.1-12.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 
ผลการประเมิน 

เอกสาร 
อางอิง ระดับ 

คะแนน 
ระดับ 

การประเมิน 

     2. บุคลากรประเมิน คิดเปนรอยละ 60  
         คะแนนเฉลี่ย 4.51  =  60 x 4.51 ÷ 5 
                                  =  54.12 
     ใชบัญญัติ ไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 
เทากับ 5 คะแนน 
     =  38.48 + 54.12 x 5 ÷ 100 
     =  4.63 
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ตัวบงช้ีท่ี 13 การบริหารความเส่ียง 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 13 การบริหารความเสี่ยง  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 13 การบริหารความเส่ียง 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

การบริหารและการ
พัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหาร
ความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมและ
ตัวแทนรวมเปนคณะกรรมการตามพันธกิจหลักของหนวย
ศึกษาอบรม 
2. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัยท่ี
กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของ
หนวยศึกษาอบรม 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดจากการวิเคราะหในขอ 2 
4. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงตามขอ 3 และนํา
แผนบริหารความเสี่ยงท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงสุดมา
ดําเนินการตามแผน มีการติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา และผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมเพ่ือ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

   1. วตร.ดําเนินการตามแนวทางปฏิบัติเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ของ ตร.  
โดยมีคําสั่ง วตร.ท่ี 61/2558 ลง 1 เม.ย.58   แตงตั้ง 
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ของ วตร.  
   2. หนวยงานในสังกัด วตร.ระดับ กก.จํานวน 5 ฝายฯ 
จะสงขอมูลความเสี่ยงตามภารกิจของแตละฝายฯ เสนอ
คณะทํางานฯ ตามขอ 1 ประชุมพิจารณาดําเนินการ
วิเคราะหประเมินโอกาส และผลกระทบ เพ่ือจัดลําดับ
ความเสี่ยง ของ วตร. ไดจํานวน 3 ดาน  ดังนี้  
       2.1 ดานบุคลากร คัดเลือกจากปจจัยความเสี่ยง
ของฝายอํานวยการ วตร. 
       2.2 ดานทรัพยากร คัดเลือกจากปจจัยความเสี่ยง
ของฝายวิทยบริการ วตร. 
       2.3 ดานการปฏิบัติงาน คัดเลือกจากปจจัยความ

5 ดีมาก เอกสาร  
13.1-13.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

5. มีการนําผลประเมินและขอเสนอแนะจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในรอบปถัดไป 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 
 
 
 
 
 
 

เสี่ยงของฝายวิจัยและพัฒนา วตร. 
   3. นําผลการวิเคราะหของคณะทํางานฯ เสนอ
คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาเห็นชอบและให
ขอเสนอแนะ 
   4. ดําเนินการบริหารความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558  ดังนี้ 
       4.1 ฝายวิทยบริการ วตร.จัดทําโครงการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะดานการใชงานโสตทัศนูปกรณประจํา
หองฝกอบรมสําหรับขาราชการตํารวจในสังกัด วตร. ใน
วันท่ี 10, 17 และ 22 ก.ย.58 
       4.2 ฝายอํานวยการ วตร.จัดหาโปรแกรมปองกัน
ไวรัสและทําการปรับปรุงฐานขอมูล Antivirus ใหทันสมัย  
โดยจางหนวยงานภายนอกมาดูแลระบบ 
       4.3 ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ทําหนังสือประสาน 
ขอความรวมมือ กอจ.บช.ศ.เก่ียวกับการจัดทํางานวิจัย
ตางๆ 
   5. คณะทํางานติดตามและรายงานผลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง เสนอหนวยงานตนสังกัดปละ 2 ครั้ง 
ในรอบ 6 เดือน (เม.ย.) และรอบ 12 เดือน (ต.ค.) 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

   6. นําผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยงมาปรับแผน
เพ่ือวิเคราะหความสี่ยงในปตอไป 

 รวมผลประเมินดานการบริหารและการพัฒนาหนวยศึกษาอบรม ตัวบงช้ีท่ี 8 – 13   4.94 ดีมาก  
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ตัวบงช้ีท่ี 14 ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 14 ผลการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 14 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

การพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของหนวยศึกษา
อบรม และดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการ
ประกันคุณภาพ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ
กลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
3. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีหนาท่ีบริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอ
หนวยงานท่ีเก่ียวของภายในกําหนด (15 ม.ค.ของทุกป) 
5. หนวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเองและ

   1. วตร.มีแผนการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 มีแผนดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ.2556 – 2559  และแผน 
ปฏิบัติงานประจําป ท่ีระบุกิจกรรมดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพตลอดปงบประมาณ  อีกท้ังไดดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพอยางเปนระบบ ชัดเจนและ
ตอเนื่องจนไดหนังสือรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพภายใน ตร. ระดับ “ดีมาก” ในปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 – 2557  
   2. มีคําสั่ง บช.ศ.ท่ี 82/2558 ลง 2 มี.ค.58 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วตร.   คําสั่ง วตร.ท่ี 121/2558 ลง 10 
ก.ค.58 แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศ ึก ษ า ภ า ย ใ น   แ ล ะ ค ํา ส ั่ง ค ณ ะ ด ํา เน ิน ง า น  
ผ ูร ับ ผ ิด ช อ บ ก า ร ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ร า ย ต ัว บ ง ช ี้ข อ ง

5 ดีมาก เอกสาร  
14.1-14.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

ผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การดําเนินงานใหดีข้ึนอยางสมํ่าเสมอ มีแผนการ
ดําเนินงานหรือมาตรการท่ีชัดเจน 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

แ ต ล ะ  ก ก .  เ ป น ก า ร ส ร า ง ค ว า ม ต ร ะ ห น ัก ใ น ก า ร ด ํา เ น ิน ก า ร
ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ใ ห ม ีป ร ะ ส ิท ธ ิผ ล ใ น ร ะ ย ะ ย า ว    ท ั้ง น ี้ ม ีก า ร
ป ร ะ ช ุม คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพเป น
ร ะ ย ะ ๆ  แ ล ะ ป ร ะ ช ุม คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินการประกันคุณภาพการศ ึก ษ า ภ า ย ใ น ต า ม แ ผ น ฯ  
ร อ บ  6  เ ด ือ น  (1 0  ม ี. ค .5 8 )  ร อ บ  9  เ ด ือ น  (2 3  ม ิ. ย .5 8 )   
แ ล ะ ร อ บ  1 2  เ ด ือ น  (2 7  ต .ค .5 8 )  ต า ม ล ํา ด ับ     
   3 .  ก า ร ม อ บ ห ม า ย เ จ า ภ า พ ห ล ัก แ ล ะ เ จ า ภ า พ ร ว ม ต ัว บ ง ช ี้
ท ํา เ ป น ล า ย ล ัก ษ ณ อ ัก ษ ร  พ ิจ า ร ณ า ใ ห ส อ ด ค ล อ ง ก ับ ภ า ร ก ิจ
ข อ ง แ ต ล ะ ฝ า ย ม า ก ท ี่ส ุด   ซ ึ่ง แ ต ล ะ ภ า ร ก ิจ จ ะ เช ื่อ ม โ ย ง ก ัน
ส อ ด ป ร ะ ส า น ก ับ ก า ร ท ํา ง า น เป น ท ีม จ ึง ไ ด ผ ล ง า น ท ี่ม ีค ุณ ภ า พ   
แ ล ะ ก า ร ม อ บ ห ม า ย ผ ูร ับ ผ ิด ช อ บ จ ะ ล ง ถ ึง ร ะ ด ับ บ ุค ค ล   เ พ ื่อ
เ ป น ก า ร ก ร ะ ต ุน แ ล ะ ผ ล ัก ด ัน ใ ห ท ุก ค น ท ุก ร ะ ด ับ ม ีส ว น ร ว ม
ใ น ก า ร ด ํา เน ิน ก า ร ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ก า ร ศ ึก ษ า ภ า ย ใ น ใ ห ไ ด ร ับ  
ก า ร ย อ ม ร ับ จ า ก ห น ว ย ง า น ต า ง ๆ  ใ น ส ัง ก ัด  ต ร .  
   4. มีการสํารวจระดับความคิดเห็นผูเขารับการฝก 
อบรมตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 จากผูเขารับการ
ฝกอบรม 4 หลักสูตร จํานวน 5 รุน ไดแก หลักสูตร 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

บตส.รุนท่ี 40 หลักสูตร ผกก.รุนท่ี 102 – 103 
หลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 และหลักสูตร สว.รุนท่ี 150 
เพ่ือนําไปใชในการขับเคลื่อนการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน วตร.ความคิดเห็นคาเฉลี่ยอยู

ในระดับมาก (µ = 3.96)   

   5. มีการนําผลคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตร. และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
การประกันคุณภาพการศ ึก ษ า ภ า ย ใ น ข อ ง  ว ต ร .ร อ บ  6  เด ือ น  
9  เ ด ือ น  แ ล ะ  1 2  เ ด ือ น  ม า พ ัฒ น า ป ร ับ ป ร ุง ก า ร ด ํา เ น ิน ง า น
ด า น ก า ร ป ร ะ ก ัน ค ุณ ภ า พ ใ ห บ ร ร ล ุว ัต ถ ุป ร ะ ส ง ค ต า ม แ ผ น
แ ล ะ เ ก ณ ฑ ท ี่ค ูม ือ ฯ  ก ํา ห น ด  
   6. ดังนั้น  การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)    
จึงสามารถจัดทําเสร็จพรอมเสนอตอหนวยงานตนสังกัด
ภายในกําหนดทุกป    

รวมผลการประเมินดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน ตัวบงช้ีท่ี 14  5 ดีมาก  
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ตัวบงช้ีท่ี 15 อัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 15 อัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 15 อัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

อัตลักษณ/เอกลักษณ 1. การกําหนดอัตลักษณหนวยศึกษาอบรมท่ีเหมาะสม
และปฏิบัติได พรอมนิยามความหมายและเหตุผลในการ
กําหนดอัตลักษณอยางชัดเจน และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีเหมาะสม   
3. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ี
ชัดเจนและตอเนื่อง 
4. มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม 
5. มีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

   1. เม่ือ พ.ศ.2555 วตร.ไดจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือกําหนดอัตลักษณของ วตร.ซ่ึงเปนผลผลิต
ของผูศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของ วตร. ไดอัตลักษณ คือ สรางนักบริหาร
ท่ีดี มีวินัย คือหัวใจ วตร. 
   2. วตร.ไดวางแผนดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ  
ของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสํารวจ
ความคิดเห็น ความเหมาะสมของขอความดังกลาว จาก
ขาราชการตํารวจในสังกัดทุกคน สรุปเห็นดวยทุกขอความ
ในระดับมาก  จึงนําขอมูลเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.
ในวันท่ี 3 มี.ค.58  มติเห็นดวยกับขอความอัตลักษณ 
“สรางนักบริหารท่ีดี มีวินัย คือ หัวใจ วตร.” พรอมนี้ได
พิจารณาคัดเลือกบัญชีรายชื่อและแตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษาจากบุคคลกลุมตางๆ จํานวน 5 กลุม ตาม

5 ดีมาก เอกสาร  
15.1-15.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

คําสั่ง วตร.ท่ี 63/2558 ลง 7 เม.ย.58 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร. 
   3. เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ในวันท่ี 
11 พ.ค.58 ขอความอัตลักษณ “สรางนักบริหารท่ีดี มี
วินัย คือ หัวใจ วตร.” ไดรับความเห็นชอบ  และ
มอบหมายให ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.สรุปนิยาม
ความหมายใหมและกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จดานอัต
ลักษณ จํานวน 2 ตัวบงชี้ คือ 1) ผลการสรางนักบริหาร
ท่ีดี  และ 2) ผลการสรางนักบริหารท่ีมีวินัย 
   4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลดานอัตลักษณ
ของ วตร.ตามแผนฯ เพ่ือใหขาราชการตํารวจในสังกัด
รวมท้ังผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  พรอมท้ังติดตาม
ผลการดําเนินการในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามลําดับ  
   5. สรุปผลการประเมินหลักสูตรในภาพรวมผานระบบ 
Online คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นดานระเบียบวินัยอยู
ในระดับมาก  ( X  = 4.31) 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

   6. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นผูเขารับการ
ฝกอบรมตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาพรวม
ดานอัตลักษณ/ เอกลักษณ อยูในระดับมาก (µ = 4.26) 
รายขอผูเขารับการฝกอบรมมีความภาคภูมิใจตอหนวย
ศึกษาอบรมและมีสวนสําคัญในการชวยเหลือ  เจือจุน 
จรรโลงคุณคาของหนวยศึกษาอบรมสูศิษยรุนนองๆ 
มากท่ีสุด (µ = 4.39) 
   7. ไดมีการเวียนแจงรายงานผลการสํารวจความคิดเห็น
ตามขอ 5 และ ขอ 6 ใหฝายตางๆในสังกัด วตร. และ
กอจ.บช.ศ.ทราบเพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุง
พัฒนาในดานตางๆ ท่ีเก่ียวของในปตอไป 
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ตัวบงช้ีท่ี 16 เอกลักษณของหนวยศึกษาอบรม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 16 เอกลักษณของหนวยศึกษาอบรม  อยูในชวงคะแนน  5  ซ่ึงอยูในระดับ ดีมาก 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 16 เอกลักษณของหนวยศึกษาอบรม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

การพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน 

1. การกําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมท่ีเหมาะสม
และปฏิบัติได พรอมนิยามความหมายและเหตุผลในการ
กําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน และไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา 
2. มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีเหมาะสม   
3. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติท่ี
ชัดเจนและตอเนื่อง 
4. มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม 
5. มีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได)  
 

   1. เม่ือ พ.ศ.2555 วตร.ไดจัดโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือกําหนดเอกลักษณของ วตร.ซ่ึงเปนผลผลิต
ของผูศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของ วตร. ไดเอกลักษณ คือ “Police 
College State of Police Idol”    
   2. วตร.ไดวางแผนดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ  
ของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยสํารวจ
ความคิดเห็น ความเหมาะสมของขอความดังกลาว จาก
ขาราชการตํารวจในสังกัดทุกคน สรุปเห็นดวยทุกขอความ
ในระดับมาก  จึงนําขอมูลเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.
ในวันท่ี 3 มี.ค.58  มติใหใชขอความเดิม โดยเปลี่ยน
เอกลักษณ จาก “Police College State of Police 
Idol” เปน “Police College Stage of Police Idol” 
พรอมนี้ไดพิจารณาคัดเลือกบัญชีรายชื่อและแตงตั้ง

5 ดีมาก เอกสาร  
16.1-16.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

คณะกรรมการสถานศึกษาจากบุคคลกลุมตางๆ จํานวน 
5 กลุม ตามคําสั่ง วตร.ท่ี 63/2558 ลง 7 เม.ย.58 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร. 
   3. เชิญประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในวันท่ี 11 
พ.ค.58 ขอความเอกลักษณ “Police College Stage of 
Police Idol” ไดรับความเห็นชอบ  และมอบหมายให 
ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.สรุปนิยามความหมายใหม
และกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จดานเอกลักษณ จํานวน 1 
ตัวบงชี้ คือ ผลการพัฒนาเอกลักษณของ วตร. 
   4. เผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลดานเอกลักษณ
ของ วตร.ตามแผนฯ เพ่ือใหขาราชการตํารวจในสังกัด
รวมท้ังผูเขารับการฝกอบรมทุกคนมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด  พรอมท้ังติดตาม
ผลการดําเนินการในรอบ 9 เดือน และ 12 เดือน 
ตามลําดับ  
   5. สรุปผลการสํารวจความคิดเห็นผูเขารับการ
ฝกอบรมตอการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ภาพรวม
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ อยูในระดับมาก (µ = 4.26) 
รายขอผูเขารับการฝกอบรมมีความภาคภูมิใจตอหนวย
ศึกษาอบรมและมีสวนสําคัญในการชวยเหลือ  เจือจุน 
จรรโลงคุณคาของหนวยศึกษาอบรมสูศิษยรุนนองๆ 
มากท่ีสุด (µ = 4.39) 
   6. ไดมีการเวียนแจงรายงานผลการสํารวจความคิดเห็น
ตามขอ 5 ใหฝายตางๆในสังกัด วตร. และ กอจ.บช.ศ.
ทราบ  เพ่ือเปนขอมูลในการวางแผนปรับปรุงพัฒนาใน
ดานตางๆ ท่ีเก่ียวของในปตอไป     

รวมผลการประเมินดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ตัวบงช้ีท่ี 15 – 16   5 ดีมาก  
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ตัวบงช้ีท่ี 17 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมช้ีนําปองกันหรือแกปญหาของสังคม 
 ผลการประเมินคุณภาพในตัวบงชี้ท่ี 17 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมชี้นําปองกันหรือแกปญหาของสังคม  อยูในชวงคะแนน  3  ซ่ึงอยูในระดับ พอใช 
 
ตารางตัวบงช้ีท่ี 17 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรมช้ีนําปองกันหรือแกปญหาของสังคม 

ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

มาตรการสงเสริม 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
2. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวา   
รอยละ 80 
3. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม 
4. ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือ
กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
5. ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือ
นานาชาติ 
(ไดคะแนนตามจํานวนขอท่ีดําเนินการได) 

     1. แผนปฏิบัติราชการ วตร.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 พันธกิจท่ี 2 : พัฒนาบุคลากรสูความเปน
ตํารวจมืออาชีพ เปาประสงคท่ี 2 ผูเขารับการฝกอบรม
ไดเขาใจถึงคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ใหบริการ
ประชาชนเสมือนญาติ โดยฝายกิจการการฝกอบรม วตร. 
จัดทําโครงการจิตอาสา : การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
ของสังคม เสนอ ผบก.วตร. (อนุมัติ 10 พ.ย.57) ใหผู
เขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558  นําไปดําเนินการพรอมรายงานผลเสนอ 
ผอ.หลักสูตร และ ผกก.ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.  
     2. ในปงบประมาณ พ.ศ.2558 ผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตร สว. หลักสูตร ผกก. และหลักสูตร 
บตส. ไดดําเนินโครงการจิตอาสา : การชี้นํา ปองกัน  หรือ
แกปญหาของสังคม เก่ียวกับปญหาผูสูงอายุ ณ ศูนย
พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุบานบางละมุง    

3 พอใช เอกสาร  
17.1-17.5 
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ดาน เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน ป 2558 

ผลการประเมิน 
เอกสาร 

อางอิง ระดับ 

คะแนน 

ระดับ 

การประเมิน 

จว.ชลบุร ีอยางตอเนื่อง ผลการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมายตามแผน 100% 
   3. วตร.ไดสรางภาพลักษณตํารวจท่ีดีมีจิตสาธารณะ
ใหกับ ตร.และไดรับหนังสืออนุโมทนาการบริจาคในการ
ดําเนินโครงการจิตอาสา : การชี้นํา ปองกัน หรือ
แกปญหาของสังคม 

รวมผลการประเมินดานมาตรการสงเสริม ตัวบงช้ีท่ี 17  3 พอใช  

รวมผลการประเมิน 8 ดาน 17 ตัวบงช้ี 4.76  ดีมาก  
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สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

  
 
 จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตัวบงชี้ 8 ดาน 17 ตัวบงชี้ ของวิทยาลัยการตํารวจ  ได
วิเคราะหจุดท่ีควรพัฒนาและขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพโดยมีเกณฑการ
ประเมิน  ดังนี้ 
  คะแนนเฉลี่ย   1.00 – 1.50 หมายถึง  ตองปรับปรุงเรงดวน 
  คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง  ตองปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง  พอใช 
  คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง  ดีมาก 
 

 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 

 

กลุมตัวบงชี ้ ดาน ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 

ตัวบงชีพ้ื้นฐาน ดานคุณภาพผูศึกษา
อบรม 

1. ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของ
การศึกษาอบรม 

4.99 

2. ความพึงพอใจของผูบังคับบญัชาหนวยงานตน
สังกัดและผูเก่ียวของ 

4.62 

3. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรม
เปนสําคัญ 

5 

รวม 4.87 
ดานงานวจิัยและ
นวัตกรรม 

4. จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดษิฐ  

5 

5. จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดษิฐ ที่นาํไปใชประโยชนทางวชิาการหรือ
วิชาชีพ 

5 

รวม 5 
ดานการบริการ
วิชาการแกสังคม 

6. ผลของการดําเนินโครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ 
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 

5 

รวม 5 
ดานการทาํนบุํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

7. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิตทิางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 

รวม 5 
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กลุมตัวบงชี ้ ดาน ตัวบงชี ้ คะแนนที่ได 

ตัวบงชีพ้ื้นฐาน ดานการบริหารและ
การพัฒนาหนวยศึกษา
อบรม 

8. ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม 
 

5 

9. การสรรหาคัดเลือก ครู อาจารย และหรือ
วิทยากร 

5 

10. ครู อาจารย ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณ 

5 

11. หองสมุดหรือแหลงเรียนรู อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู 

5 

12. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

4.63 

13. การบริหารความเสี่ยง 
 

5 

รวม 4.94 
ดานการพฒันาและ
ประกันคุณภาพภายใน 

14. ผลการพฒันาระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม 

5 

รวม 5 
รวมคะแนน  4.95 

ตัวบงชี้อัตลักษณ/
เอกลักษณ 

ดานอัตลักษณ/
เอกลักษณ 

15. อัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม 
 

5 

16. เอกลักษณของหนวยศึกษาอบรม 
 

5 

รวมคะแนน  5 
ตัวบงชี้มาตรการ
สงเสริม 

ดานมาตรการสงเสริม 17. ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวย
ศึกษาอบรมชี้นาํปองกันหรือแกปญหาของสังคม 

3 

รวมคะแนน  3 
                           รวมคะแนน 3 กลุมตัวบงชี้   4.76 

 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขางตน วิทยาลัยการตํารวจไดผลคะแนน ดังนี้ 

1. ผลคะแนนประเมินแตละกลุมตัวบงชี้ 
กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน   คะแนนเฉลี่ย  4.95  อยูในระดับ ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ คะแนนเฉลี่ย  5.00  อยูในระดับ ดีมาก 
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม  คะแนนเฉลี่ย  3.00  อยูในระดับ พอใช 

2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม  คะแนนเฉลี่ย  4.76  อยูในระดับ ดีมาก 

จึงไดวิเคราะห จุดเดน จุดท่ีควรพัฒนา และขอเสนอแนะ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ 
ตลอดจนไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังนี้ 
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ดานคุณภาพผูศึกษาอบรม : ตัวบงช้ีท่ี 1, 2 และ 3 

จุดเดน 
 1. วตร.ใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาอบรม บุคลากรของหนวยใหความชวยเหลืออํานวย
ความสะดวกแกผูเขารับการฝกอบรมอยางดี ทําใหผลการสอบดานวิชาการอยูในระดับดีมาก 
    2. ศิษยเกาของ วตร.มีความรู ความสามารถตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรมเปนท่ียอมรับและ
สรางความพึงพอใจใหแกผูบังคับบัญชา และเพ่ือนรวมงานในระดับดีมาก 
 3. วตร.มีการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนใหผูเขารับการฝกอบรมมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น เชน การอภิปราย การสัมมนา และสงเสริมการสรางองคความรูงานในหนาท่ีตํารวจ ไดแก การ
จัดทําเอกสารศึกษา  การจัดนิทรรศการ เปนตน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 1. ค ว ร น ํา ผ ล ก า ร ป ร ะ เม ิน ไ ป พ ัฒ น า ก า ร เร ีย น ก า ร ส อ น ใ ห ส อ ด ค ล อ ง แ ล ะ เห ม า ะ ส ม ก ับ ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง
ผ ูบ ัง ค ับ บ ัญ ช า แ ล ะ ผ ูท ี่เก ี่ย ว ข อ  

2. ควรนําผลการประเมินวิทยากร และผลการจัดการศึกษาอบรมในภาพรวม  มาวางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานคุณภาพผูศึกษาอบรมในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ค ว ร น ํา ผ ล ก า ร
ป ร ะ เม ิน ไป พ ัฒ น า  
ก า ร เร ีย น ก า ร ส อ น
ให ส อ ด ค ล อ ง แ ล ะ
เห ม า ะ ส ม ก ับ
ค ว า ม ต อ ง ก า ร
ข อ งผ ูบ ังค ับ บ ัญ ช า  
แ ล ะ ผ ูท ี่เก ี่ย ว ข อ ง  

 - รายงานผลการ
ประเมินให 
ผบช.ศ, ผบก.สศป. 
อาจารย (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.ทราบ 
เพ่ือดําเนินการ
ในสวนท่ี
เก่ียวของ 

- ระดับความพึง
พอใจของ
ผูบังคับบัญชา
และผูท่ีเก่ียวของ
ไมนอยกวา 
3.51 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม วตร. 

2. ควรนําผล
การประเมิน มา
วางแผนเพ่ือ
ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียน
การสอน  

 - รายงานผล
การประเมินให  
อาจารย (สบ 6) 
กอจ.บช.ศ.
ทราบ เพ่ือ
ดําเนินการใน
สวนท่ีเก่ียวของ 

- ผูเขารับการ
ฝกอบรม 
สามารถสราง
องคความรูงาน
ในหนาท่ีตํารวจ
ไดทุกหลักสูตร 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม วตร. 
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ดานงานวิจัยและนวัตกรรม : ตัวบงช้ีท่ี 4, 5 
 
จุดเดน 
 บุคลากรในหนวยใหความสําคัญ และสนับสนุนใหอาจารย กอจ.บช.ศ.ทํางานวิจัย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 1. หนวยงานควรสนับสนุนใหมีการทํางานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐอยางตอเนื่อง 
 2. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน  ควรอธิบายถึงประโยชนของการนําไปใชอยางชัดเจนและ
เปนรูปธรรม  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานงานวิจัยและนวัตกรรมในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 1. ควรสนบัสนุน
ใหอาจารย
ทํางานวิจัย 

- สนับสนุนให
อาจารยทํางาน
วิจัยอยาง
ตอเนื่อง 

- อาจารยมี
ผลงานวิจัย 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายวิจัยและ
พัฒนา วตร. 

2. การนํา
ผลงานวิจัยไป
ใชประโยชน  
ควรอธิบายถึง
ประโยชนของ
การนําไปใช
อยางชัดเจน
และเปน
รูปธรรม 

 - ขอความรวมมือ
หนวยงานท่ีนํา
ผลงานวิจัยไปใช 
ใหอธิบาย
ประโยชนของ
การนําไปใชใน
หนังสือรับรอง 

- หนวยงานท่ี
นําผลงานวิจัย
ไปใช อธิบายถึง
ประโยชนของ
การนําไปใช
อยางชัดเจน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายวิจัยและ
พัฒนา วตร. 
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ตัวบงช้ีดานการบริการวิชาการแกสังคม : ตัวบงช้ีท่ี 6 
 
จุดเดน 
 อาจารย กอจ.บช.ศ.มีโครงการบริการทางวิชาการท่ีสามารถขยายผลไปยัง หนวยงานภายในและ
ภายนอก ตร. 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

1. ควรน ํา เ ส น อ ร า ย ง า น พ ร อ ม ป ญ ห า ข อ ข ัด ข อ ง  แ ล ะ แ น ว ท า ง แกไขเพ่ือการพัฒนาโครงการฯ ให 
หัวหนาหนวยทราบ 

2. ค ว ร ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ ผ ล ง า น ผ า น ช อ ง ท า ง ต า ง ๆ  ข อ ง ห น ว ย ง า น  เพ ื่อ ส ร า ง ภ า พ ล ัก ษ ณ ท ี่ด ีข อ ง ต ํา ร ว จ  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริการวิชาการแกสังคมในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. ควรน ํา เ ส น อ
ร า ย ง า น พ ร อ ม
ป ญ ห า
ข อ ข ัด ข อ ง  แ ล ะ
แ น ว ท า ง แกไข
เพ่ือการพัฒนา
โครงการฯ ให
หัวหนาหนวย
ทราบ 

 - ควรนํา
กระบวนการ
PDCA มาใชใน
การบริการ
วิชาการแก
สังคม 

- ผูบังคับบัญชา
มีการพิจารณา
สั่งการเพ่ือ
พัฒนาปรับปรุง
การดําเนินการ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

กอจ.บช.ศ. 

2.ควร
ป ร ะ ช า ส ัม พ ัน ธ 
ผ ล ง า น  เพ ื่อ ส ร า ง
ภ า พ ล ัก ษ ณ ท ี่ด ี
ข อ ง ต ํา ร ว จ   

 - มีการ
ประชาสัมพันธ
ผลงาน 

- หนวยงาน
ภายนอกขอใช
บริการ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

กอจ.บช.ศ. 
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ตัวบงช้ีดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม : ตัวบงช้ีท่ี 7 
 
จุดเดน 

1. มีศักยภาพในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอาคารสถานท่ีและปรับแตงภูมิทัศนไดสวยงาม 
สอดคลองกับธรรมชาติ 

2. มีการติดตั้งกลองวงจรปดท้ังในบริเวณอาคารท่ีทํางาน อาคารเรียน อาคารหอพัก และบริเวณ 
ลานจอดรถ สรางความม่ันใจในความปลอดภัยใหกับบุคลากรของหนวยงานและผูเขารับการฝกอบรม 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 

ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงมีหนาท่ีใน 
การกําหนดโครงการ/กิจกรรม โดยใหทุกคน ทุกฝายมีสวนรวมเปนระยะๆ ตลอดปงบประมาณ  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการ
ดําเนินงานดาน
การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
ซ่ึงมีหนาท่ีใน 
การกําหนด
โครงการ/
กิจกรรม โดยให
ทุกคน ทุกฝาย
มีสวนรวมเปน
ระยะๆ ตลอด
ปงบประมาณ 

- นํา
กระบวนการ
PDCA มาใชใน
การทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

- จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ/
กิจกรรม ไม
นอยกวารอยละ 
80 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายกิจการการ
ฝกอบรม วตร. 
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ดานการบริหารและการพัฒนาหนวยศึกษาอบรม : ตัวบงช้ีท่ี 8 – 13     
 
จุดเดน 
 1. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรไดครบถวนตามแผน/โครงการ/กิจกรรม 
 2. กอจ.บช.ศ.ใหความสําคัญในการสรรหาคัดเลือกวิทยากรท่ีมีคุณวุฒิ ความรู ประสบการณ 
ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาตางๆ และมีความสามารถในการถายทอดความรูแกผูเขารับการฝกอบรม 
 3. อาจารย กอจ.บช.ศ.ไดรับการพัฒนาและสามารถนําความรูมาขยายผลในการจัดการเรียน 
การสอน 
 4. มีการประเมินความพึงพอใจผานระบบอิเล็กทรอนิกส สามารถเก็บขอมูลจากผูเขารับการ
ฝกอบรมไดครบทุกคนและเปนการประหยัดกระดาษ ทําใหไมสิ้นเปลืองงบประมาณ 
 5. การบริหารงานของ ผบก.วตร.เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล โปรงใส ตรวจสอบได 
 6. มีการจัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือลดระดับความเสี่ยงของหนวยงาน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 1. บุคลากรมีการแตงตั้งโยกยายทุกป ควรสนับสนุนใหบุคลกรไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูนความรู
ดานตางๆ อยางตอเนื่อง 
 2. ผลการประเมินผานระบบอิเล็กทรอนิกสจากผูศึกษาอบรมทุกคน  ทําใหไดขอมูลตามสภาพ
ความเปนจริง  จึงควรนําผลการประเมินไปใชประกอบการพิจารณาการดําเนินการใหเกิดประโยชนตอ
หนวยศึกษาอบรมใหมากท่ีสุดและตอเนื่อง   
 3. ควรมีการประชุมเพ่ือติดตามการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารและการพัฒนาหนวยศึกษาอบรมในปงบประมาณตอไป 

 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

1. บุคลากรมี
การแตงตั้ง
โยกยายทุกป 
ควรสนับสนุน
ใหบุคลกรไดรับ
การพัฒนา
เพ่ิมพูนความรู
ดานตางๆ อยาง
ตอเนื่อง 
 

 - นํา
กระบวนการ
PDCA มาใชใน
การบริหารและ
การพัฒนา
หนวยศึกษา
อบรม 

- ระดับความพึง
พอใจของ
บุคลากรท่ีไดรับ
การพัฒนาไม
นอยกวา 3.51 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายอํานวยการ 
วตร. 
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ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

2. ควรนําผล
การประเมินไป
ใชประกอบการ
พิจารณาการ
ดําเนินการให
เกิดประโยชน
ตอหนวยศึกษา
อบรมใหมาก
ท่ีสุด 

 - เวียนแจงผล
การประเมินให
ฝายตางๆ ท่ี
เก่ียวของทราบ
เพ่ือนําผลไป
วางแผนพัฒนา
ปรับปรุงการ
ดําเนินงาน 

- หนวยศึกษา
อบรมมีความ
พรอมในการจัด
การศึกษาอบรม 
 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ทุกฝายในสังกัด 
วตร. 

3. ควรมีการ
ประชุมเพ่ือ
ติดตามการ
บริหารความ
เสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง 

 - นํา
กระบวนการ
PDCA มาใชใน
การบริหาร
ความสี่ยง 

- ความเสี่ยง
ลดลงในระดับ
ยอมรับได 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายอํานวยการ 
วตร. 

 
 
 



วิทยาลัยการตํารวจ 

                                                                         รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2557 หนา 57 

ตัวบงช้ีดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน : ตัวบงช้ีท่ี 14  
 
จุดเดน 
 วตร.มีการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาตามแผนงาน/ข้ันตอน ท้ังมีการตรวจสอบติดตาม
ผลการดําเนินงานเปนระยะทุก 6, 9 และ 12 เดือน อยางตอเนื่อง 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 ควรนําผลตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วตร.เขาท่ีประชุมระดับบริหารทุกครั้ง
เพ่ือขอรับขอเสนอแนะ หรือขอพิจารณาสั่งการ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรนําผล
ตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
วตร.เขาท่ี
ประชุมระดับ
บริหารทุกครั้ง 
เพ่ือขอรับขอ 
เสนอแนะ หรือ
ขอพิจารณา  
สั่งการ 

- นํา
กระบวนการ
PDCA มาใชใน
การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

- ผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
ตร.อยูในระดับ      
ดีมาก 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม วตร. 
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ตัวบงช้ีดานอัตลักษณ/เอกลักษณ : ตัวบงช้ีท่ี 15 – 16   
 
จุดเดน 
 มีแผนดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ ท่ีชัดเจน 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 ควรมีการพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จดานอัตลักษณ/เอกลักษณ  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

 ควรมีการ
พัฒนาตัวชี้วัด
ความสําเร็จ
ดานอัตลักษณ/
เอกลักษณ 

- มีการกําหนด
วิธีการขับเคลื่อน 
อัตลักษณ/
เอกลักษณ ท่ี
ไดรับการ
เห็นชอบจาก
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 
หรือท่ีประชุม
ระดับบริหาร  

- บุคลากรและผู
เขารับการฝก 
อบรมมีสวนรวม
ในการขับเคลื่อน 
อัตลักษณ/
เอกลักษณ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายบริหารการ
ฝกอบรม วตร. 
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ตัวบงช้ีดานมาตรการสงเสริม : ตัวบงช้ีท่ี 17  
 
จุดเดน 
 มีการจัดโครงการจิตอาสา: การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม ทุกหลักสูตร 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ 
 การติดตอประสานงานหนวยงานหรือสถานท่ีท่ีไปทําโครงการ/กิจกรรม  ควรติดตอท้ังหนวยงาน
ใหญ และหนวยงานยอยท่ีรับผิดชอบสถานท่ีนั้นๆ  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในในปงบประมาณตอไป 
 

ขอเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดท่ีควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง 

แนวทางการ
แกไขปรับปรุง/

แผนการ
ปรับปรุง 

ตัวช้ีวัด
ความสําเร็จ 

ระยะเวลา
ดําเนินการ 

ผูรับผิดชอบ 

การติดตอ
ประสานงาน
หนวยงานหรือ
สถานท่ีท่ีไปทํา
โครงการ/
กิจกรรม  ควร
ติดตอท้ัง
หนวยงานใหญ 
และหนวยงาน
ยอยท่ี
รับผิดชอบ
สถานท่ีนั้นๆ 

 - วางแผน
ดําเนินการ โดย
ใชหนังสือติดตอ
หนวยงานตน
สังกัดระดับ บก.
หรือ จังหวัด 
และหนวยงาน
ท่ีจะไปดําเนิน
โครงการ เพ่ือ
เปนหลักฐานใน
การขอหนังสือ
ยกยอง 

- ผลการ
ดําเนินการได
คะแนนไมนอย
กวา 3 คะแนน 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2559 

ฝายกิจการการ
ฝกอบรม วตร. 
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ภาคผนวก 
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ผนวก ก 
 

แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม 
(Common Data Set) 
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แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set) 
 ของ วิทยาลัยการตํารวจ 

รายการขอมูล 
หนวย
นับ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

หมายเหตุ/
ใชกับตัว

บงช้ี 

1. จํานวนบุคลากร     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 16 10 15  

1.6 รอง สว. คน 27 27 24  

1.7 ผบ.หมู คน 23 17 15  

2. จํานวนคร/ูอาจารย/วิทยากร     4, 5 

2.1  ภายใน คน 16 13 6  

2.2  ภายนอก คน 324 432 453  

3. คุณวุฒิทางการศึกษาของ ครู/ 
    อาจารย/วิทยากร (ภายใน) 

    3, 9 

3.1  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คน - - -  

3.2  ระดับปริญญาตรี คน - - -  

3.3  ระดับปริญญาโท คน 10 9 4  

3.4  ระดับปริญญาเอก คน 6 4 2  

3.5  อ่ืนๆ คน - - -  

4. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/   
    อาจารย/วิทยากร(ภายนอก) 

    3, 9 

4.1  ระดับต่ํากวาปริญญาตรี คน - - -  

4.2  ระดับปริญญาตรี คน 100 119 8  

4.3  ระดับปริญญาโท คน 188 240 348  

4.4  ระดับปริญญาเอก คน 36 56 43  

4.5  อ่ืนๆ คน - 17 55  
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รายการขอมูล 
หนวย
นับ 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2556 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

ปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

หมายเหตุ/
ใชกับตัว

บงช้ี 

5. จํานวนผูศึกษาอบรมท้ังหมด  1,550 2,142 2,072 1 

5.1  หลักสูตร สว. คน 477 870 836  

5.2  หลักสูตร ฝอ.ตร. คน 54 66 33  

5.3  หลักสูตร ผกก. คน 638 552 667  

5.4  หลักสูตร บตส. คน 244 144 253  

5.5  หลักสูตรพิเศษ คน 137 510 283  

6. ผูสําเร็จการศึกษาอบรม คน 1,545 2,136 2,069 1 

6.1  หลักสูตร สว. คน 473 867 836  

6.2  หลักสูตร ฝอ.ตร. คน 54 66 32  

6.3  หลักสูตร ผกก. คน 638 550 666  

6.4  หลักสูตร บตส. คน 243 143 253  

6.5  หลักสูตรพิเศษ คน 137 510 282  

7. งบประมาณการศึกษาอบรม     3, 7, 11 

7.1 งบประมาณจาก ตร.      

     - หลักสูตร สว. บาท 9,537,600 15,896,000 15,736,000  

     - หลักสูตร ฝอ.ตร. บาท 1,669,800 6,536,622 2,422,437  

     - หลักสูตร ผกก. บาท 27,238,400 27,238,400 27,238,400  

     - หลักสูตร บตส. บาท 29,392,070 15,955,079 15,355,800  

     - หลักสูตรพิเศษ บาท - - -  

7.2 จากแหลงอ่ืนๆ  - - -  
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ผนวก ข 
 

เอกสารอางอิงประกอบรายงานการประเมินตนเอง 

 

 



วิทยาลัยการตํารวจ 

                                                                         รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2557 หนา 65 

เอกสารอางอิง 
 

ตัวบงช้ี 
หมายเลข 

เอกสารอางอิง 
รายละเอียดหลักฐาน 

1. ผูผานการทดสอบตามเกณฑ
มาตรฐานของการศึกษาอบรม 

เอกสาร 1.1 
1.1.1 

สรุปขอมูลผูเขาอบรมหลักสูตรตางๆ ใน
ปงบประมาณ 2558 ของ วตร. 

1.1.2 แผนการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 ของ วตร. 

เอกสาร 1.2 
1.2.1 

หนังสือ สศป.ท่ี 0034.223/2358 ลง 30 ต.ค.
56 เรื่อง ขอสงรายละเอียดหลักสูตรตางๆ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 
   1) หลักสูตร บตส. 
   2) หลักสูตร ผกก. 
   3) หลักสูตร ฝอ.ตร. 
   4) หลักสูตร สว. 

1.2.2 หนังสือ สศป.ดวนท่ีสุด ท่ี 0034.23/2025 ลง 
26 พ.ย.57 เรื่อง แจง มติใหความเห็นชอบการ
ปรับปรุงหลักสูตร ผกก.ในการประชุม อ.ก.ตร. 
บริหารทรัพยากรบุคคล ครั้งท่ี 8/2557 เม่ือ 24 
ก.ย.57 

เอกสาร 1.3 
1.3.1 

- คําสั่ง วตร.ท่ี 8/2558 ลง 21 ม.ค.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตร 
สว.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558  

1.3.2 คําสั่ง วตร.ท่ี 13/2558 ลง 22 ม.ค.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

1.3.3 คําสั่ง วตร.ท่ี 92/2558 ลง 26 พ.ค.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตร 
บตส.รุนท่ี 39 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

1.3.4 คําสั่ง วตร.ท่ี 123/2558 ลง 10 ก.ค.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตร 
บตส.รุนท่ี 40 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
(เพ่ิมเติม) 
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ตัวบงช้ี 
หมายเลข 

เอกสารอางอิง 
รายละเอียดหลักฐาน 

1.3.5 คําสั่ง วตร.ท่ี 139/2558 ลง 6 ส.ค.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการวัดผลการฝกอบรมหลักสูตร 
ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 1.4 ข้ันตอนการดําเนินการเก่ียวกับการวัดผลการ
ฝกอบรมแตละรุน  

 เอกสาร 1.5 
1.5.1 

- หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/413 ลง 20 
ก.พ.58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนท่ี 137  

1.5.2 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/414 ลง 20 ก.พ.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนท่ี 138 

1.5.3 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/415 ลง 20 ก.พ.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนท่ี 139 

1.5.4 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/1014 ลง 1 พ.ค.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนท่ี 141 

1.5.5 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/3506 ลง 2 พ.ย.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนท่ี 150 

1.5.6 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/3578 ลง 9 พ.ย.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 

1.5.7 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/1184 ลง 25 
พ.ค.58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จ
การฝกอบรมหลักสูตร ผกก.รุนท่ี 100 

1.5.8 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/1650 ลง 13 ก.ค.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร ผกก.รุนท่ี 101 

1.5.9 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/3282 ลง 12 ต.ค.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร ผกก.รุนท่ี 102 
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ตัวบงช้ี 
หมายเลข 

เอกสารอางอิง 
รายละเอียดหลักฐาน 

1.5.10 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/3283 ลง 12 ต.ค.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร ผกก.รุนท่ี 103 

1.5.11 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/1651 ลง 13 ก.ค.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร บตส.รุนท่ี 39 

1.5.12 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.324/3505 ลง 2 พ.ย.
58 เรื่อง รายงานผลการศึกษาของผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร บตส.รุนท่ี 40 

1.5.13 หนังสือ สน.พลับพลาไชย 1 ท่ี 0015.(บก.น.6) 
8/1351 ลง 4 มิ.ย.58 เรื่อง แจงขาราชการ
ตํารวจผูเขารับการอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 
ลาออกจากราชการ 

1.5.14 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.322/2276 ลง 27 งค.
58 เรื่อง รายงานกรณี พ.ต.ท.กฤษณ  แจงแสง ผู
เขารับการฝกอบรมหลักสูตร ผกก.รุนท่ี 102 
เสียชีวิต 

2. ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
และผูท่ีเก่ียวของ 

เอกสาร 2.1 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/564 ลง 26 พ.ย.57 ขออนุมัติ
วิธีการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
หลักสูตรของ ตร.ในสังกัด บช.ศ.ท่ีมอบให วตร.
ฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 และ
ขอปรับแบบประเมินการฝกอบรม 

เอกสาร 2.2 การติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตร สว. 

เอกสาร 2.3 การติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. 

เอกสาร 2.4 การติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตร ผกก. 

เอกสาร 2.5 การติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตร บตส. 

3. ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ี
เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ 

เอกสาร 3.1 รายงานการประชุม ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.
ครั้งท่ี 2/2558 วันพฤหัสบดีท่ี 2 เม.ย.58 
รายละเอียดหลักสูตร ใชเอกสารชุดเดียวกันกับ 
เอกสาร 1.2 

เอกสาร 3.2 - ประมวลการสอนรายวิชา แผนการสอนและ
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บันทึกการสอนรายครั้ง ในแตละหลักสูตร (เอกสาร
อยูท่ี กอจ.บช.ศ.) 

เอกสาร 3.3 
3.3.1 

หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/564 ลง 26 พ.ย.57 เรื่อง ขอ
อนุมัติวิธีการประเมินและติดตามผลการฝกอบรม
หลักสูตรหลักของ ตร.ในสังกัด บช.ศ.ท่ีมอบให 
วตร.ฝกอบรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
และขอปรับแบบประเมินการฝกอบรม 

3.3.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/3955 ลง 9 ต.ค.
57 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากรและ
เนื้อหาวิชาหลักสูตร บตส.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

3.3.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/4819 ลง 11 ธ.ค.
57 เรื่อง สงผลการประเมินวิทยากรและเนื้อหา 
วิชาหลักสูตร สว.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

3.3.4 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/1097 ลง 9 มี.ค.
58 เรื่อง สงผลการประเมินวิทยากรและเนื้อหา 
วิชาหลักสูตร ผกก.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

3.3.5 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/1098 ลง 9 มี.ค.
58 เรื่อง สงผลการประเมินวิทยากรและเนื้อหา 
วิชาหลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 35 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

เอกสาร 3.4 
3.4.1 

- หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/1339 ลง 24 มี.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร สว.รุนท่ี 137  

3.4.2 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/1340 ลง 24 มี.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร สว.รุนท่ี 138 

3.4.3 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/136 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร สว.รุนท่ี 139 

3.4.4 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
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0034.324/218 ลง 19 มิ.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร สว.รุนท่ี 141 

3.4.5 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/342 ลง 14 ต.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร สว.รุนท่ี 150 

3.4.6 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/360 ลง 26 ต.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 

3.4.7 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/223 ลง 23 มิ.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร ผกก.รุนท่ี 100 

3.4.8 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/224 ลง 23 มิ.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร ผกก.รุนท่ี 101 

3.4.9 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/332 ลง 6 ต.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร ผกก.รุนท่ี 102 

3.4.10 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/338 ลง 8 ต.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลกัสูตร ผกก.รุนท่ี 103 

3.4.11 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/259 ลง 16 ก.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร บตส.รุนท่ี 39 

3.4.12 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.324/352 ลง 20 ต.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร บตส.รุนท่ี 40 

เอกสาร 3.5 
3.5.1 

เอกสารงานนําเสนอ การดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
และแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2559 กอจ.บช.ศ. 

3.5.2 หนังสือฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/163 ลง 10 เม.ย.58 เรื่อง สงสรุป 
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ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

3.5.3 หนังสือ วตร.ดวนท่ีสุด ท่ี 0034.324/3724 ลง 
10 ก.ย.58 เรื่อง ขอเชิญเปนประธานในพิธีเปด
นิทรรศการ 5 สายงานของงานฝายอํานวยการ 

3.5.4 หนังสือ หลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 ท่ีพิเศษ/2558 
ลง 10 ก.ย.58 เรื่อง ขอเชิญรวมนิทรรศการ 5 
สายงานของงานฝายอํานวยการ 

3.5.5 ภาพนิทรรศการ 5 สายงานของหลักสูตร ฝอ.ตร.
รุนท่ี 36 

3.5.6 แนวทางการดําเนินงานในแผนการสรรหาครู 
อาจารยเพ่ือทําการสอนหลักสูตรตางๆ ของ บช.ศ.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  

4. จํานวนงานวิจัย และหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ 

เอกสาร 4.1 
 

คําสั่งฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 1/2558 ลง 6 
มี.ค.58 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบงชี้ของฝายวิจัย
และพัฒนา วตร. 

เอกสาร 4.2 
4.2.1 

 

หนังสือ บก.อก.บช.ศ.ท่ี 0034.112/4104 ลง 
25 พ.ย.57 เพ่ือทราบตามบันทึกสั่งการ ผบช.ศ.ลง 
24 พ.ย.57 ทายบันทึก รอง ผบช.ศ.(2) ลง 21 
พ.ย.57 เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง บช.ศ.ท่ี 103/2555 
ลง 23 เม.ย.55 เรื่องใหขาราชการตํารวจปฏิบัติ
หนาท่ี 

4.2.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/0427 ลง 28 ม.ค.
58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาของ 
วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

4.2.3 หนังสือ สศป.ท่ี 0034.26/0188 ลง 5 ก.พ.58 
เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

4.2.4 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/1361 ลง 25 มี.ค.
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58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

4.2.5 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/405 ลง 30 
เม.ย.58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 4.3 
4.3.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.352/1024 ลง 3 มี.ค.
58 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตร.ประจําป 2558 

4.3.2 รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ เรื่อง Bus Mobility 
and Quality of Life of Aging People in 
Bangkok: An Exploration and 
Recommendations for Policy Makers 

เอกสาร 4.4 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/405 ลง 30 
เม.ย.58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร. และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 4.5 บัญชีรายชื่ออาจารยท่ีมาดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

5. จํานวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐท่ี
นําไปใชประโยชนทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

เอกสาร 5.1 คําสั่งฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 1/2558 ลง 6 
มี.ค.58 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบงชี้ของฝายวิจัย
และพัฒนา วตร. 

เอกสาร 5.2 
5.2.1 

หนังสือ บก.อก.บช.ศ.ท่ี 0034.112/4104 ลง 
25 พ.ย.57 เพ่ือทราบตามบันทึกสั่งการ ผบช.ศ.ลง 
24 พ.ย.57 ทายบันทึก รอง ผบช.ศ.(2) ลง 21 
พ.ย.57 เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง บช.ศ.ท่ี 103/2555 
ลง 23 เม.ย.55 เรื่องใหขาราชการตํารวจปฏิบัติ
หนาท่ี 

5.2.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/0427 ลง 28 ม.ค.
58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพศึกษาของ 
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วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

5.2.3 หนังสือ สศป.ท่ี 0034.26/0188 ลง 5 ก.พ.58 
เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

5.2.4 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/1361 ลง 25 มี.ค.
58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

5.2.5 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/405 ลง 30 
เม.ย.58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
ศึกษาภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 5.3 
5.3.1 

หนังสือรับรองการใชประโยชนของ พ.ต.อ.วรณัน  
สุขเจริญ รอง ผบก.จว.เพชรบุรี เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมดานความปลอดภัยทางถนน
ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ 

5.3.2 หนังสือรับรองการใชประโยชนของ พ.ต.อ.นวพล  
กันคลอย รอง ผบก.ศฝร.ภ.2 เรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรฝกอบรมดานความปลอดภัยทางถนน
ใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ 

เอกสาร 5.4 รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมดาน
ความปลอดภัยทางถนนใหกับเจาหนาท่ีตํารวจ 

เอกสาร 5.5 หนังสือ บก.ปคม.ท่ี 0026.804/1461 ลง 11 
มิ.ย.58 เรื่องขอสนับสนุนหนังสือ “การคามนุษย” 

6. ผลของการดําเนินโครงการ
บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ 

เอกสาร 6.1 โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน สังคม ประเทศ (1) 

เอกสาร 6.2 โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน สังคม ประเทศ (2) 
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เอกสาร 6.3 ภาพถายโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ (1) 

เอกสาร 6.4 ภาพถายโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ (2) 

เอกสาร 6.5 รายงานผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ  

7. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม 

เอกสาร 7.1 
7.1.1 

แผนปฏิบัติราชการ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

7.1.2 โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และการมี
สวนรวมในการพัฒนาองคกร วตร.บช.ศ. 

7.1.3 หนังสือ บก.อก.ท่ี 0034.171/1644 ลง 8 ม.ย.
58 เรื่อง ขอใหสงขาราชการตํารวจในสังกัดเขา
รวมโครงการสงเสริมการดําเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียงฯ 

7.1.4 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.311/552 ลง 18 
ธ.ค.58 เรื่อง การจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 

7.1.5 ภาพถายกิจกรรม Big Cleaning Day 

เอกสาร 7.2 คําสั่ง วตร.เรื่องการปฏิบัติหนาท่ีเวรรักษาความ
ปลอดภัยสถานท่ีราชการ เวรประชาสัมพันธ
ตอนรับผูมาบรรยายและเวรบริการหลักสูตร เดือน 
ต.ค.57 – ก.ย.58 

เอกสาร 7.3 
7.3.1 

หนังสืองานการเงินและพัสดุ ฝอ.วตร.ท่ี 
0034.313/1428 ลง 14 พ.ย.57 เรื่อง ขอ
อนุมัติจัดจางตกแตงตนไมและปลูกตนไมลงดิน 

7.3.2 หนังสืองานการเงินและพัสดุ ฝอ.วตร.ท่ี 
0034.313/1534 ลง 11 ธ.ค.57 เรื่อง ขอ
อนุมัติจัดจางติดตั้งและซอมแซมมานปรับแสง 

7.3.3 หนังสืองานการเงินและพัสดุ ฝอ.วตร.ท่ี 
0034.313/224 ลง 17 ก.พ.58 เรื่อง ขอ
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อนุมัติจัดจางตัดแตงก่ิงไม บริเวณรอบ วตร. 

7.3.4 หนังสือ ฝอ.วตร.(งานการเงินและพัสดุ ) ท่ี 
0034.313/442 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติจางและลงนามในสัญญาจางปรับปรุงหลังคา
ทางเดิน วตร. 

7.3.5 หนังสืองานการเงินและพัสดุ ฝอ.วตร.ท่ี 
0034.313/1016 ลง 25 ส.ค.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติเบิกเงินคาจัดจางตัดแตงตนไมและก่ิงไม
พรอมขนท้ิง 

7.3.6 ภาพถายภูมิทัศนของ วตร. 

เอกสาร 7.4 
7.4.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/4544 ลง 20 พ.ย.
57 เรื่อง ขอเรียนเชิญรวมเปนเจาภาพเทศน
มหาชาติเฉลิมพระเกียรติ แด พล.ร.อ.พระเจาบรม
วงศเธอพระองคเจาอาภากรเกียรติวงศ  กรม
หลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 

7.4.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/4557 ลง 25 พ.ย.
57 เรื่อง ขอรับบริจาคสิ่งของเครื่องใชมอบใหแก
มูลนิธิวัดสวนแกวเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

7.4.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/4655 ลง 27 พ.ย.
57 เรื่อง การจัดพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปน
ขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน 

7.4.4 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/005 ลง 5 ม.ค.58 
เรื่อง การจัดงานสงเสริมศาสนา และเสริมสราง
สัมพันธภาพในหนวยงาน เนื่องในโอกาสวันข้ึนป
ใหม 

7.4.5 หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/0162 ลง 8 
เม.ย.58 เรื่องขออนุมัติโครงการสรงน้ํา
พระพุทธรูปและรดน้ําขอพรผูบังคับบัญชา เนื่องใน
วันสงกรานต 

7.4.6 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/1507 ลง 7 เม.ย.
58 เรื่อง การจัดงานเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต 
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พ.ศ.2558 

7.4.7 ภาพถายกิจกรรมทางวัฒนธรรม 

เอกสาร 7.5 
7.5.1 

หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/106 ลง 24 มี.ค.58 เรื่อง ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7.5.2 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/107 ลง 24 มี.ค.58 เรื่อง ตอบ
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรท่ี
มีตอการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7.5.3 หนังสือ ฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.343/56 
ลง 31 มี.ค.58 เรื่อง ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

7.5.4 หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 0034.343/56 
ลง 31 มี.ค.58 เรื่อง ตอบแบบสอบถามประเมิน
ความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตอการพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 

7.5.5 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.331/381 ลง 28 ต.ค.58 เรื่อง สรุปผล
แบบสอบถามประเมินดานการพัฒนาสุนทรียภาพ 

8. ผลการพัฒนาบุคลากรของ
หนวยศึกษาอบรม 

เอกสาร 8.1 แผนปฏิบัติราชการ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

เอกสาร 8.2 
8.2.1 

หนังสือ ฝอ.วตร.ท่ี 0034.312/0324 ลง 10 
ส.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลากรทําหนาท่ีประจํา
หลักสูตรฝกอบรม ของ วตร. 

8.2.2 รายงานผลโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรทําหนาท่ีประจําหลักสูตรฝกอบรม
ของ วตร. 
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เอกสาร 8.3 
8.3.1 

หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/260 ลง 21 ก.ค.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติดําเนินการโครงการสัมมนาพัฒนาความรู
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

8.3.2 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/326 ลง 30 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการประเมินโครงการสัมมนาพัฒนาความรูดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

8.3.3 Output SPSS/แบบประเมินโครงการฯ 

เอกสาร 8.4 
8.4.1 

หนังสือ ฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.341/147 
ลง 28 ส.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะดานการใชงานโสตทัศนูปกรณ
ประจําหองฝกอบรม สําหรับขาราชการตํารวจใน
สังกัด วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

8.4.2 รายงานผลโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดาน
การใชงานโสตทัศนูปกรณประจําหองฝกอบรม
สําหรับขาราชการตํารวจในสังกัด วตร.ฯ 

เอกสาร 8.5 
8.5.1 

หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 
0034.352/005 ลง 21 ม.ค.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ทักษะการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและการแปรผล 

8.5.2 หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 
0034.352/138 ลง 30 มี.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติและการแปรผล ครั้งท่ี 1 

8.5.3 หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 
0034.352/175 ลง 8 มิ.ย.58 เรื่อง การ
ดําเนินการตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูลทางสถิติและ
การแปรผล ระยะท่ี 2 
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8.5.4 หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 
0034.352/200 ลง 3 ส.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการฝกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติและการแปรผล ครั้งท่ี 2 

9. การสรรหาคัดเลือกครู 
อาจารย และหรือวิทยากร 

เอกสาร 9.1 คําสั่ง กอจ.ท่ี 54/2556 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการสรรหาครู อาจารย เพ่ือทําการสอน
หลักสูตรตางๆ ของ บช.ศ.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 – 2560  

เอกสาร 9.2 แผนการสรรหาครู อาจารยเพ่ือทําการสอน
หลักสูตรตางๆ ของ บช.ศ.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 – 2560  

เอกสาร 9.3 
9.3.1 

รายงานการประชุม กอจ.บช.ศ. เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ผกก. และหลักสูตร ฝอ.ตร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีท่ี 
19 มี.ค.58 

9.3.2 รายงานการประชุม กอจ.บช.ศ. เรื่อง การจัดการ
อบรมหลักสูตร บตส.รุนท่ี 40 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 วันท่ี 9 เม.ย.58 

9.3.3 รายงานการประชุม กอจ.บช.ศ. เรื่อง การจัดการ
ฝกอบรมหลักสูตร สว.รุนท่ี 150 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 วันพฤหัสบดีท่ี 19 มี.ค.58 

เอกสาร 9.4 
9.4.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/4109 ลง 21 ต.ค.
57 เรื่อง รายงานผลการประเมินวิทยากรและ
เนื้อหาวิชาหลักสูตร บตส.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

9.4.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/4819 ลง 11 ธ.ค.
57 เรื่อง สงผลการประเมินวิทยากรและเนื้อหา 
วิชาหลักสูตร สว.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

9.4.3 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/1097 ลง 9 มี.ค.
58 เรื่อง สงผลการประเมินวิทยากรและเนื้อหา 
วิชาหลักสูตร ผกก.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2557 
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9.4.4 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.324/1098 ลง 9 มี.ค.
58 เรื่อง สงผลการประเมินวิทยากรและเนื้อหา 
วิชาหลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 35 ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2557 

9.4.5 รายงานการประชุม กอจ.บช.ศ.เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ฝอ.ตร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 วันพุธท่ี 7 ต.ค.58 

9.4.6 ภาพถายการสัมมนา แบงกลุม หลักสูตร ฝอ.ตร. 

9.4.7 ภาถายการจัดนิทรรศการของงานฝายอํานวยการ 
5 สายงาน หลักสูตร ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 

เอกสาร 9.5 รายงานการประชุม กอจ.บช.ศ.เรื่อง การจัดการ
เรียนการสอนหลักสูตร ฝอ.ตร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559 วันพุธท่ี 7 ต.ค.58 

10. ครู อาจารย ไดรับการ
เพ่ิมพูนความรู/ประสบการณ 

เอกสาร 10.1 
10.1.1 

หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/1227 ลง 9 ธ.ค.
57 เรื่อง ขออนุมัติโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการจัดทํา
เอกสารรายงานหลักสูตร ผกก.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

10.1.2 โครงการฝกอบรมหลักสูตร การพัฒนาวิทยากร
เพ่ือจัดทํากรณีศึกษา 

10.1.3 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/56 ลง 16 ม.ค.58 
เรื่อง รายงานผลการประชุมรวมเพ่ือขอความรวมมือ
ทางวิชาการกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
และขออนุมัติเขารับการฝกอบรม 

10.1.4 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/778 ลง 20 ส.ค.58 
เรื่อง การดําเนินโครงการฝกอบรมประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

10.1.5 โครงการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนาวิธีการเรียนการ
สอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

10.1.6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาปรับปรุง
การเรียนการสอนของหลักสูตรตางๆ (ในสถานท่ี) 
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10.1.7 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถของอาจารย (ในสถานท่ี) 

เอกสาร 10.2 
10.2.1 

หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/95 ลง 28 ม.ค.
58 เรื่อง รายงานผลการจัดทําโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนและการ
จัดทําเอกสารรายงานหลักสูตร ผกก.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

10.2.2 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/983 ลง 6 พ.ย.58 
เรื่อง รายงานผลการดําเนินโครงการอบรมประจําป 
พ.ศ.2558 ของ กอจ. 

เอกสาร 10.3 
10.3.1 

ภาพถายการนําความรูจากการไปอบรมหลักสูตร
การพัฒนาวิทยากรเพ่ือจัดทํากรณีศึกษา ณ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร มาใชในการ
ฝกอบรมหลักสูตร บรอ. 

10.3.2 ภาพถายการปรับปรุงพัฒนารูปแบบการเรียน   
การสอน การสัมมนา แบงกลุม หลักสูตร ฝอ.ตร. 

10.3.3 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/978 ลง 5 พ.ย.58 
เรื่อง ขอสงบทความวชิาการเพ่ือเผยแพรในหองสมุด 
วตร. (การจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาความคิด
สรางสรรค : Creative Thinking)  

10.3.4 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.6/979 ลง 5 พ.ย.58 
เรื่อง ขอสงบทความวชิาการเพ่ือเผยแพรในหองสมุด 
วตร. ((การจัดการเรียนการสอนแบบการเรียนรูเชิง
รุก : Active Learning) 

เอกสาร 10.4 
10.4.1 

-ขอมูลรายละเอียด ครู อาจารย ท่ีศึกษาอบรม 
สัมมนา ศึกษาดูงานรวมท้ังปฯ 

10.4.2 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/405 ลง 30 เม.ย.58 
เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.ประจําปงบประมาณ 
2558 

10.4.3 หนังสือ บก.อก.บช.ศ.ท่ี 0034.112/4104 ลง 
25 พ.ย.57 เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง บช.ศ.ท่ี 103/2555 
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ลง 23 เม.ย.55 เรื่อง ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาท่ี 

เอกสาร 10.5 คูมือการจัดทํากรณีศึกษา หลักสูตรการบริหารการ
รักษาความสงบเรียบรอยของสังคมภาครัฐรวม
เอกชน โดย กอจ. วตร. บช.ศ.พ.ศ.2558 
(เอกสารของ กอจ.) 

11. หองสมุดหรือแหลงเรียนรู 
อุปกรณการศึกษา และสภาพ 
แวดลอมการเรียนรู 

เอกสาร 11.1 

11.1.1 
การใชบริการหองสมุด/ภาพถายการใหบริการ
หองสมุดผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ของ 
วตร.และบุคคลภายนอก 

11.1.2 การใชบริการหองสัมมนา/ภาพถายการใหบริการ
หองสัมมนาประกอบการเรียนการสอนหลักสูตร
ตางๆ 

เอกสาร 11.2 
11.2.1 

ภาพถายโครงการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศของ บช.ศ.ประจําป พ.ศ.
2558 วันท่ี 26 ก.พ.58 ณ ศูนยคอมพิวเตอร 
ชั้น 3 อาคาร วตร. 

 11.2.2 ภาพถายโครงการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะดาน
การใชงานคอมพิวเตอรและอินเทอรเน็ต สําหรับ
ขาราชการตํารวจในสังกัด วตร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557 วันท่ี 2 – 4 ก.ย.57 ณ 
ศูนยคอมพิวเตอร ชั้น 3 วตร. 

11.2.3 ภาพถายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพทางดาน
ภาษาอังกฤษแกขาราชการในสังกัด ณ 
หองปฏิบัติการทางภาษา 

11.2.4 ภาพหองเรียบตางๆ ภายในอาคารเรียน วตร. 

 11.2.5 หนังสือ กอจ.ท่ี – ลง 7 พ.ค.58 เรื่อง ขออนุญาต
ใชหองสัมมนาชั้น 4 อาคารเรียน วตร. 

 11.2.6 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/382 ลง 23 เม.ย.58 
เรื่อง ขอใชหองสัมมนาสําหรับการฝกปฏิบัติ วิชา 
การบริหารวิกฤติการณ หลักสูตร บตส.รุนท่ี 39 

 11.2.7 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/407 ลง 30 เม.ย.58 
เรื่อง ขอใชหองสัมมนากลุมยอยเพ่ือการฝกปฏิบัติ
ราชการวิชาการแกปญหาท่ีบังคับการ (CPX) 
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 11.2.8 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/- ลง 7 เม.ย.58 เรื่อง 
ขออนุญาตใชหองสัมมนาเพ่ือใชในการเรียนการ
สอนวิชาการบริหารวิกฤติการณ (RPM) 

 11.2.9 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/244 ลง 9 มี.ค.58 
เรื่อง ขอใชหองสัมมนากลุมยอยเพ่ือการฝกปฏิบัติ
วิชาการแกปญหาท่ีบังคับการ(CPX) 

 11.2.10 หนังสือ กอจ.ท่ี 0034.7/65 ลง 19 ม.ค.58 

เรื่อง ขอใชหองสัมมนากลุมยอยเพ่ือการฝกปฏิบัติ
วิชาการแกปญหาท่ีบังคับการ(CPX) 

 เอกสาร 11.3 
11.3.1 

อนุมัติ ผบก.วตร.ลง 2 พ.ย.58 ทายหนังสือฝาย
กิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 0034.332/385 ลง 
29 ต.ค.58 เรื่อง มาตรการรักษาความปลอดภัย
อาคารหอพักนักศึกษา วตร. 

11.3.2 แผนปองกันอุบัติภัยและอัคคีภัยในสถานท่ีราชการ 
ของ วตร. 

11.3.3 ภาพถายนําเสนอติดตั้งกลองวงจรปด 

11.3.4 หนังสือ งานการเงิน/พัสดุ ฝายอํานวยการ วตร.ท่ี 
0034.313/227 ลง 15 ก.ค.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติเบิกเงินคาจัดจางเก็บขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

11.3.5 ภาพถายประกอบการดูแลรักษา ซอมบํารุงระบบ
ประปาของ วตร. 

เอกสาร 11.4 
11.4.1 

รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร สว.
รุนท่ี 137 

11.4.2 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร สว.
รุนท่ี 138 

11.4.3 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร สว.
รุนท่ี 139 

11.4.4 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร สว.
รุนท่ี 141 

11.4.5 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร สว.
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รุนท่ี 150 

11.4.6 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
ฝอ.ตร..รุนท่ี 36 

11.4.7 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 100 

11.4.8 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 101 

11.4.9 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 102 

11.4.10 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 103 

11.4.11 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
บตส.รุนท่ี 39 

11.4.12 รายงานผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร 
บตส.รุนท่ี 40 

เอกสาร 11.5 
11.5.1 

สัญญาจางเหมาทําความสะอาด อาคารท่ีทําการ 
วตร. อาคารเรียน อาคารชุดหองพักผูเขารับการ
ฝกอบรม อาคารศูนยฝกกีฬา และบริเวณลานจอด
รถ วตร. 

11.5.2 แผนผังระบบ LAN Network อินเทอรเน็ต หองศูนย
คอมพิวเตอร วตร. 

11.5.3 สัญญาซ้ือระบบการรักษาความปลอดภัยใน วตร. 

11.5.4 สัญญาปรับปรุงหองพักชั้น 7 อาคารหอพัก วตร. 

11.5.5 ใบสัญญาจางท่ี 26/2558 ลง 4 ก.พ.58 คาจาง
รักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงาน 

12. ผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษา
อบรม 

เอกสาร 12.1 
12.1.1 

หนังสือฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.343/100 
ลง 17 มิ.ย.58 เรื่อง ตอบแบบสอบถามประเมิน
การปฏิบัติบทบาทหนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษา
อบรม 

12.1.2 หนังสือฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.343/191 
ลง 12 พ.ย.58 เรื่อง ขอสงแฟมประกันคุณภาพ
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การศึกษาตัวบงชี้ท่ี 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนาท่ีของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

12.1.3 Output ผลประเมินการปฏิบัติบทบาทหนาท่ีของ
ผูบริหารหนวยศึกษาอบรม 

เอกสาร 12.2 
12.2.1 

นโยบายการบริหารงานของ พล.ต.ต.สมหมาย  
กาญจนาภา 

12.2.2 คําสั่ง วตร.ท่ี 3/2558 ลง 15 ม.ค.2558 เรื่อง 
มอบหมายอํานาจการปกครองบังคับบัญชา 

เอกสาร 12.3 ภาพภารกิจของ ผบก.วตร. 

เอกสาร 12.4 หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมตางๆ 

เอกสาร 12.5 รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

13. การบริหารความเสี่ยง เอกสาร 13.1 
13.1.1 

คําสั่ง วตร.ท่ี 61/2558 ลง 1 เม.ย.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือดําเนินการเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงของ วตร. 

13.1.2 คําสั่ง วตร.ท่ี 231/2557 ลง 21 พ.ย.57 เรื่อง 
แตงตั้งคณะทํางานติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

เอกสาร 13.2 
13.2.1 

หนังสือฝายอํานวยการ วตร.ท่ี 0034.312/115 
ลง 5 มี.ค.58 เรื่อง สงขอมูลการบริหารความเสี่ยง 

13.2.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.312/1847 ลง 30 เม.ย.
58 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะทํางานเพ่ือ
ดําเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงของ วตร. 

13.2.3 งานนําเสนอประชุมคณะทํางานเพ่ือดําเนินการ
เรื่อง การบริหารความเสี่ยงของ วตร.วันพฤหัสบดี
ท่ี 7 พ.ค.58 

13.2.4 หนังสือฝายอํานวยการ วตร.ท่ี 0034.312/211 
ลง 26 พ.ค.58 เรื่อง รายงานการประชุม
คณะทํางานเพ่ือดําเนินการเรื่องการบริหารความ
เสี่ยงของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 13.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
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13.3.1 ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร. 

13.3.2 งานนําเสนอประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

เอกสาร 13.4 แผนบริหารความเสี่ยง 

เอกสาร 13.5 
13.5.1 

หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/893 ลง 20 ก.พ.
58 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ วตร. 

13.5.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.352/1024 ลง 3 มี.ค.
58 เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตร.ประจําป 2558 

13.5.3 หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 0034.352/156 
ลง 9 เม.ย.58 เรื่อง การประชาสัมพันธและ
เผยแพรผลงานการวิจัย บทความทางวิชาการ 

13.5.4 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/2224 ลง 22 พ.ค.
58 เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ของ วตร. 

13.5.5 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/254 ลง 29 พ.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

13.5.6 หนังสือ สศป.ท่ี 0034.26/0888 ลง 11 มิ.ย.
58 เรื่อง รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

13.5.7 หนังสือ ฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.341/147 
ลง 28 ส.ค.58 เรื่อง ขออนุมัติโครงการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาทักษะดานการใชงานโสตทัศนูปกรณ
ประจําหองฝกอบรมสําหรับขาราชการตํารวจใน
สังกัด วตร.ประจําปงบประมาณ พงสง2558 

14. ผลการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ
หนวยศึกษาอบรม 

เอกสาร 14.1 
14.1.1 

- แผนดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.
2556 – 2556 

14.1.2 แผนปฏิบัติงาน งานวิชาการ 1 ฝายบริหารการ
ฝกอบรม วตร. 
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14.1.3 หนังสือ บช.ศ.ท่ี ตช 0034.2/2 ลง 16 ก.ย.57 
ไดรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน ตร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ของ วตร.อยูใน
ระดับ “ดีมาก” 
หนังสือ บช.ศ.ท่ี ตช 0034.2/2 ลง 25 ส.ค.58 
ไดรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายใน ตร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของ วตร.อยูใน
ระดับ “ดีมาก” 

เอกสาร 14.2 
14.2.1 

หนังสือ สศป.ท่ี 0034.26/0188 ลง 5 ก.พ.58 
เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558  

14.2.2 คําสั่ง บช.ศ.ท่ี 82/2558 ลง 2 มี.ค.58 แตงตั้ง
คณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ วตร. 

14.2.3 คําสั่ง วตร.ท่ี 121/2558 ลง 10 ก.ค.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

14.2.4 คําสั่ง ฝายอํานวยการ วตร.ท่ี 4/2558 ลง 5 มี.ค.
58 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบงชี้ของ ฝาย
อํานวยการ วตร. 

14.2.5 คําสั่ง ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 8/2558 
ลง 23 มิ.ย.58 เรื่อง แตงตั้งคณะดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษาตามตัว
บงชี้ของ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร. 

14.2.6 คําสั่ง ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 8/2558 
ลง 18 ก.พ.58 เรื่อง แตงตั้งคณะดําเนินงาน
ผูรับผิดชอบการประกันคุณภาพการศึกษารายตัว
บงชี้ 

14.2.7 คําสั่ง ฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 4/2558 ลง 16 
มี.ค.58 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบงชี้ ของ ฝาย
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วิทยบริการ วตร. 

14.2.8 คําสั่ง ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 1/2558 ลง 6 
มี.ค.58 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานผูรับผิดชอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษารายตัวบงชี้ ของ ฝาย
วิจัยและพัฒนา วตร. 

เอกสาร 14.3 
14.3.1 

หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.26/2808 ลง 15 ต.ค.
57 เรื่อง ขออนุมัติใชคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 สําหรับหนวยท่ีรบัผิดชอบจัด
การศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษ
เฉพาะทางและเทคนิค  

14.3.2 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.26/2936 และ ท่ี 
0034.26/2937 ลง 31 ต.ค.57 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.สําหรับหนวยท่ี
รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรผูบริหาร 
หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 

14.3.3 รายงานการประชุมเตรียมความพรอมการ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
ตร.สําหรับหนวยท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและ
เทคนิค 

14.3.4 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/- ลง 25 พ.ย.57 เรื่อง รายงานผล
การประชุมเตรียมความพรอมการดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.สําหรับ
หนวยท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตร
ผูบริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิค 

14.3.5 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/859 ลง 25 พ.ย.57 เรื่อง สงคูมือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตร.และ
มอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้การประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
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2558 

14.3.6 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/4604 ลง 26 พ.ย.
57 เรื่อง สงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตร.และมอบหมายผูรับผิดชอบตัวบงชี้การ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

14.3.7 หนังสือ บก.อก.บช.ศ.ท่ี 0034.112/4104 ลง 
25 พ.ย.57 เพ่ือทราบตามบันทึกสั่งการ ผบช.ศ.
ลง 24 พ.ย.57 ทายบันทึก รอง ผบช.ศ.(2) ลง 
21 พ.ย.57 เรื่อง ยกเลิกคําสั่ง บช.ศ.ท่ี 
103/2555 ลง 23 เม.ย.55 เรื่อง ใหขาราชการ
ตํารวจปฏิบัติหนาท่ี 

14.3.8 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/541 ลง 25 ธ.ค.57 เรื่อง สรุปขอ
สั่งการในการประชุมฯ 

14.3.9 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/0427 ลง 28 ม.ค.
58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วตร. และ กอจ.บช.ศ.ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2558 

14.3.10 หนังสือ สศป.ท่ี 0034.26/0188 ลง 5 ก.พ.58 
เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของ 
วตร. และ กอจ.บช.ศ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

14.3.11 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/1361 ลง 25 มี.ค.
58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ วตร.และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

14.3.12 หนังสือ กอจ.บช.ศ.ท่ี 0034.7/405 ลง 30 
เม.ย.58 เรื่อง การดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร. และ กอจ.บช.ศ.ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 

เอกสาร 14.4 หนังสือสงรายงานการประเมินตนเองประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558 
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เอกสาร 14.5 
14.5.1 

รายงานประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของ วตร. วันท่ี 3 มี.ค.58 

14.5.2 รายงานการประชุม ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.
ครั้งท่ี 2/2558 วันท่ี 2 เม.ย.58 

14.5.3 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/163 ลง 10 เม.ย.58 เรื่อง สงสรุป 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฯ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

14.5.4 หนังสือ สศป.ท่ี 0034.26/0888 ลง 11 มิ.ย.58 
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 

14.5.5 หนังสืองานวิชาการ 1 ท่ี 0034.321/006 ลง 
11 มี.ค.58 เรื่อง ขอสงรายงานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.(รอบ 
6 เดือน) 

14.5.6 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/245 ลง 6 ก.ค.58 เรื่อง ขอสง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.(รอบ 9 เดือน) 

14.5.7 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/370 ลง 5 พ.ย.58 เรื่อง ขอสง
รายงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.(รอบ 12 เดือน) 

14.5.8 หนังสือ บช.ศ.ท่ี 0034.26/2903 ลง 7 ก.ย.58 
เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในหนวยท่ีรับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรผูบริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและ
เทคนิค ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (ผล
รายงาน ตร.) 

14.5.9 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/3773 ลง 11 ก.ย.
58 เรื่อง รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นผูเขา
รับการฝกอบรมตอการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 
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14.5.10 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/382 ลง 16 พ.ย.58 เรื่อง ขอ
อนุมัติดําเนินโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาทักษะดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

14.5.11 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/341 ลง 12 ต.ค.58 เรื่องขออนุมัติ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะ
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร.
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

15. อัตลักษณของหนวยศึกษา
อบรม 

เอกสาร 15.1 อัตลักษณ วตร./นิยามความหมาย 
 

เอกสาร 15.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จดานอัตลักษณ/ตัวอยางหนังสือ
สัญญาของผูเขารับการฝกอบรม 

เอกสาร 15.3 
15.3.1 

หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/073 ลง 20 ก.พ.58 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ วตร. 

15.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประ
ก้ันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.วันอังคารท่ี 
3 มี.ค.58 

15.3.3 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/074 ลง 20 ก.พ.58 เรื่อง การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

15.3.4 คําสั่ง วตร.ท่ี 63/2558 ลง 7 เม.ย.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร. 

15.3.5 หนังสือ  วตร.ท่ี ตช 0034.321/1820 ลง 28 
เม.ย.58 เรื่อง ขอเชิญประชุม 

15.3.6 เอกสารประกอลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ วันจันทรท่ี 11 พ.ค.58 
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15.3.7 ภาพประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ วันจันทร
ท่ี 11 พ.ค.58 

15.3.8 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/166 ลง 21 เม.ย.58 เรื่อง การ
ดําเนินการดานอัตลักษณ 

15.3.9 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/192 ลง 21 พ.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

15.3.10 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/235 ลง 29 มิ.ย.58 เรื่อง สงแบบ
สํารวจ (Tryout) 

15.3.11 หนังสือ งานวิชาการ 1 ฝายบริหารการฝกอบรม 
วตร.ท่ี 0034.321/004 ลง 6 ก.ค.58 เรื่อง 
รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ 

เอกสาร 15.4 
15.4.1 

หนังสือ ฝายวิจัยและพัฒนา วตร.ท่ี 
0034.351/021 ลง 24 ก.พ.58 เรื่อง การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

15.4.2 หนังสือ ฝายวิทยบริการ วตร.ท่ี 0034.343/35 
ลง 25 ก.พ.58 เรื่อง สงแบบสํารวจความคิดเห็น
ขาราชการตํารวจในสังกัด วตร. 

15.4.3 Output ผลสํารวจความคิดเห็นขาราชการตํารวจ
ในสังกัด วตร.เก่ียวกับความเหมาะสมของขอความ 
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน อัตลักษณ และ
เอกลักษณของ วตร. 

เอกสาร 15.5 
15.5.1 

แบบสํารวจความคิดเห็นผูเขารับการฝกอบรมตอ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

15.5.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/3773 ลง 11 ก.ย.
58 เรื่อง รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นผูเขา
รับการฝกอบรมตอการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 
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16. เอกลักษณของหนวยศึกษา
อบรม 

เอกสาร 16.1 เอกลักษณ วตร./นิยามความหมาย 

เอกสาร 16.2 ตัวชี้วัดความสําเร็จดานเอกลักษณ  

เอกสาร 16.3 
16.3.1 

หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/073 ลง 20 ก.พ.58 เรื่อง ขอเชิญ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ วตร. 

16.3.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดําเนินการประ
ก้ันคุณภาพการศึกษาภายในของ วตร.วันอังคารท่ี 
3 มี.ค.58 

16.3.3 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/074 ลง 20 ก.พ.58 เรื่อง การ
ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ 
วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 

16.3.4 คําสั่ง วตร.ท่ี 63/2558 ลง 7 เม.ย.58 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของ วตร. 

16.3.5 หนังสือ  วตร.ท่ี ตช 0034.321/1820 ลง 28 
เม.ย.58 เรื่อง ขอเชิญประชุม   

16.3.6 เอกสารประกอลการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาฯ วันจันทรท่ี 11 พ.ค.58 

16.3.7 ภาพประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ วันจันทร
ท่ี 11 พ.ค.58 

16.3.8 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/166 ลง 21 เม.ย.58 เรื่อง การ
ดําเนินการดานอัตลักษณ 

16.3.9 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/192 ลง 21 พ.ค.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการดานอัตลักษณ/เอกลักษณ 

16.3.10 หนังสือ ฝายบริหารการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.321/235 ลง 29 มิ.ย.58 เรื่อง สงแบบ
สํารวจ (ใชชุดเดียวกับ 15.3.10) 
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16.3.11 หนังสือ งานวิชาการ 1 ฝายบริหารการฝกอบรม 
วตร.ท่ี 0034.321/004 ลง 6 ก.ค.58 เรื่อง 
รายงานผลการตรวจสอบเครื่องมือ (ใชชุดเดียวกับ 
15.3.11) 

เอกสาร 16.4 
 

 ใชหลักฐานชุดเดียวกับตัวบงชี้ท่ี 15 
เอกสาร 15.4.1 – 15.4.3 

เอกสาร 16.5 
16.5.1 

แบบสํารวจความคิดเห็นผูเขารับการฝกอบรมตอ
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

16.5.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.321/3773 ลง 11 ก.ย.
58 เรื่อง รายงานผลการสํารวจความคิดเห็นผูเขา
รับการฝกอบรมตอการดําเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2558 

17. ความสําเร็จของโครงการ
หรือกิจกรรมท่ีหนวยศึกษาอบรม
ชี้นําปองกันหรือแกปญหาของ
สังคม 

เอกสาร 17.1 
17.1.1 

หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/425 ลง 10 พ.ย.57 เรื่อง 
โครงการจิตอาสา: การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหา
สังคม 

17.1.2 หนังสือ วตร.ท่ี 0034.311/800 ลง 17 ก.พ.
58 ประชาสัมพันธใหผูเขารับการฝกอบรมรวม
บริจาคโลหิต 

เอกสาร 17.2 
17.2.1 

เอกสารนําเสนอชี้แจงการศึกษาดูงาน โดย ฝาย
กิจการการฝกอบรม วตร. 

17.2.2 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/4753 ลง 8 
ธ.ค.57 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
สว.รุนท่ี 137 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
และการบริการทางวิชาการเพ่ือประชาชน 

17.2.3 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/4816 ลง 11 
ธ.ค.57 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
สว.รุนท่ี 139 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
เพ่ือประชาชน 

17.2.4 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/4825 ลง 12 
ธ.ค.57 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
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สว.รุนท่ี 138 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา: 
การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

17.2.5 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/1238 ลง 16 
มี.ค.58 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 101 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
เพ่ือประชาชน 

17.2.6 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/1415 ลง 30 
มี.ค.58 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
บตส.รุนท่ี 39 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา: 
การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

17.2.7 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/2725 ลง 30 
มิ.ย.58 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 102 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา: 
การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

17.2.8 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/2953 ลง 15 
ก.ค.58 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
ฝอ.ตร.รุนท่ี 36 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา: 
การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

17.2.9 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/3044 ลง 20 
ก.ค.58 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
ผกก.รุนท่ี 103 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา
เพ่ือประชาชน 

17.2.10 หนังสือ วตร.ท่ี ตช 0034.333/3369 ลง 14 
ส.ค.58 เรื่อง ขอนําผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร 
สว.รุนท่ี 150 จัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสา: 
การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม 

17.2.11 เอกสารการแบงกลุมทํารายงานหลักสูตร บตส.รุน
ท่ี 39 

เอกสาร 17.3 
17.3.1 

หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/318 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
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17.3.2 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/319 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.3 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/340 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.4 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/341 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.5 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/342 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.6 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/343 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.7 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/344 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.8 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/345 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.9 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/346 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
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17.3.10 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/347 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.11 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/348 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.12 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/349 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 

17.3.13 หนังสือ ฝายกิจการการฝกอบรม วตร.ท่ี 
0034.333/350 ลง 25 ก.ย.58 เรื่อง รายงาน
ผลการดําเนินการตามโครงการจิตอาสา: การชี้นํา 
ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม 
 

เอกสาร 17.4 
17.4.1 

ใบเสร็จรับเงินมูลนิธิเด็ก 

17.4.2 หนังสือ รร.บานเขากระปุก ท่ี ศธ 
04105.010/022 ลง 26 ก.พ.58 เรื่อง 
ขอขอบคุณในความอนุเคราะห 
 

 17.4.3 หนังสือ ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ 
ท่ี พม.0404.11/192 ลง 10 เม.ย.58 เรื่อง 
ตอบอนุโมทนาการบริจาค 

 17.4.4 หนังสือ มูลนิธิสงเคราะหคนชราบานบางละมุง ท่ี 
มชบ 120/2558 ลง 10 ก.ค.58 เรื่อง ตอบ 
อนุโมทนาการบริจาค 

 17.4.5 หนังสือ มูลนิธิสงเคราะหคนชราบานบางละมุง ท่ี 
มชบ 121/2558 ลง 10 ก.ค.58 เรื่อง ตอบ 
อนุโมทนาการบริจาค 
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ตัวบงช้ี 
หมายเลข 

เอกสารอางอิง 
รายละเอียดหลักฐาน 

 17.4.6 หนังสือ สถานสงเคราะหคนพิการ การุณยเวศม ท่ี 
พม 0707.08/764 ลง 29 ก.ค.58 เรื่อง ตอบ
อนุโมทนาการบริจาค 

 17.4.7 ใบเสรจ็รับเงินมูลนธิิสงเคราะหคนพิการ การุณยเวศม 
ลง 21 ส.ค.58 
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             สรางนักบรหิารท่ีดี มวีนิัย คอืหัวใจ วตร. 

 
       

 

 

 


