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ก 
 

คำนำ 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
เป็นไปตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่กำหนดให้หน่วยศึกษาอบรมต่าง ๆ จะต้องดำเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และ     
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ในส่วนของกองบัญชาการศึกษา มีหน้าที่    
ความรับผิดชอบในการตรวจประเมินคุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผลและให้การรับรองมาตรฐาน
การศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของ ตร. ทุกหน่วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 กองบัญชาการศึกษา โดยสำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ ได้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562-2564 โดยคณะผู้ประเมินฯ ได้ทำการประเมินจากผลการวิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และเอกสารหลักฐานแต่ละตัวบ่งชี ้ ทั ้งตัวบ่งชี ้เชิงเอกสารและตัวบ่งชี ้เชิงประจักษ์       
พร้อมสอบถามรายละเอียด ให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะกับผู้รับผิดชอบโดยตรง นอกจากนั้นได้      
มีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ครูฝึก ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรสาย
งานสนับสนุน พร้อมสรุปผลการประเมิน ข้อเสนอแนะในภาพรวม และจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ 
เพื่อเสนอให้ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม และหน่วยงานต้นสังกัดได้นำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4                 หน้า ๑ 

๑. บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ ตั้งอยู่เลขที่ ๕๓ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา 
จงัหวัดยะลา มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

   ๑. เพื่อผลิตข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านงานตำรวจ          
ในระดับมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตสาธารณะ 

   ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการทางวิชาการ การวิจัยและการจัดการเรียน 
การสอนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 

   ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 

   ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการทำนุบำรุง รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ             
สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สืบต่อไป 
 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี 
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ได้ดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยแบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ด้านเอกสาร ประกอบด้วย            
8 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านผู้เรียน ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน       
การประเมินผู้เรียน ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ด้านการบริการ
วิชาการ ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม และด้านการบริหารจัดการภาพรวม และ              
2) เชิงประจักษ์ ประกอบด้วย 3 ด้าน 9 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านสถานที่ และด้านอุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึก 
 สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เป็น         
การประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2564 โดยหน่วยศึกษาอบรมจะ 
“ได้รับการรับรองมาตรฐาน” ต้องมีคะแนนผลการประเมินทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนของการตรวจ
เอกสาร และส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์ โดยต้องมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.๕๑ ขึ้นไป และค่า
คะแนนเฉลี ่ยขององค์ประกอบที ่ ๑ (ตัวบ่งช ี ้ท ี ่  ๑  – ๑๐) มีค ่าคะแนนตั ้งแต่ 3.๕๑ ขึ ้นไป  
พร้อมให้ข้อคิดเห็น จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดเด่น และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาปรับปรุงสู่มาตรฐาน  
 คณะกรรมการตรวจประเม ินคุณภาพการศึกษาภายในได้ตรวจประเมินคุณภาพ      
การศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ระหว่างวันที ่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565           
ผลคะแนนเฉลี่ยเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังนี้ 
 1. คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 10 ) มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
 2. คะแนนเฉลี่ยทั้งส่วนของการตรวจเอกสารและส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์ มีคะแนน 
4.60 โดยมีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดีมาก”  
 สรุป ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 “ได้รับการรับรองมาตรฐาน” ตามที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติกำหนด  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒ 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในรายตัวบ่งชี้ของ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ 
1. ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร 

 
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.๕๑ 
 
   

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินป ี63 ผลการประเมินป ี64 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

การจัดการเรียน 
การสอน 

 

ด้านผู้เรียน     
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ๓.๕ พอใช้ 4 ดี 
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ พอใช้ 5 ดีมาก 
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวขอ้งต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรม 

๔.๗๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก     
4. อาจารย์ประจำ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 
5. อาจารย์พิเศษ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
6. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม - - - - 
7. การจัดการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรที่ส่วนกลางกำหนด ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ ดีมาก 4 ดี 
9. การประเมินผู้เรียน ๔ ดี 5 ดีมาก 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้     
10. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑ (๑) ๔.๔๗ ดี ๔.7๗ ดีมาก 

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์     
๑1. งานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม ๕ ดีมาก 5 ดีมาก 
12. งานวิจยัที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ ๕.๐๐ ดีมาก 5 ดีมาก 

การบริการ
วิชาการและ 

ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ด้านการบริการวชิาการ     
13. การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ๔.๕ ดี 4.๕ ดี 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     
14. ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๓ พอใช้ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓ ๓.๗๕ ดี 4.๗๕ ดีมาก 

การบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจดัการในภาพรวม     
๑5. การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
ไปสู่การปฏิบัติ  

๓.๕ พอใช้ ๕ ดีมาก 

16. การบริหารความเส่ียง  ๔ ดี ๔.5 ดี 
17. การจัดการความรู ้ ๔ ดี 5 ดีมาก 
18. การพัฒนาบุคลากร ๔.๕ ดี ๕ ดีมาก 
19. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ๓.๕ พอใช้ ๕ ดีมาก 
20. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๔ ดี 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ ๔.๐๘ ดี ๔.91 ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง ๔ องคป์ระกอบ ๒๐ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๓๒ ดี ๔.84 ดีมาก 
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2. ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ 

 
3. ตารางสรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร ๔.84 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ ์ 4.04 ดี 

ตัวบ่งชี้ในภาพรวม ๔.60 ดีมาก 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 ๑. ควรนำผลการประเมินการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนมาวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับการฝึกอบรม 
 ๒. ควรวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยของการเรียนการสอนให้ครบทุกหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. ควรจัดแท่นรับการเคารพและไมโครโฟนสำหรับให้ประธานได้กล่าวโอวาทบริเวณสถานที่
สำหรับสาธิตการฝึก 

4. ควรซ่อมแซมห้องน้ำของอาคารเรียนกองร้อยที่ 3 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
5. ควรซ่อมแซมสายไฟที่ต่อเข้าจอมอนิเตอร์ห้องประชุมบางลางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

  
  

ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 
หลักสูตร ๑. การสาธิตการฝึก 3.98 ด ี

สถานที ่

๒. สถานท่ีโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม ๔.07 ด ี
3. ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม ๔.03 ด ี
4. ห้องน้ำห้องส้วม ๔.02 ด ี
5. โรงนอน ๔.06 ด ี
6. โรงอาหาร ๔.๑7 ด ี

อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
7. สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 3.97 ด ี
8. อุปกรณเ์ครื่องช่วยฝึก 3.93 ด ี
9. การสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ๔.22 ด ี

รวมน้ำหนักทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ ๔.04 ดี 
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๒. ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการดำเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๒.๑   ชื่อหน่วยศึกษาอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ 
 
๒.๒   สถานที่ตั้ง               เลขที่ ๕๓ ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา  
 
๒.๓   ปีที่ให้ข้อมูล          ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 
๒.๔   ประวัติการก่อตั้ง 
 พุทธศักราช ๒๔๗๘ การฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสมัยนั้นยังไม่มีโรงเรียนตำรวจ               
แต่จะรับจากผู ้สมัครใจหรือเกณฑ์เข้ามาเป็นตำรวจ และให้ข้าราชการตำรวจที่มีความสามารถ               
เป็นผู ้ฝึกอบรมให้ซึ ่งมีจำนวนไม่มาก โดยใช้สถานีตำรวจ กองกำกับการ กองบังคับการตำรวจ           
เป็นสถานที่ฝึก 
 พุทธศักราช ๒๔๘๑ กรมตำรวจได้ตั ้งโรงเรียนสำหรับฝึกอบรมตำรวจ เป็นแห่งแรก          
ของภาคใต ้ที่ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยใช้ชื่อว่า “โรงเรียนตำรวจหาดใหญ่”  
  พุทธศักราช ๒๔๘๒ ทางราชการต้องการที่ตั้งของโรงเรียนตำรวจหาดใหญ่เพื่อสร้าง                   
เป็นค่ายทหาร กรมตำรวจจึงได้ย้ายโรงเรียนตำรวจหาดใหญ่ไปอยู ่ที ่ ต ำบลกาบู อำเภอรามัน  
จงัหวัดยะลา 
 พุทธศักราช ๒๔๘๙ ได้ม ีพระราชกฤษฎีกาจ ัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ                          
ในกระทรวง มหาดไทยเรียกชื่อโรงเรียนนี้ว่า “โรงเรียนพลตำรวจภูธรเขต ๙” 
 พุทธศักราช ๒๔๙๐ ตำบลกาบู อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ในขณะนั้นมีไข้มาเลเรีย 
ชุกชุม ตำรวจได้ป่วยและเสียชีวิตไปหลายราย ขณะนั้นเป็นเวลาหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ สถานที่ตั้ง
ของค่ายทหาร ร.พัน ๒ ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ว่างลง กรมตำรวจจึงติดต่อ 
ขอสถานที่นั้นไว้ เป็นที่ตั้งของโรงเรียนพลตำรวจและได้ย้ายโรงเรียนพลตำรวจภูธรเขต ๙ ไปตั้งอยู่ที่ 
ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
 พุทธศักราช ๒๔๙๔ ได้ม ีพระราชกฤษฎีกาจ ัดวางระเบียบราชการกรมตำรวจ                      
ในกระทรวงมหาดไทยใหม่เปลี่ยนชื่อ “โรงเรียนพลตำรวจภูธรเขต ๙” เป็น “โรงเรียนพลตำรวจภูธรภาค ๙” 
 

 

 
 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช พระราชทานธงชัยเฉลิมพล 

เมื่อวันท่ี  ๑๓ ตลุาคม พ.ศ. ๒๔๙๗ 
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 พ ุทธศ ักราช ๒๕๐๓  ได ้ม ีพระราชกฤษฎ ีกาแบ ่ งส ่ วนราชการกรมตำรวจ 
กระทรวงมหาดไทยใหม่ โดยตั้งกองบัญชาการศึกษาขึ้นและโอนการปกครองบังคับบัญชาโรงเรียนพล
ตำรวจภูธรทุกแห่ง รวมทั้งโรงเรียนพลตำรวจภูธร ๙ ซึ่งเดิมข้ึนอยู่กับกองบังคับการตำรวจภูธร ภาค ๙ 
ให้ไปขึ้นอยู่ในสังกัดกองบัญชาการศึกษาและตั้งชื่อโรงเรียนใหม่นี้ว่า “โรงเรียนตำรวจภูธร ๔” แต่
โรงเรียนยังตั้งอยู่ที่เดิม 
  

 พุทธศักราช ๒๕๐๘ ทางกองทัพบกต้องการสถานที่ 
ของโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ (ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอ
หนองจิก จังหวัดปัตตานี )  เพื ่อตั ้ ง เป็นค่ายทหารตามเด ิม
กองบัญชาการศึกษาจึงได้พิจารณาหาสถานที่แห่งใหม่ ในที่สุด
ก็หาสถานที่เหมาะสมได้ที่ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  
เป็นที่ดินราชพัสดุ จำนวน ๒๕๐ ไร่โดยความอนุเคราะห์ให้การ
สนับสนุนของ พ.ต.อ.ศิริ คชหิรัญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา  
กรมตำรวจโดยอนุมัติของ  ฯพณฯพล.ต.อ.ประเสริฐ รุจิรวงศ์ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจ  
จึ ง ได้ สร้ างโรงเรียนตำรวจภูธร  ๔  ณ ตำบลสะเตง อำเภอ
เมือง จังหวัดยะลา จนถึงปัจจุบัน 
 

                           
พุทธศักราช ๒๕๐๙ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๐๙
โรงเรียนแห่งใหม่สร้างเสร็จจึงได้ย้ายจากค่ายอิงคยุทธ
บริหารตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 
ที่ตั้งเดิม มาเข้าที่ตั้งใหม่ ณ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง 
จงัหวัดยะลา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

พ.ต.อ.ศิริ  คชหิรัญ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา 

พล.ต.ต.ประเสริฐ รุจิรวงศ ์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมตำรวจ 

ผู้อนุมัตสิร้างโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ ณ ต.สะเตง อ.เมือง จว.ยะลา 
 

พล.ต.ต.สงวน จิตตาลาน 
ผู้บัญชาการกองบัญชาการศึกษา                                             
เดินทางตรวจเยี่ยม พ.ศ.๒๕๑๑ 
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พุทธศักราช ๒๕๑๖ ได้เปลี่ยนชื่อจาก  
“โรงเรียนตำรวจภูธร ๔” เป็น “โรงเรียนตำรวจภูธร ๙”  
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๖ 
 
 
  
 พุทธศักราช ๒๕๔๘  สำนักงานตำรวจแห่งชาติโอนการปกครองบังค ับบัญชา                               
โรงเรียนตำรวจภูธร ๙ ให้ไปขึ ้นอยู ่ในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๙ และตั ้งชื ่อโรงเรียนใหม่นี ้ว่า                                 
“ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙” แต่สถานที่ตั้งยังคงอยู่ที่เดิม 
 พุทธศักราช ๒๕๕๒  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑ จัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้” เป็นส่วนราชการ        
ในระดับกองบัญชาการ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๒ และได้มีการออก
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอ่ืนในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๑ จัดตั้งส่วนราชการในสังกัดจึงได้มีการยกระดับฐานะ ศูนย์ ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๙ (เดิม) เป็นระดับกองบังคับการโดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจ
จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 พุทธศักราช ๒๕๖๐ ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๐ และมีการออกกฎกระทวงแบ่งส่วนราชเป็นกองบั งคับการหรือ           
ส่วนราชการอย่างอ่ืน  ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๐ ขึ้นใหม่ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชกฤษฎีกา การแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอื ่น ในสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ยุบรวมศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้ากับตำรวจภูธร            
ภาค ๙ ดังนั ้น ศูนย์ฝ ึกอบรม ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จ ึงเปลี ่ยนเป็น                  
“ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙” 
                   
๒.๕   ปรัชญาองค์กร  (Organization philosophy) 
 มีความรู้   เข้มแข็งการฝึก  ปลูกจิตสำนึกตำรวจมืออาชีพ 
 
๒.๖  อัตลักษณ์ (Identity) และเอกลักษณ์ (Uniqueness) 
 ทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว และกีฬาเป็นเลิศ 
  
๒.๗  วิสัยทัศน์ (Vision) 
 เป็นสถาบันทางการศึกษาที่เป็นเลิศทางวิชาการตำรวจ มีความเชี่ยวชาญการฝึกทางยุทธวิธี 
มุ ่งเน้นการผลิต และพัฒนาข้าราชการตำรวจให้มีคุณภาพ มีคุณธรรม เป็นที่รัก และศรัทธาของ
ประชาชน  
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๒.๘  พันธกิจ (Mission) 
 ๑. สร้างตำรวจให้มีความรู ้ ความสามารถทางด้านงานตำรวจ มีทักษะทางยุทธวิธี และ            
มีจิตสาธารณะ 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาองค์ความรู้ของครู – อาจารย์ และบูรณาการระหว่างการบริการ
ทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียนการสอน เพ่ือประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ๓. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 ๔. ทำนุบำรุง ส่งเสริม รักษาศิลปวัฒนธรรม และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
 
๒.๙  วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือผลิตข้าราชการตำรวจให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะด้านงานตำรวจในระดับ
มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริการทางวิชาการ การวิจัย และการจัดการเรียน
การสอนที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม 
 ๓. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตั ว โปร่งใส และ
สามารถตรวจสอบได้ตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนในการทำนุบำรุง รักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และสืบสาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้สืบต่อไป 
 
๒.๑๐  สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ 
 ๑. พื้นที่ท้ังหมด  ๒๕๐  ไร่  
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๒. อาคารสถานที ่ประกอบด้วย 
     ๑) อาคารกองบังคับการศูนย์ฝึกอบรม ประกอบด้วย 
                 - ห้องทำงานผู้บริหาร     จำนวน 3  ห้อง 
   - ห้องทำงาน ผกก.ฝอ.ฯ   จำนวน 1  ห้อง 
   - ห้องทำงาน ผกก.ฝปค.ฯ   จำนวน 1  ห้อง 
   - ห้องทำงาน อาจารย์ (สบ 4)  จำนวน 2  ห้อง 
   - ห้องทำงาน ฝอ.ฯ    จำนวน  2 ห้อง 
   - ห้องทำงาน ฝปค.ฯ   จำนวน  1 ห้อง 
   - ห้องทำงานกลุ่มงานอาจารย์  จำนวน  2 ห้อง 
   - ห้องประชุม    จำนวน  2 ห้อง 
              ๒) อาคารศูนย์ฝึกอบรม(หลังเก่า) 
   - ห้องทำงาน ผกก.ฝบศ.ฯ   จำนวน  1  ห้อง 
   - ห้องทำงาน ฝบศ.ฯ   จำนวน  1  ห้อง 
  3) กองร้อย 1    จำนวน  1  หลัง 
  4) กองร้อย 2    จำนวน  1  หลัง 
  5) กองร้อย 3    จำนวน  1  หลัง 
  6) กองร้อย 4    จำนวน  1  หลัง 
  7) กองร้อย 5    จำนวน  1  หลัง 
  8) กองร้อย 6    จำนวน  1  หลัง 
  9) กองร้อยสันติสุข    จำนวน  1  หลัง 
  10) อาคารพลาธิการ    จำนวน  1  หลัง 
  11) ครัวยาลอ    จำนวน  1  หลัง 
  12) ห้องพยาบาล    จำนวน  1  หลัง 
  13) อาคารฝึกยุทธวิธี (C.Q.B.)   จำนวน  1  หลัง 
  14) สนามยิงปืน    จำนวน  1  หลัง 
  15) ลานฝึก     จำนวน  1  สนาม 
  16) ห้องสมุด     จำนวน  1  ห้อง 
  17) หอประชุมพิทักษ์สันติราษฎร์  จำนวน  1  ห้อง 
  18) อาคารประชุมบางลาง   จำนวน  1  ห้อง 
  19) สระน้ำ (ศปก.ตร.สน.)   จำนวน  1  สระ 
  20) สนามเทนนิส (ศปก.ตร.สน.)  จำนวน  1  สนาม 
  21) สนามฟุตบอล    จำนวน  1  สนาม 
  22) สนามวอลเลย์บอล   จำนวน  1  สนาม 
  23) สนามบาสเกตบอล   จำนวน  1  สนาม 
  24) สนามเปตอง    จำนวน  1  สนาม 
  25) ห้องฟิตเนส (ศปก.ตร.สน.)   จำนวน  1  ห้อง 
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๒.๑๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
 

ที ่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา 
จำนวน (นาย) 

หมายเหตุ 
แผน สำเร็จ 

1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 

1 ก.พ.63 – 31 ก.ค.64 18 เดือน 426 426  

2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

1 เม.ย.64 – 30 ก.ย.65 18 เดือน 490 - อยู่ระหว่าง
อบรม 

3 หลักสูตรอบรมข้าราชการตำรวจชั้นประทวน 
ยศ ด.ต.อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
และเลื ่อนยศแบบเลื ่อนไหลเป็นข้าราชการ
ตำรวจชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 รุ่นท่ี 10 

4 ม.ค. - 26 ม.ีค.64 12 สัปดาห ์ 309 309  

๔ หลักสูตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  5 – 26 ม.ค.64 3 สัปดาห ์ 50 50  
5 หลักสูตรการสืบสวน  5 – 26 ม.ค.64 3 สัปดาห ์ 50 50  
6 หลักสูตรการจราจร  5 – 26 ม.ค.64 3 สัปดาห ์ 50 50  
7 หลักสูตรงานธุรการ และกำลังพล  5 – 26 ม.ค.64 3 สัปดาห ์ 50 50  
8 หลักสูตรสารวัตร รุ่นท่ี 246  5 ก.ค. – 10 ก.ย.64 10 สัปดาห ์ 206 206  

 
๒.12 ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร  
 

ที ่ บุคลากร 
จำนวนข้าราชการตำรวจ  

รวม 
หมายเหตุ 

สัญญาบัตร ประทวน อาจารย ์    ครูฝึก 
1 สำนักงานผู้บังคับบัญชา 7 3 10   
2 ฝ่ายอำนวยการ 18 22 40   
3 ฝ่ายบริการการศึกษา 10 5 15   
4 ฝ่ายปกครองและการฝึก 24 57 81                 36 
5 กลุ่มงานอาจารย์ 24 2 26    ๒๒  
 รวม 83 89 172 ๒๒ 36 
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๒.๑3 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
        งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการ เป็นงบประมาณแผ่นดิน จำนวน 75,475,682.40 บาท    
โดยแบ่งเป็น 

1) งบดำเนินงาน  จำนวน 58,475,682.40  บาท 
- ค่าตอบแทน   14,879,491.97 บาท 
- ค่าใช้สอย   31,534,873.79 บาท 
- ค่าวัสดุ      8,254,559.21 บาท 
- ค่าสาธารณูปโภค    3,806,757.43 บาท 

2) งบลงทุน  จำนวน 17,201,800  บาท 
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซม     2,176,000     บาท 
- ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง    15,028,800    บาท 

 
๒.๑4 โครงสร้างองค์กร 

โครงสร้างการจัดหน่วยศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ 
 

      
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

งานวิจัยและพัฒนา 
การศึกษา 

 
งานอาจารย์พิเศษ 

 

งานวิชาการ 
 

งานสอบ 

โครงสร้างสายบังคับบัญชา 

กลุ่มงานอาจารย์ ฝ่ายปกครองและการฝึก ฝ่ายบริการศึกษา ฝ่ายอำนวยการ 

กองร้อยที่ 2 

กองร้อยที่ 1 

กองร้อยที่ 3 

งานการปกครองบังคับบัญชา
ดูแล นสต. และผู้เข้ารับการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  

กองร้อยฝึกอบรม 
(กองร้อยที่ 4 – 7 ) 

งานสื่อสาร 
 

งานบริหารงานบุคคล 
 

งานยุทธศาสตร์และแผน 

งานวินัย 
 

งานสวัสดิการ 
 

งานงบประมาณ 
 

งานรักษาการณ์ 
 

งานการเงินและพัสด ุ
 

งานโภชนาการ 
 

งานธุรการและงานสารบรรณ 
และงานประชาสัมพันธ ์

 

งานผลิตเอกสารตำรา และ
สื่อการเรียนการสอน 

งานทะเบียนและวัดผล 

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และห้องงสมุด 

งานบริการการศึกษาและ
ฝึกอบรม 
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๑) ฝ่ายอำนวยการ 

 มีหน้าที ่และความรับผิดชอบเกี ่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์                  
งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงิน 
และพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการแ ละ
งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ 
งานการเงินและงานบัญชี งานงบประมาณ งานส่งกำลังบำรุง งานสวัสดิการ งานช่วยอำนวยการและ
งานเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสาร งานศึกษาอบรม งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกำลังพลของ
ข้าราชการตำรวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกำลังพลกลางของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ และดำเนินการเพื ่อให้ข้อมูลสถานภาพกำลังพลในความรับผิดชอบเป็นไป  
อย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 

๒) ฝ่ายบริการการศึกษา 

 มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา และฝึกอบรม งานทะเบียนและ
วัดผล งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด  
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออกของฝ่าย
บริการการศึกษา จัดการสอนและฝึกอบรม จัดพิมพ์เอกสารคำสอนและตำรา รวมทั้งแจกจ่ายและ
เก็บรักษา งานวางแผนและกำหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด 
ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดให้มีความทันสมัยใ ช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด งานวิเคราะห์เลขหมู่และจัดทำบัตรรายการ งานเตรียม
ทรัพยากรห้องสมุด งานบริการหนังสือและ ช่วยค้นคว้า งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ งานรักษา
สถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์ งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัด
ให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของ ศูนย์ฝึกอบรม จัดทำรายงานการศึกษาตนเอง หรือรองรับ  
การตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 
 

๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก 

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ 
รวมทั้งจัดทำสถิติงานเข้า – ออก ของฝ่ายปกครองและการฝึก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ
ตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในด้านความประพฤติให้อยู่ในระเบียบ วินัย คำสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ  
ของศูนย์ฝึกอบรม ทำการฝึกนักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้า
รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมกีฬา ส่งเสริม ควบคุม ดูแลการอบรมทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบ
ตำรวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทำการอบรมนักเรียนนายสิบตำรวจทางด้านจิตใจ 
และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตำรวจและผู้เข้ารับ  
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การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่าง ๆ ดำเนินการวางแผน
และฝึกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กำหนดไว้หรือตามภารกิจ ที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียม  
บำรุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตำรวจ ตลอดจน  
การดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝึกอบรม ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการด้านพลศึกษา 
วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว งานดำเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่าง ๆ 
ตลอดจนการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวที่กำหนดไว้ในหลักสูตร งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการตำรวจ งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

 
๔) กลุ่มงานอาจารย์  

มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอนงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ดำเนินการเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและการจัดทำ
แผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนา 
การศึกษา ดำเนินการเกี ่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตำราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน จัดทำหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทำข้อสอบ วัดผลและประเมินผล 
การเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จิตใจข้าราชการ
ตำรวจ งานบริหาร เป็นกรรมการประจำภาควิชา การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ภาควิชาอ่ืนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอ่ืน ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    
 
๒.๑5 โครงสร้างการบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
            ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ เป็นผู้กำกับดูแลบังคับบัญชาและเป็นผู้บรหิาร 
มีรองผู้บังคับกับการ  ๒ นาย มีผู้กำกับการหรือเทียบเท่า 7 นาย  คือ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ       
ผู ้กำกับการฝ่ายบริการการศึกษา ผู ้กำกับการฝ่ายปกครองและการฝึก และอาจารย์  (สบ ๔)       
จำนวน 4 นาย  
 

ผบก.ศฝร.ภ.๙ 

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๙ รอง ผบก.ศฝร.ภ.๙ 

ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.๙ หน.กลุ่มงานอาจารย์  
ศฝร.ภ.๙ 

ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.๙ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.๙ 
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๒.๑6 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
            ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรม ให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและได้ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษามา  
อย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และเตรียม
ความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายในและภายนอก การดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย มีกระบวนการ ดังนี้ 

๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพื่อกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 

๒. จัดให้มีผู ้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา  
และติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อใช้กำกับ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยเน้นการ
จัดให้มีระบบและกลไกควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร  

๔. จัดทำรายงานประจำปีที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา    
ดัชนีบ่งชี้คุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและเปิดเผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก  

๕. นำผลการประเมินคุณภาพ ไปประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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๓. วิธีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นไปตามระเบียบ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ             
ที่กำหนดให้หน่วยศึกษาอบรมต่าง ๆ จะต้องดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา ซึ่งในส่วนของกองบัญชาการศึกษามีหน้าที่ความรับผิดชอบในการตรวจประเมิน
คุณภาพ การวิเคราะห์ ติดตามผลและให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาหน่วยศึกษาอบรมของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาในปีนี้ เป็นการประเมินเพื่อให้
การรับรองมาตรฐานการศึกษา  
 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 
 ๑) เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตามระบบคุณภาพและกลไกที่สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติกำหนด โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ว่าเป็นไปตามเกณฑ์
และได้มาตรฐานหรือไม่ 
 2)  เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมทราบสถานภาพของหน่วย อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพไปสู่เป้าหมาย และเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามจุดเน้นของหน่วย 
 ๓) เพื่อให้ได้ข้อมูลสะท้อนจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตลอดจนข้อเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดำเนินงาน เพื่อนำไปปรับปรุงผลการดำเนินการและเป็นการยกระดับขีดความสามารถของหน่วย
ศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง  
 ๔) เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง มีข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็ นสำหรับ      
การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของหน่วยศึกษาอบรมในแนวทางที่เหมาะสม 
 

วิธีดำเนินงาน 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เป็นการประเมินเพื่อให้การรับรองมาตรฐานการศึกษา (ตามคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖๒ - 
๒๕๖๔) โดยหน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีคะแนนผลการประเมินทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนของการตรวจเอกสาร 
และส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์ มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนนเฉลี่ยของ
องค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑๐) มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.๕๑ ขึ้นไป พร้อมให้ข้อคิดเห็น จุดเด่น จุดที่
ควรพัฒนา แนวทางเสริมจุดเด่น และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงสู่มาตรฐาน 
 การดำเนินการของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
ดังนี้ 

๑. ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภาค 9 และ 
ประชุมเพ่ือเตรียมการตรวจประเมิน 
 ๒.  รวบรวมหลักฐานเพ่ิมเติมโดย 
  ๒.๑ ศึกษาเอกสารอ้างอิงการดำเนินงาน 
  ๒.๒  สัมภาษณ์ข้าราชการตำรวจสายงานสนับสนุน ศิษย์ปัจจุบัน และครูฝึก  
  ๒.๓ เยี่ยมชมหน่วยงานและสังเกตการณ์ 
 ๓.  สรุปผลการประเมินและรายงานผลการประเมินด้วยวาจาและรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร 
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เกณฑ์การประเมิน 
 ๑.  เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้ 

 1.1 ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร 
   กำหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณา
ผลการดำเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกำหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน              
ใช ้ค ่าคะแนนตั ้งแต่ ๐ ถึง ๕ และพิจารณาให้คะแนนตามสัดส่วนที ่ดำเนินการได้ กรณีที ่ไม่      
ดำเนินการใด ๆ ให้ได้ 0 คะแนน สำหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้ 
   1.2 ตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ์ 
    กำหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณา
ผลการดำเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกำหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน  
ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีท่ีไม่ดำเนินการใด ๆ ให้ได้ 0 คะแนน สำหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 
     ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ขององค์ประกอบที่ 1 ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
และค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ ต้องมีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไปเช่นเดียวกัน 
 
  ๒. เกณฑ์การประเมินแต่ละองค์ประกอบ 

 2.1 ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร 
    การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ให้นำคะแนนที่ ได้ ในแต่ละ      
ตัวบ่งชี ้คูณด้วยค่าน้ำหนักของตัวบ่งชี ้นั ้น จนครบทุกตัวบ่งชี ้ของแต่ละองค์ประกอบ และ            
นำค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี ้มารวมกันและหารด้วยค่าน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ        
ในการคำนวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ตำแหน่ง หากทศนิยมตำแหน่งที ่สามมีค่า .๐๐๕ ขึ ้นไป        
ให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง   
  2.2 ตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ์ 
    การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละด้าน ให้นำคะแนนที่ได้ในแต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วย 
ค่าน้ำหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละด้าน และนำค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้ 
มารวมกันและหารด้วยค่าน้ำหนักของด้าน ในการคำนวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่ง         
หากทศนิยมตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนีใ้ห้ปัดเศษทิ้ง 
 

๓. เกณฑ์การประเมินในภาพรวม 
         นำค่าคะแนนของแต่ละตัวบ่งชี้ สำหรับการตรวจเอกสาร (ร้อยละ ๗๐) รวมกับ      

ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ (ร้อยละ ๓๐) แล้วใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ 
เท่ากับ ๕ คะแนน และนำค่าคะแนนที่ได้มาแปลความหมาย โดยเทียบกับเกณฑ์เพื่อแปลผลคะแนน 
ดังนี้  
  คะแนนเฉลี่ย  ๐.๐๐ – ๑.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
  คะแนนเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐  หมายถึง  ต้องปรับปรุง 
  คะแนนเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐  หมายถึง  พอใช้ 
  คะแนนเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐  หมายถึง  ดี 
  คะแนนเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐  หมายถึง  ดีมาก 
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  4. การรับรองมาตรฐาน 
  หน่วยศึกษาอบรมจะ “ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน” เม ื ่อพิจารณาจากคะแนน                
ผลการประเมินทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนของการตรวจเอกสาร และส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์ แล้วมี
ค่าเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๐)       
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป 
  กรณีที่ผลการประเมินของหน่วยศึกษาอบรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้ถือว่า
หน่วยศึกษาอบรมนั้น “ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน” 
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คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
๑. พล.ต.ต.ญาณพงศ์   โสมาภา  รอง ผบช.ศ.  ประธานกรรมการ 
๒. พล.ต.ต.กุลพงศ์   บูรณปัทมะ ผบก.สศป.                          รองประธานกรรมการ 
๓. พ.ต.อ.ดอย   วงค์พุ่ม  รอง ผบก.สศป. กรรมการ 
๔. พ.ต.อ.หญิง ระพีพร   เอียงอุบล  ผกก.ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑ สศป.   กรรมการ 
๕. พ.ต.ท.สุริยะ สุริยะศรี  สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑ สศป. กรรมการ 
6. พ.ต.ท.นิพนธ์ แผ้วกิ่ง  สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑ สศป. กรรมการ 
7.  พ.ต.ต.หญิง นันทพร แก้วพรหม สว.ฝ่ายมาตรฐานฯ ๑ สศป.      กรรมการ/เลขานุการ 
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   ๔. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้  
 ๑.  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร เป็นการประเมินจากการวิเคราะห์ 
SAR ของหน่วยศึกษาอบรม ที่ส่งมายังกองบัญชาการศึกษา ซึ่งคณะกรรมการประเมินฯ ได้พิจารณา
จากสิ่งที่ปรากฏใน SAR และเอกสารหลักฐานประกอบที่แนบมากับ SAR เท่านั้น โดยผลการประเมิน
ในแต่ละตัวบ่งชี้ มี ๕ ระดับ คือ “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” “ต้องปรับปรุง” และ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” 
สำหรับแต่ละประเด็นของแต่ละตัวบ่งช ี ้ม ี ๓ ระดับ คือ “ผ่าน” “ผ่าน( -)” และ “ไม่ผ ่าน”               
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 ผ่าน  หมายถึง ได้คะแนนเต็มในประเด็นพิจารณาข้อนั้น 

 ผ่าน(-) หมายถึง ได้คะแนนบางส่วน เนื่องจากหลักฐานไม่ครบตามประเด็น
พิจารณาข้อนั้น 

 ไม่ผ่าน  หมายถึง  ไม่ได้คะแนน เนื่องจากไม่ได้ดำเนินการหรือไม่พบหลักฐานใน
ประเด็นพิจารณานั้น 

 ๒. ผลการประเมินเชิงประจักษ์ เป็นการประเมินจากการตรวจเยี่ยม โดยคณะกรรมการ
ประเมินฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมตามตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ที่กำหนด ซึ่งผลการประเมินเชิงประจักษ์  
แต่ละตัวบ่งชี้ มี ๕ ระดับ คือ “ดีมาก” “ดี” “พอใช้” “ต้องปรับปรุง” และ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” 
 ๓. ผลการสัมภาษณ์ เป็นการสอบถามข้าราชการตำรวจสายงานสนับสนุน ศิษย์ปัจจุบัน ครู
อาจารย์และครูฝึก เพ่ือเป็นข้อมูลให้หน่วยศึกษาอบรมนำไปพัฒนาต่อไป 
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   ๔.๑ ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

องค์ประกอบที่ ๑  
การจัดการเรียนการสอน 

ด้านที่ ๑ ผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

3.5 4 
1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมี
กระบวนการเตรียมความพร้อม
เพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนเข้าส ู ่มาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน 

ผ่าน ผ่าน  

2. วิเคราะห์ผ ู ้ เร ียนรายบุคคล 
(๐.๕) และนำศักยภาพของผู้เรียน
บางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

3. จัดระบบอาจารย ์ท ี ่ปร ึกษา  
ให้คำปรึกษา (๐.๕) และมีระบบ
และกลไกในการกำกับติดตาม
ผลลัพธ์จากผู้เรียน (๐.๕) 

ผ่าน(-) 
(0.50) 

ผ่าน  

4. จัดระบบการประเมินกระบวนการ
ข้างต้นทั ้ง 3 ประเด็น นำสู ่การ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ผ่าน ผ่าน  

5. นำแนวทางการปร ับปรุ ง 
และพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
อย่างเป็นรูปธรรม 

ไม่ผ่าน ไม่ผ่าน เอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

3 5 
๑. จ ัดทำแผนก ิจกรรมพ ัฒนา
ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
ที่กำหนด (๐.๕) และพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที ่  21 โดยกิจกรรม 
ต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕)  

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน 
 

 

๒. ดำเนินการในทุกกิจกรรมตามแผน
กิจกรรมพัฒนาผู ้เร ียนที ่กำหนด
อย่างครบถ้วน 

ผ่าน ผ่าน  

๓. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการมีการ
ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของก ิจกรรม (๐.๕) และนำผล 
การประเมินไปปรับปรุงการดำเนินการ
ในครั้งต่อไป (๐.๕) 

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน 
 

 

๔. ประ เม ิ นคว ามส ำ เ ร ็ จ ต าม
ว ัตถ ุประสงค ์ของแผนกิจกรรม
พัฒนาผู ้เร ียน (๐.๕) และนำผล 
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพฒันา
ผู้เรียน (๐.๕) 

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน 
 

 

๕.  ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู ้เร ียนทั ้งด ้านวิชาการ ว ิชาชีพ 
กิจกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

๖.  ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าได้รับ
รางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ 
หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติที่เกี ่ยวกับภารกิจ
หน้าที่ของตำรวจ (๐.๕) 

ไม่ผ่าน ผ่าน  
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ตัวบ่งชี้ที ่ ๓ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ  
                การศึกษาอบรม 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการดำเนินการ   

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4.75 5 
๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชา
และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องต้องครอบคลุม 
ทั้ง ๓ ด้าน คือ  
๑) ด้านความรู้ความสามารถทางวชิาการ
ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓)   
๒) ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผล
ต่อการทำงาน (๐.๓๓)  
๓) ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน
จรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔)  

ผ่าน ผ่าน  

๒.  แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘0 หรือตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร 
ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร
ไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร  
ยามาเน่  
๑)  แบบประเมินของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัด (๐.๕)  
๒)  แบบประเมินของผู้ที ่เกี ่ยวข้อง 
(๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมิน
ทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจ
ของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕) พร้อม
ว ิ เคราะห ์ประเด ็นป ัญหาและ
ข้อเสนอแนะ (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๒ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 

หมายเหตุ 

๔. นำผลการประเมินความพึงพอใจ 
ป ัญหาและข ้อเสนอแนะเสนอ
ผู ้บ ังค ับบัญชาสูงส ุดของหน่วย 
เพ่ือพิจารณา (๐.๕) และให้ข้อเสนอแนะ 
(๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

๕. นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา
สูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม 

ผ่าน(-) 
(0.75) 

ผ่าน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๓ 

ด้านที่ ๒ ครู อาจารย์ ครูฝึก 
ตัวบ่งช้ีที่ ๔ อาจารย์ประจำ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

๕ ๕ 
๑.  อาจารย์ประจำทุกคนมีคุณสมบัติ
เชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์
ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียน
การสอน 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำ
สื่อการสอน หรือเอกสารตำรา หรือ
บทความทางวิชาการ หรือ e-Learning 
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  จำนวนอาจารย์ประจำร้อยละ 
80 ของอาจารย์ประจำทั ้งหมด  
มีเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้  Active Learning/ 
Case Study/Project Study/ 
IT/PBL/การจำลองสถานการณ์ 
เป็นต้น 

ผ่าน ผ่าน  

๔. อาจารย ์ประจำทุกคนมีแผน 
การสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร
ที่ใช้ในการประเมิน (๐.๕) บันทึก
หลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้ง
ทุกหลักสูตรที ่ใช้ในการประเมิน 
(๐.๒๕) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕) 

ผ่าน ผ่าน  

 
 
 
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๔ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 

หมายเหตุ 

๕. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของ
อาจารย์ประจำทั ้งหมด ต้องมีผล
การประเมินไม่น ้อยกว ่า 3.51 
(๐.๕) และนำผลการประ เมิน 
พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

 

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๕ 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ อาจารย์พิเศษ  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน๒ม. ขึ้นไปต่อคน และมีกา 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

5 5 
๑.  หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและ
กลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ 
(๐.๓๔) มีการประเมินกระบวนการ 
(๐.๓๓) และปรับปรุงการดำเนินการ
ให้มีคุณภาพยิ่งข้ึน (๐.๓๓ ) 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิ
หรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  สร้างความเข้าใจกับอาจารย์
พ ิ เศษท ุกคนในประเด ็นต ่าง  ๆ  
เช ่น ว ัตถุประสงค์ของหลักส ูตร 
รายว ิชาที ่จ ัดการเร ียนการสอน
สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน 
วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุม
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น 

ผ่าน ผ่าน  

๔.  อาจารย ์พ ิ เศษท ุกคนม ีแผน 
การสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร
ที่ใช้ในการประเมิน (๐.๕) บันทึก
หลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้ง
ท ุกหล ักส ูตรท ี ่ ใช ้ ในการประเมิน 
(๐.๒๕) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕)    

ผ่าน ผ่าน  

๕. ผลการประเมินการสอนของ
อาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 
ของอาจารย์พิเศษทั ้งหมด ต้องมี  
ผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 
(๐.๕) และนำผลการประ เมิน 
พร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน  

 

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๖ 

ด้านที่ ๓ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
สรุปผลการประเมิน  

  ไม่มีการพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม จึงไม่มีการประเมินตัวบ่งชี้ 
  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๗ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๗ การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด   
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
สรุปผลการประเมิน  

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

5 5 
๑.  หน่วยศึกษาอบรมมีส ่วนร่วม 
ในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕) และ
วางแผนการสอน (๐.๕) เพื ่อให้
หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการ
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการ
ศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  การจัดการเรียนการสอนเป็นไป
ตามหลักส ูตรและแผนการสอน 
ที่กำหนดไว้ 

ผ่าน ผ่าน  

๔.  ประเมินผลการจ ัดการเร ียน 
การสอนในภาพรวมของแต ่ละ
หลักสูตร (๐.๕) และนำสู่การปรับปรงุ
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 
(๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

๕.  มีคณะกรรมการกำกับติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕) 
และมีการนำผลไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๘ 

ตัวบ่งช้ีที่ ๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
สรุปผลการประเมิน  

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

5 4 
๑.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
มีการกำกับ ต ิดตาม ตรวจสอบ 
การจัดทำแผนการเรียนรู ้ตามแผน 
การสอนและบันทึกการสอนครบ 
ทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ใน
การประเมิน 

ผ่าน ผ่าน(-) 
(0.5) 

การกำก ับ  ต ิดตาม ตรวจสอบ         
ไม ่ครบทุกหล ักส ูตรท ี ่ ใช ้ ในการ
ประเมิน 

๒.  มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติ
ในรายวิชาและมีเทคนิคการสอน 
ที ่ผ ู ้เร ียนมีความเข้าใจและได้รับ
ประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติ
เสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ให้ครบถ้วน ตามผลลัพธ์การเรียนรู้
ที่กำหนด 

ผ่าน ผ่าน  

๔.  มีการสร้างความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชนอื่น 

ผ่าน ผ่าน  

๕.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียน
การสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อย
ของการจัดการเรียนการสอน นำมา
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

ผ่าน ผ่าน(-) 
(0.5) 

ควรวิเคราะห์ จุดเด่น จุดด้อยของ   
ก า ร เ ร ี ย นก า รสอน ให ้ ค รบทุ ก
หลักสูตร เพื ่อการปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๒๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๙ การประเมินผู้เรียน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน  

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4 5 
๑.  กำหนด เกณฑ ์ ก า ร ว ั ด แล ะ
ประเม ินผลการเร ียนการสอน 
โดยผู้เรียนมีส่วนร่วม 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด  

ไม่ผ่าน ผ่าน  

๓.  ประเม ินผลการเร ียนร ู ้ ในการ
ประเม ินตามสภาพจร ิ ง โดยใช้
เครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น 
ข ้ อสอบปรน ัย อ ัตน ัย การบ ้าน  
งานที ่มอบหมาย ส ังเกตพฤติกรรม
ผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน 
แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น  

ผ่าน ผ่าน  

๔.  ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้
ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้
มาตรฐานเดียวกัน 

ผ่าน ผ่าน  

๕.  กำกับให้มีการพัฒนาเครื่องมือ 
ที ่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้
ของผู้เรียน 

ผ่าน ผ่าน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๐ 

ด้านที่ ๔ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๐ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

5 5 
๑.  หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ทั้งจากภายในและภายนอก  

ผ่าน ผ่าน  

๒.  มีความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้ทางกายภาพ ห้องเรียน 
ห้องปฏิบัต ิการ สภาพแวดล้อม 
การเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วย
ศึกษาอบรม 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็น
ผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้กับหน่วยศึกษาอบรม เพื่อเป็น
ประโยชน์กับผู้เรียน  

ผ่าน 
 

ผ่าน 
 

ศ ิษย ์ป ั จจ ุบ ัน  หล ักส ูตร กดต .
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
รุ่นที่ 10 (4 ม.ค. –  26 มี.ค.64) 
มอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
1. ทีวีสี จำนวน 1 เครื่อง และเทพ้ืน
คอนกรีตบริเวณด้านหน้ากองร้อยฯ 
และจ ัดสวนหย่อมปรับภ ูม ิท ัศน์  
ให้กับกองร้อยที่ 7 
2. บริจาคโคเพื่อใช้มูลในการทำปุ๋ย
หลุมให้กับกองร้อยที่ 4 

๔.  มีสิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ เช่น 
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูล
ทรัพยากร วารสารวิชาการทั ้งไทย 
และต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูป
บางรายการที ่จำเป็นต่อหลักสูตร 
รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น 
(๐.๕) และนำสู่การใช้หรือสนับสนุน 
ในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  
 

    
 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๑ 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

5 5 
๕.  ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 
3.51 (๐.๕) และนำผลการประเมิน
พร้อมข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุง
และพัฒนา (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน 1 .  หล ั กส ู ต ร  กดต .  ประจำปี
งบประมาณ 2564 รุ่นที่ 10  
-ผู ้เร ียน โดยรวมมีความพึงพอใจ    
อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.67 
-ครู อาจารย์ โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51 
2 .  หล ั กส ู ต ร  นสต .  ประจำปี
งบประมาณ 2563   
-ผู้เรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.83 
-อาจารย์ ครูฝึก โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 3.71 
3 .  ห ล ั ก ส ู ต ร  ส ว .  ป ร ะ จ ำ ปี
งบประมาณ 2564 รุ่นที่ 246 
-ผู้เรียน โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.43 
-ครู อาจารย์ โดยรวมมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับ มากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.60 
 

 

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๒ 

องค์ประกอบที่ ๒  
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ด้านที่ ๕ ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๑ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

5 5 
๑.  มีระบบและกลไกในการสนับสนุน
การดำ เน ิ น งานด ้ าน งานว ิ จั ย
นว ัตกรรม ส ิ ่งประดิษฐ ์ โดยจัด
ฝ ึกอบรม จ ัดสรรงบประมาณ  
เพื ่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย 
หรือมีกิจกรรมอื ่น ๆ ที ่สนับสนุน
การทำวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  สน ับสน ุนงบประมาณด ้าน
งานวิจัย นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ 
จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ 
 3.1   อาจารย์  ม ีผลงานว ิจัย 
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด 
 3.2 ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย 
นวัตกรรม สิ ่งประดิษฐ์ จำนวน 
ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี 

ผ่าน ผ่าน 
 

อาจารย์จำนวน 24 คน มีผลงาน
สิ ่งประดิษฐ์ 3 เรื ่อง นวัตกรรม 1 
เรื่อง 
1.พัดลมฟอกอากาศ  
2. อุปกรณ์ทำความสะอาดอเนกประสงค์  
3.นวัตกรรม “Line Bot”  
4.แพจัดเก็บผักตบชวาเคลื่อนที่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๓ 

ประเด็นการพิจารณา 
ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 

หมายเหตุ 

๔.  จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชนก์ับ
หน่วยงานหรือชุมชน สังคม  
 4.1  มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
สิ ่งประดิษฐ์ ทั ้งหมดของอาจารย์ 
ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือ
ชุมชน สังคม 
 4.2  มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม 
ส ิ ่งประดิษฐ ์ ของคร ูหร ือคร ูฝึก 
ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน 
สังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี 

ผ่าน ผ่าน  

๕.  ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์
จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
(๐.๕) และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของ
หน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๔ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๒ งานวิจัยท่ีมาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่  
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

๕ ๕ 
มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริง
ในพื ้นที ่ และเป็นประเด็นสำคัญ  
มีการสืบค้นที่ซับซ้อน มาจัดทำเป็น
งานว ิจ ัยเพ ื ่อใช ้ในการเร ียนใน
สถานศึกษาและหน่วยปฏิบัตินำไป
เป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา 
อย่างน ้อย 1 ช ิ ้นต ่อหน่วยงาน 
(ท ั ้ งน ี ้ต ้องเป ็นงานว ิจ ัย 5 บท  
และผ ่านการประเม ินร ับรองโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) 

เกณฑ์การประเมิน  
ผลงาน 1 ชิ้น (2)  
หน่วยศึกษาอบรมนำไปใช้เอง (1)    
หน่วยงานภายนอกนำไปใช้ (2)     
   
 

ผ่าน ผ่าน งานวิจ ัย เร ื ่อง “ปัจจัยที ่ม ีผลต่อ
พฤติกรรมการเลือกใช้อาวุธพกสั้น
ข อ ง น ั ก เ ร ี ย น น า ย ส ิ บ ต ำ ร ว จ    
ศฝร.ภ.9 ที ่จะลงปฏิบัติหน้าที ่ใน
พ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” 
 
ผู้ทรงคุณวุฒิรับรองผลงานวิจัย 
๑. ผศ.สุพร สุนทรนนท์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
๒. ดร.มัพาริ กะมูนิง  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
3. เวคิน วุฒิวงศ์  
    มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
- ใช้ในการเรียนการสอนวิชาการ
ป้ อ ง ก ั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม
อาชญากรรม หลักสูตร นสต. 2564 
- นำไปใช้ประโยชน์เชิงวิชาการแก่
หน่วยงานในสังกัด ศปก.ตร.สน./
สมาคมกีฬายิงปืนทักษิณจังหวัดตรัง 

 
  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๕ 

องค์ประกอบที่ ๓  
บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ด้านที่ ๖ การบริการวิชาการ 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๓ การบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4.5 4.5 
๑. หน่วยศึกษาอบรมกำหนดชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา เสร ิมสร ้าง 
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดย
การนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  จัดทำแผนและโครงการบริการ
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและ
ชุมชนมีส่วนร่วม (๐.๕) และดำเนินงาน
ตามแผนและโครงการบร ิ การ
วิชาการ หรือวิชาชีพที่กำหนด โดยมี
การกำหนดตัวช ี ้ว ัดความสำเร็จ 
ที่ชัดเจน (๐.๕)  

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน โครงการอบรมให ้ความร ู ้ ด ้ าน
วิชาการ การช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ทางน้ำและการเอาตัวรอดเมื่อติดอยู่
ในรถ 

๓.  ตรวจสอบและประเมินผลแผนงาน
และโครงการบร ิการว ิ ชาการ 
หรือวิชาชีพ นำไปสู ่การปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน 

ผ่าน ผ่าน  

๔.  ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนา
ตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕)  

ผ่าน ไม่ผ่าน ขาดเอกสารหรือหลักฐานที ่แสดง    
ให ้เห ็นว ่า ช ุมชนสามารถพัฒนา
ตนเองได ้อย ่างต ่อเน ื ่องอย ่างใด 
ภายหล ั งจากได ้ร ับบร ิการทาง
วิชาการจากหน่วย 

๕.  สามารถสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนา
ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน  
 
 
 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๖ 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4.5 4.5 
6.  นำผลการดำเนินการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพ่ือ
พิจารณา (๐.๕) พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
นำไปสู ่การปร ับปรุงและพัฒนา 
(๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๗ 

ด้านที่ ๗ การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๔ ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

3 5 
๑. จัดทำแผนงานและโครงการด้าน
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
(๐.๕) และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามว ัตถ ุประสงค ์ของแผนงาน 
และโครงการ (๐.๕) 

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ศฝร.ภ.9 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

๒. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการด ้าน 
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ผ่าน ผ่าน  

๓. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด
ของแผนงานและโครงการด ้าน 
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ไมผ่่าน ผ่าน  

๔. นำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรม 
ในปีต่อไป (๐.๕)  

ไมผ่่าน ผ่าน  

๕. เผยแพร่แผนงานและโครงการ
ด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน  

6. นำผลการดำเนินแผนงานและ
โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อพิจารณา 
(๐.๕) พร้อมนำข้อเสนอแนะไปสู่ 
การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕)   

ผ่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๘ 

องค์ประกอบที่ ๔  
การบริหารจัดการ 

ด้านที่ ๘ การบริหารจัดการในภาพรวม 
ตัวบ่งช้ีที่ ๑๕ การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ไปสู่การปฏิบัติ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

3.5 5 
๑.  หน่วยศึกษาอบรมมีการนำแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 
2579) ตัวชี ้ว ัดความสำเร็จตาม
ยุทธศาสตร์นำไปสู ่การวางแผน
ปฏ ิบ ัต ิ งานประจำป ีอย ่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการกำหนดกิจกรรม
และงบประมาณอย่างชัดเจน 

ผ่าน ผ่าน 

 

๒.  จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก 
โดยพิจารณาประโยชน์ที ่ เก ิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  กำก ับต ิดตามการดำเน ิ นงาน 
ตามแผน ตามระยะเวลาท ี ่กำหนด  
มีการประเมินและปรับปรุง เพื ่อให้ 
ผลการดำเนินงานดีขึ้น 

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน  

๔.  กำก ับต ิ ดตามผลล ัพธ ์ จ าก
ตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติงาน
ประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์
ที ่ ตร. กำหนด (ผลการประเมิน
บรรล ุ ไม ่น ้อยกว ่าร ้อยละ 80  
ของตัวช ี ้ว ัดในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาทั้งหมด) 

ไม่ผ่าน ผ่าน  

๕.  รายงานผลการดำเน ินงาน 
ตามวงรอบที ่กำหนดไว ้ ในแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ 

ผ่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๓๙ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๖ การบริหารความเสี่ยง 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4 4.5 
๑.  มีคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษา
อบรม 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  วิเคราะห์ประเด็นความเสี ่ยง 
ท ี ่ เป ็นความเส ี ่ ย งภายในหรือ 
ความเส ี ่ยงภายนอก โดยเล ือก
ป ัจจ ัยท ี ่ก ่อให ้ เก ิดความเส ี ่ ยง 
อย่างน้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส 
ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  นำผลการวิเคราะห์ความเสี ่ยง
ตามข้อ 2 ไปจัดทำแผนบร ิหาร
ความเส ี ่ยง (๐.๕) โดยกำหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุม
หรือลดความเสี่ยง (๐.๕ )  

ผ่าน ผ่าน  

๔.  กำกับติดตาม การดำเนินงาน 
ในการบร ิหารความเส ี ่ยง โดย
คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง 
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุง
และพัฒนา 

ผ่าน ผ่าน(-) 
(0.5) 

การติดตามประเมินผลควรแสดงผล
การวิเคราะห์กิจกรรมควบคุมท่ีกำลัง
ดำเน ินอยู ่  ว ิ เคราะห์โอกาสและ
ผลกระทบเปรียบเทียบกิจกรรมก่อน
ดำเน ินการม ีความแตกต ่ างกัน
อย่างไร เพ่ือปรับปรุงพัฒนากิจกรรม
ควบคุมให ้ม ีความเหมาะสมเ พ่ือ
ป้องกันและลดความเสี ่ยงได้อย่าง    
มีประสิทธิภาพ 

๕.  สรุปผลการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม 
ต ้ องม ี ความเสี่ ยงลดลงจากเดิ ม  
นำผลลัพธ์ความเสี ่ยงเสนอหัวหน้า
หน่วยศึกษาอบรม เพื ่อพิจารณา 
(๐.๕) และนำข ้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป (๐.๕)  

ไมผ่่าน 
 

ผ่าน  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๔๐ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๗ การจัดการความรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4 5 
๑.  หน ่วยศ ึกษาอบรมจะต ้องมี  
การจ ัดการความร ู ้ ในประเด็น 
ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย 
1 เรื่องต่อปี  

ผ่าน ผ่าน  

๒.  ม ี ก า ร ว า งแผนการจ ั ด เ ก็บ 
องค์ความรู ้อย่างเป็นระบบ ตาม
ขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของคณะกรรมการจ ัดการความรู้ 
(๐.๕) และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ 
(๐.๕)  

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน  

๔.  นำความรู้ที ่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕) และ
นำไปสู ่การปรับปรุง และพัฒนา 
(๐.๕)  

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน  

๕.  นำองค์ความรู้ที ่ได้จากการจัดเก็บ
มาจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ 
อย่างน้อย 1 เรื่อง (๐.๕) และเผยแพร่
ให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้
ประโยชน์ (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๔๑ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๘ การพัฒนาบุคลากร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4.5 5 
๑.  สำรวจความต ้องการในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษา
อบรม (๐.๕) และนำข้อมูลจากการ
สำรวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาท
หน้าที่และตำแหน่งงาน มาสรุปผล
ขั้นต้น (๐.๕)  

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน  

๒.  นำผลสรุปความต้องการในการ
อบรมของบุคลากรมาจัดทำเป็น
แผนพัฒนาบ ุคลากรรายบ ุคคล 
(Individual Development Plan 
: ID Plan) 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ได ้ ร ับการพ ัฒนาเช ิ งว ิ ชาการ  
หร ือว ิชาช ีพ นอกเหน ือจากด ้าน 
การประก ันค ุณภาพการศ ึ กษา  
ไม่น ้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปี  
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากร
ทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม 

ผ่าน ผ่าน  

๔.  บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ได้ร ับการพัฒนาด้านการประกัน
ค ุณภาพการศ ึกษา ไม ่น ้อยกว่า  
6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
90 ของบุคลากรทั ้งหมดของหน่วย
ศึกษาอบรม  

ผ่าน ผ่าน  

๕.  กำกับติดตามและประเมินผล
ล ัพธ ์จากการดำเน ินการ (๐.๕)  
และพิจารณานำข้อเสนอแนะที่เกิด
จากการปฏ ิบ ัต ิ งานมาว ิ เคราะห์  
และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดำเนินงาน 
ดียิ่งขึ้น (๐.๕)  

ผ่าน ผ่าน ควรประเมินผลการดำเนินการครบ
ทุกประเด็น 

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๔๒ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑๙ การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

3.5 5 
๑.  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษา
อบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหาร
หน่วยศึกษาอบรม 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษา
อบรมบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล
ครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  บุคลากรภายในองค์กรได้รับการ
ดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจ
ต่อการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต 
ที่ดีข้ึน (ใช้แบบประเมินความผูกพัน
ของบุคลากรต่อองค์กร ของกรม
สุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) 
ไม่น ้อยกว่า 4.45 ขึ ้นไป (จาก
คะแนนเต็ม 7) 

ผ่าน ผ่าน ความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร 
5.37 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 7) 
 

๔.  นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
มาสรุปประเด็น (๐.๕) และเสนอ
ผู ้บร ิหารสูงส ุดของหน่วยศึกษา
อบรมเพ่ือพิจารณาสั่งการ (๐.๕) 

ผ่าน(-) 
(0.5) 

ผ่าน  

๕.  นำข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 

ไมผ่่าน ผ่าน  

  



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๔๓ 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒๐ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 
สรุปผลการประเมิน 

ประเด็นการพิจารณา 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 63 

ผลการ
ประเมิน 
ปี 64 หมายเหตุ 

4 5 
๑.  จัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับ
น โยบายการประก ันค ุณภาพ
การศึกษาของ ตร. (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

๒.  จ ั ดทำแผนพ ัฒนาค ุณภ าพ
การศึกษา เพื ่อกำกับติดตามการ
ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจำปี (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

๓.  ก ำ ห น ด เ ป ้ า ห ม า ย ใ น ก า ร
ดำเน ินการในก ิจกรรมต ่ าง  ๆ  
และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายนั้น (๐.๕) และ
นำผลลัพธ์ไปสู ่การประเมินและ
พัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 
(๐.๕) 

ไม่ผ่าน ผ่าน  

๔.  ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 
ให ้ เป ็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ ตร. กำหนด  

ผ่าน ผ่าน  

๕.  จัดทำรายงานการประเมินตนเอง 
(SAR) ที ่ระบุผลการดำเนินงาน 
ในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดและ บช.ศ. ภายใน
ระยะเวลาที ่กำหนด (๐.๕) และ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  

6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดย บช.ศ. รอบปีที ่ผ่านมา
อยู่ในระดับดีขึ้นไป (๐.๕) และนำ
ผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕) 

ผ่าน ผ่าน  
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จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง 

องค์ประกอบท่ี ๑ การจัดการเรียนการสอน 

การประเมินผล ควรนำผลการประเมินการเตรียมความพร้อม
ของผู ้เร ียนมาวิเคราะห์เพื ่อปรับปรุงพัฒนา      
ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับการฝึกอบรม 

การจัดการเรียนการสอน ควรว ิเคราะห์จ ุดเด ่นจุดด้อยของการเร ียน       
การสอนให้ครบทุกหลักสูตร เพื่อการปรับปรุง
พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 

องค์ประกอบท่ี ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 

- - 

องค์ประกอบท่ี ๓ การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

- - 

องค์ประกอบท่ี ๔ การบริหารจัดการ 

- - 
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4.2 ผลการประเมินรายตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรจัดแท่นรับการเคารพและไมโครโฟนสำหรับให้ประธานได้กล่าวโอวาทบริเวณสถานที่
สำหรับการสาธิตการฝึก 

2. ควรซ่อมแซมห้องน้ำของอาคารเรียนกองร้อยที่ 3 ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
3. ควรซ่อมแซมสายไฟที่ต่อเข้าจอมอนิเตอร์ห้องประชุมบางลางให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

 
  

ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 
หลักสูตร ๑. การสาธิตการฝึก 3.98 ด ี

สถานที ่

๒. สถานท่ีโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม ๔.07 ด ี
3. ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม ๔.03 ด ี
4. ห้องน้ำห้องส้วม ๔.02 ด ี
5. โรงนอน ๔.06 ด ี
6. โรงอาหาร ๔.๑7 ด ี

อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
7. สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 3.97 ด ี
8. อุปกรณเ์ครื่องช่วยฝึก 3.93 ด ี
9. การสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ๔.22 ด ี

รวมน้ำหนักทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ ๔.04 ดี 
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๔.๓ ผลการสัมภาษณ์ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้สัมภาษณ์ผู ้ที ่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ครู อาจารย์ ครูฝึก ศิษย์ปัจจุบัน และบุคลากรสายงานสนับสนุน ของศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 9 สรุปได้ดังนี้ 
 
  1. อุปกรณ์ประกอบการฝึกไม่เพียงพอ เช่น อุปกรณ์ควบคุมฝูงชน โล่ กระบอง ชุดกันสะเก็ด 
แก๊สน้ำตา แผงเหล็ก กรวยยาง เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ เป็นต้น 
 2. ควรมีหอสูงเพื่อสนับสนุนการฝึกปฏิบัติยุทธวิธี 
 3. ขอรับการสนับสนุนครูฝึกวิชามวยไทย 
 4. ขอรับการสนับสนุนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อประกอบการเรียนการสอน 
 5. ขอรับการสนับสนุนโควตาสำหรับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู ้ เช่น การฝึกอบรมใช้
เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ การใช้ระบบออกใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์ PTM เป็นต้น 
 6. ขอรับการสนับสนุนสถานที่สำหรับการละหมาดท่ีเป็นสัดส่วน 
 7. การโอนเงินสำหรับการฝึกอบรมจาก ตร. ในแต่ละหลักสูตร มีความล่าช้า 
 8. ควรปรับอัตราค่าอาหารสำหรับการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ 
 9. ควรเพ่ิมรายการอาหารและสับเปลี่ยนหมุนเวียน เพ่ือความหลากหลายทางโภชนาการ 
 10. ควรเปลี่ยนขนาดจอมอนิเตอร์ของห้องเรียนให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 
 11. ควรเพิ่มจำนวนพัดลมของห้องเรียนกองร้อยที่ 2 ให้มากขึ้น 
 12. ควรบรรจุการใช้ภาษายาวีเป็นรายวิชาเรียนเพิ่มเติม และควรจัดทำเอกสารตำราเรียน
ประกอบการเรียนการสอน  
 13. ควรสนับสนุนทุนการศึกษาเพ่ือการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี 
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๕. สรุปภาพรวมของการประเมิน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
5.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ด้านเอกสาร 20 ตัวบ่งชี้ ณ ที่ตั ้ง สำหรับการตรวจประเมิน      
เชิงประจักษ์และการสัมภาษณ์ ณ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กรกฎาคม        
พ.ศ.2565 
 
ตารางสรุปผลการประเมินในภาพรวม 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร ๔.84 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ ์ ๔.04 ดี 

ตัวบ่งชี้ในภาพรวม ๔.60 ดีมาก 

 
5.2 ผลการรับรองมาตรฐาน 
 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 ได้คะแนนทั้ง 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนของการตรวจเอกสาร 
และส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์ คือ 4.60 และคะแนนขององค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1 – 10) 
มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดไว้  
 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 จึง “ได้รับการรับรองมาตรฐาน” 
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๖. ภาพการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 

ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖4 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 

 

                                   
 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๕๐ 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 
ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 
วันที่ 4 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖5 
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๗. ภาคผนวก 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
๗.๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๙ 
1. ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร 

  
หมายเหตุ (๑) และ (๒) ต้องได้ค่าเฉลี่ย ≥ 3.๕๑ 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้
ผลการประเมินป ี63 ผลการประเมินป ี64 

คะแนน ระดับคุณภาพ คะแนน ระดับคุณภาพ 

การจัดการเรียน 
การสอน 

 

ด้านผู้เรียน     
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน ๓.๕ พอใช้ 4 ดี 

๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๓ พอใช้ 5 ดีมาก 
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และผู้ที่เกี่ยวขอ้งต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรม 

๔.๗๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก     
4. อาจารย์ประจำ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 
5. อาจารย์พิเศษ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
6. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม - - - - 
7. การจัดการศึกษาอบรมตามหลกัสูตรที่ส่วนกลางกำหนด ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอน ๕ ดีมาก 4 ดี 
9. การประเมินผู้เรียน ๔ ดี 5 ดีมาก 
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้     
10. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๑ (๑) ๔.๔๗ ดี ๔.7๗ ดีมาก 

งานวิจัย 
นวัตกรรม 
สิ่งประดิษฐ ์

ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ์     
๑1. งานวิจยั นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม ๕ ดีมาก 5 ดีมาก 
12. งานวิจยัที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ ๕ ดีมาก ๕ ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๒ ๕.๐๐ ดีมาก 5 ดีมาก 

การบริการ
วิชาการและ 

ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ด้านการบริการวชิาการ     
13. การบริการวิชาการแก่ชุมชน  ๔.๕ ดี 4.๕ ดี 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม     
14. ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย ๓ พอใช้ 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๓ ๓.๗๕ ดี 4.๗๕ ดีมาก 

การบริหารจัดการ 

ด้านการบริหารจดัการในภาพรวม     
๑5. การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) 
ไปสู่การปฏิบัติ  

๓.๕ พอใช้ ๕ ดีมาก 

16. การบริหารความเส่ียง  ๔ ดี ๔.5 ดี 
17. การจัดการความรู ้ ๔ ดี 5 ดีมาก 
18. การพัฒนาบุคลากร ๔.๕ ดี ๕ ดีมาก 
19. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ๓.๕ พอใช้ ๕ ดีมาก 
20. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ๔ ดี 5 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ ๔ ๔.๐๘ ดี ๔.91 ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินทั้ง ๔ องคป์ระกอบ ๒๐ ตัวบ่งชี้ (๒) ๔.๓๒ ดี ๔.84 ดีมาก 
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2. ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ 

 
3. ตารางสรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน คะแนน ระดับคุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีสำหรับการตรวจเอกสาร ๔.84 ดีมาก 
ตัวบ่งช้ีเชิงประจักษ ์ ๔.04 ดี 

ตัวบ่งชี้ในภาพรวม ๔.60 ดีมาก 

 
  

ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนน ระดับคุณภาพ 
หลักสูตร ๑. การสาธิตการฝึก 3.98 ด ี

สถานที ่

๒. สถานท่ีโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม ๔.07 ด ี
3. ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม ๔.03 ด ี
4. ห้องน้ำห้องส้วม ๔.02 ด ี
5. โรงนอน ๔.06 ด ี
6. โรงอาหาร ๔.๑7 ด ี

อุปกรณ์เคร่ืองช่วยฝึก 
7. สถานท่ีจัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก 3.97 ด ี
8. อุปกรณเ์ครื่องช่วยฝึก 3.93 ด ี
9. การสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ๔.22 ด ี

รวมน้ำหนักทั้ง 9 ตัวบ่งชี้ 4.04 ดี 



 

 

รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 หน้า ๕๓ 

๗.๒ รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 9 
 

   ๗.๒.1  ศิษย์ปัจจุบัน 
  1. นสต.ซอลีฮีน    เจะมะ 
  2. นสต.มามะอัสลัน    อาแวหะมะ 
  3. นสต.เชาวรินทร์    นิลพันธุ์ 
  3. นสต.ธัญพงศ์    นรสิงค ์
  5. นสต.มาริษ    อรัญ 
   

   ๗.๒.2  ครู/อาจารย์/ครูฝึก 
  1. พ.ต.ต.กุมพล    แก้วศรี    อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.9 

  2. ร.ต.อ.ปัญญาวัฒน์    บุญศรี    รอง ฯ ปนท.กอจ.ศฝร.ภ.9 
  3. ร.ต.อ.ภูริวัจน์  กาเส็ม   อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.9 
  4. ร.ต.อ.เกษม    หนูแก้ว    อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.9 
  5. ร.ต.อ.พัลลภ    โขมรัตน์   อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.9 
  6. ร.ต.อ.ธรรมจักษ์    ใสสระน้อย  ผบ.มว.ฝปค.ศฝร.ภ.9 
  7. ด.ต.สรุิยา    เพ็ญพันธ์นาค  ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 
  8. ด.ต.ฟิสตรี    มะอุเซ็ง  ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 
  9. ด.ต.จิระพัสดิ์  วรพันธ์  ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 
  10. จ.ส.ต.ภานุพันธุ์    ไชยโสม  ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.9 

 

 ๗.๒.3  ข้าราชการตำรวจสายงานสนับสนุน 
   1. พ.ต.ท.หญิง บุบผา  ศรีสาย  พยาบาล (สบ 3) ศฝร.ภ.9 
   2. พ.ต.ต.หญิง สุธรีา  สุวรรณรังษี  สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 
   3. พ.ต.ต.หญิง อิงคณิศร ปรีชาชาญ  สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 
   4. ร.ต.อ.หญิง สภุาภรณ์ เลี่ยนกัตวา  รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.9 
 



 

ฝ่ายมาตรฐานและการประกนัคณุภาพ 1 ส านกัการศกึษาและประกนัคณุภาพ 
กองบญัชาการศกึษา ส านักงานต ารวจแหง่ชาติ 

เลขที่ 100 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงุเทพมหานคร 10900 
โทร 0 2513 2085 โทรสาร 0 2513 5660 

Email : edupoliceqa1@gmail.com 
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