
๑ 

ส่วนที่ ๑ 
ข้อมูลเบือ้งต้นและสภาพการดำเนินการของหน่วยศึกษาอบรม 

๑.๑  ชื่อหน่วยศึกษาอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ 
๑.๒  สถานที่ตั้ง  เลขที่ ๕  หมู่ ๒  ถนนพหลโยธิน   ตำบลหนองยาว  อำเภอเมือง  จังหวัดสระบุรี  
๑.๓  ปีที่ให้ข้อมูล  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑.๔  ประวัติการก่อตั้ง 

    ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ เป็นหน่วยขึ้นตรงตอ่ตำรวจภูธรภาค ๑ 
โดยปรับโครงสร้างตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ 

   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๔  ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรม
ตำรวจกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ ๔  ให้จัดตั้ง กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๑  โดยให้มี
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการเช่นเดียวกับ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร  ๒ ถึง ๙  แต่
เนื่องจาก กรมตำรวจ ไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ ที่เหมาะสมได้ จึงยังมิได้ดำเนินการ 

   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๓  กรมตำรวจมีนโยบายเพิ่มอัตรากำลังพล เพื่อ
รองรับแผนพัฒนากำลังพล ในภารกิจป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว พลตำรวจโท  สุจินต์ 
อุทัยวัฒน์    ผู้บัญชาการศึกษา ในขณะนั้น พิจารณาเห็นว่าควรดำเนินการจัดตั้ง กองกำกับการ
โรงเรียนตำรวจภู ธร ๑   เพื่ อสนองนโยบาย ของกรมตำรวจ ได้ประสานกับจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา แต่ ได้ รับ แจ้ งว่ า ไม่ มี ที่ ดิ น สนั บ สนุ น  จึ งแจ้ ง ไป ยั งกรมตำรวจและ
กระทรวงมหาดไทยเพ่ือพิจารณาที่สาธารณะประโยชน์ของจังหวัดสระบุรี ซึ่งทางกรมราชทัณฑ์
ได้จองไว้เพื่อดำเนินการก่อสร้างเรือนจำ แต่ไม่สามารถสร้างได้เนื่องจากราษฎรในพื้นที่คัดค้าน 
จึงจำเป็นต้องระงับโครงการ ผลการประชุมระหว่าง จังหวัดสระบุรี สภาตำบลหนองยาว และ
กองบัญชาการศึกษา มีมติให้ใช้พ้ืนที่บริเวณ เขาหนองยาว ตำบลหนองยาว อำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี ก่อสร้าง กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ได้  กรมตำรวจจึงให้จัดตั้ง กองกำกับการ
โรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๑๐๓๒/๒๕๓๓ ลง ๒๑ สิงหาคม ๒๕๓๓ 



๒ 

 

                  

                      เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๔   กรมตำรวจมีความประสงค์จะเพ่ิมการผลิต
กำลังพล เป็นการเร่งด่วน ไม่อาจรอให้ กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ก่อสร้างจนแล้ว
เสร็จได้  จึงประสานไปยังผู้บัญชาการทหารบก ขอรับการสนับสนุนพื้นที่ ศูนย์การทหารม้า เขต 
๒ จังหวัดสระบุรี เป็นสถานที่ฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจเป็นการชั่วคราว กองทัพบก
ได้ให้การสนับสนุน ให้ใช้อาคารกองพันรบพิเศษ จำนวน ๔ อาคาร พร้อมโรงประกอบเลี้ยงเป็น
สถานที่ทำการชั่วคราวของกองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๑ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ 
จึงเปิดทำการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนพลตำรวจ รุ่นที ่๑  

                                    

      

                                   เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗  อาคารที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ จึงย้ายมา
ทำการ ฝึกอบรม ณ ที่ทำการปัจจุบันบนเขาหนองยาว เลขที่ ๕ หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองยาว อำเภอ
เมือง จังหวัดสระบุรี        เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ มีการปรับ
โครงสร้างตาม   พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ให้
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑  เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อตำรวจภูธรภาค ๑  (โดยเปลี่ยนชื่อจาก 
กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๑) ในสังกัด กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจ
แห่งชาต ิซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย                 

 

   ปี พ.ศ. ๒๕๕๒  สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ มีการปรับโครงสร้างตาม 
พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พ.ศ.๒๕๕๒ ให้ศูนย์ฝึกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๑  เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อตำรวจภูธรภาค๑จนถึงปัจจุบัน (ยกเลิกพระราช
กฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ , พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ฉบับที่ ๒ )พ.ศ.๒๕๕๑ ) 
         ปี พ.ศ. ๒๕๕๗  ศฝร.ภ.๑  ได้รับบริจาคที่ดิน  ตามโฉนดที่ดินเลขที่ 
๓๑๒๙๖  เนื้อที่ ๐ – ๑ - ๖๕  ไร่  ที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียน 
สบ.๕๓๐  และขอข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุกับสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี   
 



๓ 

        ๑.๕  ปรัชญาองค์กร ( Organization philosophy ) 
 

 “ วิชาการดี   ยุทธวิธีเดน่  เน้นคุณธรรม  นำศรัทธาสู่ประชาชน ”   
 ๑.๖  ปณิธาน ( Determination ) 
 

 ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนให้เป็นผูท้ี่มีความสามารถในวิชาชีพตำรวจ   
และเช่ียวชาญกฎหมาย   โดยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง  ยึดมั่นในคุณธรรม  ความซื่อสัตย์
สุจริตพร้อมที่จะบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน   

 ๑.๗  วิสัยทัศน์ ( Vision )  
  สรา้งตำรวจมืออาชีพ     เพ่ือความผาสุกของประชาชน  

 ๑.๘  วัตถุประสงค ์
 ๑.  ผลิตบุคลากรภายนอกเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ ให้
เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในวิชาชีพตำรวจ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย 
 ๒.  ให้บริการทางด้านวิชาการ/ฝึกอบรมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อ
เพ่ิมประสิทธิภาพของข้าราชการตำรวจ รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ร้องขอรับการสนับสนุนบุคลากรจาก
หน่วยงานให้เป็นวิทยากร 
 ๓.  ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ข้าราชการตำรวจ พนักงานราชการและลูกจ้าง ของตำรวจภูธรภาค ๑ 

๑.๙  พันธกิจ ( Mission ) 
 ๑.  บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตรตลอดจน 
ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนการสอน 
 ๒.  ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของตำรวจภูธรภาค ๑ 
 ๓.  ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
ข้าราชการตำรวจ  พนักงานราชการและลูกจ้างของตำรวจภูธรภาค ๑ 
 ๔.  ติดต่อและประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น  เพื่อ
ส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา  การรักษาความปลอดภัยของประชาชน การอำนวยความ
ยุติธรรมและการรักษาความปลอดภัยของประชาชนตามความต้องการของแต่ละพื้นที่   
  

        ๑.๑๐ อัตลักษณ์ 
 สร้างสายตรวจมืออาชีพ 

        ๑.๑๑ เอกลักษณ์ 
  ศูนย์มาตรฐานการเรียนรู้  มุ่งสู่การเป็นตำรวจมืออาชีพ  
 



๔ 

        ๑.๑๒  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 

 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ ใหก้ารฝึกอบรมแก่
ข้าราชการตำรวจหลักสูตรต่าง ๆ  ดังนี้ 
ที่ หลักสูตร วันที่ฝึกอบรม ระยะเวลา จำนวน (นาย) หมาย

เหตุ แผน สำเร็จ 
๑ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ 

ตำรวจชั้นประทวน ยศ ด.ต.อายุ 
๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตำแหน่ง
และเล่ือนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้น
สัญญาบัตรถึง ร.ต.อ.(กดต.) 

๔ ม.ค - ๒๖ มี.ค.๖๔ ๑๒ สัปดาห์  ๕๙๒ ๕๙๑ * 

๒ หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการ
ตำรวจและบุคคลภายนอกที่บรรจุ
หรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจ
ชั้นประทวน (กอป.) 

๑ เม.ย.- ๓๐ มิ.ย.๖๔ ๑๒ สัปดาห์  ๑๘๓  ๑๘๑ ** 

๓ การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาข้าราชการ
ตำรวจชั้นประทวน  ๔ สายงาน  
๓.๑หลักสูตรการป้องกันและ 
ปราบปรามอาชญากรรม 
๓.๒ สายงานการสืบสวน 
๓.๓ สายงานการจราจร 
๓.๔ สายงานธุรการและ 
กำลังพล 

๑๙ เม.ย.- ๗ พ.ค.๖๔ ๓ สัปดาห์  
 

๕๐ 
 

๕๐ 
๕๐ 
๕๐ 

 

 
 

๕๐ 
 

๕๐ 
๕๐ 
๓๓ 

*** 
 
 
 
 
 
  
 

๔ หลักสูตรสารวัตร รุ่นที่ ๒๓๘ ๕ ก.ค. - ๑๐ ก.ย.๖๔ ๖ สัปดาห์ ๕๗ ๕๗   
๕ นักเรียนนายสิบ รุ่นที่ ๑๑ ๑ ก.พ.๖๓ -๓๑ ก.ค.๖๔ ๑๘ เดือน ๕๔๔  ๕๓๙ **** 

๖ นักเรียนนายสิบ รุ่นที่ ๑๒ ๑ เม.ย.๖๔-๓๐ ก.ย.๖๕ ๑๘ เดือน ๖๙๐  - อยู่
ระหว่าง
อบรม 

                     รวมผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒,๒๖๖ ๑,๕๕๑  
 หมายเหตุ * หน่วยต้นสังกัดให้ออกจากราชการไว้ก่อน ๑ คน 
              ** ลาออก ๒ คน  
              *** หน่วยต้นสังกัด งดส่ง ๑๗ คน 
              **** ลาออก ๕ คน 
   
 



๕ 

         ๑.๑๓  ข้อมูลเกี่ยวกับครู / อาจารย์ / บุคลากร 
 

ข้อมูล 
จำนวนข้าราชการตำรวจ  

 ระดับชัน้สัญญาบัตร  ระดับชั้นประทวน  

ระดับผู้บริหาร ๓ -  
บุคลากรทำหน้าที่ครู / อาจารย์ ๒๔ -  
บุคลากรฝ่ายอำนวยการ ๑๕ ๔๑  
บุคลากรฝ่ายบริการการศึกษา ๙ ๔  
บุคลากรงานปกครองและการฝึก ๑๕ ๒๕  

รวม ๖๖ ๗๐ ๑๓๖ 
 

๑.๑๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับครู / อาจารย์ 

 
ข้อมูล 

วุฒิการศึกษา  ตำแหน่ง 
ที่ คุณวุฒิ คุณวุฒิเพ่ิมเติม สบ 

๑ 
สบ
๒ 

สบ
๓ 

สบ
๔ 

๑. พ.ต.อ.หญิง บุษบง  ธัยมาตร ศิลปศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑติ 

    √ 

๒. พ.ต.อ.ศรณรินทร์   เปลรินทร์ ครุศาสตรบัณฑิต -     √ 
๓. พ.ต.อ.หญิง นิภาภรณ ์ ดา่น

ประเสริฐ 
บริหารธรุกิจบณัฑิต ศลิปศาสตร 

มหาบัณฑติ 
    √ 

๔. พ.ต.อ.หญิง นิธนิันท ์ ชารีชมุ บริหารธรุกิจบณัฑิต -      √ 
๕. พ.ต.อ.หญิง เพลิน  หนูเล็ก ศิลปศาสตรบัณฑิต บริหารธรุกิจ

มหาบัณฑติ 
       √ 

๖. พ.ต.ท.สุรพล   ทัศนะ นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ 

    √  

๗. พ.ต.ท.จิราศกัดิ ์ นนทะแก้ว ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

    √  

 ๘. พ.ต.ท.ไพโรจน์   โกฏแก้ว นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร 
มหาบัณฑติ 

     √   

๙. พ.ต.ท.ชีวิฬ     โภคิณธณาโชต ิ รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

           -       √  

๑๐
. 

พ.ต.ท.เศรษฐศักดิ์   กตญัญ ู นิติศาสตรบัณฑติ รัฐศาสตรมหาบัณฑิต       √  

        



๖ 

 
 

 
 
 

๑๑
. 

พ.ต.ท.หญงิ ณัฎฐ์พัชร์  นาครักษ ์ ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ 

      √  

๑๒
. 

พ.ต.ท.หญงิ จารุวรรณ  ชรูาศร ี นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตร 
มหาบัณฑติ 

 √   

๑๓
. 

พ.ต.ท.หญงิ มัณฑนา  ไชยโคตร บริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 

   √   

๑๔
. 

พ.ต.ท.หญงิ สกุฤตา ภภาชลทิพย์ บริหารธรุกิจบณัฑิต บริหารธรุกิจ
มหาบัณฑติ 

   √   

๑๕
. 

พ.ต.ต.หญิง นนธนภร  ศรอีวบ ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตร 
มหาบัณฑติ 

   √   

๑๖
. 

พ.ต.ต.นรเสฏฐ ์  หยั่งถึงนพชัย บริหารธรุกิจบณัฑิต รัฐศาสตร 
มหาบัณฑติ 

   √   

๑๗
. 

พ.ต.ต.หญิง ธนมณภร  จบศร ี ครุศาสตรบัณฑิต/ 
รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑติ 

    √   

๑๘
. 

พ.ต.ต.พูน  ทัศนะ ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ 

    √   

๑๙
. 

พ.ต.ต.ธรรมรตัน ์  มินา ศิลปศาสตรบัณฑิต รัฐศาสตรมหาบัณฑิต     √   

๒๐
. 

พ.ต.ต.ธนวัฒน์    พรมขนัตรี รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต 

      √   

๒๑
. 

ร.ต.อ.ฉัตรชนก  หาญเชงิค้า วิทยาศาสตรบัณฑิต ศิลปศาสตร 
มหาบัณฑติ 

  √    

๒๒
. 

ร.ต.อ.รัชตพงศ์  อามาตย์มนตร ี รัฐประศาสนศาสตร
บัณฑิต 

รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ 

   √   

๒๓
. 

ร.ต.อ.พิทยา  เนื่องสิทธะ นิติศาสตรบัณฑิต นิติศาสตรมหาบัณฑิต   √    

๒๔
. 

ร.ต.อ.หญงิ สุภาวด ี ภูแซมศรี นิติศาสตรบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑติ 

  √    



๗ 

๑.๑๔  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร (ณ วันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔) 
 ๑.๑๔ .๑  งบประมาณ  ที่ใช้ในการดำเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบ
ดำเนินงาน จำนวนทั้งสิ้น  ๖๒,๐๕๐,๔๑๘.๒๐ บาท   โดยแบ่งเป็น 
                                     - ค่าตอบแทน       ๘,๗๙๓,๗๔๙.๑๕.- บาท 
                                     - ค่าใช้สอย          ๒๘,๖๕๔,๖๖๐.๕๕.- บาท 
                                - ค่าวัสดุ          ๒๐,๕๔๒,๗๒๘.๙๘.- บาท 
                                - ค่าสาธารณูปโภค ๔,๐๕๙,๒๗๙.๕๒.- บาท 
 

 ๑.๑๔.๒  งบลงทุน  จำนวน ๑๑,๙๙๑,๐๐๐.- บาท 
                               - โรงผลิตกระสุนปืน ๑๑,๙๙๑,๐๐๐.- บาท 
 

 ๑.๑๔.๓  สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ 

      พ้ืนที่เป็นเนินเขา มีเนื้อที่ ๔๖๔  ไร่  ๕๘ ตารางวา   
  ทิศเหนือ ติดวัดหนองขริ้น  หมู่บ้านหนองขริ้น   
  ทิศใต ้ ติดหมู่บ้านหนองยาวใต้   
  ทิศตะวันออก ติดถนนพหลโยธิน     

 ทิศตะวันตก ติดสำนักงานทางหลวงชนบทและพ้ืนที่เกษตรกรรม 
  ๑.๑๔.๔  อาคารสถานที่   
 กองร้อยฝึกอบรม  ๓  กองร้อย 

 กองร้อยฝึกอบรมพิเศษ  ๑  กองร้อย 
 อาคารเรียนรวม  ๑  อาคาร(ห้องเรียน) 
 อาคารกองกำกับการ  ๑  อาคาร 
 อาคารพลาธิการ  ๑  อาคาร 
 อาคารพยาบาล  ๑  อาคาร 
 อาคารกองรักษาการณ์  ๑  อาคาร 
 อาคารโรงอาหาร  ๒  อาคาร 
 อาคารคลังกระสุนและวัตถุระเบิด  ๑  อาคาร 
 อาคารฝึกยุทธวิธี  ๑  อาคาร                     
 อาคารโรงปืนพก (ระยะ ๒๕ หลา ๒๐ ช่องยิง) ๑  อาคาร 
 อาคารบ้านพัก ผบก.,รอง ผบก.  ๓  หลัง 
 อาคารบ้านพัก ผกก. รอง ผกก. สว. และ ผบ.ร้อย           ๘  หลัง 
 อาคารบ้านพักชั้นประทวน (แฟลต)  ๑  อาคาร 
 อาคารบ้านพักชั้นประทวน (เรือนแถว)  ๘  อาคาร  

                ลานฝึกอุทัยวัฒน์          ๑  แห่ง 
                สนามฟุตบอล          ๑  แห่ง 
                อาคารฝึกยุทธวิธี C.Q.B                                   ๑  แห่ง 
 



๘ 

                          
          ๑.๑๕  โครงสร้างองค์กร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ 

 
 
          ๑.๑๖  โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ 

  
                                
                 
 

 
  
 
    
  

 
 

  
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

 

ผบก.ศฝร.ภ.๑ 

ผกก.ฝา่ยบริการ
การศึกษา 

ผกก.ฝ่ายอำนวยการ ผกก.ฝ่ายปกครองและการฝึก 

รอง ผบก.ศฝร.ภ.
๑ 

อจ.(สบ ๔) กลุ่มงานอาจารย์ 

อจ.(สบ ๓) กลุ่มงานอาจารย์ 

อจ.(สบ๒)กลุ่มงานอาจารย์ 

รอง ผกก.ฝ่ายปกครองและ
การฝึก 

ผบ.ร้อย (สบ ๒)              
ฝ่ายปกครองและการฝึก สว.ฝ่ายบริการ

การศึกษา 

รอง ผกก.ฝ่ายอำนวยการ 

สว.ฝ่ายอำนวยการ 

รองสว.ฝ่ายอำนวยการ 
 

รอง สว.ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

ผบ.มว (สบ ๑)               
ฝ่ายปกครองและการฝึก 

รอง ผกก.ฝ่ายบริการ
การศึกษา 

อจ.(สบ ๑)กลุม่งานอาจารย ์



๙ 

๑.๑๗  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ ตระหนักถึงความสำคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษาว่าเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและได้ดำเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการประกันคุณภาพ
การศึกษา   ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVIDX-19) ทำให้การจัดกิจกรรมที่ เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เคยทำเป็นประจำต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี มีปัญหาและอุปสรรคบ้าง ก็ต้องขับเคลื่อนไป
ตามสภาพความเป็นจริง และมีการการเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก  เพื่อให้การดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของหน่วยใหม้ีประสิทธิภาพ มีกระบวนการ ดังนี้ 
                  ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพ่ือกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดำเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายนอก 
                 ๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา
และติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือสร้างความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
                 ๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วย เพื่อใช้
กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเน้นการจัดให้มีระบบและกลไกควบคุม
คุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร 
                 ๔. จัดทำรายงานประจำปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
เปิดเผยต่อสาธารณชน รวมทั้งเพ่ือรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในและภายนอก 
                 ๕. นำผลการประเมินคุณภาพ ไปจัดทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 


