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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนด ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรต ารวจ ระยะ 20 ปี 
มีประเด็นการปฏิรูป 10 ด้าน กองบัญชาการศึกษา ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก    
ในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การปฏิรูปส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประเด็นท่ี 9 ด้านการสรรหาและ
ระบบการฝึกอบรม โดยในแต่ละประเด็นการปฏิรูปจะเริ่มต้นด าเนินการพร้อมกัน ส าหรับระยะเวลา
ในการด าเนินการได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน 1 ปี (2559 – 2560) ระยะกลาง 5 ปี 
(2559 – 2564) และระยะยาว 20 ปี (2559 – 2579)               

ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) จัดท าขึ้น   
เพื่อเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรและนโยบายด้านการศึกษาและฝึกอบรมท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน 
สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ในระดับต่าง ๆ ให้ข้าราชการต ารวจได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา
รับราชการและเป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือนการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม   
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐาน
และมีความพร้อมในทุกด้าน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถ
ของบุคลากรด้านการศึกษาและฝึกอบรม ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ทุกระดับช้ัน เพื่อให้เกิดทักษะ ความช านาญ เช่ียวชาญ ในการปฏิบัติหน้าท่ี (Training Road Map) 
และยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

  กองบัญชาการศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ขอขอบคุณ ดร.นนทวัฒน์ สุขผล         
รองผู้อ านวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ธนาคารออมสิน และ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ อาจารย์ประจ า
สาขาการตลาด คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมท้ังผู้บังคับบัญชา 
ท่ีได้ให้ความรู้ แนวทาง ตลอดจนให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ และขอขอบคุณข้าราชการต ารวจ           
หน่วยศึกษาอบรมทุกท่าน ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องท่ีได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์  
ในการจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษาฉบับนี้จนเสร็จส้ินสมบูรณ์ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหน่วยงานท่ีมี
อ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาอบรมและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจจะน า 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 ฉบับนี้ไปใช้เป็นกรอบแนวทาง  
ในการขับเคล่ือนและพัฒนาการจัดการศึกษาและฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวิสัยทัศน์
ท่ีก าหนดต่อไป 

 
 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
                                                                                มกราคม 2561 
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1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
 มาตรา 54 วรรค 3 ก าหนดว่า รัฐต้องด าเนินการให้ประชาชนได้รับการศึกษา        
ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและจัดให้มีการร่วมมือกัน
ระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐมีหน้าท่ี
ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุ นให้การจัดการศึกษาดังกล่าว  มี คุณภาพและไ ด้
มาตรฐานสากล ท้ังนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจัดท าแผน   การศึกษาแห่งชาติ การด าเนินการ และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการ
ศึกษาแห่งชาติด้วย และวรรค 4 การศึกษาท้ังปวงต้องมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชาติ 
สามารถเช่ียวชาญ    ได้ตามความถนัดของตน และมีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 มีสาระส าคัญ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการ
บรรลุร่วมกัน รวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการ                 
ท่ีทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพื่อให้บรรลุ          
ซึ่งส่ิงท่ีคนไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในทุกสาขาของก าลังอ านาจ
แห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา  
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม                
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์

แนวทางการจดัท ายทุธศาสตรก์ารศึกษา ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ  
(พ.ศ.2560 - 2579) 

ส่วนที่ 1 
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ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูง             
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม   
ซึ่งยุทธศาสตร์ท่ีใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 2.1 ยุทธศาสตร์ความมั่นคง  
 2.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 2.4 ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 2.5 ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
 2.6 ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  3.1 หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 มีดังนี้  
   3.1.1 ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาต้ังแต่แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 9 เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบ
ภูมิคุ้มกัน และการบริหารจัดการความเส่ียงท่ีดีฯ 
   3.1.2 ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดี
ส าหรับคนไทย พัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและ  
เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพฯ 
  3.1.3 ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์
ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”ฯ 
  3.1.4 ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรก และเป้าหมายในระดับย่อย ลงมาฯ 
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  3.1.5 ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล  าและขับเคลื่อน
การเจริญเติบโต จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”ฯ 
   3.1.6 ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี            
ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”ฯ 
   3.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
   3.2.1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   3.2.2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
   3.2.3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   3.2.4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   3.2.5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ
ยั่งยืน 
   3.2.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
   3.2.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   3.2.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   3.2.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
   3.2.10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

4. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553 มีเจตนารมณ์ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์   
ท่ีสมบูรณ์ท้ังร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการ
ด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีมุ่งปลูกฝังจิตส านึก 
ท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข             
รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิหน้าที่ เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย ความเสมอภาค และศักดิ์ศรี            
ความเป็นมนุษย์ มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รู้จักรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ 
รวมท้ังส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย และความรู้      
อันเป็นสากล ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีความสามารถในการประกอบอาชีพ 
รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง” 
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5. แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 – 2579 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

  5.1 แนวคิดการจัดการศึกษา 
  แนวคิดการจัดการศึกษา (Conceptual Design) ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ                
ยึดหลักส าคัญในการจัดการศึกษา ประกอบด้วย หลักการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) 
หลักการจัดการศึกษาเพื่อความเท่าเทียมและท่ัวถึง ( Inclusive Education) หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) และหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของสังคม           
(All for Education) อีกทั้งยึดตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals : SDGs 2030) ประเด็นภายในประเทศ (Local Issues) อาทิ คุณภาพของคนทุกช่วงวัย           
การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากรของประเทศ ความเหล่ือมล้ าของการกระจายรายได้ และวิกฤต
ด้านส่ิงแวดล้อม โดยน ายุทธศาสตร์ชาติ (National Strategy) มาเป็นกรอบความคิดส าคัญในการ
จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ 
  5.2 วิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนการศึกษาแห่งชาติ ก าหนดไว้ดังนี้ “คนไทยทุกคน
ได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ             
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” มีวัตถุประสงค์
ในการจัดการศึกษา 4 ประการ คือ  
   5.2.1 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
   5.2.2 เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นพลเมืองดี มีคุณลักษณะทักษะและสมรรถนะ           
ท่ีสอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
และยุทธศาสตร์ชาติ  
   5.2.3 เพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ และคุณธรรมจริยธรรม            
รู้รักสามัคคี และร่วมมือผนึกก าลังมุ่งสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  
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   5.2.4 เพื่อน าประเทศไทยก้าวข้ามกับดักประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง และความ
เหล่ือมล้ าภายในประเทศลดลง  

 แผนการศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์
หลักท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้แผนการศึกษาแห่งชาติบรรลุเป้าหมายตามจุดมุ่งหมาย 
วิสัยทัศน์ และแนวคิดการจัดการศึกษา ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความม่ันคงของสังคมและประเทศชาติ มีเป้าหมาย 
คือ 1. คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 2. คนทุกช่วงวัยในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดน
ภาคใต้และพื้นท่ีพิเศษ ได้รับการศึกษาและเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ และ 3. คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษา 
การดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาก าลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสร้าง         
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีเป้าหมาย คือ 1. ก าลังคนมีทักษะท่ีส าคัญจ าเป็นและ
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ        
2. สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศ          
เฉพาะด้าน และ 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและ
มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพทุกช่วงวัย และการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
มีเป้าหมาย คือ 1. ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะคุณลักษณะ    
ท่ีจ าเป็นในศตวรรษที่ 21 2. คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามรถ และสมรรถนะตามมาตรฐาน
การศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ 3 . สถานศึกษาทุกระดับ
การศึกษาสามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน              
4. แหล่งเรียนรู้ ส่ือต าราเรียน นวัตกรรม และส่ือการเรียนรู้มีคุณภาพและมาตรฐาน และประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จ ากัดเวลาและสถานท่ี 5. ระบบและกลไกการวัด การติดตาม และประเมินผล
มีประสิทธิภาพ 6. ระบบการผลิตครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้มาตรฐานระดับสากล 
และ 7. ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา           
มีเป้าหมาย คือ 1. ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพ  
2. การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาส าหรับคนทุกช่วงวัย และ 3. ระบบ
ข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาท่ีครอบคลุม ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน เพื่อการวางแผน             
การบริหารจัดการศึกษา การติดตามประเมิน และรายงานผล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การจัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม            
มีเป้าหมาย คือ 1. คนทุกช่วงวัย มีจิตส านึกรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน าแนวคิด        
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 2. หลักสูตร แหล่งเรียนรู้ และส่ือการเรียนรู้           
ท่ีส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คุณธรรม จริยธรรม และการน าแนวคิดตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ และ 3. การวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 
ด้านการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบริหารจัดการศึกษา มีเป้าหมาย 
คือ 1. โครงสร้าง บทบาท และระบบการบริหารจัดการการศึกษามีความคล่องตัว ชัดเจน และสามารถ
ตรวจสอบได้ 2. ระบบการบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลส่งผลต่อคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษา 3. ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและพื้นท่ี 4. กฎหมายและรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางการศึกษารองรับ
ลักษณะท่ีแตกต่างกันของผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการก าลังแรงงานของประเทศ  และ      
5. ระบบบริหารงานบุคคลของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีความเป็นธรรม สร้างขวัญ
ก าลังใจ และส่งเสริมให้ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มตามศักยภาพ 

6. ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2555 – 2564 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นต ารวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุก
ของประชาชน” ต ารวจมืออาชีพ ต้องเป็นข้าราชการต ารวจท่ีมีความรู้ ความสามารถ รู้ลึก รู้รอบ รู้จริง 
ในงานท่ีท าและต้องเป็นคนดีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ซื่อตรง อดทน เสียสละ ต้องขยัน และมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ส่ิงส าคัญท่ีสุดต้องตระหนักเสมอว่า เป้าหมายการท างานของต ารวจคือความผาสุก
ของประชาชน โดยจะใช้ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติเป็นทิศทางการปฏิบัติงานและพัฒนา
องค์การ เพื่อผลักดันส านักงานต ารวจแห่งชาติ บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ให้ได้               
ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ คือ  
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนอง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบสนอง             
ต่อภารกิจตามนโยบายรัฐบาล เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมท่ีสร้าง             
ความเดือดร้อนแก่ประชาชน ปรับปรุงพัฒนาระบบงานและกระบวนงานน าระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
และเหมาะสมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานต ารวจให้โปร่งใส มีมาตรฐาน โดยพัฒนาระบบการติดตาม
ตรวจสอบการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอกองค์การ น ามาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบมาบังคับใช้ มุ่งมั่นท างานเพื่อภาพลักษณ์ของต ารวจ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
และพัฒนาคุณธรรมให้บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใส ปรับทัศนคติ และวิธีการ
ท างาน เพิ่มขีดความสามารถของสถานีต ารวจ น าประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ก าหนดมาตรฐานและ
ปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนกระบวนงานและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของสถานีต ารวจ และงานบริการ
ประชาชน พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก าหนด พัฒนา
งานตรวจสอบภายใน จัดหาครุภัณฑ์ ยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีทันสมัย พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มีความถูกต้องครบถ้วน ให้เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจ 
โดยส่งเสริมให้ประชาชนเครือข่ายภาครัฐ และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมยกย่อง เชิดชูเกียรติและหรือ
ให้รางวัลตอบแทนคุณความดีแก่ประชาชน เครือข่ายท่ีเข้ามามีส่วนร่วม บูรณาการกลไกท้ังภายใน
และภายนอกให้มีการเช่ือมโยงการด าเนินงาน รวมท้ังปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ ค าสั่ง            
และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและเอกชน 
รวมท้ังการปรับโครงสร้างหน่วยงานและระบบต าแหน่งให้สอดคล้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร โดยการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลงาน 
พัฒนาระบบการจัดท าแผนงาน งบประมาณ ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน      
การสร้างบรรยากาศวัฒนธรรมให้เอื้อต่อการปฏิบัติงาน วางระบบการจัดสวัสดิการ ระบบการบริหาร       
งานบุคคล ให้มีความเจริญก้าวหน้า ยึดหลักสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ ส่งเสริมการพัฒนา
สมรรถภาพทางกายและจิตใจ สร้างจิตส านึกการอุทิศตนในการท างาน การใช้งบประมาณและ
ทรัพย์สินของทางราชการ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านยุทธศาสตร์ ด้านงบประมาณ            
ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการตรวจราชการ ก าหนดแผนการจัดหา
ทดแทนสถานท่ีท าการ บ้านพัก ยุทโธปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบัติ
หน้าท่ี การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมทุกระดับให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ รวมท้ังการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ   

7. ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการต ารวจระยะ 20 ปี ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
   ยุทธศาสตร์การปฏิรูปองค์กรต ารวจระยะ 20 ปี ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้ก าหนด
ประเด็นการปฏิรูปไว้ 10 ประเด็น ดังนี้  
   7.1 ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลและเส้นทางการเจริญเติบโต  
  7.2 การกระจายอ านาจและการบริหารงานต ารวจ  
  7.3 ปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย  
  7.4 ค่าตอบแทนและสวัสดิการเพื่อด ารงชีพอย่างมีศักดิ์ศรี  
  7.5 อุปกรณ์ประจ ากาย อุปกรณ์ประจ าหน่วย 
  7.6 การป้องกันการทุจริตคอรัปช่ัน  
  7.7 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่น  
  7.8 การจัดระบบนิติวิทยาศาสตร์  
  7.9 การสรรหาและระบบการฝึกอบรม  
  7.10 การถ่ายโอนภารกิจ 

  โดยแต่ละประเด็นการปฏิรูปจะเริ่มต้นด าเนินการพร้อมกัน ได้แบ่งออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะเร่งด่วน 1 ปี (2559 – 2560) ระยะกลาง 5 ปี (2559 – 2564) และระยะยาว 20 ปี 
(2559 – 2579) และมีกรอบแนวทางการขับเคล่ือนการปฏิรูปด้านการสรรหาและระบบการฝึกอบรม 
ดังนี้ 
  1. ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกบุคคล วัดทัศนคติ ค่านิยมท่ีสอดคล้องกับอาชีพ
ต ารวจ 
  2. เพิ่มสัดส่วนงบประมาณการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี 
  3. ต้ังสถาบันการฝึกอบรมเฉพาะด้าน ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมด้านงานป้องกันปราบปราม 
ด้านสืบสวน สอบสวน ด้านจราจร ศูนย์ฝึกอบรมงานอ านวยการในสายงานต่าง ๆ (งานก าลังพล 
งานการข่าว งานยุทธศาสตร์ งานงบประมาณและการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยี              
งานพิสูจน์หลักฐาน/วิทยาการต ารวจ เป็นต้น) 
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 4. จัดระบบการฝึกอบรมให้ครอบคลุมทุกสายงานและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย               
ให้ข้าราชการต ารวจทุกนายทุกสายงาน ได้รับการฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลารับราชการต ารวจ 

8. การปฏิรูปองค์กรต ารวจ 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้พิจารณาเพื่อด าเนินการปฏิรูปองค์กรต ารวจ โดยน านโยบาย
ข้อคิดเห็น และข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องมาใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ ดังนี้ 
  8.1 นโยบายของนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประยุทธ  จันทร์โอชา) ซึ่งส่ังการในวาระต่าง ๆ 
รวมท้ังข้อส่ังการในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 และการมอบนโยบาย
เกี่ยวกับการปฏิรูปต ารวจในการตรวจเย่ียม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ เมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2559 
  8.2 นโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ซึ่งส่ังการในวาระต่าง ๆ 
การประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะท่ี 5 คณะกรรมการ
ขับเคล่ือนและปฏิรูปด้านความมั่นคงฯ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนงานด้านความมั่นคงฯ 
การประชุมคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง  
  8.3 กรอบยุทธศาสตร์ประเทศระยะ 20 ปี ซึ่งก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่            
การเป็น “ประเทศท่ีมั่นคง ประชาชนท่ีมั่งค่ัง อย่างยั่งยืน” 
  8.4 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 258 – 260 
  8.5 ข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปกิจการต ารวจของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
(สปท.) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) 
  8.6 ความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังผลการศึกษาทางวิชาการ การวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง
กับการพัฒนางานต ารวจ การก าหนดแนวทางการปฏิรูปองค์กรต ารวจครั้งนี้ มาจากประสบการณ์ 
การปฏิบัติหน้าที่ของต ารวจในพื้นที่จริง โดยค านึงถึงปัญหาข้อขัดข้องที่เกิดในการบริหารงาน               
การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมาย การรักษาความสงบเรียบร้อยและการให้บริการในพื้นที่ ประเด็น  
การปฏิรูปองค์กรต ารวจแบ่งเป็น 6 ด้าน ดังนี้  
   8.6.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   8.6.2 การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง  
   8.6.3 งานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย  
   8.6.4 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (อาสาสมัครต ารวจบ้าน)  
   8.6.5 การตรวจสอบและก ากับการปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
   8.6.6 การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัย
ท้ังนี้ เป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจให้สามารถพร้อมรับการ
เปล่ียนแปลงในทุกด้าน  
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ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีค าส่ังท่ี ๗๑๙/๒๕๕๓ ลงวันท่ี ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓     

ให้ใช้ “ยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๙)” เป็นกรอบทิศทาง  
การพัฒนาการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติมีระยะเวลา ๖ ปี ประกอบด้วยยุทธศาสตร์
หลัก ๘ ด้าน คือ ด้านนโยบายการบริหารทรัพยากรทางการศึกษาของส านักงานต ารวจแห่งชาติ    
ด้านมาตรฐาน/คุณภาพ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาอบรม ด้านการพัฒนา
สถานศึกษาอบรม แหล่งเรียนรู้ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ด้านการพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากร
ทางการศึกษา ด้านการพัฒนาองค์ความรู้ในวิชาชีพต ารวจด้านมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษา และด้านการจัดองค์การด้านการศึกษา และผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อนุมัติหลักการ  
ให้ปรับยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ จาก 8 ยุทธศาสตร์ เป็น 4 ยุทธศาสตร์       
เพื่อมิให้เกิดความซับซ้อน และมีความชัดเจน เนื่องจากได้น าเรื่องย่อย ๆ มาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ 
ท าให้เป้าประสงค์ กลยุทธ์/แนวทางการด าเนินการ เกิดความซ้ าซ้อนในเรื่องนั้น ๆ ส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ จึงได้มีประกาศลงวันท่ี 27 กันยายน 2555 เรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ (พ.ศ.2555 - 2559) (ฉบับปรับปรุง) ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
น า “ยุทธศาสตร์การศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2555 - 2559) (ฉบับปรับปรุง)” ไปใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานด้านการศึกษาอบรม พร้อมท้ังจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับ 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์หลัก 4 ด้าน คือ สร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารการศึกษาส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ สร้างคุณค่าของหน่วยงานด้านการศึกษาส านักงานต ารวจแห่งชาติ การสร้างเครือข่าย
หรือการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย และใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่พัฒนาการศึกษาของต ารวจ 

 ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2554 – 2559) (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ.2555) ได้ส้ินสุดในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดย กองบัญชาการศึกษา
เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบหลัก จึงได้จัดท า ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
(พ.ศ.2560 – 2579) ขึ้น โดยจัดสัมมนาข้าราชการต ารวจที่รับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และ            
งานการฝึกอบรม ระดับผู้ก ากับการ - รองสารวัตร จากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 72 คน เมื่อวันท่ี               
5 - 7 กรกฎาคม พ.ศ.2559 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก การสัมมนาครั้งนี้
ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีส่วนร่วมวิเคราะห์ปัจจัยทางยุทธศาสตร์ และระดมความคิดเห็นในการจัดท า  
ยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ท าให้ได้แนวทางและข้อมูลมาจัดท าร่างยุทธศาสตร์การศึกษาฯ จากนั้น
กองบัญชาการศึกษา ได้จัดสัมมนาข้าราชการต ารวจท่ีรับผิดชอบงานด้านยุทธศาสตร์และงานการฝึกอบรม 
ระดับรองผู้บังคับการ - รองสารวัตร จากหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 104 คน อีกครั้ง เมื่อวันท่ี 9 - 11 
สิงหาคม พ.ศ.2560 ณ ภูเขางามรีสอร์ท อ าเภอเมือง จังหวัดนครนายก เพื่อระดมความคิดเห็นและ
ร่วมกันพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การศึกษาฯ  ให้มีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ส่วนที่ 2 

ความเปน็มา 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแห่งชาติ         
พ.ศ.2560 – 2579 ยุทธศาสตร์ ตร. (พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การปฏิรูปต ารวจระยะ 
20 ปี ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ และการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ)  
รวมท้ังยุทธศาสตร์และแผนอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง สามารถสังเคราะห์เป็น 4 ยุทธศาสตร์ คือ  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อม            
ในทุกด้าน  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคลากรด้านการศึกษาอบรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความช านาญ เช่ียวชาญ ในการปฏิบัติหน้าท่ี (Training Road Map) 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สามารถน ามาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการ  
  ท้ังนี้ หน่วยงานด้านการศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะใช้ยุทธศาสตร์
การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สามารถขับเคล่ือนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น  
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder แบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม ดังนี้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1. ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และหน่วยงานก ากับดูแลการพัฒนาบุคลากร   
 ค านิยาม ผู้บริหารหรือหน่วยงานท่ีก าหนดนโยบายและแนวทางการพัฒนาบุคลากร ได้แก่ 
ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม กองบัญชาการศึกษา 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการต ารวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการนโยบายต ารวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.)  
คณะอนุกรรมการข้าราชการต ารวจ (อ.ก.ตร.) รวมถึงหน่วยงานก ากับภายนอก อาทิ ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นต้น 
  ความต้องการและความคาดหวัง ข้าราชการต ารวจเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลงและ         
มีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นท่ีเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชน มีทักษะความช านาญ 
สามารถลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงได้รับการพัฒนาตามแนวทา งที่หน่วยงาน          
ก ากับและดูแลก าหนด 

2. ข้าราชการต ารวจ  
  ค านิยาม บุคลากรท่ีเข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม ได้แก่ ผู้บริหารและข้าราชการต ารวจ 
ทุกระดับช้ัน นักเรียนนายร้อยต ารวจ ผู้ท่ีได้รับการบรรจุหรือโอนเข้ารับราชการต ารวจ นักเรียนนายสิบ
ต ารวจ นักเรียนพยาบาลต ารวจ นักเรียนผู้ช่วยพยาบาลต ารวจ และลูกจ้างประจ า  
  ความต้องการและความคาดหวัง มีขีดความสามารถ (Capability) สูงในการบริหาร
จัดการและปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยผ่านกระบวนการพัฒนา
บุคลากร การจัดการองค์ความรู้ภายใต้สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ท่ีทันสมัยและมีมาตรฐานระดับ
สากล 
 

 
 

ค านิยาม ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder 
 



ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕60 - ๒๕7๙) 

 

0 
 

 12 

3. กลุ่มงานอาจารย์  
  ค านิยาม บุคลากรท าหน้าท่ีให้ความรู้ ได้แก่ ครู และ อาจารย์  
  ความต้องการและความคาดหวัง ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ 
(Capability) อย่างต่อเนื่องให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลง ด้วยการสนับสนุนทุกรูปแบบ 
เช่น การให้ทุนวิจัย พัฒนาการฝึกอบรม ทุนการศึกษา การศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ 
รวมถึงมีเครื่องมือและเทคโนโลยี ส่ือการเรียนการสอน สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

4. บุคลากรทางการศึกษา  
  ค านิยาม ข้าราชการต ารวจในสังกัด กองบัญชาการศึกษา โรงเรียนนายร้อยต ารวจ  
วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม  
  ความต้องการและความคาดหวัง บุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริม สนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถ (Capability) อย่างต่อเนื่องให้เป็นมืออาชีพ ทันต่อการเปล่ียนแปลง     
ด้วยการสนับสนุนผ่านช่องทางการเรียนรู้ทุกรูปแบบในหลักสูตรที่ส าคัญ เช่น การวางแผนและ             
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเชิงกลยุทธ์ กระบวนการพัฒนาและฝึกอบรม การจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล และการจัดการความรู้ รวมถึงเครื่องมือ เทคโนโลยี นวัตกรรมการพัฒนาบุคลกร
แนวใหม่ 

5. หน่วยงานพันธมิตร  
  ค านิยาม หน่วยงานท่ีสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านความรู้และทักษะในงานท่ีเกี่ยวข้อง 
เช่น กระทรวงศึกษาธิการ ศาล การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) กระทรวงการต่างประเทศ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) หรือ สมศ.  และ สถาบันการศึกษา เป็นต้น 
  ความต้องการและความคาดหวัง ให้กองบัญชาการศึกษา และหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
ด้านการศึกษาและฝึกอบรม เป็นหน่วยงานท่ีมีส่ิงอ านวยความสะดวก เช่น ห้องเรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย 
โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องช่วยฝึกท่ีทันสมัย รวมถึงผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม มีระเบียบวินัยและ          
ใฝ่เรียนรู้ และเมื่อส าเร็จการศึกษาและฝึกอบรมไปแล้วสามารถออกไปปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ 
และมีประสิทธิภาพ 

 6. ประชาชน  
  ค านิยาม ประชาชนทั่วไป และให้หมายความรวมถึงชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามา            
ในประเทศไทย 
  ความต้องการและความคาดหวัง ข้าราชการต ารวจมีความเป็นมืออาชีพ มีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นท่ีเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชน สามารถบังคับใช้กฎหมายช่วยเหลือและให้บริการ           
ท่ีมีคุณภาพด้วยความเสมอภาคโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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1. จุดแข็ง (Strengths) 
 1.1 ข้าราชการต ารวจเป็นผู้มีระเบียบวินัย สามารถปรับตัวได้ทุกสถานการณ์  
 1.2 ครู อาจารย์ มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ และองค์ความรู้เฉพาะทาง ( Tacit 
Knowledge) และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
 1.3 ข้าราชการต ารวจมีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและประสบการณ์การท างาน  
 1.4 หลักสูตรการเรียนการสอนส าหรับพัฒนาข้าราชการต ารวจเฉพาะทางมีความหลากหลายและ
ทันต่อสถานการณ์ 
 1.5 มีการก าหนดคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งด้านเฉพาะทาง ท าให้เกิดผู้เช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ 
 1.6 สถานฝึกอบรมและบุคลากรทางการศึกษามีความครอบคลุมท่ัวทุกภูมิภาค 
 1.7 มีค่านิยมร่วม (Shared Value) และวัฒนธรรมองค์กร 
 1.8 ข้าราชการต ารวจมีความสามัคคีและท างานเป็นทีม 
 1.9 มีระบบการตรวจสอบ ประเมิน และการประกันคุณภาพการศึกษามีมาตรฐาน 
 1.10 บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม 

2. จุดอ่อน (Weaknesses) 
 2.1 ข้าราชการต ารวจรุ่นอาวุโสและรุ่นใหม่มีช่องว่างระหว่างวัย (Generation Gap) มาก 
 2.2 การถ่ายทอดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติจริ งยังไม่ครอบคลุม
ท่ัวถึง  
 2.3 การรับรู้และการตระหนักในระบบด้วยหลักธรรมาภิบาลยังไม่ชัดเจน และไม่ถู กบังคับใช้ 
อย่างจริงจัง  
 2.4 ผู้บริหารขาดภาวะการน าองค์กร (Leadership) และไม่ปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลง 
รวมถึงความตระหนักในความส าคัญของหน่วยการศึกษาและฝึกอบรม 
 2.5 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (Human Resource Management) ยังไม่บูรณาการ           
ไปในทิศทางเดียวกัน 
 2.6 บุคลากรทางการศึกษาขาดทักษะและประสบการณ์ในการเป็นนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล       
มืออาชีพ และความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาและฝึกอบรม  
 2.7 ครู อาจารย์มาจากสายงานต่าง ๆ ขาดทักษะความรู้และยุทธวิธีใหม่ ๆ ท่ีทันต่อโลกและ
สถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง  
 2.8 อาคารสถานท่ีและหน่วยฝึกอบรมขาดการปรับปรุงและพัฒนาให้ทันสมัย และพร้อมต่อการ
พัฒนาบุคลากร  
 2.9 ขาดการวางแผนการพัฒนาบุคลากรตามระดับต าแหน่ง (Training Roadmap) ระยะยาว
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
 2.10 ขาดการพัฒนาเครื่องมือและวิธีการในการประเมิน การวัดผล การติดตามผล การพัฒนา
และการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ  
 2.11 การพัฒนาและฝึกอบรมข้าราชการต ารวจไม่ท่ัวถึงและขาดความต่อเนื่อง 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านทรัพยากรบุคคล (HR SWOT Analysis) 
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 2.12 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นระบบและ
น ามาใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการต ารวจ  
 2.13 ขาดระบบการบริหารการเรียนรู้ การถ่ายโอนและการแลกเปล่ียน การจัดเก็บรวบรวม          
องค์ความรู้ท่ีส าคัญอย่างเป็นระบบ  
 2.14 โครงสร้าง กระบวนการท างาน หน้าท่ีความรับผิดชอบ และความไม่ชัดเจนของการมอบหมาย
ภารกิจของหน่วยงานกองบัญชาการศึกษา และศูนย์ฝึกอบรม 

3. โอกาส (Opportunities) 
 3.1 มีภาคีเครือข่าย/พันธมิตรจากหน่วยงานภายในและภายนอกท่ีสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
ในการพัฒนาข้าราชการต ารวจ  
 3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ 12 สนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ
ทรัพยากรมนุษย์ และนโยบายของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีมีต่อการการปฏิรูปองค์กรต ารวจ         
ในด้านท่ี ๑ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์” 
 3.3 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบสนองต่อการเรียนรู้ 
 3.4 องค์กรวิชาชีพเฉพาะทาง/มาตรฐานวิชาชีพเฉพาะทาง มีนโยบายส่งเสริมหน่วยงานของรัฐ
และเอกชนให้มีระบบการบริหารจัดการทุกรูปแบบท่ีเป็นมาตรฐานสากล 
 3.5 การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท าให้มีโอกาสท าข้อตกลงความร่วมมือเผยแพร่ความรู้
ประสบการณ์และแลกเปล่ียนความรู้กับต่างประเทศมากขึ้น 

4. อุปสรรค (Threats) 
 4.1 ลักษณะขององค์กรท่ีมีระดับการบังคับบัญชาหลายระดับช้ันเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติ  
 4.2 หน่วยงานท่ีเป็นสถานศึกษาในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีต้นสังกัดท่ีมิใช่หน่วยศึกษา
อบรม ส่งผลให้การด าเนินงานด้านการศึกษาและฝึกอบรมไม่เป็นแนวทางเดียวกัน 
 4.3 ระบบราชการมีวัฒนธรรมองค์กรท่ียากต่อการเปล่ียนแปลงและพัฒนาตนเอง 
 4.4 เทคโนโลยีสารสนเทศเปล่ียนแปลงพัฒนาอย่างรวดเร็ว ท าให้ไม่สามารถจัดหาหรือบริหารจัดการ 
หรือน ามาประยุกต์ใช้ในการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 4.5 ปัจจุบันประชาชนมองถึงคุณภาพต ารวจในลักษณะของความไม่เช่ือมั่นในความรู้ความสามารถ         
ในการปฏิบัติหน้าท่ีภายใต้หลักนิติธรรม 
 4.6 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง สัมพันธภาพและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน/ภาคี
เครือข่าย/พันธมิตร  
 4.7 ปัญหายาเสพติด การก่อการร้ายภายในประเทศและข้ามชาติ รูปแบบการก่อการร้ายใหม่ ๆ 
ท่ีเกิดขึ้นในระดับภูมิภาค และระดับโลก 
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1. มีเครื่องมือในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการต ารวจอย่างเป็นระบบ 
2. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารการเรียนรู้ การถ่ายโอนความรู้  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้             
การจัดเก็บองค์ความรู้ และมีการสร้างบรรยากาศในการพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม 
3. มีระบบการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมครู อาจารย์ ให้มีขีดความสามารถตามมาตรฐานสากล 
4. มีระบบการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินและวัดผลการพัฒนาท่ีมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
5. มีระบบการบริหารจัดการ และกลไกในการยกระดับระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
6. มีศูนย์ฝึกอบรมและเทคโนโลยีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยครบวงจร สามารถส่งเสริมและ       
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
7. พัฒนาขีดความสามารถและยกระดับบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นมืออาชีพ  
 
 
 
 
1. ครู อาจารย์ มีความเช่ียวชาญ และประสบการณ์เฉพาะทาง สามารถเป็นผู้น าในการเรียนรู้และ
เปล่ียนแปลงข้าราชการต ารวจใหม้ีขีดความสามารถสูง 
2. มีศูนย์ฝึกอบรมท่ีพร้อมต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาข้าราชการต ารวจให้ทันต่อความต้องการ 
ของภาครัฐและภาคประชาชน 
3. ข้าราชการต ารวจมีวินัย ท างานเป็นทีม และพร้อมรับการปรับตัวและเปล่ียนแปลงในทุกสถานการณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ Strategic Challenge 
 

ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  Strategic Advantage 
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 เป็นสถาบันพัฒนาข้าราชการต ารวจเชิงยุทธศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยี       
การเรียนรู้ องค์ความรู้ ภูมิปัญญา และนวัตกรรมด้านวิชาชีพต ารวจ ตามมาตรฐานสากลในระดับ
ภูมิภาคเอเซียน 
 

 
 

 1. พัฒนาศูนย์ฝึกอบรมให้มีความทันสมัย มีความพร้อมท้ังอาคารสถานท่ี เครื่องช่วยฝึก 
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ในระดับมาตรฐานสากล 
 2. พัฒนา ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเช่ียวชาญและขีดความสามารถ
เฉพาะทาง 
 3. พัฒนาระบบการบริหารหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินและวัดผล การพัฒนา
ท่ีตอบสนองยุทธศาสตร์องค์กร รวมถึงความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 
 4. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็นศูนย์กลางการแลกเปล่ียน ถ่ายโอน 
รวบรวมจัดเก็บองค์ความรู้ท่ีส าคัญ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล 
 
 
 
 พ.ศ.2560 – 2564 เป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรครบวงจรด้วยเทคโนโลยีการเรียนรู้        
มีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนองค์ความรู้ ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม วิจัยและพัฒนา  
รวมถึงครู อาจารย์ และหลักสูตรการเรียนการสอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล  
 พ.ศ.2565 – 2569 เป็นหน่วยงานท่ีได้รับมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา  
ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการเรียนรู้ และการพัฒนาข้าราชการต ารวจทุกระดับ  
อยู่ในระดับแนวหน้าเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกันของประเทศ  
 พ.ศ.2570 – 2574 เป็นหน่วยงานท่ียกระดับมาตรฐานการประกันคุณภาพและการพัฒนา
ข้าราชการต ารวจอยู่ในระดับแนวหน้าเทียบกับองค์กรในระดับเดียวกันของอาเซียน 
 พ.ศ.2575 – 2579 เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ และต้นแบบในการพัฒนาข้าราชการ
ต ารวจท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) ในระดับอาเซียน

 

วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกิจ (Mission)  และเป้าประสงค์ เชิ งยุทธศาสตร์  (Strategic 
Objective) 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

พันธกิจ  (Mission) 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objective) 
 

ส่วนที่ 3 
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  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้านการศึกษาและฝึกอบรมหลายหน่วยงาน 
สามารถแยกเป็นหน่วยฝึกอบรมหลัก ได้แก่ โรงเรียนนายร้อยต ารวจ กองบัญชาการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม
ต ารวจภูธรภาค 1 – 9 กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยฝึกอบรมเฉพาะด้าน 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1. หน่วยฝึกอบรมกลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน ได้แก่ ส านักงานก าลังพล 
ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ ส านักงบประมาณและการเงิน ส านักงานส่งก าลังบ ารุง และส านักงาน
กฎหมายและคดี 2. หน่วยฝึกอบรมกลุ่มงานเทคนิค ได้แก่ กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง  
กองบัญชาการต ารวจท่องเที่ยว กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการ
ต ารวจสันติบาล ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ ส านักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร วิทยาลัยพยาบาลต ารวจ กองบินต ารวจ ส านักงานเลขานุการต ารวจ
แห่งชาติ กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ และกองบังคับการต ารวจจราจร 

  หลายปีท่ีผ่านมา หน่วยฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ โดยเฉพาะหน่วยฝึกอบรมหลัก
ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้รับการพัฒนาด้านอาคารสถานท่ี อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกได้แก่ สนามยิงปืน 
ห้องเรียนเสมือนจริง อาคารฝึกยุทธวิธี สนามกีฬา โรงฝึกกีฬา อาวุธปืน/กระสุนปืน ยานพาหนะ           
เป็นต้น ส่ิงท่ีมีอยู่มีสภาพทรุดโทรมและล้าสมัยไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง อาคารหรือ
อุปกรณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกและสร้างสมรรถนะหลายรายการยังไม่เคยมีในสถานฝึกอบรมบางแห่ง
ของส านักงานต ารวจแห่งชาติมาก่อน เช่น สนามยิงปืน อาคารฝึกทางยุทธวิธี อาคารกีฬา หอสูง เป็นต้น 

   ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องสร้างและพัฒนา              
ให้หน่วยฝึกอบรมมีความพร้อมทั้งอาคารสถานที่ อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่ทันสมัยและเพียงพอ               
ต่อการฝึกอบรม มีนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีมีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล เพื่อรองรับการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์และ
เครื่องช่วยฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และมีความพร้อมเพื่อรองรับ        
การฝึกอบรม  
  เป้าหมาย พัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมเพื ่อรองรับ                  
การฝึกอบรม 

  มี 1 กลยุทธ์ 1 แผนงาน และ 3 โครงการ ดังนี  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกอบรม
ของศูนย์ฝึกอบรม ให้มีมาตรฐาน ทันสมัย และมีความพร้อมเพื่อรองรับการฝึกอบรม  

 

ยุทธศาสตรก์ารศกึษา ส านกังานต ารวจแหง่ชาติ (พ.ศ.2560 - 2579) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมในทุกด้าน 

ส่วนที่ 4 
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  แผนงานที่ 1 พัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมเพื่อรองรับ         
การฝึกอบรม 
  1. โครงการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ีหน่วยฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  2. โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์และเครื่องช่วยฝึกอบรมของหน่วยฝึกอบรม 
  3. โครงการประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยฝึกอบรม  
 
 
 
 

 

  การฝึกอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ แบ่งเป็น Pre - service training และ       
In - service training โดย Pre - service training เป็นการเตรียมก าลังพลให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีตามต าแหน่งหน้าท่ีท่ีได้รับการบรรจุ ได้แก่ การผลิตข้าราชการต ารวจชั้นประทวน  
(หลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ) การผลิตข้าราชการต ารวจชั้นสัญญาบัตร (หลักสูตรนักเรียน             
นายร้อยต ารวจ) ฯลฯ และ In - service training เป็นการฝึกอบรมเพื่อทบทวนและเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ี ได้แก่ การฝึกอบรมเพื่อเล่ือนระดับต าแหน่ง (Pre promotion 
training) การฝึกอบรมส าหรับสายปฏิบัติการ (Operation training) การฝึกอบรมส าหรับกลุ่มงาน
อ านวยการและสนับสนุน (Staff training) การฝึกอบรมส าหรับกลุ่มงานเทคนิค (Specialist Training) 
และการฝึกอบรมบุคลากรหน่วยงานด้านการศึกษาอบรม 

  จากการปฏิรูปองค์กรต ารวจ ด้านการปฏิรูปการผลิตข้าราชการต ารวจ จ าเป็นต้องมี  
การก าหนดคุณลักษณะของข้าราชการต ารวจ (ต ารวจมืออาชีพ) ท่ีเหมาะสมกับการปฏิบัติภารกิจ
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและให้บริการแก่ประชาชน ตามคุณลักษณะหลัก 5 ประการ ได้แก่ 
กฎหมาย วิชาการต ารวจ ยุทธวิธีต ารวจ ด้านสังคมคุณธรรมและจริยธรรม และสมรรถภาพทางร่างกาย 
และได้ก าหนดหัวข้อวิชาการฝึกอบรมเพื่อพัฒนานักบริหารให้มีคุณลักษณะ 5 ด้าน ของการเป็น       
ผู้บริหารงานต ารวจ ได้แก่ นักบริหาร นักปกครอง นักพัฒนา นักประสานงาน นักปฏิบัติ แต่ท่ีผ่านมา
การพัฒนาข้าราชการต ารวจทุกระดับยังขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรท่ีมีอยู่เป็นหลักสูตร        
ท่ีเป็นเงื่อนไขส าหรับการเล่ือนต าแหน่ง ซึ่งยังไม่ครอบคลุมข้าราชการต ารวจในแต่ละระดับ ได้แก่
ข้าราชการต ารวจชั้นประทวน นอกจากนี้หลักสูตรที่มีอยู่แล้วเนื้อหาวิชายังไม่สอดรับกับการ
ปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

  ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม          
ท้ังในการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย เหมาะกับสถานการณ์ สามารถรองรับภารกิจ 
ของหน่วยปฏิบัติได้ตรงตามความต้องการของสังคมและประชาชน มีการจัดระบบการฝึกอบรมตามมาตรฐาน
และช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสมกับบุคลากรในระดับต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ            
อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม และเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากร 
ด้านการศึกษาอบรม 
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  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการต ารวจรองรับการเปล่ียนแปลงตามทางเดิน
สายอาชีพ 
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษาอบรมให้เป็นมืออาชีพ 

  เป้าหมาย 
 1. พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมส าหรับข้าราชการต ารวจก่อนปฏิบัติหน้าท่ี   
(Pre - Service Training) 
 2. พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการต ารวจขณะรับราชการ (In - Service 
Training) 
 3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ 
 4. พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม 

 มี 2 กลยุทธ์ 4 แผนงาน และ 17 โครงการ ดังนี  
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถข้าราชการต ารวจรองรับการเปลี่ยนแปลง           
ตามทางเดินสายอาชีพ 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมส าหรับข้าราชการต ารวจก่อนปฏิบัติ
หน้าท่ี (Pre - Service Training) 
 1. โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรก่อนเข้ารับราชการ (Pre - Service 
Training) 
 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายร้อยต ารวจ (นรต.)  
 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรนักเรียนนายสิบต ารวจ (นสต.)  
 4. โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจช้ันประทวนก่อนเข้ารับราชการ (Pre - Service 
Training) 
 แผนงานที่ 2 พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมส าหรับข้าราชการต ารวจขณะรับราชการ  
(In - Service Training)  
 1. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อเล่ือนระดับต าแหน่ง (Pre Promotion 
Training Program) 
 2. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสายปฏิบัติการ (Operation Training Program) 
 3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสายอ านวยการสนับสนุน (Staff Training 
Program) 
 4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมสายอ านวยการ  
 5. โครงการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมหรือการผลิตข้าราชการต ารวจ             
สายเทคนิค  
 6. โครงการพัฒนาหลักสูตรต่อต้านการก่อการร้ายในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 7. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพก าลังพลเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
 8. โครงการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจพิการทุพลภาพ ให้ท างานฝ่ายอ านวยการและ
สนับสนุนหรือศูนย์รับแจ้งเหตุ 
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 กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถผู้บริหาร และบุคลากรด้านการศึกษาอบรม
ให้เป็นมืออาชีพ 
 แผนงานที่ 1 พัฒนาศักยภาพผู้บริหารให้เป็นมืออาชีพ 
  1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารหน่วยศึกษาและฝึกอบรม  
 แผนงานที่ 2 พัฒนาศักยภาพและมาตรฐานครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม  
 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอบรม  
 2. โครงการสรรหาและก าหนดคุณสมบัติ และมาตรฐานท่ีพึงประสงค์ของครู อาจารย์   
ท้ังภายในและภายนอก  
 3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการความรู้ให้แก่ ครู
อาจารย์ หน่วยการศึกษาอบรม และเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุน  
 4. โครงการเพิ่มขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีกลุ่มงานอ านวยการและสนับสนุนหน่วย
การศึกษาอบรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ มีอัตราจ านวนท้ังส้ิน 214,792 คน จ าแนกเป็น สายปฏิบัติการ 
จ านวน 183,879 คน กลุ่มงานอ านวยการสนับสนุน จ านวน 26,568 คน และ กลุ่มงานเทคนิค 
จ านวน 4,345 คน และมีหน่วยงานระดับสถานีต ารวจท่ัวประเทศ จ านวน 1,482 สถานี ซึ่งเป็น
หน่วยงานยุทธศาสตร์ในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินรวมถึงการให้บริการและ             
การอ านวยความยุติธรรมแก่ประชาชน   

 ท่ีผ่านมา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาการศึกษาและฝึกอบรม
ข้าราชการต ารวจเป็นประจ าทุกปี เพื่อให้ข้าราชการต ารวจมีความรู้ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีคุณภาพ  
แต่ก็ยังมีข้าราชการต ารวจบางรายหรือบางกลุ่มไม่เคยได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีให้ทันต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง อาจเนื่องมาจากภารกิจหน้าท่ีหรือการจัดสรรจ านวน
คนในการศึกษาและฝึกอบรมที่จ ากัด ท าให้ข้าราชการต ารวจขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและท่ัวถึง  

  ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องจัดท า Training Road Map 
เพื่อให้ข้าราชการต ารวจทุกระดับได้เรียนรู้อย่างท่ัวถึงต่อเนื่องตลอดชีวิตราชการ โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาให้บุคลากรในสายปฏิบัติการและสายอ านวยการ ได้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง               
ตามช่วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม (ทุก 2 - 3 ปี) เกิดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าท่ี มีทักษะ              
ความช านาญในวิชาชีพ ท าให้เกิดการยอมรับและเช่ือมั่นของสังคมและประชาชนและสร้างความร่วมมือ            
กับสถานศึกษาภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นท่ี มีการบริหารจัดการภายใต้ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีเป็นมาตรฐานสากล (Quality Assurance in Education)  

  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อพัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความเป็นมาตรฐานสากล 
  2. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล 

 

ยุทธศาสตร์ 3  การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั น เพื่อให้เกิดทักษะ 
ความช านาญ เช่ียวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ (Training Road Map) 
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  เป้าหมาย 
  1. จัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap)  
  2. ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา  

  มี 2 กลยุทธ์  2 แผนงาน และ 9 โครงการ ดังนี  
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการพัฒนาข้าราชการต ารวจให้มีความเป็นมาตรฐานสากล 
 แผนงานที่ 1 การจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training 
Roadmap) 
 1. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับข้าราชการต ารวจสายงานหลัก (Operation Training) 
 2. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับข้าราชการต ารวจสายงานอ านวยการ (Staff Training)  
 3. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับข้าราชการต ารวจสายงานเฉพาะทาง (Specialist Training) 
 4. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับข้าราชการต ารวจช้ันสัญญาบัตรทุกระดับ เพื่อรองรับต าแหน่งทางการบริหารจัดการ (Leadership 
Development Program)  
 5. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับผู้บังคับการ  
 6. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับผู้ก ากับการ เพื่อให้เป็นบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถสูงในระดับสถานีต ารวจ  
 7. โครงการจัดท าแผนเส้นทางการพัฒนาและฝึกอบรมตามสายอาชีพ (Training Roadmap) 
ส าหรับสารวัตร 

 กลยุทธ์ที่ 2 การยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมตามมาตรฐานสากล  
 แผนงานที่ 1 ยกระดับการประกันคุณภาพการศึกษา  
  1. โครงการพัฒนาบุคลากร ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
  2. โครงการสร้างความร่วมมือกับสถานศึกษาภาครัฐ หรือเอกชนในพื้นท่ี  

 

 
 

  นโยบายของรัฐบาล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาและการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
เป็นเครื่องมือสนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้งานอินเทอร์เน็ตกระจายอย่างท่ัวถึง ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และก าลังเร่งรัดการพัฒนาเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาส านักงานต ารวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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  ปัจจุบันการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการต ารวจต้องเผชิญกับส่ิงท้าทายซึ่งมาพร้อมกับ
การเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง ภารกิจท่ีต้องดูแลประชาชนและนักท่องเท่ียว          
ท่ีมีการขยายตัวมากขึ้น ปัญหาอาชญากรรมท่ีมีรูปแบบซับซ้อนมากขึ้น อาชญากรรมทางเทคโนโลยี 
อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ในสภาวะแวดล้อมดังกล่าว ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นองค์กรท่ีมี
บุคลากรท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ต่าง ๆ อยู่เป็นจ านวนมาก หากมีการรวบรวม            
องค์ความรู้ท่ีมีอยู่ในองค์กร ท่ีกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ        
ให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู ้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้  จะท าให้ตามทันต่อการ
เปล่ียนแปลงของสถานการณ์ภายนอกท้ังด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี อาชญากรรม 
และความคาดหวังท่ีประชาชนท่ีมีต่อต ารวจ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการ
ต ารวจท้ังส้ิน    

  ดังนั้น ส านักงานต ารวจแห่งชาติ จึงต้องพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ให้เป็นมาตรฐาน 
สามารถจัดระบบการเรียนการสอนทางไกลโดยผ่านเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรในสายงานต่าง ๆ      
ได้เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างรวดเร็ว และทันต่อเหตุการณ์ สามารถประหยัดงบประมาณการฝึกอบรม            
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

  วัตถุประสงค์ เพื่อการจัดการความรู้ขับเคลื่อนส านักงานต ารวจแห่งชาติสู่องค์กร              
แห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม  

  เป้าหมาย การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม  

  มี  1 กลยุทธ์ 1 แผนงาน และ 3 โครงการ ดังนี  
 กลยุทธ์ที่ 1 การจัดการความรู้ขับเคล่ือนส านักงานต ารวจแห่งชาติสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
และนวัตกรรม 
 แผนงานที่ 1 การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรม  
 1. โครงการสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู้ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(Knowledge Management System : KMS)       
 2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีการบริหารการเรียนรู้ (Learning  Management 
System : LMS)       
 3. โครงการพัฒนาและยกระดับสถานีต ารวจให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Police 
Station Academy)  
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1. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
 1.1 กองบัญชาการศึกษา จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
(พ.ศ.2560 – 2579) ให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ  ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบได้รับทราบ 
 1.2 หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่มีหน้าที่และรับผิดชอบในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม จัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับเพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
ไปสู่การปฏิบัติ 

2. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
 2.1 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับส านักงานต ารวจแห่งชาติ ในการติดตามและประเมินผลการขับเคล่ือน 
ยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติ 
 2.2 ติดตามความก้าวหน้าในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การศึกษา ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
(พ.ศ.2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้หน่วยงานในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ ท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบรายงานผลการด าเนินการไปยัง กองบัญชาการศึกษา ตามห้วงระยะเวลา ดังนี้ 
 2.2.1 รอบ 6 เดือน (ผลการด าเนินการในห้วง ตุลาคม – มีนาคม) รายงานภายในวันท่ี           
20 เมษายน ของทุกปี 
 2.2.2 รอบ 12 เดือน (ผลการด าเนินการในห้วง ตุลาคม – กันยายน) รายงานภายในวันท่ี 
20 ตุลาคม ของทุกปี 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 5 

 

การขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การศึกษาฯ 
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ภาคผนวก 
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1.   โรงเรียนนายร้อยต ารวจ (อ.สามพราน จ.นครปฐม) 

2.   วิทยาลัยการต ารวจ (กทม.) 

3.   กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจกลาง (อ.ศาลายา จ.นครปฐม) 

4.   ศูนย์ฝึกยุทธวิธีต ารวจ (อ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา)  

5.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 1 (อ.เมือง จ.สระบุรี) 

6.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 2 (อ.เมือง จ.ชลบุรี) 

7.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 3 (อ.เมือง จ.นครราชสีมา) 

8.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 4 (อ.เมือง จ.ขอนแก่น) 

9.   ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 5 (อ.ห้างฉัตร จ.ล าปาง) 

10. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 (อ.เมือง จ.นครสวรรค์) 

11. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 7 (อ.เมือง จ.นครปฐม) 

12. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 8 (อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี) 

13. ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 9 (อ.เมือง จ.ยะลา) 

14. กองก ากับการ 4 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ (อ.ชะอ า เพชรบุรี) 

15. กองก ากับการ 1 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี) 

16. กองก ากับการ 2 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา) 

17. กองก ากับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.อุบลราชธานี) 

18. กองก ากับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.อุดรธานี) 

19. กองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.แม่แตง เชียงใหม่) 

20. กองก ากับการ 6 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.เมือง จ.สุโขทัย) 

21. กองก ากับการ 7 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ชะอ า จ.เพชรบุรี) 

22. กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช) 

23. กองก ากับการ 9 กองบังคับการฝึกพิเศษ (อ.สะเดา จ.สงขลา) 

หน่วยฝึกอบรมในสังกัดส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 

หน่วยฝึกอบรมหลกั 23 หน่วยงาน 
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1.  ส านักงานก าลังพล 

2.  ส านักงานยุทธศาสตร์ต ารวจ 

3.  ส านักงบประมาณและการเงิน 

4.  ส านักงานส่งก าลังบ ารุง 

5.  ส านักงานกฎหมายและคดี 

 

 

1.   กองบัญชาการต ารวจสอบสวนกลาง 5 หน่วย (ปคม., ปทส., ปคบ., ปอท. และ รน.) 

2.   กองบัญชาการต ารวจท่องเท่ียว 

3.   กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 

4.   กองบัญชาการต ารวจสันติบาล 

5.   ส านักงานตรวจคนเข้าเมือง 

6.   ส านักงานพิสูจน์หลักฐานต ารวจ 

7.   ส านักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

8.   โรงพยาบาลต ารวจ 

9.   กองบินต ารวจ 

10. ส านักงานเลขานุการต ารวจแห่งชาติ 

11. กองการต่างประเทศ 

12. กองสารนิเทศ 

13. กองบังคับการต ารวจจราจร 
 
 

หน่วยฝึกอบรมเฉพาะด้าน   

กลุ่มงานอ านวยการและสนับสนนุ 

กลุ่มงานเทคนิค 
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ผังหลักสูตรพัฒนาบุคลากร ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

การศึกษาหรือการผลิตข้าราชการต ารวจ     
  (Pre - Service Training) 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ข้าราชการต ารวจ  
(In - Service Training) 

ชั นสัญญาบัตร ชั นประทวน 

หลักสูตร รปบ.ตร.  

หลักสูตร วทม. 

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต   

หลักสูตร นสต.  

หลักสูตร กอป.  

หลักสูตร กปป.(ปป) 
 

หลักสูตร กปป.(อก) 
 

หลักสูตร ผู้ช่วยพยาบาล  
 

หลักสูตร ประกาศนียบัตร รพ.ตร. 
 

การฝึกอบรมเพื่อเลือ่นระดับ
ต าแหน่ง 

Pre Promotion Training 

การฝึกอบรมเพื่อพฒันาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน Operation Training 

   

 
 

หลักสูตร บตส.   
หลักสูตร ผกก.    
หลักสูตร สว.       
หลักสูตร ฝอ.ตร.   
 
  

 
 

หลักสูตร กอน. กอร.  
หลักสูตร กดต. 
หลักสูตร กอส.  
หลักสูตร กอต. 

 

หลักสูตรส าหรับเลื่อนชั นจาก
ประทวนเป็นสัญญาบัตร 

  หลักสูตรชั นสัญญาบัตร 

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏบิัติงานของหนว่ยเฉพาะทาง 

Specialist Training 

 
 หลักสูตร สืบสวนคดีอาญา     
 หลักสูตร สืบสวนคดีอาญาระดับก้าวหน้า  
 หลักสูตร ต่อต้านก่อการร้ายฝ่ายสืบสวน 
 หลักสูตร ต่อต้านก่อการร้ายฝ่ายปฏิบัติการสาย

ตรวจ 
 หลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก    
 หลักสูตร การฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหน้าท่ีปกครอง

โรงเรียน  
 หลักสูตรบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของ

สังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) 
 
 
 หลักสูตร การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
 หลักสูตร การสืบสวน    
 หลักสูตร ผู้ช่วยงานสอบสวน   
 หลักสูตร การจราจร                   
 หลักสูตร งานธุรการและก าลังพล       
 หลักสูตร การเงินงบประมาณ   
 หลักสูตร การส่งก าลังบ ารุง      
 หลักสูตร การฝึกชัยยะขั้นพื้นฐาน        
 หลักสูตร การปรับพื้นฐานยุทธวิธีต ารวจระดับครูฝึก   
 หลักสูตร การฝึกอบรมส าหรับผู้ท าหน้าท่ีปกครอง

โรงเรียน   
 หลักสูตรวิชาการพยาบาลภาคสนาม 

ชั นสัญญาบัตร 

ชั นประทวน 

 
 

 ด้านการป้องกันและ
ปราบปราม 

 ด้านการสืบสวน 
 ด้านการจราจร 

สายงาน 
(Main Lines) 

ชั นประทวน/ชั นสัญญา
 

 
 ด้านก าลังพล (สกพ.) 
 ด้านส่งก าลังบ ารุง (สกบ.) 
 ด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ (สงป.) 
 ด้านแผน/ยุทธศาสตร์ (สยศ.) 
 ด้านกฎหมาย (กมค.) 
 ด้านการประชาสัมพันธ์ (สท.) 

 

สายงานสนับสนุน 
(Supporter Lines) 

 
 
 ด้านอาชญากรรมพิเศษ (บช.ก.) 
 ด้านการท่องเท่ียว (บช.ทท.) 
 ด้านการป้องกันการเสพติด (บช.ปส.) 
 ด้านการข่าวและอารักขาบุคคลส าคับ (บช.ส.) 
 ด้านตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 
 ด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน (บช.ตชด.) 
 ด้านการนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์

หลักฐาน (สพฐ.ตร.) 
 ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (สทส.) 
 ด้านการแพทย์/พยาบาล (รพ.ตร.) 
 ปฏิบัติการด้านการบิน (บ.ตร.) 
 ด้านการป้องกันปราบปรามทางน้ า 

 

สายงานเทคนิคเฉพาะทาง 
(Specialist Lines) 
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