
1 จาก 3

ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
เกณฑ์การปัน

ส่วน
เจ้าภาพ

โครงการการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงาน
ต ารวจแห่งชาติ

จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์

เร่ือง สยศ.ตร.(วจ.)

กิจกรรมการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ

จ านวนผลงานวิจัยท่ีมีการ
เผยแพร่หรือน าไปใช้ประโยชน์

เร่ือง 100% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนา Distance Training Model อิง
สมรรถนะด้านเทคนิคยุทธวิธี : การฝึกอบรมส าหรับหัวหน้า
งานป้องกันปราบปราม 159 สถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธร
ภาค 5 เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานท่ีเผชิญเหตุ

คู่มือการฝึกอบรมตามรูปแบบ
การฝึกอบรมทางไกลอิง
สมรรถนะด้านเทคนิคยุทธวิธี

เล่ม 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย การฝึกอบรมส าหรับหัวหน้างาน
ป้องกันปราบปราม 159 สถานีต ารวจในสังกัดต ารวจภูธรภาค
 5 เพ่ือความปลอดภัยสาธารณะ ณ สถานท่ีเผชิญเหตุ

คู่มือการฝึกอบรมตามรูปแบบ
การฝึกอบรมทางไกลอิง
สมรรถนะด้านเทคนิคยุทธวิธี

เล่ม 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การจัดการความรู้งานสืบสวนท่ีเป็น Best 
Practice ของสุดยอดนักสืบยุค 4.0

องค์ความรู้ด้านงานสืบสวนท่ี
เป็น Best Practice ของยอด
นักสืบยุค 4.0

องค์ความรู้ 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์เชิงลึก ข้าราชการต ารวจท่ีมี
ความรู้ ประสบการณ์ด้านการสืบสวน จ านวน 14 คน , อดีต
นักสืบท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับ จ านวน 2 คน , เจ้าหน้าท่ี FBI
 จ านวน 2 คน และกิจกรรมถอดบทเรียน จ านวน 18 คน

องค์ความรู้ด้านงานสืบสวนท่ี
เป็น Best Practice ของยอด
นักสืบยุค 4.0

องค์ความรู้ 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบความจริงเสมือนส าหรับการ
ตรวจและจ าลองสถานท่ีเกิดเหตุคดี

การตรวจและจ าลองสถานท่ี
เกิดเหตุคดี

คร้ัง 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบความจริงเสมือน
ส าหรับการตรวจและจ าลองสถานท่ีเกิดเหตุคดี

การตรวจและจ าลองสถานท่ี
เกิดเหตุคดี

คร้ัง 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนาระบบรู้จ าใบหน้าคนร้ายโดยใช้
เครือข่ายเรียนรู้ลึก

ค่าความถูกต้องของระบบใน
การประมวลผลการจดจ า
ใบหน้าคนร้าย

จ านวนรอบ 9% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย การพัฒนาระบบรู้จ าใบหน้าคนร้ายโดย
ใช้เครือข่ายเรียนรู้ลึก

ค่าความถูกต้องของระบบใน
การประมวลผลการจดจ า
ใบหน้าคนร้าย

จ านวนรอบ 9% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎลายน้ิวมือ
แฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเช่ียวไวโอเลตชนิด
ต่างๆ

วิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนด้านเหนียวเทปกาว

วิธี 8% สยศ.ตร.(วจ.)

 ตัวอย่างการก าหนดผลผลิตย่อย กิจกรรมย่อย ตัวช้ีวัด หน่วยนับ และ เกณฑ์การปันส่วน
ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



2 จาก 3

ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
เกณฑ์การปัน

ส่วน
เจ้าภาพ

          กิจกรรมย่อย การศึกษาเปรียบเทียบการปรากฎ
ลายน้ิวมือแฝงบนด้านเหนียวของเทปกาวโดยใช้เจนเช่ียวไวโอ
เลตท่ีแตกต่างกัน 3 ชนิด

วิธีการตรวจหารอยลายน้ิวมือ
แฝงบนด้านเหนียวเทปกาว

วิธี 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระท าความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

คู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือ
น าไปเป็นต้นแบบให้กับหน่วย
ย่อยระดับสถานีต ารวจและ 
ศอ.ปส.

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย จัดท าคู่มือแผนต้นฉบับเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแผนบังคับใช้กฎหมาย

คู่มือการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย เพ่ือ
น าไปเป็นต้นแบบให้กับหน่วย
ย่อยระดับสถานีต ารวจและ 
ศอ.ปส.

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนาบทบาทของเจ้าหน้าท่ีต ารวจใน
การส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือของประชาชน

ผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ เร่ือง 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย รูปแบบและวิธีการในการพัฒนาบทบาท
เจ้าหน้าท่ีต ารวจในการส่งเสริมการรู้เท่าทันส่ือให้แก่ประชาชน

ผลงานวิจัยท่ีแล้วเสร็จ เร่ือง 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย มาตรการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของบุคคล
พ้นโทษในคดีข่มขืนกระท าช าเราในยุค 4.0

มาตราการในการป้องกันการ
กระท าผืดซ้ าของบุคคลพ้น
โทษในคดีข่มขืนกระท าช าเรา

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย มาตรการป้องกันการกระท าผิดซ้ าของ
บุคคลพ้นโทษในคดีข่มขืนกระท าช าเราในยุค 4.0

มาตราการในการป้องกันการ
กระท าผืดซ้ าของบุคคลพ้น
โทษในคดีข่มขืนกระท าช าเรา

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย ระบบการสร้างความยุติธรรมในการแต่งต้ัง
ข้าราชการต ารวจระดับสถานีต ารวจ

แนวทางการพัฒนาระบบการ
สร้างความยุติธรรมในการ
แต่งต้ังข้าราชการต ารวจระดับ
สถานีต ารวจ

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย สัมภาษณ์ หน.สน. ภ.1-9 แบบ บช.น. 
จ านวน 10 คน , ผู้บริหาร จ านวน 10 คน , นักวิชาการต ารวจ
 จ านวน 2 คน และสนทนากลุ่ม จ านวน 6 คน

แนวทางการพัฒนาระบบการ
สร้างความยุติธรรมในการ
แต่งต้ังข้าราชการต ารวจระดับ
สถานีต ารวจ

มาตรการ 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การมีส่วนร่วมของต ารวจในการส่งเสริมให้มี
ความรู้กับประชาชน เร่ืองการอนุรักษ์ดิน น้ า และทรัพยากร
ป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน้อมน าโครงการ
พระราชด าริมาใช้ในการด าเนินชีวิต

คู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ า และ
ทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อม
น าโครงการพระราชด าริ มาใช้
ในการด าเนินชีวิต

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)



3 จาก 3

ผลผลิต โครงการ กิจกรรมหลัก ตัวช้ีวัด หน่วยนับ
เกณฑ์การปัน

ส่วน
เจ้าภาพ

          กิจกรรมย่อย การจัดท าคู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ า และ
ทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมน า
โครงการพระราชด าริมาประยุกต์เป็นแนวทางปฏิบัติ

คู่มือการอนุรักษ์ดิน น้ า และ
ทรัพยากรป่าไม้ โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง และน้อม
น าโครงการพระราชด าริ มาใช้
ในการด าเนินชีวิต

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การศึกษารูปแบบท่ีเหมาะสมในการป้องกัน
ปัญหายาเสพติดของเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

คู่มือป้องกันปัญหายาเลพติด
ของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยเพ่ือน าไปเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย คู่มือการป้องกันปัญหายาเสพติดของ
เด็กและเยาวชนในประเทศไทย

คู่มือป้องกันปัญหายาเลพติด
ของเด็กและเยาวชนใน
ประเทศไทยเพ่ือน าไปเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

     ผลผลิตย่อย การพัฒนารูปแบบด าเนินการโครงการ
ต ารวจประสานโรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการ
จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety 
Zone)

คู่มือการด าเนินโครงการ
ต ารวจประสานโรงเรียน (1 
ตร. 1 รร.) และโครงการจัด
ระเบียบสังคมรอบ
สถาบันการศึกษา (Campus 
Safety Zone) เพ่ือน าไปเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)

          กิจกรรมย่อย คู่มือการด าเนินโครงการต ารวจประสาน
โรงเรียน (1 ต ารวจ 1 โรงเรียน) และโครงการจัดระเบียบ
สังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone)

คู่มือการด าเนินโครงการ
ต ารวจประสานโรงเรียน (1 
ตร. 1 รร.) และโครงการจัด
ระเบียบสังคมรอบ
สถาบันการศึกษา (Campus 
Safety Zone) เพ่ือน าไปเป็น
ต้นแบบให้กับโรงเรียน/
สถาบันการศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ

เล่ม 8% สยศ.ตร.(วจ.)


