รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําป ๒๕๕8
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ก

คํานํา
พระราชบั ญญัติ การศึกษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ มีสาระบั ญญัติ ที่
กํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห ง มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ศูน ยฝ ก อบรมตํ า รวจภูธ รภาค ๘ จัด การศึก ษาในลัก ษณะของการศึก ษาเฉพาะทาง
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเปนขาราชการตํารวจ ในการจัดการศึกษาอบรมไดคํานึงถึงคุณภาพผูศึกษาอบรมโดย
การประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดย การตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกันวางแผน
ขับเคลื่อน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตามตัวบงชี้ในมาตรฐานตาง ๆ และมอบหมายใหขาราชการตํารวจมีสวนรวม
รับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ มีการถายทอดและใหขาราชการตํารวจในสังกัดไดรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินการ
ทุกกระบวนการ เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ ศรัทธา และ
เชื่อมัน่ วาจะผลิตตํารวจใหเปนตํารวจมืออาชีพได
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕๕8 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยฝกอบรม
รายงานฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดจากความรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกฝายของศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําใหทราบจุดออนจุดแข็งเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ สงผลใหผลผลิตของ
ศูนยฝกอบรมไดมาตรฐานเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีอัตลักษณตามที่กําหนด

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
13 มกราคม ๒๕๕9

ข
สารบัญ
- คํานํา
- สารบัญ
- บทสรุปผูบริหาร
- สวนที่ ๑ ขอมูลพื้นฐานและสภาพการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรม
- สวนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
ตัวบงชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
ตัวบงชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
ตัวบงชี้ที่ 4 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ
ตัวบงชี้ที่ 5 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวบงชี้ที่ 6 ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 7 ผลของการดําเนินงานของจุดที่ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลตอ
ชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบงชี้ที่ 8 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 9 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบงชี้ที่ 10 ครู/อาจารยและครูฝก ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ ประสบการณ
ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม
ตัวบงชี้ที่ 13 ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบงชี้ที่ 14 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบงชี้ที่ 15 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ตัวบงชี้ที่ 16 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบงชี้ที่ 17 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
ตัวบงชี้ที่ 18 ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศึกษา
อบรมกําหนด
ตัวบงชี้ที่ 19 เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม
ตัวบงชี้ที่ 20 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมชี้นํา ปองกันหรือ
แกปญหาของสังคม
- สวนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก
- ขอมูลพื้นฐาน Common Data Set
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยศึกษาอบรม
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
- คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR หนวยศึกษาอบรม
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๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยยอ)
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุงเนนการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เปนการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ผานการคัดเลือกเขามารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
และพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๕ สายงาน ไดแก สายงานปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน ผูชวยงานสอบสวน งานจราจร และงานธุรการกําลังพล นอกจากนั้นยัง
ฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เชน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเปนชั้นสัญญาบัต ร การ
ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. การพัฒนาเพื่อเปนผูบริหารระดับตน (หลักสูตรสารวัตร)
และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดตอ
และประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึ กษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให ผู ศึกษาอบรมมี ความรู มี คุณธรรมจริ ย ธรรม มี ทักษะในวิ ช าชี พตํ ารวจ
สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ใหเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และที่สําคัญที่สุดคือประชาชน
และประเทศชาติ ในการดําเนินงานของหนวยนั้น ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ไดนํา
๑. นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตรการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มาเปนกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน

พลตํารวจตรี

( สุทัศน ชาญสวัสดิ์ )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
19 มกราคม ๒๕๕9

๑
สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหนวยงาน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

สถานที่ตั้ง ๑๐๑ หมู ๓ ถนนพอขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1.3

ปที่ใหขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ.2558

๑.4

ประวัติการกอตั้ง

ป ๒๕๒๗ จากการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรมตํารวจเดิม) มีวัตถุประสงคตองการขยายอัตรากําลัง
พลเพิ่มขึ้นในหวง พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อใหเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงไดจัดตั้งกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ขึ้น โดยผูวาราชการ
จังหวัดสุ ราษฎรธานี ไดจัดสรรที่ดิ นสาธารณะประโยชนให กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไดเป ดทําการ
ฝกอบรมรุนแรก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๘ สมัยนั้นมีจํานวนนักเรียนพลตํารวจ จํานวน ๘๘ นาย
มี ๑ กองรอย ไดเปดทําการฝกอบรมนักเรียนพลตํารวจจนถึงรุนที่ ๒๓
ป ๒๕๔๘ ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ได โ อน
กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงตอตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม จึงใชชื่อวา
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ แตสถานที่ตั้งยังคงอยูที่เดิม
ป ๒๕๕๒ ไดมีกฎกระทรวงแบงส วนราชการเปน กองบังคั บการหรื อสว นราชการเรี ยกชื่ ออย างอื่ นใน
สํ า นั กงานตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จั ด ตั้ ง ส ว นราชการในสั ง กั ด จึ งได มีก ารยกระดั บ ฐานะศู น ย ฝ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ เปนระดับกองบังคับการ แตชื่อและที่ตั้งยังคงเดิม
๑.5

ปรัชญาองคกร
ปรัชญาองคกร (Organization philosophy)
“เนนคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธี”

1.6

ปณิธาน (Determination)
“มุงมั่นใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ กาวทันเทคโนโลยี
มุงสูความเปนสากล”
๑.7

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรแหงการเรียนรู สรางและพัฒนาตํารวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
1.8 วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยผลิตและพัฒนาขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๘ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานและประชาชน
๓. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยงานหลักดานการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจและการ
ฝกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจเพื่อกาวสู ความเปน
สากล
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๑.9

พันธกิจ (Mission)
๑. สรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีความรอบรูดานวิชาการและการฝกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปยม
ดวยคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความตองการของประชาชน
๒. ฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการตํารวจเพื่อมุงสูความเปนสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรูทักษะในการปฏิบัตงิ านเพื่อเปนนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเขาอาคาร (CQB) ใหกับผูเขารับการฝกอบรม
ทุกหลักสูตร
๖. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายดานการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. สงเสริมและเผยแพรความรูดานวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสูสังคม
๙. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค ๘
1.10 อัตลักษณ (Identity)
หลักปฏิบัติในการเขาอาคาร (CLOSE QUARTER BATTLE (C.Q.B.))
1.11 เอกลักษณ (Uniqueness)
เชี่ยวชาญดานการฝก
1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” ประจําป 2558 (อบรมระหวางวันที่ 15 ธ.ค.
2557 – 8 มี.ค.2558) จํานวน 231 คน
2) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 (อบรมระหวางวันที่ 1
พ.ย.2557 – 31 ต.ค.2558) จํานวน 696 คน
3) หลักสูตรสารวัตร รุน 151 (อบรมระหวางวันที่ 6 ก.ค. – 11 ก.ย.2558) จํานวน 212 คน
1.13

ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย/ครูฝก/บุคลากร
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีบุคลากรทั้งสิ้น
1) บุคลากรระดับผูบริหาร
2) บุคลากรทําหนาที่อาจารย
3) บุคลากรทําหนาที่ฝายปกครอง
4) บุคลากรทําหนาทีค่ รูฝก
4) บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา

188
6
19
22
17
124

คน ประกอบดวย
คน
คน
คน
คน
คน
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๑.๑4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑4.๑ งบประมาณ ที่ใชในการดําเนินการเปนงบประมาณแผนดิน ในสวนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
80,160,925.98 บาท โดยแบงเปน
๑) เงินเดือน
จํานวน 77,104,141.27 บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน
บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน
บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝก
จํานวน
บาท
๕) คาสาธารณูปโภค
จํานวน 3,056,784.71
บาท
6) คาใชจายอื่นๆ
จํานวน
บาท
๑.๑4.๒ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
จํานวน
บาท
๑.๑4.๓ สถานที่ ไดแก อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑5 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกรศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบดวย
๑) ฝ า ยอํ า นวยการ มี ห น าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตรและแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งาน
การเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงาน
สารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร งานการเงินและ
งานบัญชี งานงบประมาณ งานสงกําลังบํารุง งานสวัสดิการ งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร งานศึกษาอบรม งานบันทึก
ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพล
ในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรม ขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครัว จัดหาเก็บรักษา และแจกจายเวชภัณฑ เก็บรักษา จัดซอม
เครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย การรักษาการณ รักษา
ความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบรอยภายในศูนยฝกอบรม จัดใหมีสหกรณ กองทุน
สําหรับขาราชการตํารวจ จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร งานโภชนาการ งานเก็บ ควบคุม
บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร ปฏิบัติงานรวมกับหรื อสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒) ฝา ยบริ การการศึ ก ษา มี หน าที่และความรั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกั บงานบริการการศึกษา และ
ฝกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา -ออกของฝายบริการ
การศึ ก ษา จั ด การสอนและฝ ก อบรม จั ด พิ ม พ เ อกสารคํ า สอนและตํ า รา รวมทั้ ง แจกจ า ยและเก็ บ รั ก ษา
งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกั บงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานหองสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดใหมีความทันสมัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด
งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการ งานเตรียมทรัพยากรหองสมุดออกบริการ งานบริการหนังสือและ
ชวยคนควา งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ งานประเมินผลการศึกษา
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม ดําเนินการดานการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝกอบรม จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงาน
ประจําป เสนอตํารวจภูธรภาค หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร
ตอสาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายปกครองและการฝก มีหนาและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแล
นักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงาน
สารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา-ออก ของฝายปกครองและการฝก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ
ตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
หลั ก สู ต รต า ง ๆ ในด านความประพฤติ ใ ห อ ยู ในระเบี ย บ วิ นั ย คํ าสั่ ง และข อบั งคั บ ต า ง ๆ ของศู น ย ฝ กอบรม
ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหเขารับการฝกหัดและฝกซอมกีฬา
ส งเสริ ม ควบคุ ม ดู แลการอบรมทางด านจิ ตใจนั กเรี ยนนายสิ บตํ ารวจและผู เข ารั บการฝ กอบรมหลั กสู ตรต างๆ
ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางดานจิตใจ และใหมีคุณลักษณะที่ดีกอนออกไปปฏิบัติหนาที่ ใหความรูแก
นักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันใหนักเรียนนายสิบตํารวจ
และผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน เพื่อใหการเรียนไดผลอยู
เสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือสิ่งของหลวงตางๆ ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาค
ยุทธวิธีที่กําหนดไวหรือตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพล
ศึกษา อุปกรณการฝกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝกอบรม ใหการศึกษาอบรมและ
พัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การฝกการตอสูปองกันตัว งานดําเนินการใหความรูและฝก
กีฬาประเภทตางๆ ตลอดจนการฝกการตอสูปองกันตัวที่กําหนดไวในหลักสูตร งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ขาราชการตํารวจ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. กลุมงานอาจารย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอนงานวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา และงานอาจารยพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ
การจัดทําแผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนา
การศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรือเอกสารประกอบการสอน
จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนา
ทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพรางกาย จิตใจขาราชการตํารวจ งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา
การติดตอประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับภาควิชาอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
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โครงสรางองคกร ศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ฝายอํานวยการ

ฝายบริการการศึกษา

ฝายปกครองและการฝก

กลุมงานอาจารย

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานการศึกษาและฝกอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชาการ

งานประชาสัมพันธ

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผูอบรม

งานสอน

งานบริหารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื่อการสอน

งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา

งานยุทธศาสตรและแผน

งานเทคโนโลยีและหองสมุด

งานอาจารยพิเศษ

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งง
ง
น
สย

งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ

งานเทคโนโลยีและสื่อสาร
งานรักษาการณ

6
๑.๑6 โครงสรางการบริหาร ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ผู บั งคั บ การศู น ย ฝ กอบรมตํ า รวจภู ธ รภาค ๘ เป น ผู กํา กั บ ดู แ ล บั งคั บ บั ญ ชาและเป น ผู บ ริ ห าร
หนวยงาน มีรองผูบังคับการ ๒ คน มีผูกํากับการ ๓ คน คือ ผูกํากับการฝายอํานวยการ, ผูกํากับการฝาย
บริการการศึกษา และผูกํากับการฝายปกครองและการฝก มีรองผูกํากับการ ๓ คน คือ รองผูกํากับการฝาย
อํานวยการ, รองผูกํากับการฝายบริการการศึกษา และรองผูกํากับการฝายปกครองและการฝก มีสารวัตร ๙ คน
และมีอาจารย ๑1 คน
โครงสรางการบริหารศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘

กลุมงานอาจารย

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

นว.ผบก.

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

ผกก.ฝอ.ฯ

ผกก.ฝปค.ฯ

ผกก.ฝบศ.ฯ

รอง ผกก.ฝอ.ฯ

รอง ผกก.ฝปค.ฯ

รอง ผกก.ฝบศ.ฯ

สว.ฝอ.ฯ

ผบ.รอย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวย โดยมีการกําหนด
โครงสรางการดําเนินการ โดยแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบมาตรฐาน และแตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ มีการกําหนดบทบาทหนาที่ ระเบียบขั้นตอนคูมือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมิน
ภายในหนวย เพื่อทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานของหนวย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งนําเอาขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จาก ตร. และภายนอกจาก สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว นับเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค ๘ ซึ่งถือเปนภารกิจที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.18 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา
ตัวบงชี้
2. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
และผูที่เกี่ยวของ

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา
ไดแยกประเด็นคําถามเปน 3 ดาน
1. ดานความรูความสามารถในการปฏิบัติงาน
2. ความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการ
ทํางาน
3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
3. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปน
ไดนําผูเขาศึกษาอบรมรวมกิจกรรมกับชุมชนเพื่อพัฒนา
สําคัญ
ผูเขาศึกษาอบรมใหมีประสบการณการฝกการทํางาน
รวมกับประชาชน เชน เขารวมโครงการจิตอาสา
โครงการสรางจิตสํานึกในการใหบริการประชาชน
6. ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและ คณะกรรมการของ ศฝร.ภ.8 และคณะกรรมการของ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง ชุมชนไดรวมกันปรึกษาหารือถึงความตองการของชุมชน
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
เพื่อใชเปนขอมูลในการพิจารณาจัดทําโครงการ/
กิจกรรม
7. ผลของการดําเนินงานของจุดที่ใหบริการทางวิชาการ 1. จัดทําโครงการที่ใหบริการตอชุมชน สังคม ประเทศ
และวิชาชีพที่มีผลตอชุมชน สังคม ประเทศ
2. จัดทําแบบสอบถามความตองการใชจุดบริการ
3. ทําสมุดบันทึกผูใชบริการ
4. ประชาสัมพันธจุดบริการในเวปไซตของหนวย
ศฝร.ภ.8
8. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปและวัฒนธรรม ไดมีการจัดทําแผนการเพื่อสงเสริมและทํานุบํารุงดาน
ศิลปวัฒนธรรม
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ตัวบงชี้
10. ผลการพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก
14. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
15. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหนวย
ศึกษาอบรม
16. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนา
หนวยศึกษาอบรม
18. ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวย
ศึกษาอบรมชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา
สงเสริม สนับสนุนใหครู อาจารย ไดเขาอบรมดาน
วิชาการและวิชาชีพ และเขารวมฝกอบรมกับ
สถานศึกษาอื่น ๆ
มีการจัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความ
เขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา
จัดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อสรางความรูความเขาใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
มีการเขียนแผนโดยกําหนดเปาหมายใหชัดเจน และ
สามารถดําเนินการไดจริง

*******************************************
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
1. พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
2. พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
1. พ.ต.ต.อรัญ สุวรรณชนะ สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
2. ร.ต.ต.ประเสริฐ กลิ่นหอม รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมใหความสําคัญกับการพัฒนาผูศึกษาอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
มีผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐาน

รายการเอกสารหลักฐาน
หลักสูตร กดต. ประจําป 2558
เอกสารหมายเลข 1
หนังสือฝายบริการการศึกษา ที่ 0023.32/265
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เอกสารหมายเลข 2
หนังสือ บช.ศ. ดวนที่สุด ที่ 0034.222/3164
เรื่อง ขออนุมัติดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ยศ ด.ต. อายุ 53
ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบ
เลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 3
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 635/2556 ลงวันที่ 22
ต.ค.2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา
ครูอาจารยวิทยากรการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ประจําป 2556
เอกสารหมายเลข 4
บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกเพื่อเลื่อนตําแหนง
และเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลถึงยศ ร.ต.อ.
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 5
ตารางการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ป ขึ้ น ไป เพื่ อ
เลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศ แบบเลื่อนไหลเปน
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (ปป.)
เอกสารหมายเลข 6
ตารางการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ป ขึ้ น ไป เพื่ อ
เลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศ แบบเลื่อนไหลเปน
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (สส.)
เอกสารหมายเลข 7
ตารางการฝกอบรมหลักสูตรขาราชการตํารวจ
ชั้ น ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ป ขึ้ น ไป เพื่ อ
เลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปน
ชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. (ปป.) (สส.)
เอกสารหมายเลข 8
หนังสือ ฝายบริการการศึกษาฯ ที0่ 023.32/171
เรื่อง สงคําสั่งฯ
เอกสารหมายเลข 9
คํ า สั่ ง ภ.8 ที่ 684/2557 เรื่ อ ง ตั้ ง กอง
อํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย สําหรับการ
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการฝ ก อบรมข า ราชการ
ตํารวจชั้น ประทวนยศดาบตํ ารวจ อายุ 53 ป
ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเป น ชั้ น สั ญ ญาบั ต รถึ ง ยศร อ ยตํ า รวจเอก
ประจําป 2558
เอกสารหมายเลข 10
หนังสือฝายบริการการศึกษา ที่ 0023.32/ เรื่อง
การวัดผลและประเมินผล การฝกอบรมหลักสูตร
กดต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 11
บัญชีคะแนนหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้ นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ป ขึ้น ไป
เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.
เอกสารหมายเลข 12
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ดวนที่สุด ที่ 0023.32/363
เรื่อง รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร กดต.
ประจําปงบประมาณ 2558
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
หลักสูตร สว. รุน 151
เอกสารหมายเลข 13
หนังสือ บช.ศ. ดวนที่สุด ที่
0034.223/3275 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผน
และดําเนินการฝกอบรมหลักสูตร สว. รุนที่
140-151 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 14
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 216/2558 เรื่อง ตั้งกอง
อํานวยการสถานฝกอบรม สําหรับฝกอบรม
หลักสูตร สว. รุนที่ 151 ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 15
คําสั่ง ภ.8 ที่ 449/2558 เรือ่ ง ตั้งกอง
อํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย สําหรับการ
ฝกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุนที่ 151 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 16
ตารางการฝกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุนที่ 151
ระหวางวันที่ 6 ก.ค. – 11 ก.ย.2558
เอกสารหมายเลข 17
บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
สารวัตร รุนที่ 151
เอกสารหมายเลข 18
บัญชีคะแนนหลักสูตร สว. รุน 151
เอกสารหมายเลข 19
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/1679 เรื่อง
รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตร สว. รุนที่
151 ประจําปงบประมาณ 2558
เอกสารหมายเลข 20
หนังสือฝายบริการการศึกษา ที่ 0023.32/154
เรื่อง เตรียมความพรอมการฝกอบรมหลักสูตร
ชัยยะระดับพื้นฐานสําหรับขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวน
เอกสารหมายเลข 21
หนังสือ บช.ศ. ดวนที่สุด ที่ 0034.22/2083
เรื่ อง การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รชั ย ยะขั้ น พื้ น ฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 22
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/- เรื่อง สงคําสั่ง
ตั้งกองอํานวยการสถานฝกอบรม หลักสูตรชัย
ยะขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 23
หนั งสื อ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.34/1350 เรื่ อง
รายงานยอดผูเขารับการฝกอบรม หลักสูตร ชัยยะ
ขั้นพื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 24
แผนการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รชั ย ยะขั้ น พื้ น ฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 25
คํ า สั่ ง ภ.8 ที่ 529/2558 เรื่ อ ง ตั้ ง กอง
อํ า นวยการฝ ก อบรมและแต ง ตั้ ง ครู -อาจารย
สําหรับการฝกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ 2558
เอกสารหมายเลข 26
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/1975 เรื่อง
รายงานผลการฝ ก อบรมหลั ก สู ต รชั ย ยะขั้ น
พื้นฐาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
หลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 27
หนังสือ บช.ศ. ที่ 0034.222/2484 เรื่อง การ
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ (นสต.)
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 6,600
อัตรา
เอกสารหมายเลข 28
หนั งสื อฝ ายบริ การการศึ กษา ที่ 0023.32/เรื่ อง การเตรี ย มความพร อมในการฝ กอบรม
บุ คคลภายนอกผู มี วุ ฒิ ประกาศนี ยบั ตรประโยค
มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย หรื อ ประกาศนี ย บั ต ร
วิชาชีพ (ปวช.) หรื อเที ยบเท า เพื่อบรรจุ แต งตั้ ง
เป น ข า ราชการตํ า รวจชั้ น พลตํ า รวจ หรื อ ชั้ น
ประทวน(นสต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 29
หนังสือฝายบริการการศึกษา ที่
0023.32/130 เรื่อง ขออนุมัติโครงการและ
ขออนุมัติงบประมาณในการสัมมนาครู-อาจารย
วิทยากรหลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557
เอกสารหมายเลข 30
หนังสือฝายบริการการศึกษา ที่
0023.32/139 เรื่อง รายงานผลโครงการ
สัมมนาครู-อาจารย วิทยากร หลักสูตร นสต.
ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 31
คําสั่ง ภ.8 ที่ 580/2557 เรือ่ ง ตั้งกอง
อํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย สําหรับการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 32
ตารางการฝกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําป
2557 ภาควิชาการ (ภาคเรียนที่ 1)
เอกสารหมายเลข 33
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 76/2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ และเจาหนาที่ทําการสอบวัดผล
ภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 1 หลักสูตรนักเรียน
นายสิบตํารวจประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 34
คําสั่ง ภ.8 ที่ 223/2558 เรือ่ ง ตั้งกอง
อํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย สําหรับการ
ฝกบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
ภาคเรียนที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 35
ตารางการฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ประจําป 2557 ภาคเรียนที่ 2
เอกสารหมายเลข 36
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/148 เรื่อง
สงคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่
ทําการสอบวัดผลภาควิชาการ ภาคเรียนที่ 2
หลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ 2557
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ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 37
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/1617 เรื่อง
การแตงตั้งผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร นสต.
ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 38
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 389/2558 เรื่อง มอบหมาย
หนาที่รับผิดชอบในการสอบแกตัวสําหรับผูที่
สอบไมผานเกณฑ รอยละ 60 ของรายวิชา
หลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 39
บัญชีคะแนนสอบวัดผลภาคเรียนที่ 1 นสต.
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 40
บัญชีคะแนนเก็บ + คะแนนสอบ ภาคเรียนที่ 2
นสต. ภ.8
เอกสารหมายเลข 41
บัญชีคะแนนเก็บ + คะแนนสอบ ภาคเรียนที่ 2
นสต. ภ.9
เอกสารหมายเลข 42
หนังสือ ฝอ.บก.อก.ภ.8 ที่ 0023.113/- ลง 7
ส.ค.2558 เรื่อง ตั้งกองอํานวยการและแตงตั้ง
ครู-อาจารย สําหรับการฝกอบรมภาคบูรณาการ
หลักสูตร นสต. ประจําป 2557
เอกสารหมายเลข 43
ตารางการฝ ก อบรมภาคบู ร ณาการ หลั ก สู ต ร
นสต. ประจําปงบประมาณ 2557
เอกสารหมายเลข 44
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/165 ลง 19
ส.ค.2558 เรื่อง สงคําสั่งตั้งกองอํานวยการ
ฝกอบรมและแตงตั้งครูอาจารยภาคบูรณาการ
และกิจกรรมเสริมหลักสูตร นสต. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2557
เอกสารหมายเลข 45
ตารางการฝกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําป
2557 หลักสูตรพิทักษสันติ นสต. ศฝร.ภ.8
จว.สุราษฏรธานี

15
ขอที่

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
รอยละ 99.70

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 46
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 358/2558 เรื่อง ตั้งกอง
อํานวยการสถานฝกอบรมสําหรับการฝกอบรม
หลักสูตรพิทักษสันติ นสต. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2557
เอกสารหมายเลข 47
หนังสือฝายบริการการศึกษา ที่ 0023.32/193
ลง 14 ก.ย.2558 เรื่อง สงคําสั่งฯ
เอกสารหมายเลข 48
หนังสือ ศฝร.ภ.8 ที่ 0023.32/2082
ลง 24 พ.ย.2558 เรื่อง รายงานผลการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ
2557

คะแนน
4.99

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ผูบังคับบัญชาใหความสนใจที่จะสรรหาครู-อาจารย ภายนอก ที่มีความรูความสามารถมาเปนอาจารยเพื่อใหผู
เขารับการฝกอบรมไดรับความรูมากที่สุด และสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่ได เชน มีการเชิญอัยการ
จังหวัดมาเปนอาจารยสอนวิชา กฎหมายใหกับผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร กดต. เปนตน
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ศฝร.ภ.8 ยังขาดอาจารยวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาพลศึกษา เห็นควรขอรับการแตงตั้งดวยการคัดเลือกผูที่มี
ความรูความสามารถทางดานภาษาอังกฤษจริง ๆ ไมจําเปนตองมีวุฒิทางภาษาอังกฤษก็ได แตตองผานเกณฑ การ
คัดเลือกและสามารถถายทอดใหผูเขารับการฝกอบรมเขาใจและนําไปใชในการปฏิบัติหนาที่ได สวนวิชาพลศึกษา
ก็เห็นควรพิจารณาแตงตั้งครูที่สอนในวิชาพลศึกษา ของแตละ ศฝร. ซึ่งไดสอนติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 3 – 5 ป
ก็ไดหรือกําหนดหลักเกณฑอื่น ๆ ที่เหมาะสม
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ตัวบงชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.เธียร
บาลทิพย ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ศรีเทพ
มะรื่น รองสว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.สนิท
สังขเรียง รองสว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของดวยการสํารวจความ
พึงพอใจผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
นั้น ๆ ตั้งแต 3-6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลที่ไดมาใชในการ
ปรั บ ปรุงและพั ฒ นาหลั กสูต ร รวมทั้ งการเรี ย นการสอน ใหมีความสอดคล องและเหมาะสมกั บความต องการของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
หมายเหตุ เหตุผลที่ระยะเวลา ไมนอยกวา ๓ – ๖ เดือนเนื่องจากหากสงแบบสอบถามไปกอนผูรับการ
ประเมิน อาจยัง ไมมีผ ลงานหรือมีผ ลงานน อย ทํ าให ผูป ระเมิ น ๆ ไม เป นไปตามความเป นจริง และถาระยะเวลา
มากกวา ๖ เดือน ผูสําเร็จการศึกษาอาจจะปฏิบัติงานตามวัฒนธรรมของหนวยงาน
แบบประเมินจะตองมีหัวขอครอบคลุม ๓ ดาน คือ ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ , ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน , และดานคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณ
วิชาชีพ
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ คะแนนเต็ม 5
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1. หลักสูตร กดต.
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของเพื่อนรวมงาน
คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน คาเฉลี่ย

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
ติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 1.2
บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.
ที่มีอายุ 53 ปขึ้นไป เขารับการฝกอบรม กดต.
เอกสารหมายเลข 1.3
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชา
เอกสารหมายเลข 1.4
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของเพื่อน
รวมงาน
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ผลการดําเนินงาน

2.

หลักสูตร สว. รุน 151
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของเพื่อนรวมงาน
คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน คาเฉลี่ย

3.

หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของเพื่อนรวมงาน
คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน คาเฉลี่ย

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.5
5. สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของ
ประชาชนผูใชบริการ
6. รายงานผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูสําเร็จการฝกอบรม และสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชผูสําเร็จการฝกอบรมจาก ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.1
หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
ติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร สว.
เอกสารหมายเลข 2.2
บัญชีรายชื่อหลักสูตร สว. รุน 151
เอกสารหมายเลข 2.3
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูบังคับบัญชา
เอกสารหมายเลข 2.4
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูใตบังคับบัญชา
เอกสารหมายเลข 2.5
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของเพื่อนรวมงาน
เอกสารหมายเลข 2.6
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลของการ
ฝกอบรมของประชาชน
เอกสารหมายเลข 2.7
รายงานผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูสําเร็จการฝกอบรม และสํารวจความพึง
พอใจของผูใชผูสําเร็จการฝกอบรมจาก ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 3.1
หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตาม
ผลผูสาํ เร็จการฝกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 3.2
บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจหลักสูตรชัยยะขั้น
พื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 3.3
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการ
ฝกอบรมของผูบังคับบัญชา
เอกสารหมายเลข 3.4
4. แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการ
ฝกอบรมของเพื่อนรวมงาน
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ขอที่

4.

ผลการดําเนินงาน

หลักสูตร นสต.
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของเพื่อนรวมงาน
คาเฉลี่ย
- คาเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน คาเฉลี่ย

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4.50

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 4.59

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3.5
5. แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลของการ
ฝกอบรมของประชาชน
เอกสารหมายเลข 3.6
6. รายงานผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูสําเร็จการฝกอบรม และสํารวจความพึงพอใจ
ของผูใชผูสําเร็จการฝกอบรมจาก ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 4.1
หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถาม
ติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 4.2
บัญชีรายชื่อขาราชการตํารวจหลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 4.3
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูบังคับบัญชา
เอกสารหมายเลข 4.4
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของเพื่อนรวมงาน
เอกสารหมายเลข 4.5
แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลของการ
ฝกอบรมของประชาชน
เอกสารหมายเลข 4.6
รายงานผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรม
ของผูสําเร็จการฝกอบรม และสํารวจความพึง
พอใจของผูใชผูสําเร็จการฝกอบรมจาก ศฝร.ภ.8
คะแนน
4.59

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ไดสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา และมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรวมงานที่ผูสําเร็จการศึกษา
ไดไปปฏิบัติหนาที่ โดยรวมถึงประชาชนผูรับบริการ มีการดําเนินการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเต็มที่
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ตัวบงชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สุพจน บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.อํานาจ วรรณะ อาจารย สบ 3 ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.วุฒิไชย ทองเสภี อาจารย สบ 3 ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.อาวุธ ชูจิต
อาจารย สบ 2 ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ธวัช
ชมเทศ อาจารย สบ 1 ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.บัณฑิต ประดิษฐสาร อาจารย สบ 1 ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางของผูศึกษาอบรม
และจัดใหผูศึกษาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการรูมากที่สุด
ประเด็นการพิจารณา
1. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร มีความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมในแตละหลักสูตร
2. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร วิเคราะหศักยภาพของผู
ศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร
3. หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรม
เปนสําคัญ
4. ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร มีการประเมินผลการฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพการศึกษา
อบรมที่จัดใหผูศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผูศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และนํา
ผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูศึกษาอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
5. ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูและประสบการณจากประเด็นที่ 1 ถึง
4 มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไป
เกณฑการใหคะแนน
1
ดําเนินการได
1

2
ดําเนินการได
2

3
ดําเนินการได
3

4
ดําเนินการได
4

5
ดําเนินการได
5

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
1 หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และ เอกสารหมายเลข 1.1
ครู ฝ ก และหรื อ วิ ท ยากร มี ความรู ความเข า ใจเกี่ ย วกั บ หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพรอมหลักสูตร
วั ต ถุ ป ระสงค ของการจั ด การศึ กษาอบรม และหลั กสู ต ร กดต. ประจําปงบประมาณ 2558
ศึกษาอบรมในแตละหลักสูตร
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ขอที่

2

3

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2
หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพรอมหลักสูตร
สว. รุนที่ 151 ประจําปงบประมาณ 2558
เอกสารหมายเลข 1.3
การเตรียมความพรอมหลักสูตรชัยยะพื้นฐาน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เอกสารหมายเลข 1.4
โครงการสัมมนาครู-อาจารย
เอกสารหมายเลข 1.5
รายงานผลการสัมมนาครู-อาจารย
เอกสารหมายเลข 1.6
คูมือแนวทางการศึกษาที่เนนผูศึกษาอบรมเปน
สําคัญ
หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และ เอกสารหมายเลข 2.1
ครู ฝ ก และหรื อ วิ ทยากร วิ เ คราะห ศักยภาพของผู ศึกษา แบบวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมเปน
อบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผลการ รายบุคคลหลักสูตร กดต.53
วิเคราะหมาปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 2.2
แบบวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมเปน
รายบุคคลหลักสูตร สว.
เอกสารหมายเลข 2.3
แบบวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมเปน
รายบุคคลหลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 2.4
แบบวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมเปน
รายบุคคลหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรู
เอกสารหมายเลข 3.1
ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรม
แนวทางการศึกษาอบรมการจัดการศึกษาอบรม
เปนสําคัญ
ที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.2
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.3
รายงานผลการประเมินความรูความสามารถในการ
จัดประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.4
แผนการสอน
เอกสารหมายเลข 3.5
บันทึกการสอน
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
4 ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร มีการประเมินผล
การฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพการศึกษาที่จัดใหผูศึกษา
อบรมมีการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล และนําผล
การประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู
ศึกษาอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ

5

ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร สามารถบูรณา
การความรูและประสบการณจากประเด็นที่ 1 ถึง 4 มา
พัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไป

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.1
รายงานผลการติดตามและประเมินผล
การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูศึกษาอบรมมีการปรับเปลี่ยนการ
ประเมินที่เหมาะสม
เอกสารหมายเลข 4.2
รายงานการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การอบรมเพื่อพัฒนาผูรับการศึกษาอบรมใหเต็ม
ศักยภาพ
เอกสารหมายเลข 4.3
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารหมายเลข 4.4
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล
การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของ
ผูศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข 4.5
แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.1
คูม ือแนวทางการจัดการศึกษาอบรม ประจําป
2559
เอกสารหมายเลข 5.2
รายงานผลการบูรณาการความรูประสบการณ
มาพัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป
เอกสารหมายเลข 5.3
รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและ
ประเมินผลการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคลของผูศึกษาอบรมเพื่อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตรตาง
ๆ ตอไป
เอกสารหมายเลข 5.4
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารหมายเลข 5.3
โครงการนํา นสต. ฝกปฏิบัติตามโครงการ
จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจําป 2558
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ขอที่

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 5.4
รายงานผลการประเมินการจัดการศึกษาอบรมที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.5
แบบรายงานผลประเมินการจัดการศึกษาอบรม
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.6
สั่งการ ผบก.ศฝร.ภ.8 ใหรายงานผลการ
ประเมินการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. มีการจัดกิจกรรมพัฒนาผูศึกษาอบรมที่เปดโอกาสใหผูศึกษาอบรม มีประสบการณทางวิชาการและวิชาชีพ
โดยใหมีการฝกปฏิบัติจริงในทุกรายวิชา มีโอกาสไดลงพื้น ที่รวมกับชุมชน เรียนรู สัมผัสปญหากับชุมชน ทําใหผูศึกษา
อบรมมีประสบการณในดานตาง ๆ ครบถวน
2. มีการวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล โดยคํานึงถึงคุณวุฒิการศึกษา อายุ และประสบการณ เพื่อนําผลการ
วิเคราะหมาวางแผนในการจัดการศึกษาอบรมในทุกรายวิชา
3. มีการประเมินความรูกอนเรียน และนําผลคะแนนของผูศึกษาอบรม มาจัดกลุมการเรียนรู เพื่อใหมีการ
ชวยเหลือกันเองของเพื่อนในกลุม โดยจัดในผูศึกษาอบรมที่ไดคะแนนสูงต่ํา อยูในแตละกลุมโดยเฉลี่ยเทา ๆ กันทุก
กลุม
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. จํานวนผูศึกษาอบรมตอหองเรียนมีจํานวนมากเกินไป ทําใหการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทําไดยาก ซึ่งโดยมาตรฐานควรมีผูเรียนหองละไมเกิน 50 คน
2. การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ของตํารวจเปนการจัดการศึกษาอบรมเฉพาะทาง การจัดการศึกษาอบรมที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมอาจทําไดครอบคลุมในทุกเรื่องที่ควรจะเปน
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ตัวบงชี้ที่ 4 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สุพจน บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน อาจารย สบ.3 ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.วิโรจน บํารุง
อาจารย สบ.3 ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อาจารย สบ.1ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละป
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
- งานวิจัย 2 เรื่อง
- นวัตกรรม 1 เรื่อง

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 10

ผลการประเมินตนเอง
รอยละ 8.33

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคาดหวังของ
นักเรียนนายสิบตํารวจที่มีตอการใหบริการและ
สวัสดิการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
เอกสารหมายเลข 2
งานวิจัย เรื่อง ความภักดีตอองคกรของขาราชการ
ตํารวจในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
เอกสารหมายเลข 3
นวัตกรรม เรื่อง โครงการพัฒนาปนยางสําหรับ
ใชชวยฝกนักเรียนนายสิบตํารวจ
คะแนน
4.17

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- มีการจัดทํางานวิจัยและนวัตกรรมตามแผนที่กําหนดไว
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรใหการสนับสนุนงบประมาณที่ใชในการทํางานวิจัยและนวัตกรรมอยางเต็มที่

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 5 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สุพจน บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.มารุต
คําเล็ก อาจารย สบ.3 ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เอกอนันต จําปา อาจารย สบ.2 ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.สุริยา เทอดวีระพงศ อาจารย สบ.1 ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการนํางานวิจัยและหรือนวัตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค สามารถนําไปสู การปองกันหรือแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีการเผยแพรสูสาธารณะและหรือกลุมเปาหมาย
อยางชัดเจน
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
งานวิจัย เรื่อง การศึกษาความคาดหวังของ
นักเรียนนายสิบตํารวจที่มีตอการใหบริการและ
สวัสดิการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
เอกสารหมายเลข 2
งานวิจัย เรื่อง ความภักดีตอองคกรของ
ขาราชการตํารวจในศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
เอกสารหมายเลข 3
นวัตกรรม เรื่อง โครงการพัฒนาปนยางสําหรับ
ใชชวยฝกนักเรียนนายสิบตํารวจ
เอกสารหมายเลข 4
หนังสือรับรองการนํานวัตกรรมไปใชประโยชน
เอกสารหมายเลข 5
บันทึกการสอน

25
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 5

ผลการประเมินตนเอง
รอยละ 8.33

คะแนน
5 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการทํานวัตกรรมและงานวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ขาดงบประมาณในการเผยแพรงานวิจัย

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.สุพจน วันคงผบ.รอย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.เดนชัย แกวเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง ปรมาภรณ สุขสาร ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.นําชัย อินทรจันทร รอง สว.อก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
โครงการบริการทางวิชาการดานการฝกของ
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
เอกสารหมายเลข 2
ฝกอบรมการใชอาวุธปนพกฯ ใหแกพนักงาน
บริษัทโพรเกรสกันภัย จํากัด
เอกสารหมายเลข 3
ฝกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีราชทัณฑ
แกขาราชการเรือนจําในสังกัดเขต 8
เอกสารหมายเลข 4
ฝกอบรมเขาคายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม
เสริมสรางจิตสาธารณะแกนักศึกษาวิชาทหาร
เอกสารหมายเลข 5
ฝกอบรมการใชอาวุธปนและการปองกันภัยฯ
แกพนักงานขนสงทรัพยสิน บริษัทกรุงเทพเซอร
เวกซ จํากัด
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 6
ฝกอบรมเจาหน าที่ป ฏิบัติ งานดานการปองกั น
และปราบปรามยาเสพติดในเรือนจําของอําเภอ
ปากพนัง
เอกสารหมายเลข 7
ฝกยุทธวิธีตํารวจใหแกขาราชการตํารวจ สังกัด
สถานีตํารวจภูธร
ขุนทะเล
เอกสารหมายเลข 8
ฝกอบรมเจาหน าที่ป ฏิบัติ งานดานการปองกั น
และปราบปรามยาเสพติ ด ในเรื อ นจํ า ของ
เรือนจําอําเภอตะกั่วปา
เอกสารหมายเลข 9
ฝกทบทวนการฝกเพื่อรอรับการตรวจสอบการ
ฝกของ สภ.บอผุด
เอกสารหมายเลข 10
ฝกทบทวนการฝกเพื่อรอรับการตรวจสอบการ
ฝกของ สภ.ทาฉาง
เอกสารหมายเลข 11
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต รการสื บ สวนคดี ป า ไม ฯ แก
บุคลากรสวนคุมครองและปองกันทรัพยากรปา
ชายเลน
เอกสารหมายเลข 12
ฝกอบรมโครงการสงเสริมพัฒนาศักยภาพใน
การรักษาความสงบเรียบรอยแกอาสาสมัคร
ชุมชน
เอกสารหมายเลข 13
ฝกทบทวนความรูในการปฏิบัติงานของ
พนักงานสายตรวจอุทยานแหงชาติแกงกรุง
เอกสารหมายเลข 14
ฝกยุทธวิธีตํารวจใหแกขาราชการตํารวจ สังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 15
ฝกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา
ความปลอดภัยหมูบานแกชุด ชรบ.
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 16
ฝ ก อบรมโครงการส ง เสริ ม เยาวชนลู ก เสื อ มี
ระเบียบวินัย โรงเรียนสุราษฎรพิทยา
เอกสารหมายเลข 17
ฝกอบรมโครงการฝกอบรมเทคนิคการปองกัน
ตัวสําหรับบุคลากรศาลจังหวัดไชยา
เอกสารหมายเลข 18
ฝกทบทวนยุทธวิธีใหแกขาราชการตํารวจ สถานี
ตํารวจภูธรเขานิพันธ
เอกสารหมายเลข 19
ฝกอบรมสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนประเภท
สํารองของอําเภอชัยบุรี
เอกสารหมายเลข 20
ฝ ก อบรมโครงการส ร า งกิ จ กรรม Green
Tourismฯ แกอาสาสมั ครช ว ยเหลือตํ ารวจ
ทองเที่ยวภูเก็ต
เอกสารหมายเลข 21
ฝ ก อบรมโครงการอบรมอาสาสมั ค รสารวั ต ร
นักเรียนโรงเรียนสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 22
ฝกอบรมโครงการการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติ ด แก นั กเรี ย นโรงเรี ย นในเขตเทศบาล
ตําบลเวียง อ.เวียงสระ จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 23
ฝ ก การป อ งกั น เบื้ อ งต น ในกิ จ กรรมเยาวชน
สัมพันธ ธนาคารโรงเรียนฯ
เอกสารหมายเลข 24
ฝ กการใช อาวุ ธ ป น และการต อ สู ป อ งกั น ตั ว แก
พนักงานบริษัทโพรเกรสกันภัย จํากัด
เอกสารหมายเลข 25
ฝกอบรมโครงการแกนนําเยาวชนเพื่อชวยเพื่อน
ผู ป ระสบป ญ หาการตั้ ง ครรภ ไ ม พ ร อ ม และ
ปองกันการถูกกระทํารุนแรงฯ
เอกสารหมายเลข 26
ฝ ก อบรมค า เสริ ม สร า งทั ก ษะชี วิ ต และหน า ที่
พลเมือง นักเรียนโรงเรียนสุราษฎรธานี

29
ขอที่

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 20

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
รอยละ 75

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 27
สรุ ป กิ จ กรรม/โครงการ การให บ ริ ก ารทาง
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งฯ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ครู/ครูฝก มีความชํานาญเฉพาะทาง
- ชุมชน ใหความรวมมือและสนับสนุนในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณเปนการเฉพาะสําหรับการใหบริการชุมชนเปนการเฉพาะ
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ตัวบงชี้ที่ 7 ผลของการดําเนินงานของจุดที่ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลตอชุมชน สังคม ประเทศ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ธศรุต เพิ่มพารารักษ ผบ.รอย (สบ1)
พ.ต.ต.ชาคริต การกรณ
ผบ.รอย (สบ2)
ด.ต.สมควร จําปาบุญ
ผบ.หมู ผบ.หมู ฝอ.ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงศักยภาพชองหนวยศึกษาอบรมใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพเปนประจํา และเปนที่พึ่งพาของ
สังคม จนเปนที่ยอมรับและมีผลตอสังคม ชุมชน และประเทศ
เกณฑการใหคะแนน
1
1–2
จุดที่ใหบริการ
ที่มีผลตอชุมชน
สังคม ประเทศ

2
3–4
จุดที่ใหบริการ
ที่มีผลตอชุมชน
สังคม ประเทศ

3
5–6
จุดที่ใหบริการ
ที่มีผลตอชุมชน
สังคม ประเทศ

4
7–8
จุดที่ใหบริการ
ที่มีผลตอชุมชน
สังคม ประเทศ

5
9
จุดที่ใหบริการ
ที่มีผลตอชุมชน
สังคม ประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
มีจุดใหบริการทั้งหมด 9 จุด

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
ฝกทักษะการใชอาวุธปนพักขั้นพื้นฐานไดอยาง
ถูกวิธีและปลอดภัย
เอกสารหมายเลข 2
ฝกการใชอาวุธปนทางยุทธวิธี และทักษะการ
เขาตรวจคนอาคาร ทางเดินภายในอาคาร
เอกสารหมายเลข 3
ฝกการเอาตัวรอด ยุทธวิธีการตรวจคน จับกุม
และศิลปะการปองกันตัว
เอกสารหมายเลข 4
ฝกทักษะการใชเหนี่ยวไกและทาทางการยิงปน
พกขั้นพื้นฐานไดอยางถูกตอง
เอกสารหมายเลข 5
เสริมสรางสมรรถภาพรางกายและจิตใจ ฝกการ
ออกกําลังกายอยางถูกวิธี
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ขอที่

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
9 จุด

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
9 จุด

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 6
เปนศูนยกลางการเรียนรู การปลูกพืชและ
เลี้ยงสัตวตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เอกสารหมายเลข 7
ถายทอดความรูกฎกติกาการแขงขันกีฬาเซปค
ตะกรอ ลานออกกําลังกาย
เอกสารหมายเลข 8
แหลงศึกษาคนควาหาขอมูล พักผอน และสราง
ความเพลิดเพลินจากการอาน
เอกสารหมายเลข 9
ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตนกับผูไดรับบาดเจ็บ
ทันทวงทีและนําสงรักษาตออยางปลอดภัย
คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- มีจุดใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถใหบริการตลอดทั้งป มีการปรับปรุง พัฒนาใหสามารถใชงาน
ไดตอเนื่อง ซึ่งไดรับการยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบขาง
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ตัวบงชี้ที่ 8 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ รอง สว.ฝอ.ฯ

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่หนวย
ศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมในหนวยศึกษาอบรมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุนจึง
ตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายที่
ชัดเจนและสามารถประเมินผลได
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
มี กิ จ กรรม/โครงการต า ง ๆ ที่ ส นั บ สนุ น ด า นศิ ล ปะและ เอกสารหมายเลข 1
วัฒนธรรมของ ศฝร.ภ.8 ได 26.06
รวมเปนเจาภาพพุมผาปาในกิจกรรมงาน
ประเพณีชักพระทอดผาปา จังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2
รวมกิจกรรมเนื่องใน “วันตํารวจแหงชาติ”
ประจําป 2557 ณ ศฝร.ภ.8
- กิจกรรบริจาคโลหิต
เอกสารหมายเลข 3
- จัดเตรียมบวงสรวงและพิธีบูชาศาลพระภูมิ
เอกสารหมายเลข 4
- พิธีสงฆ อุทิศสวนบุญสวนกุศลใหกับ
ขาราชการตํารวจที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติ
หนาที่
เอกสารหมายเลข 5
รวมพิธี “วันปยมหาราช” ประจําปพุทธศักราช
2557 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว บริเวณ
สนามหนาศาลากลางจังหวัดสุราษฎรธานี
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 6
รวมพิธี “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจําป
2557 ณ บริเวณสนามหนาศาลากลาง
จว.สุราษฎรธานี
เอกสารหมายเลข 7
รวมงานบําเพ็ญกุศลศพบิดา ด.ต.บุญรอง ยอด
สวัสดิ์ ณ วัดเขาตกน้ํา ม.1 ต.กําแพงเพชร
อ.รัตภูมิ จว.สงขลา
เอกสารหมายเลข 8
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5
ธันวาคม 2557
- กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ใตอาคารเรียนรวม
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 9
- กิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวา
มหาราช ประจําป 2557 ณ สวนสาธารณ
เกาะลําพู
เอกสารหมายเลข 10
- พิธีทําบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 11
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมเมืองคนดี ศาลา
กลางจังหวัดสุราษฏรธานี ชั้น 5
เอกสารหมายเลข 12
- พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เวลา
19.19 น. ณ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 13
กิจกรรมวันปใหม และวันเด็กแหงชาติ ประจําป
2558 ใตอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 14
รวมวางพวงมาลา และบําเพ็ญกุศลเนื่องในวัน
ทหารผานศึก ณ อนุสาวรียวีรไทย
เอกสารหมายเลข 15
รวมกิจกรรมจัดงานวันคนพิการสากล
จว.สุราษฏรธานี ประจําป 2557 “พัฒนา
เทคโนโลยีสูการพัฒนาคนพิการอยางยั่งยืน”
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 16
รวมงานพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิตรําลึก
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย พระเจาวรวงศ
เธอ พระองคเจาวรวงศเธอ พระองคเจาวิภาวดี
รังสิต คายวิภาวดีรังสิต
เอกสารหมายเลข 17
รวมพิธีทอดผาปาสามัคคีเพื่อการศึกษาและ
บวงสรวงศาลตายาย ณ ใตอาคารเรียนรวม
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 18
รวมกิจกรรมปลูกปาชายเลน ภายใตโครงการ
“มหกรรมเอกลักษณไทย หัวใจ 4 ภาค” สืบ
สานแนวทางพระราชดําริเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ ครบ 5 รอบ 2
เมษายน 2558
เอกสารหมายเลข 19
รวมพิธีวันสําคัญทางศาสนา
กิจกรรมเนื่องในวันมาฆบูชา (4 มี.ค.2558)
- พิธีทําบุญตักบาตร หรือนําปนโตไปวัด
ณ บริเวณใกลบาน
เอกสารหมายเลข 20
- จัดทําบอรดกิจกรรมวันมาฆบูชา
เอกสารหมายเลข 21
- พิธีเวียนเทียนตามประเพณี ณ วัดสมหวัง
วนาราม
เอกสารหมายเลข 22
กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา (1 มิ.ย.2558)
- พิธีทําบุญตักบาตร หรือนําปนโตไปวัด
ณ บริเวณใกลบาน
เอกสารหมายเลข 23
จัดบอรดกิจกรรมวันวิสาขบูชา
เอกสารหมายเลข 24
พิธีเวียนเทียนตามประเพณี ณ วัดสมหวัง
วนาราม

35
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 25
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (30 ก.ค.2558)
- พิธีทําบุญตักบาตร (09.00 น.) จัดปนโตไป
รวมทําบุญตักบาตร ณ วัดสมหวังวนาราม
เอกสารหมายเลข 26
- จัดบอรดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา
เอกสารหมายเลข 27
- พิธีเวียนเทียนตามประเพณี (19.00 น.)
ณ วัดสมหวังวนาราม
เอกสารหมายเลข 28
กิจกรรมเนื่องในวันเขาพรรษา (31 ก.ค.2558)
- พิธีถวายเทียนพรรษา รวมกิจกรรมแหเทียน
พรรษารวมกับชุมชนบึงขุนทะเล ไปยังวัด
สมหวังวนาราม
เอกสารหมายเลข 29
รวมงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวัน
พระราชสมภพ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
- พิธีทําบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 30
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมเมืองคนดี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 31
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น.
ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 32
- รวมเปนเกียรติการจัดงานประเพณีรดน้ํา
ผูสูงอายุในชุมชนบึงขุนทะเล ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุข เทศบาลนครสุราษฏรธานี (บึงขุน
ทะเล)
เอกสารหมายเลข 33
สงตัว ด.ต.อิทธิพันธ เม็ดฝาย ผบ.หมู (รก)ฝอ.
ศฝร.ภ.8 เขารวมอุปสมบทหมูตามโครงการ
“อุปสมบทหมูขาราชการตํารวจเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เนื่องในวันพระราชสมภพ
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร กรุงเทพฯ
เอกสารหมายเลข 34
รวมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
“วันฉัตรมงคล” ณ หองประชุมเมืองคนดี
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 35
รวมเดินรณรงคกิจกรรมเนื่องในวันตอตานยา
เสพติด (26 มิถุนายน) ประจําป 2558
ณ บริเวณริมน้ําหนาจวนผูวาราชการจังหวัด
สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 36
รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลศพบิดา
ร.ต.ท.ปรีชา เกตุศิริ ณ ศาลาเอนกประสงค
วัดกลางใหม อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 37
รวมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จรพระบรม
โอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ทรงพระเจริญ
พระชนมพรรษา 63 พรรษา 28 กรกฎาคม
2558
- พิธีทําบุญตักบาตร เวลา 06.30 น.
ณ บริเวณรมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 38
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมเมืองคนดี
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 39
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น.
ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 40
รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลศพบิดา
พ.ต.ท.พงษสิทธิ์ ทั่วจบ ณ ศาลเจาแปะกง
ต.บานสอง อ.เวียงสระ จว.สุราษฎรธานี
เอกสารหมายเลข 41
รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจําป
2558” ณ สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สุราษฎรธานี
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 42
ขาราชการตํารวจในสังกัด เขารวมโครงการ
สรางความปรองดองสมานฉันทโดยใชหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนา “หมูบานรักษาศีล 5” มี
ผูสมัครเขารวม จํานวน 673 ราย
เอกสารหมายเลข 43
รวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลศพบิดา
ด.ต.ฐปนวัฒน ชวยธานี ณ เมรุวัดเขาแกว
ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จว.ตรัง
เอกสารหมายเลข 44
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
พุทธศักราช 2558
- พิธีทําบุญตักบาตรและปลอยพันธสัตวน้ํา
เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 45
- พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมลํายอง โรงเรียน
สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 46
- พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัย
ถวายพระพรชัยมงคล เวลา 18.30 น.
ณ บริเวณหนาอาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 47
รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตรและเจริญจิตภาวนา
เพื่อถวายเปนพระราชกุศลฯ ณ วัดทาไทร
อ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 48
งานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฎร แลธรรมชาติ
เขาทาเพชร ประจําป 2558
- นําผาหมพระธาตุศรีสุราษฏร รวมพิธี
สมโภชผาฯ (26 มี.ค.2558) ณ
ศาลหลักเมืองสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 49
- รวมขบวนแหผาพระธาตุศรีสุราษฏร (27
มี.ค.2558) ณ พระธาตุศรีสุราษฎร
เขาทาเพชร

38
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 20

ผลการประเมินตนเอง
26.06

คะแนน
5 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- การเขารวมกิจกรรมกับชุมชนทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดี
- ปลูกจิตสํานึกที่ดีตอผูเขารับการอบรมและขาราชการตํารวจ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

39
ตัวบงชี้ที่ 9 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สุภาภรณ รักวงศ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.ท.หญิง วลิษา ชุมเคียร ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพดานศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวของกับความสนุทรียและรสนิยมเกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคม โดยมีลักษณะที่เปนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปนตองรูทันอยางมีปญญา มีแผนในการพัฒนา
ใหความรูแ ละประสบการณดานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรางให
ตนเองและสังคมอยูรวมกันอยางรูคุณคาความงาม อยางมีสุนทรียที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
1. การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยศึกษาอบรมที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
2. สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย
3. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4. การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริมใหผูศึกษาอบรมและบุคลากรมีสวนรวมอยาง
สม่ําเสมอ
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ 1 ถึง 4 ไมต่ํากวา 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนน
1
ดําเนินการได
1 ขอ

2
ดําเนินการได
2 ขอ

3
ดําเนินการได
3 ขอ

4
ดําเนินการได
4 ขอ

5
ดําเนินการได
5 ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 การมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยศึกษาอบรมที่กอใหเกิด
วัฒนธรรมที่ดี

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
และวัฒนธรรม
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2
คําสั่งคณะทํางาน
เอกสารหมายเลข 1.3
หนังสือเชิญประชุมคณะทํางาน
เอกสารหมายเลข 1.4
รายงานประชุมคณะทํางาน
เอกสารหมายเลข 1.5
รายงานผลการดําเนินโครงการ
เอกสารหมายเลข 1.6
กิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ
เอกสารหมายเลข 1.7
ภาพถายเขารวมพิธีบวงสรวงหอ
พระพิธีอัญเชิญพระศากยมุตนีศรี
พิทักษสันติราษฎรประดิษฐานบนหอพระฯ
เอกสารหมายเลข 1.8
ภาพถาย “การทัศนศึกษาของโรงเรียนใน
เครือเทศบาลอําเภอพุนพิน” เพื่อสราง
ความสุนทรีในการศึกษาแกเด็กๆ
เอกสารหมายเลข 1.9
ภาพถาย “บรรยากาศและความเปนกันเอง
ระหวาง นสต. (รุนที่ 6-7) ครูฝกตลอดจน
ผูบังคับบัญชา
เอกสารหมายเลข 1.10
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เอกสารหมายเลข 1.11
การแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง เนื่องใน
วโรกาสพระชนมพรรษา 87 พรรษา
เอกสารหมายเลข 1.12
การประดับธงตราสัญลักษณและแตงกาย
ดวยเสื้อประดับตราสัญลักษณ เนื่องใน
วโรกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.13
ประมวลภาพกิจกรรม “วันเด็กแหงชาติ”
ประจําป 2558
เอกสารหมายเลข 1.14
รวมวางพวงมาลาและบําเพ็ญกุศล เนื่องใน
วัน “ทหารผานศึก”
เอกสารหมายเลข 1.15
ภาพพิธีบวงสรวงและอุทิศสวนบุญใหแก
ผูเสียชีวิต
เอกสารหมายเลข 1.16
พิธีทอดผาปาเพื่อการศึกษา ณ วัด
สมหวังวราราม
เอกสารหมายเลข 1.17
คําสั่งมอบหมายหนาที่ใหขาราชการเขารวม
พิธีทอดผาปาเพื่อการศึกษา และบวงสรวง
ศาลตายาย
เอกสารหมายเลข 1.18
รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “วิภาวดี
รังสิตรําลึก”
เอกสารหมายเลข 1.19
คําสั่งเขารวมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
และภาพถายการเขารวมกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.20
การเขารวมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ณ ริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 1.21
คําสั่งเขารวมพิธีวัน “วิสาขบูชา” และ
ภาพถายการเขารวมกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.22
ภาพถาย “การรวมกิจกรรมวันตอตานยา
เสพติดโลก”
เอกสารหมายเลข 1.23
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสารเสพ
ติดในปสสาวะ และภาพถายการเขารวม
กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.24
โครงการตํารวจสีขาวปลอดสารเสพติด
พรอมรายชื่อผูเขารวมโครงการ
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.25
พิธีวางพวงมาลา “วันรพี” พรอมภาพถาย
การเขารวมกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.26
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางาน โครงการฝกอบรม
ภาษาอังกฤษและภาพถายการเขารวม
กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.27
การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราช และภาพถายการเขารวม
กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.28
การเขารวมกิจกรรมทําบุญตักบาตร และ
หลอเทียนพรรษาและภาพถาย
เอกสารหมายเลข 1.29
คําสั่งมอบหมายหนาที่เขารวมกิจกรรม
“วันอาสาฬบูชา และวันเขาพรรษา และ
ภาพถาย
เอกสารหมายเลข 1.30
ภาพถายกิจกรรม ผบก.ศฝร.ภ.8 เขารวม
กิจกรรม “Bike for Mom ปนเพื่อแม”
เอกสารหมายเลข 1.31
คําสั่งเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ และภาพถายการเขา
รวมกิจกรรมตาง ๆ
เอกสารหมายเลข 1.32
โครงการสรางวิทยากรดานจริยธรรม
คุณธรรม และจรรยาบรรณของตํารวจ
เอกสารหมายเลข 1.33
เขารวมพิธีวางพวงมาลา “วันมหิดล” และ
ภาพถาย
เอกสารหมายเลข 1.34
ภาพกิจกรรมวันตํารวจ
เอกสารหมายเลข 1.35
พิธีวางพวงมาลาวัน “ปยะมหาราช” และ
ภาพถายกิจกรรม
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

2

สิ่งแวดลอมดานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด
ถูกสุขลักษณะ และตกแตงอยางมีความสุนทรีย

3

ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม สอดคลองกับ
ธรรมชาติ และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.36
รวมพิธี “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” และ
ภาพถาย
เอกสารหมายเลข 2.1
คําสั่งมอบหมายใหขาราชการตํารวจทํา
ความสะอาดพื้นที่รับผิดชอบ
เอกสารหมายเลข 2.2
ภาพถายกิจกรรม 5 ส
เอกสารหมายเลข 2.3
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการตาม
โครงการประกวดกิจกรรม 5 ส ดีเดน
เอกสารหมายเลข 2.4
ประกาศเกียรติคุณกิจกรรม 5 ส ดีเดน
เอกสารหมายเลข 2.5
โครงการกิจกรรม Big Cleaning Day
เอกสารหมายเลข 2.6
ภาพโครงการจิตอาสา ณ วัดสมหวังและ
บึงขุนทะเล
เอกสารหมายเลข 2.7
รายงานผลการฝก นสต. ฝกปฏิบัติตาม
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจําป
2558
เอกสารหมายเลข 3.1
แผนผังที่ตั้งของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
เอกสารหมายเลข 3.2
ภาพถายอาคารที่ทําการของ ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8
เอกสารหมายเลข 3.3
ภาพถายการปรับแตงภูมิทัศนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการฝกของ นสต. และ
ผูเขารวมอบรม
เอกสารหมายเลข 3.4
มีศาลตายาย องคพระใหญ ศาลพระภูมิ
เปนที่พึ่งทางจิตใจของบุคลากร นสต. และ
ผูเขารับการฝกอบรม
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ขอที่

4

5

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3.5
ภาพถาย นสต. ทําความสะอาดโรงนอนของ
ผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ เพื่อ
ความสุนทรีในการพักผอน
เอกสารหมายเลข 3.6
จัดตั้งศาลาสําหรับพักผอนหยอนใจ
เอกสารหมายเลข 3.7
จัดตั้งลานกีฬา
การจัดใหมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสงเสริม เอกสารหมายเลข 4.1
ใหผูศึกษาอบรมและบุคลากรมีสวนรวมอยางสม่ําเสมอ
ภาพถายโครงการฝกปฏิบัติธรรมเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ นสต.
เอกสารหมายเลข 4.2
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานและมอบหมาย
หนาที่ตามโครงการทดสอบสมรรถภาพทาง
รางกายขาราชการตํารวจ
เอกสารหมายเลข 4.3
ภาพถายกิจกรรมโครงการทดสอบ
สมรรถภาพทางรางกาย
เอกสารหมายเลข 4.4
ภาพกิจกรรมการแขงขันฟุตบอลเชื่อม
ความสัมพันธ ระหวางขาราชการ นสต.
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับ เอกสารหมายเลข 5.1
ประเด็นที่ 1 ถึง 4 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
รายงานผลการดําเนินโครงการ “พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม”
เอกสารหมายเลข 5.2
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูรับการ
ฝกอบรม
เอกสารหมายเลข 5.3
สรุปผลการประเมิน
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ขาราชการตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม มีความรวมมือรวมใจในการพัฒนาหนวยใหมีความสะอาด
รมรื่น มีทัศนียภาพที่สวยงาม
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ตัวบงชี้ที่ 10 ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สุพจน บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง บุญนิสา สงแสง อาจารย สบ.2ฯ
ร.ต.ท.ปรีดา
ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1)ฯ
ร.ต.ท.หญิง ชนิภา พรหมเทพ อาจารย สบ.1ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก ใหไดรับการ
เพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน การศึกษา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เปนตน และไดมีการนําความรู
กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
1. มี แ ผนพั ฒ นาครู อ าจารย แ ละ
บุคลากรสายงานสนั บ สนุ น ประจํ าป
2557
2. แผนพั ฒ นาครู อ าจารย ป ระจํ า ป
2557
3. ส รุ ป ผ ล การดํ า เนิ น การตาม
แผนพัฒนาครูอาจารย
คิดเปน 100%
4. สรุปผลการสงเสริมใหครูอาจารย
เข า ร ว มประชุ ม /อบรม/สั ม มนา
เพิ่มพูนความรูกับหนวยงานภายนอก
5. สรุปผลการฝกอบรมครูฝก
6. สรุปผลการสัมมนาครูอาจารยที่ทํา
การสอนใน ศฝร.
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 100

ผลการประเมินตนเอง
รอยละ 100

รายการเอกสารหลักฐาน
7. สรุปผลการใหความรูภาษาอังกฤษ
เพื่ อ เตรี ย มความพร อ มสู ป ระชาคม
อาเซียน
8. สรุป ผลการให ความรู เ กี่ย วกั บ
“เทคนิคการสอนและการนําเสนอ”
9 . ส รุ ป ผ ล ก า ร ใ ห ค ว า ม รู ด า น
เ ท ค โ น โ ล ยี ค อ ม พิ ว เ ต อ ร แ ล ะ
สารสนเทศและการผลิ ตสื่อการสอน
สําหรับอาจารย
10. สรุ ป ผลการให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ
การใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
11. สรุปผลการพัฒนาครูอาจารยใน
ด า นวิ ช าการ/ด า นการจั ด การเรี ย น
การสอน
12. บัญชีรายชื่อสรุปผลการประเมิน
การสอนของครูอาจารยและครูฝก
ประจําป 2557

คะแนน
5 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ครู/อาจารยและครูฝก มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอยางตอเนื่อง

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 11 ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ฯ
ด.ต.ประเทือง
เต็งเฉี้ยง ผบ.หมู ฝอ.ฯ
ส.ต.ท.หญิง วลิษา ชุมเศียร ผบ.หมู ฝอ.ฯ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และองคความรูตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และนําไปสูสังคมฐานความรู
ประเด็นการพิจารณา
๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. จํ านวนบุ คลากรที่ ได รั บการพั ฒนาดานการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาตอป ไม ต่ํากว ารอยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด
๔. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมต่ํากวา รอยละ ๙๐
ของบุคลากรทั้งหมด
๕. คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากรและใหไดคะแนน
เฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
เกณฑการใหคะแนน
1
ดําเนินการได
1 ขอ

2
ดําเนินการได
2 ขอ

3
ดําเนินการได
3 ขอ

4
ดําเนินการได
4 ขอ

5
ดําเนินการได
5 ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2 ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐
3 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ตอป ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
4 จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานประกันคุณภาพ
การศึกษาตอป ไมต่ํากวา รอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
5 ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและใหไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
แผนพัฒนาบุคลากร
เอกสารหมายเลข 2
โครงการสัมมนาความรูความเขาใจ
การประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 3
รายงานโครงการสัมมนาความรูความ
เขาใจการประกันคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 4
รายงานผลการเดินทางไปราชการเขา
รวมโครงการสัมมนาครู-อาจารย
ครูฝก เพื่อจัดทําแผนการสอน
หลักสูตร นสต. ประจําป 2558
เอกสารหมายเลข 5
การฝกอบรมหลักสูตรสารวัตร
เอกสารหมายเลข 6
การฝกอบรมหลักสูตรผูกํากับการ
เอกสารหมายเลข 7
สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
การศึกษาพัฒนามาตรฐานและ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เอกสารหมายเลข 8
โครงการภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจ
ศฝร.ภ.8 เพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเซียน
เอกสารหมายเลข 9
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 10
บัญชีสรุปการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจ
เอกสารหมายเลข 11
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
พัฒนาบุคลากร
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง
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ตัวบงชี้ที่ 12 ผลการปฏิบัติบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.ท.นราวุธ จันทรพุม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมมาตร เอียดหมุน ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหผูบริหารหนวยศึกษาอบรมใชระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเปนการประเมินผูบริหารในดานการ
บริหารจัดการ และการเปนผูนําเพื่อนําไปสูการบริหารจัดการองคการที่ดีใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และมีสวน
รวม
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 2
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 13/2558 ลง 23 ม.ค.
2558 เรื่อง กําหนดลักษณะงานและการ
มอบหมายอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบใหรอง
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ปฏิบัติราชการแทนและการรักษาราชการแทน
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
เอกสารหมายเลข 3
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 84/2558 ลง 9 มี.ค.
2558 เรื่อง ใหใชแผนปฏิบัติราชการศูนย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4
คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 95/2558 ลง 13 มี.ค.
2558 เรื่อง มอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพ
ภายใน
เอกสารหมายเลข 5
ภาพถายการสัมมนาขับเคลื่อนการปฏิบัติการ
เตรียมความพรอมของขาราชการตํารวจรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเชียน (AC) ของ
ขาราชการตํารวจในสังกัด ภ.8
เอกสารหมายเลข 6
ภาพถายการมอบนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติใหแกขาราชการตํารวจในสังกัด ภ.8
เอกสารหมายเลข 7
ภาพถายการหลอเทียนพรรษา ประจําป 2558
เอกสารหมายเลข 8
ภาพถายขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8 รวมแถว
เคารพธงชาติ กลาวบทปลงใจ อุดมคติตํารวจ
และชี้แจงขอราชการตาง ๆ ประจําสัปดาห
เอกสารหมายเลข 9
ภาพถายการฝกอบรมโครงการภาษาอังกฤษ
สําหรับตํารวจเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู
ประชาคมอาเชียน
เอกสารหมายเลข 10
ภาพถายการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปนพระราช
กุศลแดสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาราชินี
เอกสารหมายเลข 11
ภาพถายการประชุมขาราชการฯ ประจําเดือน
เอกสารหมายเลข 12
ภาพถายการตรวจสอบการฝกบุคคลประกอบ
อาวุธของ นสต. รุน 6
เอกสารหมายเลข 13
สรุปขอกําชับสั่งการในการประชุม
เอกสารหมายเลข 14
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
ของ ตร. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
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ขอที่

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 80

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินตนเอง
88.91

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 15
ภาพถายโครงการจิตอาสา
เอกสารหมายเลข 16
ภาพถายการฝกอบรมหลักสูตรทบทวน
เอกสารหมายเลข 17
ภาพถายการปฐมนิเทศและเปดการฝกอบรม
นักเรียนนายสิบตํารวจ รุน 8
เอกสารหมายเลข 18
ภาพถายการพิธีปฏิญาณตนเปนขาราชการที่ดี
เอกสารหมายเลข 19
ภาพถายกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเปน
พระราชกุศลเนื่องในวโรกาสวันพอแหงชาติ
เอกสารหมายเลข 20
แบบประเมิน การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของ
ผูบริหารหนวยศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข 21
สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม

คะแนน
4.45 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ผูบริหารไดมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบอยางชัดเจน
2. ผูบริหารมีนโยบายในการควบคุมกํากับดูแลการดําเนินงานของหนวยงานอยางชัดเจน สามารถตรวจสอบ
ได
3. ผูบริหารไดมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจริงจัง
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ตัวบงชี้ที่ 13 ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.ท.หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก รอง สว.ฝอ.ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลใหมีสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ
๒. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรร
หา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรม และหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา
และรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓. มี ร ะบบสวั ส ดิ ก ารและเสริ ม สร า งสุ ข ภาพที่ ดี และสร า งบรรยากาศที่ ดี ใ ห บุ ค ลากรทํ า งานได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข
๔. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยาง
รวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ และมีการนําผลการประเมินความพึง
พอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
เกณฑการใหคะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการได
๑ ขอ

ดําเนินการได
๒ ขอ

ดําเนินการได
๓ ขอ

ดําเนินการได
๔ ขอ

ดําเนินการได
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรมภายใต
การวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
จัดทําแผนบริหารบุคลากร
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขา
รวมประชุมฝกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจมาตรการ
ลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ

3

มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี และสรางบรรยากาศที่
ดีใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข

4

มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ
ความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงานบังคับ
บัญชา

5

มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ
และมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง
และมีแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1
มีการบริหารจัดการภายในองคกร
เกี่ยวกับบุคลากรใหเหมาะสมกับ
ภารกิจภายในหนวย
เอกสารหมายเลข 2.2
มีการประเมินขาราชการตํารวจมี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเลื่อนยศและ
ตําแหนงที่สูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 2.3
มีการสนับสนุนขาราชการตํารวจที่มี
คุณสมบัติและเหมาะสมเขารับการ
ฝกอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เพื่อนํามา
ประกอบการพิจารณาเลื่อนตําแหนง
และยศที่สูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 2.4
มีการพิจารณาความดีความชอบให
ขาราชการตํารวจที่มีผลงานดีเดนเปน
ที่ประจักษ
เอกสารหมายเลข 3
จัดทําโครงการตาง ๆ ภายในหนวย
เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหแก
ขาราชการในหนวย
เอกสารหมายเลข 4
สนับสนุนขาราชการเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ทั้งนี้เพื่อเปน
การพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพล
ตลอดจนการนํามาพิจารณาเพื่อเลื่อน
ยศและตําแหนงที่สูงขึ้น
เอกสารหมายเลข 5.1
ประเมินความพึงพอใจขาราชการ
ตํารวจภายในหนวยโดยใชแบบ
ประเมิน
เอกสารหมายเลข 5.2
นําผลการประเมินมาเสนอ
ผูบังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงแกไขตอไป
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. มีการสงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการอบรมพัฒนาศักยภาพอยางทั่วถึง
2. ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนบุคลากรใหมีความเจริญกาวหนาในตําแหนงหนาที่การงาน
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ตัวบงชี้ที่ 14 การบริหารความเสี่ยง
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ เผาชู รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.สุทธิพงศ จิณรัฐ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ศุภากานต วงศฤทธิ์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.ประทีป
ชูมณี สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท
สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดานชีวิต ทรัพยสิน
ชื่อเสียง และสังคม ใหอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารของหนวยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของหนวยศึกษาอบรม
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหใน
ประเด็นที่ 2
๔. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด ดําเนินการตามแผนมีการติดตาม ประเมินผล
การดําเนินงานตามแผน และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณา
อยางนอยปละ 1 ครั้ง
5. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป
เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการได
๑ ขอ

๒
ดําเนินการได
๒ ขอ

๓
ดําเนินการได
๓ ขอ

๔
ดําเนินการได
๔ ขอ

๕
ดําเนินการได
๕ ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดย
มีผูบริหารของหนวยศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเปน
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงโดยมี ผบก. เปนประธาน
และมีคณะทํางานจากทุกฝาย

2

มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง เอกสารหมายเลข 2
อยางนอย 3 ดาน ตามบริบทของหนวยศึกษาอบรม
ประมวลวางแผน เพื่อหาขอสรุปจาก
ความเสี่ยงและปจจัยจากบริบทของ
ศฝร.ภ.8

3

มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลําดับ
ความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในประเด็นที่ 2

เอกสารหมายเลข 3
จัดลําดับความเสี่ยง จากการประเมิน
โอกาสและผลกระทบ

4

มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด
ดําเนินการตามแผนมีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
แผน และรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหารของ
หนวยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

เอกสารหมายเลข 4
จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีความ
เสี่ยงสูงสุด ดําเนินการตามแผน และ
รายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา
และผูบริหารของหนวย เพื่อ
พิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง

5

มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
เอกสารหมายเลข 5
สถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป นําแผนการประเมินและขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการไปใชในการปรับ
แผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงตอไป

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ขาราชการมีวินัยเชื่อฟงคําสั่งผูบังคับบัญชา
2. มีการบริหารเปนระบบตามสายการบังคับบัญชา
3. มีการตรวจสอบการทํางานทั้งระดับภายในหนวย และหนวยเหนือ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหมีการอบรมบุคลากรใหความรูเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนําไปพัฒนาหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. จัดอบรมใหความรูเพิ่มประสิทธิภาพงานที่รับผิดชอบ
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ตัวบงชี้ที่ 15 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ธนวัฒน สุขคะตะ สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.สวัสดิ์
ทองชนะ รอง สว.ฝบศ.ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยเฉพาะใน
เรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุด และ
แหลงการเรียนรูอื่น ๆ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ
2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ
4. ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3 ไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับริการ
เกณฑการใหคะแนน
๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการได
๑ ขอ

ดําเนินการได
๒ ขอ

ดําเนินการได
๓ ขอ

ดําเนินการได
๔ ขอ

ดําเนินการได
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีบริการหองสมุดและแหลงเรียนรูอื่น ๆ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
สถิติผูใชบริการหองสมุด
เอกสารหมายเลข 1.2
ภาพถายหองสมุดและผูใชบริการ
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
2 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอยในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ
อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
3

4

5

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2
ภาพถายสภาพหองเรียน
หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา
อบรม และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน เอกสารหมายเลข 3
บริเวณโดยรอบ อยางนอยในเรื่องประปา ไฟฟา ระบบจํากัดของ ภาพถายระบบสาธารณูปโภคและ
เสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ใน รักษาความปลอดภัยของอาคาร
บริเวณอาคารตาง ๆ
ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการใน เอกสารหมายเลข 4.1
ประเด็นที่ 1 ถึง 3 ไมต่ํากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
แบบประเมินการบริการหองสมุดหรือ
แหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
เอกสารหมายเลข 4.2
รายงานผลการประเมินการบริการ
หองสมุดหรือแหลงเรียนรู อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการ
เรียนรู
มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใชเปนขอมูลใน เอกสารหมายเลข 5
การพัฒนาการจัดการบริการดานกายภาพที่สนองความตองการ แผนพัฒนาการใหบริการ
ของผูรับริการ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรจัดระบบการสืบคนขอมูลใหทันสมัยเทียบเทามหาวิทยาลัย

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 16 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.ทรงศักดิ์
ทองพันธ รอง สว.ฝบศ.ฯ
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู ฝบศ.ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา หนวยศึกษาอบรมสามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของหนวย
ศึกษาอบรม และดําเนินการตามระบบที่กําหนด
๒. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓. จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายนอก
๔. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
๑.) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
๒.) การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด (15 ม.ค.)
๓.) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรม
๔.) มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวารอยละ ๘๐
๕.มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษา รวมถึงเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่น
เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการได
๑ ขอ

๒
ดําเนินการได
๒ ขอ

๓
ดําเนินการได
๓ ขอ

๔
ดําเนินการได
๔ ขอ

๕
ดําเนินการได
๕ ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของหนวยศึกษาอบรม
และดําเนินการตามระบบที่กําหนด

2

3

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
ขั้นตอนปฏิบัติงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 1.2
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8 ประจําป
งบประมาณ 2558
เอกสารหมายเลข 1.3
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 1.4
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 1.5
ประกาศนโยบายและหลักการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.8
มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกัน เอกสารหมายเลข 2.1
คุณภาพ โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง ภายในสถานศึกษา ประจําป 2558
วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดย เอกสารหมายเลข 3.1
มีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงานดานการ มอบหมายหนาที่รับผิดชอบมาตรฐานและ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตลอดจนประสานงานกั บ ตัวบงชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน
หนวยงานภายนอก
เอกสารหมายเลข 3.2
รายงานผลการประชุม “รวมพลคนจิตอาสา
1 ชวย 9”
เอกสารหมายเลข 3.3
รายงานผลการสัมมนาการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการศึกษา การพัฒนามาตรฐาน
และประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ
ตร. ประจําป 2557

64
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถวน ประกอบดวย
๑) การควบคุ ม ติ ด ตามการดํ าเนิ น งาน และประเมิ น
คุณภาพ (0.25 คะแนน)
๒) การจัดทํารายงานประเมินตนเองเสนอตอหนวยงาน
ที่ เ กี่ ย วข อ งภายในกํ า หนด (15 ม.ค.)(0.25
คะแนน)
๓) การนํ า ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพไปทํ า แผนพั ฒ นา
คุณภาพของหนวยศึกษาอบรม (0.25 คะแนน)
๔) มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวา
รอยละ 80 (0.25 คะแนน)

5

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.1
รายงานกาประชุม
เอกสารหมายเลข 4.2
คําสั่งแตงตั้งผูประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 4.3
รายงานผลการตรวจประเมินภายใน
เอกสารหมายเลข 4.4
รายงานผลการประเมินตนเองของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 4.5
แผนและเปาหมายในการพัฒนา ประจําป
2559
เอกสารหมายเลข 4.6
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 4.7
สรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
มี น วั ต กรรมด านการประกั น คุ ณภาพที่ ห น ว ยศึ กษาอบรม เอกสารหมายเลข 5.1
พัฒนาขึ้นไปใชในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา นวัตกรรมประกันคุณภาพการศึกษา
รวมถึงเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยศึกษาอบรมหรือสถาบัน ประจําป 2557
อื่น

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. หนวยมีนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
2. มีการติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 17 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
1. พ.ต.อ.เธียร บาลทิพย ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
2. พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.ท.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.ทรงศักดิ์
ทองพันธ อาจารย สบ.1ฯ
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู ฝบศ.ฯ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมตรวจสอบความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่กําหนด มีระบบและ
กลไกที่ชัดเจน และนําผลที่ไดจากการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. หนวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกใหสอดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ
ของหนวยศึกษาอบรม
๒. หนวยศึกษาอบรมมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เปนไปตามมาตรฐาน โดยผานการพิจารณาจาก
ผูมีอํานาจสูงสุดและเปดเผยใหสาธารณชนทราบ
๓. หนวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนา
คุณภาพการดําเนินงานใหดีขึ้นอยางสม่ําเสมอ มีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน
๔. หนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงาน
๕. หนวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของแตละหนวยงานไปในสังกัด มี การยก
ยองเชิดชูหนวยงานที่ดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สามารถเปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได
เกณฑการใหคะแนน
1
ดําเนินการได
1 ขอ

2
ดําเนินการได
2 ขอ

3
ดําเนินการได
3 ขอ

4
ดําเนินการได
4 ขอ

5
ดําเนินการได
5 ขอ

66
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
1 หนวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกใหสอดคลองกับมาตรฐาน เอกสารหมายเลข 1.1
ที่กําหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยศึกษาอบรม
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 1.2
รายงานการประเมินตนเอง
2 หนวยศึกษาอบรมมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองที่เปนไปตาม เอกสารหมายเลข 2.1
มาตรฐาน โดยผานการพิจารณาจากผูมีอํานาจสูงสุดและเปดเผยให หนาเว็บไซดการเผยแพรประเมิน
สาธารณชนทราบ
คุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.2
แผนพับ
เอกสารหมายเลข 2.3
จุลสาร
3 หนวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง และผลการประเมิน เอกสารหมายเลข 3.1
คุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานใหดีขึ้นอยาง แผนและเปาหมายในการพัฒนา
สม่ําเสมอ มีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน
เอกสารหมายเลข 3.2
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.3
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8
4 หนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพ เอกสารหมายเลข 4.1
ภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
ประกาศนโยบาย 5 ส.
เอกสารหมายเลข 4.2
คําสั่งมอบหนาที่รับผิดชอบมาตรฐาน
และตัวบงชี้
5 หนวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของ เอกสารหมายเลข 5.1
แตละหนวยงานไปในสังกัด มีการยกยองเชิดชูหนวยงานที่ดําเนินงาน กิจกรรม 5 ส.
ไดสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว สามารถเปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่น
ได
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 18 ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศึกษาอบรมกําหนด
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.ท.ปรีดา ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1)ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศรอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ธเนศ พงศจันทรเสถียร ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรมที่
จะสรางองคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค
ประเด็นการพิจาณา
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของการดําเนินการของหนวยศึกษา และหรือตาม
จุดเนนและจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือนานาชาติ
หมายเหตุ ๑.ผลจากการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมตองผานความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชาของ
หนวยศึกษาอบรม
๒.หนวยงานระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สําหรับ
หนวยงานระดับกองบัญชาการจะตองไมใชกองบัญชาการที่เปนหนวยงานตนสังกัด
เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการได
๑ ขอ

๒
ดําเนินการได
๒ ขอ

๓
ดําเนินการได
๓ ขอ

๔
ดําเนินการได
๔ ขอ

๕
ดําเนินการได
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
หนังสือขออนุมัติจัดทําการกําหนด
เอกลักษณ
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
2. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ 80
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของการ
ดําเนินการของหนวยศึกษาอบรมและหรือตามจุดเนนและจุดเดนของ
หนวยศึกษาอบรม
4. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาแกกองบังคับการ หรือ
กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
5. ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือภูมิภาค หรือ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 3 ขอ

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรกําหนดอัตลักษณที่สามารถนําไปสูการพัฒนาที่ชัดเจน

คะแนน
3 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2
หนังสือแตงตั้งกรรมการตัวชี้วัด
เอกสารหมายเลข 3
แผนการปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข 4
โครงการฝกการเขาอาคาร
เอกสารหมายเลข 5
โครงการพัฒนาหองฝกการเขาอาคาร
เอกสารหมายเลข 6
บันทึกการประชุมผูบังคับการ/ศปก.
เอกสารหมายเลข 7
บันทึกการประชุมฝายปกครองและ
การฝก
เอกสารหมายเลข 8
บันทึกการประชุมกรรมการตัวชี้วัด
เอกสารหมายเลข 9
แบบสอบถาม/ใบประเมินตัวชี้วัด
เอกสารหมายเลข 10
หนังสือรับรองการใชประโยชน
เอกสารหมายเลข 11
หนังสือขอบคุณ
เอกสารหมายเลข 1.12
ผลสัมฤทธิ์ของผูผานการฝกอบรม

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 19 เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.พงษสิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ผปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.วุฒิเลิศ เมืองหนู รอง สว. ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.เดนชัย แกวเกิดเถื่อน รอง สว. ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ปรีดา ทองนิยม
รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.อดิเรก มากเกลื่อน รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะทอนความโดดเดน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ตามพันธกิจ
วัตถุประสงคและบริบทของหนวยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจาณา
๑. มีการกําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได พรอมนิยามความหมายและเหตุผลใน
การกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน
๒. มีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๔. มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม
๕. มีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา
เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการได
๑ ขอ

๒
ดําเนินการได
๒ ขอ

๓
ดําเนินการได
๓ ขอ

๔
ดําเนินการได
๔ ขอ

๕
ดําเนินการได
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
1 มีการกําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได เอกสารหมายเลข 1.1
พร อมนิย ามความหมายและเหตุ ผลในการกํ าหนดเอกลักษณ อย าง หนังสือขออนุมัติจดั ทําเพื่อกําหนด
ชัดเจน
เอกลักษณ
เอกสารหมายเลข 1.2
หนังสือแตงตั้งกรรมการตัวชี้วัด
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
2 มีการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จที่เหมาะสม

3

มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง

4

มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม

5

มีการประเมินผลและนําผลไปใชปรับปรุงพัฒนา

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1
แผนการปฏิบัติงาน
เอกสารหมายเลข 2.2
โครงการฝกอบรม
เอกสารหมายเลข 2.3
โครงการพัฒนาหองฝก/อุปกรณใน
การฝกอบรม
เอกสารหมายเลข 3.1
บันทึกการประชุมผูบังคับการ/ศปก.
เอกสารหมายเลข 3.2
บันทึกการประชุมฝายปกครองและ
การฝก
เอกสารหมายเลข 3.3
บันทึกการประชุมกรรมการตัวชี้วัด
เอกสารหมายเลข 4.1
บันทึกการประชุมผูบังคับการ/ศปก.
เอกสารหมายเลข 4.2
บันทึกการประชุมฝายปกครองและ
การฝก
เอกสารหมายเลข 4.3
บันทึกการประชุมกรรมการตัวชี้วัด
เอกสารหมายเลข 4.4
ภาพการมีสวนรวม
เอกสารหมายเลข 5.1
แบบสอบถาม/ใบประเมินตัวชี้วัด
เอกสารหมายเลข 5.2
หนังสือรับรองการใชประโยชน
เอกสารหมายเลข 5.3
หนังสือขอบคุณ
เอกสารหมายเลข 5.4
ผลสัมฤทธิ์ของผูผานการฝกอบรม
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 3 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 20 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สุพจน บุญชูดวง รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ อาจารย (สบ3)ฯ
พ.ต.ต.อรัญ
สุวรรณชนะ สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท สุรกุลรอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สมรักษ
สุตระ อาจารย (สบ1)ฯ
ร.ต.ต.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมควร จําปาบุญ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมในการแนะนํา และ/หรือการแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ
ไดแก สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได
ประเด็นการพิจารณา
๑.มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
๒.การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓.มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔.ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕.ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ

เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการได
๑ ขอ

๒
ดําเนินการได
๒ ขอ

๓
ดําเนินการได
๓ ขอ

๔
ดําเนินการได
๔ ขอ

๕
ดําเนินการได
๕ ขอ
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
1
2
3
4
5

ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
ได รั บ การยกย อ งระดั บ กองบั ง คั บ การ หรื อ กองบั ญ ชาการ หรื อ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชา

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 3 ขอ

คะแนน
3 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
โครงการการตอตานการใชสารเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
เอกสารหมายเลข 1.2
รายงานผลโครงการ
เอกสารหมายเลข 1.3
ภาพถายกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 1.4
สรุปผลการประเมินพรอมแบบ
ประเมิน
เอกสารหมายเลข 1.5
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 1.6
หนังสือยกยองชมเชย

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
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สวนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 ของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ทั้ง 3
กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุมตัวบงชี้

ตัวบงชี้
พื้นฐาน

มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ดาน

ผลการจัด คุณภาพ
การศึกษา ผูศกึ ษา
และการ
อบรม
จัดการเรียน
การสอนที่
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

ตัวบงชี้

1. ผู ผ า นการทดสอบตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาการ
2 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตน
สังกัดและผูที่เกี่ยวของ
3. ผลการจั ด การศึ ก ษา
อบรมที่ เ น น ผู ศึ ก ษาอบรม
เปนสําคัญ
งานวิจัย
4. จํานวนงานวิจัยและหรือ
และ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ห รื อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
5. จํานวนงานวิจัยและหรือ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ห รื อ
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ที่ นํ า ไ ป ใ ช
ประโยชนทางวิ ชาการหรื อ
วิชาชีพ
การบริ ก าร 6 . ผ ล ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น
วิ ช าการแก โครงการบริการทางวิชาการ
สังคม
และวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนอง
ความตองการ พัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
7. ผลของการดํ า เนิ น งาน
ของจุ ด ที่ ใ ห บริ ก ารทา ง
วิ ช าการและวิ ช าชี พที่ มีผ ล
ตอชุมชน สังคม ประเทศ

น้ําหนัก
(วตร.)

คะแนน
ที่ได

ผลคูณที่ได(คาน้าํ หนัก
X คะแนนที่ได)

5

4.99

24.95

5

4.59

22.95

5

5.00

25.00

5

4.17

20.85

5

5.00

25.00

5

5.00

25.00

5

5.00

25.00
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กลุมตัวบงชี้

ตัวบงชี้
พื้นฐาน

มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ผลการจัด
การศึกษา
และการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
การบริหาร
จัด
การศึกษา

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน

ดาน

ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(วตร.)

การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

8. การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
9. การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

5

5.00

25.00

5

5.00

25.00

5

5.00

25.00

5

5.00

25.00

5

4.45

22.25

5

5.00

25.00

5

4.00
5.00

20.00
25.00

5

5.00

25.00

5

5.00

25.00
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4.84

การบริ ก าร
และพั ฒ นา
หนวยศึกษา
อบรม

10. ครู/อาจารย และครูฝก
ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณ
11. ผลการพัฒนาบุคลากร
ของหนวยศึกษาอบรม
12. ผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
หนวยศึกษาอบรม
13. ระบบการบริหาร
บุคลากรเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
14. การบริหารความเสี่ยง
15. หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
การพัฒนา 16. ระบบและกลไกการ
และประกัน ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
ภายใน
ภายใน
17. การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปพัฒนา
หนวยศึกษาอบรม
รวมคาน้ําหนัก

คะแนน
ผลคูณทีไ่ ด
ที่ได (คาน้ําหนัก X คะแนนที่ได)
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กลุมตัวบงชี้

ตัวบงชี้
อัตลักษณ

ตัวบงชี้
มาตรการ
สงเสริม

มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ดาน

ตัวบงชี้

ผลการจัด อัตลักษณ/ 18. ความสําเร็จของการ
การศึกษา เอกลักษณ พัฒนาผูศึกษาอบรมตาม
และการ
อัตลักษณที่หนวยศึกษา
จัดการเรียน
อบรมกําหนด
การสอนที่
19. เอกลักษณหนวยศึกษา
เนนผูเรียน
อบรม
เปนสําคัญ
รวมน้ําหนัก
ผลการจัด มาตรการ 20. ความสําเร็จของ
การศึกษา สงเสริม
โครงการหรือกิจกรรมที่
และการ
หนวยศึกษาอบรมชี้นํา
จัดการเรียน
ปองกันหรือแกปญหาของ
การสอนที่
สังคม
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
รวมน้ําหนัก
รวมน้ําหนักทั้ง 20 ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(วตร.)

คะแนน
ที่ได

ผลคูณทีไ่ ด(คาน้ําหนัก
X คะแนนทีไ่ ด)

5

3.00

15.00

5

3.00

15.00

10
5

3.00
5.00

25.00

5
100

5.00
4.66

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขางตน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ไดผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนประเมินแตละกลุมตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
คะแนนเฉลี่ย 4.84
อยูในระดับดีมาก
(ผลคูณที่ได หารดวย 80)
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
คะแนนเฉลี่ย 3.00
อยูในระดับพอใช
(ผลคูณที่ได หารดวย 10)
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
คะแนนเฉลี่ย 5.00
อยูในระดับพอใช
(ผลคูณที่ได หารดวย 10)
2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย 4.66
อยูในระดับดีมาก
(ผลรวมของผลคูณที่ไดทั้ง 3 กลุม หารดวย 100)
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จึงไดวิเคราะห จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มีรายละเอียด ดังนี้

77
ดานคุณภาพการศึกษาอบรม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานคุณภาพผูศึกษาอบรมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
1. ขอรับการ
พิจารณา
ศฝร.ภ.8 ไดเชิญ ผลสัมฤทธิ์
ปงบประมาณ
แตงตั้งดวย
คัดเลือกบุคลากร อาจารยจาก
ทางการเรียน
2559
วิธีการคัดเลือกผู ภายนอกที่มี
ภายนอกที่มี
ของผูเขารับการ
มีความรูดาน
ความรู
คุณวุฒิ
ฝกอบรม
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษ
ภาษาอังกฤษมา
สอน

ผูรับผิดชอบ

ฝบศ.ศฝร.ภ.8

2. ควรมีการ
จัดสรร
งบประมาณ

จัดสรร
งบประมาณ

ขอตั้ง
งบประมาณที่
งบประมาณ
ไดรับการจัดสรร
ประจําปเปนการ
เฉพาะ

ปงบประมาณ
2559

ฝบศ.ศฝร.ภ.8

3. ควรจัด
หองเรียนใหมี
ผูเรียนไมเกิน
หองละ 50 คน

จัดหองเรียนไม
เกินหองละ 50
คน

ขอสนับสนุน
งบประมาณ
งบประมาณ
คาตอบแทน
คาตอบแทนการ วิทยากร
สอนจากหองละ
100 คน เหลือ
หองละ 50 คน

ปงบประมาณ
2559

ฝบศ.ศฝร.ภ.8

78
ดานงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานงานวิจัยและนวัตกรรมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
1. ควรใหการ
งบประมาณใน จัดทําโครงการ/ งบประมาณ
ปงบประมาณ กลุมงานอาจารย
สนับสนุน
การทําวินัย
แผนงานขอ
สําหรับทํางาน
2559
งบประมาณที่ใช
สนับสนุน
วิจัยและ
ในการทํางาน
งบประมาณใน นวัตกรรมและมี
วิจัยและ
การทํางานวิจัย งานวิจัย
นวัตกรรม
และนวัตกรรม นวัตกรรม
2. ขาด
งบประมาณใน
การเผยแพร

งบประมาณใน
การเผยแพร
งานวิจัย

จัดทํางบ
โครงการ/
แผนงาน ขอ
สนับสนุน
งบประมาณใน
การเผยแพร
งานวิจัย
นวัตกรรม

งบประมาณ
สําหรับเผยแพร
งานวิจัย
นวัตกรรม

ปงบประมาณ
2559

กลุมงานอาจารย

79
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริการวิชาการแกสังคมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรมีการจัดสรร งบประมาณใน จัดทําโครงการ งบประมาณ
ปงบประมาณ
ฝปค.ศฝร.ภ.8
งบประมาณเปน การใหบริการ
แผนงานขอ
2559
การเฉพาะ
ชุมชน
สนับสุนน
สําหรับการ
งบประมาณ
ใหบริการชุมชน

80
ดานการบริหารและการพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารและการพัฒนาหนวยศึกษาอบรมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
1. ควรจัด
จัดอบรม
จัดทําโครงการ บุคลากรมีความรู ปงบประมาณ
ฝอ.ศฝร.ภ.8
บุคลากรให
ฝกอบรมให
เรื่องการบริหาร
2559
ความรูเฉพาะ
ความรูแก
ความเสี่ยง
เรื่องการบริหาร
บุคลากรดานการ
ความเสี่ยง
บริหารความ
เสี่ยง
2. ควรจัดระบบ
การสืบคนขอมูล
ใหทันสมัย
เทียบเทา
มหาวิทยาลัย

ระบบการสืบคน ของบประมาณ งบประมาณ
ขอมูลที่ทันสมัย สนับสนุน
ปรับปรุงระบบ
สืบคนขอมูลทาง
อินเตอรเน็ต

ปงบประมาณ
2559

ฝบศ.ศฝร.ภ.8

81
ดานอัตลักษณ/เอกลักษณ
แผนพัฒนาปรับปรุงดานอัตลักษณในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ศฝร.ภ.8 ควร
การติดตาม
มีแผนติดตามผล ผลการประเมิน ปงบประมาณ
กําหนดเปาหมาย ผลกระทบและ ที่เปนรูปธรรม
2559
และวิธี
คุณคาตอสังคม
ดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
เพื่อใหสามารถ และเปนรูปธรรม
ประเมินผล
ที่ชัดเจน
กระทบและ
คุณคาได
รวมทั้งผลักดัน
สงเสริมสราง
แรงจูงใจให
ผลงานตามอัต
ลักษณไดรับการ
ยกยองระดับ ตร.
2. ควรกําหนด
เปาหมายและ
วิธีการ
ดําเนินงาน
เพื่อใหสามารถ
ขับเคลื่อนนําไปสู
การปฏิบัติที่
ชัดเจน

กระบวนการและ มีแผนงาน
กลไกขับเคลื่อน ดําเนินการที่
เอกลักษณสูการ ชัดเจน
ปฏิบัติ

มีเอกลักษณที่
โดดเดน

ปงบประมาณ
2559

ผูรับผิดชอบ

ฝปค.ศฝร.ภ.8

ฝปค.ศฝร.ภ.8

ภาคผนวก

ผนวก ก
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม
(Common Data set)
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การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set)
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
รายการขอมูล
1. จํานวนบุคลากร
1.1 ผบก.
1.2 รอง ผบก.
1.3 ผกก.
1.4 รอง ผกก.
1.5 สว.
1.6 รอง สว.
1.7 ผบ.หมู
2. จํานวนครู/อาจารย/วิทยากร
2.1 ภายใน
2.2 ภายนอก
3. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย/วิทยากร (ภายใน)
3.1 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท
3.4 ระดับปริญญาเอก
3.5 อื่น ๆ
4. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย/วิทยากร (ภายนอก)
4.1 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
4.2 ระดับปริญญาตรี
4.3 ระดับปริญญาโท
4.4 ระดับปริญญาเอก
4.5 อื่น ๆ
5. จํานวนผูศึกษาอบรมทั้งหมด
5.1 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”

หนวยนับ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2556

ปงบประมาณ
พ.ศ.2557

ปงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2558 ใชกับตัวบงชี้

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
2
3
3

1
2
3
7
13
53
84

1
2
3
3
9
45
96

คน
คน

98
63

77
47

69
87

คน
คน
คน
คน
คน

8
13
11
-

7
44
26
-

7
43
26
1
-

คน
คน
คน
คน
คน

-

9
38
-

8
78
1
-

คน

577

390

231

83
รายการขอมูล

หนวยนับ
คน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2556
322

ปงบประมาณ
พ.ศ.2557
324

5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.)
5.3 หลักสูตรสารวัตร รุน 127
5.4 หลักสูตรสารวัตร รุน 151
5.12 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุมสายสอบสวนและ
นิติกร (สบ 1) กอน. (สส.)
5.16 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร กลุมสายงาน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม
กอน.(ปป.)
6. ผูสําเร็จการศึกษาอบรม
6.1 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
6.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.)
6.10 หลักสูตรสารวัตร
รุน 127
6.12 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุมสายสอบสวนและ
นิติกร (สบ 1) กอน. (สส.)
6.16 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร กลุมสายงาน
ปองกันปราบปรามอาชญากรรม
กอน.(ปป.)

ปงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2558 ใชกับตัวบงชี้
696

คน
คน
คน

202
300

-

212
-

คน

265

-

-

คน

577

390

231

คน

322

324

696

คน

202

-

-

คน

300

-

-

คน

265

-

-
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รายการขอมูล
7. งบประมาณการศึกษาอบรม
7.1 งบประมาณจาก ตร.
7.1.1 หลักสูตรการ
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้น
ไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญา
บัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.”
7.1.2 หลักสูตร
นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.)
7.1.3 หลักสูตรสารวัตร
รุน 151
7.2 จากแหลงอื่น

หนวยนับ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2556

ปงบประมาณ
พ.ศ.2557
ป 2557

ปงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2558 ใชกับตัวบงชี้
ป 2558

บาท

-

6,430,600

3,784,050

บาท

-

23,776,22

50,684,900

บาท
บาท

3,885,562
-

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล
พล.ต.ต.

( สุทัศน ชาญสวัสดิ์ )
ผบก.ศฝร.ภ.8
13 ม.ค.2559

-

-

85

คําสั่ง ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ที่ 96 /๒๕๕8
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป ๒๕๕8

………………………………………

ด ว ยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๘
กํ าหนดให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด และสถานศึ กษาจั ด ให มี ร ะบบประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ กษา และมาตรา ๔๙
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้ งในทุกหาป โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอันเปนองคการมหาชน และใหมีการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ปละครั้ง
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ได จั ด ทํ า คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ๒๕๕8 ให
สถานศึ กษาใช เ ป น แนวทางปฏิ บั ติ ดั งนั้ น เพื่ อให ร ะบบการประกั น คุ ณภาพภายในสถานศึ กษาของศู น ย ฝ กอบรม
ตํารวจภู ธ รภาค ๘ ดําเนิ น การอย างต อเนื่ องอย างมี ป ระสิ ทธิภ าพ มี ความพร อมที่จ ะรั บ การประเมิ น คุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. ผูบังคับการ ศูนยฝกบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนประธาน
กรรมการ
๒. รองผูบังคับการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนรองประธาน
กรรมการ
๓. ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนกรรมการ
๔. ผูกํากับการ ฝายปกครองและการฝก ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนกรรมการ
๕. รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนกรรมการ
๖. รองผูกํากับการ ฝายปกครองและการฝก ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนกรรมการ
๗. ผูบังคับกองรอย (สบ ๒) ฝายปกครองและการฝกฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๘. อาจารย (สบ ๑-๓)กลุมงานอาจารยฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๙. สารวัตร ฝายอํานวยการฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๐. สารวัตร ฝายบริการการศึกษาฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๑. รองสารวัตร ฝายบริการการศึกษาฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๒. รองสารวัตร ฝายอํานวยการฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๓. รองสารวัตร ฝายปกครองและการฝกฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๔. ดาบตํารวจ ประเทือง เต็งเฉี้ยง (ฝายอํานวยการ)
เปนกรรมการ
๑๕. ดาบตํารวจ สมควร จําปาบุญ (ฝายปกครองและการฝก)
เปนกรรมการ
๑๖. ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา (ฝายบริการการศึกษา)
เปนกรรมการ
/๑7. ผูกํากับการ...
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-๒๑๗. ผูกํากับการ ฝายบริการการศึกษาฯ
๑๘. รองผูกํากับการ ฝายบริการการศึกษาฯ
๑๙. พันตํารวจโทหญิง เกษรา คําเล็ก

เปนกรรมการและเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ

มี ห น า ที่ วางแผน กํ าหนดนโยบาย กลไก แนวทางการดํ าเนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ รวมทั้งวิธีการถายทอดองคความรูในระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษา ให แ ก ขาราชการตํ ารวจในหน ว ย โดยให ส อดคล องกั บ ประกาศสํ านั กงานตํ ารวจแห งชาติ ลงวั น ที่ 30
พฤษภาคม 2556 เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยฝกอบรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 13

มีนาคม พ.ศ.๒๕๕8

พลตํารวจตรี

( สุทัศน ชาญสวัสดิ์ )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

87
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

พลตํารวจตรี สุทัศน
พันตํารวจเอก ประสิทธิ์
พันตํารวจโท พิศ
พันตํารวจโทหญิง เกษรา
รอยตํารวจเอกหญิง ลักษณา
รอยตํารวจโท ศรีเทพ
รอยตํารวจโท สนิท
ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ

ชาญสวัสดิ์
เผาชู
ยิ้มเยื้อน
คําเล็ก
มุขเงิน
มะรื่น
สังขเรียง
เกลี้ยงเกลา

ผบก.ศฝร.ภ.8
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผบ.หมู ฝบศ.ศฝร.ภ.8

