รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําปี ๒๕๕7

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ก

คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ มีสาระบัญญัติที่
กํ า หนดให้ ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห่ ง มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ศูน ย์ฝ ึก อบรมตํ า รวจภูธ รภาค ๘ จัด การศึก ษาในลัก ษณะของการศึก ษาเฉพาะทาง
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเป็นข้าราชการตํารวจ ในการจัดการศึกษาอบรมได้คํานึงถึงคุณภาพผู้ศึกษาอบรมโดย
การประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดย การตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน
ขับเคลื่อน ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วม
รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
ทุกกระบวนการ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และ
เชื่อมั่นว่าจะผลิตตํารวจให้เป็นตํารวจมืออาชีพได้
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕๕7 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม
รายงานฉบับนี้ สําเร็จลุล่วงได้จากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ายของศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ ส่งผลให้ผลผลิตของ
ศูนย์ฝึกอบรมได้มาตรฐานเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์ตามที่กําหนด

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
มกราคม ๒๕๕8

ข
สารบัญ
หน้า
- คํานํา
- สารบัญ
- บทสรุปผู้บริหาร
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม
- ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลของการดําเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครู/อาจารย์และครูฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 17 ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรม
กําหนด
ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นําป้องกันหรือ
แก้ปัญหาของสังคม
- ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ภาคผนวก
ผนวก ก แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common Data Set)
ผนวก ข เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานการประเมินตนเอง
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ค
๑. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย่อ)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
และพัฒนาข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๕ สายงาน ได้แก่ สายงานป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน ผู้ช่วยงานสอบสวน งานจราจร และงานธุรการกําลังพล นอกจากนั้นยัง
ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เช่น ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. การพัฒนาเพื่อเป็นผู้บริหารระดับต้น (หลักสูตรสารวัตร)
และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดต่อ
และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยมีวัต ถุป ระสงค์เ พื่อให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ มีคุณธรรมจริย ธรรม มีทักษะในวิช าชีพตํา รวจ
สามารถนําไปปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และที่สําคัญที่สุดคือประชาชน
และประเทศชาติ ในการดําเนินงานของหน่วยนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ได้นํา
๑. นโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยัง่ ยืน

พลตํารวจตรี
( สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ )
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
มกราคม ๒๕๕8

๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

สถานที่ตั้ง ๑๐๑ หมู่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.3

ปีที่ให้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2557

๑.4

ประวัตกิ ารก่อตั้ง

ปี ๒๕๒๗ จากการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กรมตํารวจเดิม) มีวัตถุประสงค์ต้องการขยายอัตรากําลัง
พลเพิ่มขึ้นในห้วง พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงได้จัดตั้งกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ขึ้น โดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ได้เปิดทํา การ
ฝึกอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ สมัยนั้นมีจํานวนนักเรียนพลตํารวจ จํานวน ๘๘ นาย
มี ๑ กองร้อย ได้เปิดทําการฝึกอบรมนักเรียนพลตํารวจจนถึงรุ่นที่ ๒๓
ปี ๒๕๔๘ ได้ มี พ ระราชกฤษฎี ก าแบ่ ง ส่ ว นราชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้ โ อน
กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงต่อตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงใช้ชื่อว่า
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ แต่สถานที่ตั้งยังคงอยู่ที่เดิม
ปี ๒๕๕๒ ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น กองบังคับการหรือส่ว นราชการเรียกชื่ออย่างอื่นใน
สํา นั กงานตํ า รวจแห่ ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จั ด ตั้ ง ส่ว นราชการในสั ง กัด จึ ง ได้ มีก ารยกระดั บ ฐานะศู น ย์ ฝึ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นระดับกองบังคับการ แต่ชื่อและที่ตั้งยังคงเดิม
๑.5

ปรัชญาองค์กร / ปณิธาน
ปรัชญาองค์กร (Organization philosophy)
“เน้นคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธ”ี

ปณิธาน (Determination)
“มุ่งมั่นให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี
มุ่งสู่ความเป็นสากล”
๑.๖
1.7
1.8

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาตํารวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”
อัตลักษณ์ (Identity)
หลักปฏิบัติในการเข้าอาคาร (CLOSE QUARTER BATTLE (C.Q.B.))
เอกลักษณ์ (Uniqueness)
สร้างตํารวจที่ดีเพื่อประชาชน
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๑.9

พันธกิจ (Mission)
๑. สร้างและพัฒนาข้าราชการตํารวจให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการและการฝึกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปี่ยม
ด้วยคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัตงิ านเพื่อเป็นนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเข้าอาคาร (CQB) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทุกหลักสูตร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสู่สังคม
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค ๘

๑.10 วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสําเร็จและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๘ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและประชาชน
๓. เพือ่ ให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจและการ
ฝึกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตํารวจเพื่อก้าวสู่ ความเป็น
สากล
๑.๑1 สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
- ที่ทําการของศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วย
1.11.1 อาคารที่เป็นสถานที่ทํางานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรสายงานสนับสนุน
1) ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
จํานวน 1 ห้อง
2) ห้องทํางานผู้บริหาร
จํานวน 3 ห้อง
3) ห้องทํางานครู-อาจารย์
จํานวน 2 ห้อง
4) ห้องประชุม
จํานวน 2 ห้อง
5) ห้องอาหารข้าราชการตํารวจ
จํานวน 1 ห้อง
1.11.2 อาคารเรียน 6 ชั้น
จํานวน 1 หลัง
1) ห้องเรียนที่มีความจุ 120 ที่นั่ง
จํานวน 12 ห้อง
2) ห้องรับรองครู-อาจารย์
จํานวน 1 ห้อง
3) ห้องประชุมใหญ่
จํานวน 1 ห้อง
4) ห้องสันทนาการ
จํานวน 5 ห้อง
5) ห้องสมุด
จํานวน 1 ห้อง
6) ห้องร้านค้าสวัสดิการ
จํานวน 1 ห้อง
1.11.3 โรงฝึกยุทธวิธี
จํานวน 1 หลัง
1.11.4 สนามตะกร้อ
จํานวน 1 สนาม
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1.11.5 สนามเปตอง
1.11.6 อาคารโภชนาการ
1.11.7 อาคารที่พักสําหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1.11.8 สนามยิงปืน
1.11.9 โรงจอดรถ
1.11.10 สถานพยาบาล
1.11.11 คลังอาวุธ
1.11.12 ป้อมยามรักษาการณ์
1.11.13 อาคารบ้านพักของข้าราชการตํารวจ
1) บ้านพักผูบ้ ังคับบัญชา
2) อาคารแฟลต 3 ชั้น
3) อาคารแฟลต 4 ชั้น
4) อาคารเรือนแถว 2 ชั้น
1.11.14 ลานฝึก

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
2
6
1
1
1
1
1

สนาม
หลัง
หลัง
สนาม
หลัง
หลัง
หลัง
หลัง

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

1
1
2
7
1

หลัง
หลัง
หลัง
หลัง
สนาม

1.12

หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” ประจําปี 2557 (อบรมระหว่างวันที่ 16 ธ.ค.
2556 – 9 มี.ค.2557)
2) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (อบรมระหว่างวันที่ 1
พ.ย.2556 – 31 ต.ค.2557)
1.13

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
1) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” ประจําปี 2557 จํานวน 390 นาย
2) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จํานวน 324 นาย
1.14

ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากรในแต่ละระดับ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีบุคลากรทั้งสิ้น
1) บุคลากรระดับผู้บริหาร
2) บุคลากรทําหน้าที่อาจารย์
3) บุคลากรทําหน้าที่ฝ่ายปกครอง
4) บุคลากรทําหน้าทีค่ รูฝึก
4) บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา

163
5
17
19
19
102

คน ประกอบด้วย
คน
คน
คน
คน
คน
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๑.๑5 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑5.๑ งบประมาณ ที่ใช้ในการดําเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
94,341,933.92 บาท โดยแบ่งเป็น
๑) เงินเดือน
จํานวน 59,784,065.92 บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน 27,177,193 บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน
23,400
บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝึก
จํานวน 1,908,045
บาท
๕) ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน 3,149,008 บาท
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวน 2,300,222 บาท
๑.๑5.๒ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จํานวน
บาท
๑.๑5.๓ สถานที่ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค์ โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑6 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
๑.๑6.๑ โครงสร้างองค์กรศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วย
๑) ฝ่า ยอํา นวยการ มีห น้ า ที่แ ละความรั บ ผิด ชอบเกี่ย วกับ งานธุ ร การ งานสารบรรณ งาน
ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งาน
การเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงาน
สารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานการเงินและ
งานบัญชี งานงบประมาณ งานส่งกําลังบํารุง งานสวัสดิการ งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม งานบันทึก
ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกําลังพลของข้าราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบข้อมูล
ดังกล่าวกับฐานข้อมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพกําลังพล
ในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน งานการพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว จัดหาเก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ เก็บรักษา จัดซ่อม
เครื่องมือและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย การรักษาการณ์ รักษา
ความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกอบรม จัดให้มีสหกรณ์ กองทุน
สําหรับข้าราชการตํารวจ จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร งานโภชนาการ งานเก็บ ควบคุม
บํารุงรักษา และจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ฝ่า ยบริการการศึก ษา มีหน้า ที่และความรับ ผิด ชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา และ
ฝึกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ห้องสมุด โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออกของฝ่ายบริการ
การศึ ก ษา จั ด การสอนและฝึ ก อบรม จั ด พิ ม พ์ เ อกสารคํ า สอนและตํ า รา รวมทั้ ง แจกจ่ า ยและเก็ บ รั ก ษา
งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุดให้มีความทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด
งานวิเคราะห์เลขหมู่และจัดทําบัตรรายการ งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ งานบริการหนังสือและ
ช่วยค้นคว้า งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ์ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์ งานประเมินผลการศึกษา
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม ดําเนินการด้านการ
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ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงาน
ประจําปี เสนอตํารวจภูธรภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่
ต่อสาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก มีหน้าและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแล
นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงาน
สารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายปกครองและการฝึก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ
ตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลัก สูต รต่า ง ๆ ในด้ า นความประพฤติ ใ ห้อ ยู่ ในระเบีย บ วินัย คํ า สั่ง และข้ อบั งคับ ต่า ง ๆ ของศู น ย์ ฝึกอบรม
ทําการฝึกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา
ส่ งเสริ ม ควบคุ ม ดู แลการอบรมทางด้ านจิ ตใจนั กเรี ยนนายสิ บตํ ารวจและผู้ เข้ ารั บการฝึ กอบรมหลั กสู ตรต่ างๆ
ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางด้านจิตใจ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรู้แก่
นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันให้นักเรียนนายสิบตํารวจ
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผลอยู่
เสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือสิ่งของหลวงต่างๆ ดําเนินการวางแผนและฝึกอบรมตามหลักสูตรภาค
ยุทธวิธีที่กําหนดไว้หรือตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพล
ศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝึกอบรม ให้การศึกษาอบรมและ
พัฒนาวิชาการด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว งานดําเนินการให้ความรู้และฝึก
กีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวที่กําหนดไว้ในหลักสูตร งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ข้าราชการตํารวจ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๔. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอนงานวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ
การจัดทําแผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนา
การศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตําราหรือเอกสารประกอบการสอน
จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทําข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนา
ทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย จิตใจข้าราชการตํารวจ งานบริหาร เป็นกรรมการประจําภาควิชา
การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร ศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายปกครองและการฝึก

กลุ่มงานอาจารย์

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานการศึกษาและฝึกอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผู้อบรม

งานสอน

งานบริหารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื่อการสอน

งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา

งานยุทธศาสตร์และแผน

งานเทคโนโลยีและห้องสมุด

งานอาจารย์พิเศษ

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งง

งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ
งานเทคโนโลยีและสื่อสาร
งานรักษาการณ์
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๑.๑7 โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ผู้บั งคั บ การศูน ย์ฝึ กอบรมตํา รวจภู ธ รภาค ๘ เป็ น ผู้ กํา กับ ดูแ ล บั งคั บ บัญ ชาและเป็น ผู้บ ริห าร
หน่วยงาน มีรองผู้บังคับการ ๒ คน มีผู้กํากับการ ๓ คน คือ ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ, ผู้กํากับการฝ่าย
บริการการศึกษา และผู้กํากับการฝ่ายปกครองและการฝึก มีรองผู้กํากับการ ๓ คน คือ รองผู้กํากับการฝ่าย
อํานวยการ, รองผู้กํากับการฝ่ายบริการการศึกษา และรองผู้กํากับการฝ่ายปกครองและการฝึก มีสารวัตร ๙ คน
และมีอาจารย์ ๑1 คน
โครงสร้างการบริหารศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘

กลุ่มงานอาจารย์

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.ร้อย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑8 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย โดยมีการกําหนด
โครงสร้างการดําเนินการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐาน และแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่ ระเบียบขั้นตอนคู่มือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ประเมิน
ภายในหน่วย เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพให้ดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งนําเอาข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จาก ตร. และภายนอกจาก สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค ๘ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

*******************************************
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สําหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรม
หลักสูตรผู้บริหาร หลักสูตรพิเศษเฉพาะทางและเทคนิคประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้ตามมาตรการ
ส่งเสริมรวม 8 ด้าน 17 ตัวบ่งชี้ มีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
1) เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้
กําหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกําหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมี
คะแนนเต็ม 5 คะแนน กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ หรือดําเนินการไม่ครบที่จะได้ 1 คะแนน ให้ได้ 0 คะแนน
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 ขึ้นไป ทุกตัวบ่งชี้ จึงจะถือว่า “ได้รับการรับรองคุณภาพ”
2) เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้
การคํานวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้นําคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วยค่าน้ําหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้แต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และนําค่าคะแนนที่
คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่าน้ําหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม 2 ตําแหน่งหากทศนิยม ตําแหน่งที่สามมีค่า .005 ขึ้นไปให้ปัดขึ้น
นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ผลการประเมินค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือว่า “ได้รับการรับรองคุณภาพ”
3) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย 0.00 - 1.50
หมายถึง
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50
หมายถึง
ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50
หมายถึง
พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50
หมายถึง
ดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00
หมายถึง
ดีมาก
ผลการประเมินค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 3 กลุ่ม ตัวบ่งชี้ต้องได้ 3.51 ขึ้นไป จึงจะถือว่า “ได้รับการรับรองคุณภาพ”
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กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ประกอบด้วย 6 ด้าน 14 ตัวบ่งชี้
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้ผา่ นการทดสอบตาม ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
100 เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
1.1 - 1.24

11
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้อง

เกณฑ์การประเมิน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึง
พอใจ คะแนนเต็ม 5

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
- ค่ า เฉลี่ ย ความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
5
4.53
2.1 – 2.6
ค่าเฉลี่ย 4.28
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของเพื่อนร่วมงาน
ค่าเฉลี่ย 4.23
- ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของประชาชน ค่าเฉลี่ย
4.38
- มีรายงานสรุปผลการประเมิน
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
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ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษา
อบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
สําคัญ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้
ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษา
อบรมในแต่ละหลักสูตร
2. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้
ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและ
เข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผล
การวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ใน
แต่ละหลักสูตร
3. หน่วยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมิน
ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ
4. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้อง
กับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษา
อบรม และตามพัฒนากรของผู้ศึกษาอบรมมี
การคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
และนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยน
การศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

1. มีโครงการสัมมนาครู-อาจารย์
ประจําปี 2557
2. มีรายงานผลการประเมินความรู้ความสามารถ
ในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
สําคัญ
3. มีแผนการสอน, บันทึกการสอน
4. รายงานผลติดตามและประเมินผลการศึกษา
อบรมที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ ศึ ก ษาอบรมมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นการประเมิ น ที่
เหมาะสม
5. รายงานการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยนการ
อบรมเพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เต็มศักยภาพ

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
3.1 – 3.16

13
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
5. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์
จากข้อ 1 ถึง 4 มาพัฒนาการศึกษาอบรม
ในรุ่นต่อไป

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง

14
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 4 จํานวนงานวิจัยและ
หรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 10 1. บัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก
เท่ากับ 5 คะแนน
2. งานวิจัย 2 เรื่อง
3. นวัตกรรม 2 เรื่อง

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
4.1 – 4.4

15
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 5 จํานวนงานวิจัยและ
หรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ

เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 5
เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดําเนินงาน
1. มีบันทึกการสอน
2. มีสรุปงานวิจัยและหรือนวัตกรรมของ
ศฝร.ภ.8
3. มีหนังสือรับรองการนํานวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
5.1 – 5.6

16
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลของการดําเนิน
โครงการบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 - มีกิจกรรม/โครงการ การให้บริการทางวิชาการ
5
5
6.1 – 6.24
เท่ากับ 5 คะแนน
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

17
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลของการดําเนินงาน
ของจุดที่ให้บริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชนสังคม
ประเทศ

เกณฑ์การประเมิน
- 1 คะแนน 1-2 จุดที่ให้บริการที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ
- 2 คะแนน 3-4 จุดที่ให้บริการที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ
- 3 คะแนน 5-6 จุดที่ให้บริการที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ
- 4 คะแนน 7-8 จุดที่ให้บริการที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ
- 5 คะแนน 9 จุดที่ให้บริการที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
- มีจุดที่ให้บริการที่ผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ
5
5
7.1 – 7.9
จํานวน 9 จุด
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

18
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 8 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 - มี กิ จ กรรม/โครงการต่ าง ๆ ที่ส นั บ สนุ น ด้ า น
5
5
8.1 – 8.36
เท่ากับ 5 คะแนน
ศิลปะและวัฒนธรรมของ ศฝร.ภ.8
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

19
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
1. การมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วย
1. มี โ ค ร ง ก า ร ต่ า ง ๆ แ ล ะ คํ า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง
5
5
9.1 – 9.58
ศึกษาอบรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
คณะทํางานตามโครงการน พร้อมภาพถ่ายการ
2. สิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
ทํากิจกรรมต่าง ๆ
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
2. มีโครงการ 5 ส. และโครงการต้นไม้พูดได้ มี
แตกต่างอย่างมีความสุนทรีย์
กิจกรรม Big Cleaning Day การทําความ
3. ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม
สะอาดพื้นที่รับผิดชอบ มีศูนย์การเรียนรู้ฯ
สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นมิตรกับ
3. มีก ารปรั บ แต่ งภู มิทั ศน์ ปลูกต้ น ไม้ ตกแต่ ง
สิ่งแวดล้อม
สวนหย่อม มีศาลาพักผ่อนหย่อนใจ และจัดตั้ง
4. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
ลานกีฬา
วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้ผู้ศึกษาอบรม 4. จัดตั้งลานวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ์ ให้
และบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ําเสมอ
ข้ า ราชการตํ า รวจทราบ มี โ ครงการพั ฒ นา
5. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและ
คุณภาพชีวิตฯ
ผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็น 1-4 ไม่ต่ํา 5. มีรายงานผลโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพใน
กว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม” พร้อมสรุปผลการ
ประเมินและตัวอย่างแบบสอบถาม
เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

20
ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครู/
อาจารย์ และครูฝึก

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. แผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก มีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. ผลการดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 80
3. จํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับ
การพัฒนาในด้านวิชาชีพครูต่อปี ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนครู/อาจารย์ และ
ครูฝึกทั้งหมด
4. จํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับ
การพัฒนาในด้านวิชาการต่อปี ไม่ต่ํากว่า
ร้อยละ 50 ของจํานวนครู/อาจารย์ และ
ครูฝึกทั้งหมด
5. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของครู/
อาจารย์ และครูฝึกที่มีคะแนนไม่ต่ํากว่า
3.51 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

1. มีแผนพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรสาย
งานสนับสนับสนุน ประจําปี 2557
2. สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาครู
อาจารย์ คิดเป็น 100%
3. สรุปผลครูอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการ
พัฒนาวิชาชีพครู
4. สรุปผลการพัฒนาครูอาจารย์ในด้านวิชาการ/
ด้านการจัดการเรียนการสอน
5. สรุปผลการประเมินการสอนของครูอาจารย์
และครูฝึก ประจําปี 2557

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
10.1–10.12

21
ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ผลการพัฒนา
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
2. ผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
ของบุคลากรทั้งหมด
3. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด
4. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
นอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
ของบุคลากรทั้งหมด
5. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรและได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า 3.51
คะแนน จากคะแนนเต็ม 5

1. มีแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
2. มีผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรทั้งหมด
3. บุ ค ลากรได้ รั บ การพั ฒ นาด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาต่อไป ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90
ของบุคลากรทั้งหมด
4. บุคลากรได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้าน
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อ ปี ไม่ ต่ํ า กว่ า
ร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด เช่น ฝึกอบรม
ปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต รการใช้ ค อมพิ ว เตอร์ ฯ
โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจ
5. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนา
บุคลากร

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
11.1-11.10

22
ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วย
ศึกษาอบรม

เกณฑ์การประเมิน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ
100 เท่ากับ 5 คะแนน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
มีการประเมิน ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
5
4.45
12.1-12.16
ผู้บ ริ ห ารหน่ ว ยศึก ษาอบรม โดยการประเมิ น
ตนเองและให้ หั ว หน้ า หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมเป็ น
ผู้ประเมิน ผลการประเมิน คือ 89.04
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

23
ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 13 ระบบการบริหาร
บุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษา
ไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นรูปธรรมภายใต้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลที่เป็นการส่งเสริมสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน เช่น การสรรหา การจัดวางคนลง
ตําแหน่ง การกําหนดเส้นทางเดินของ
ตําแหน่ง การสนับสนุนเข้าร่วมประชุม
ฝึกอบรม และหรือเสนอผลงานทางวิชาการ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการ
สร้างขวัญกําลังใจมาตรการลงโทษ รวมทั้ง
การพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่
ดี และสร้างบรรยากาศที่ดีให้บุคลากรทํางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
ความสุข
4. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรทีม่ ี
ศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตามสาย
งานบังคับบัญชา

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
1. มีแผนการบริห ารทรัพยากรเพื่อพัฒ นาและ
5
5
13.1-13.23
ธํ า รงรั ก ษาไว้ ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี คุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. มี ก ารสรรหา, กํ า หนดเส้ น ทางเดิ น ทาง
ตําแหน่ง, การสนับสนุนเข้าร่วมฝึกอบรม, มีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณาความดี
ความชอบ, มาตรการสร้ า งขวั ญ กํ า ลั ง ใจ,
มาตรการลงโทษ, การพัฒนาและรักษาบุคลากร
ที่มีคุณภาพ
3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
4. มีการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพ
สูงให้มีโอกาสประสบความสําเร็จและก้าวหน้าใน
อาชีพ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

24
ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร
ทุกระดับอย่างเป็นระบบ และมีการนําผล
การประเมินความพึงพอใจเสนอผู้บริหาร
ระดับสูง และมีแนวทางในการปรับปรุง
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง

25
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการ 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การศึกษาภายในที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด
2. มีการกําหนดนโยบายและให้ความสําคัญ
เรื่องการประกันคุณภาพ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ
กลไก และการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
3. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร
พัฒนาและติดตามการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจน
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
1. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพ
5
5
14.1-14.18
การศึกษา แผนการดําเนินงาน
2. มี คู่ มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา,
นโยบายและหลั ก การในการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา, คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพภายใน รายงานการประชุม
3. มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ, มีการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก รายงานการ
ประชุ ม คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระเมิ น ภายใน และ
รายงานผลการตรวจประเมินภายใน
4. มี ร ายงานการประเมิ น ตนเอง แผนพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา สรุป ผลการดําเนิน งานตาม
แผน
5. มีนวัตกรรมด้านประกันคุณภาพการศึกษา
ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

26
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน
1) การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน
ประเมินคุณภาพ
2) การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกําหนด
(15 ม.ค.)
3) การนําผลการประเมินคุณภาพไปทํา
แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม
4) มีการดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5. มีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพที่
หน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการ
พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง
เป็นเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วยศึกษาอบรม
หรือสถาบันอื่น

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง

27
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ผลการประเมินการ ผลการประเมินการประกัน คุณภาพภายใน มีผลการประเมินประกันคุณภาพภายในของ ตร.
5
4.26
15.1-15.3
ประกั น คุ ณ ภาพภายในหน่ ว ย ของ ตร. โดย บช.ศ.
โดย บช.ศ. ย้อนหลัง 3 ปี ได้ค่าเฉลีย่ 4.26
ศึกษาอบรม
อยู่ในเกณฑ์ดี
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

28
ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 16 การนํ า ผลการ 1. หน่ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารทบทวนระบบ
ประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนา กลไกให้ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานที่ กํ า หนด
หน่วยศึกษาอบรม
และเหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษา
อบรม
2. หน่ว ยศึ กษาอบรมมี การจั ดทํ า รายงาน
ประเมินตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดย
ผ่านการพิจารณาจากผู้มีอํานาจสูงสุดและ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
3. หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารนํ า ผลการ
ประเมินตนเอง และผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดําเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่ําเสมอ มีแผนการ
ดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน
4. หน่วยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนํา
ระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
5. หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของแต่ละหน่วยงาน
ในสั ง กั ด มี ก ารยกย่ อ งเชิ ด ชู ห น่ ว ยงานที่
ดําเนิน งานได้สําเร็จ ตามเป้าหมายที่ว างไว้
สามารถเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้

ผลการดําเนินงาน
1. มีรายงานการประชุม
2. มีรายการประเมินตนเอง
3. มีการเผยแพร่รายงานการประเมินตนเองลง
เว็บไซด์ มีแผ่นพับ จุลสาร
4. มีแผนและเป้าหมายในการพัฒนา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนการ
ดําเนินงาน คําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
รายงานกิจกรรม 5 ส.
5. มีการประเมินผลภายในของแต่ละหน่วยงาน
ในสังกัดของกิจกรรม 5 ส.

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
5
5
16.1-16.11

29
ด้านอัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ 17 ความสําเร็จของการ 1. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจรคุ ณ ภาพ
พัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ PDCA
ที่หน่วยศึกษาอบรมกําหนด
2. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีการพัฒ นาหลักสูตรตามปรัชญา และ
วัตถุประสงค์ของการดําเนินการของหน่ว ย
ศึกษาอบรมและหรือตามจุดเน้นและจุดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรม
4. มี ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า ง
คุณค่าแก่กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ
หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับสํานักงานตํารวจ
แห่ ง ชาติ หรื อ ภู มิ ภ าคหรื อ ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ

ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
2. มีการดําเนินงานตามแผน
3. มีการพัฒนาหลักสูตร
4. มีหนังสือรับรอง หนังสือขอบคุณ

ผลการประเมิน

หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
10
3
17.1-17.13

30
ด้านมาตรการส่งเสริม
หมายเลข
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน เอกสารอ้างอิง
ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 18 ความสํ า เร็ จ ของ 1. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจรคุ ณ ภาพ 1. มี โ ครงการการต่อต้านการใช้ส ารเสพติด ใน
10
3
18.1-18.6
โครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ห น่ ว ย PDCA
เด็กนักเรียน (D.A.R.E.)
ศึ ก ษาอบรมชี้ นํ า ป้ อ งกั น หรื อ 2. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน 2. รายงานผลโครงการ
แก้ปัญหาของสังคม
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. สรุปผลการประเมิน
3. มี ผ ลกระทบที่ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า ง 4. รายงานการประชุม
คุณค่าต่อสังคม
5. หนังสือขอบคุณ
4. ได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ กองบั ง คั บ การ
หรือ กองบั ญชาการ หรื อสํ านั กงานตํา รวจ
แห่งชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ
หรือนานาชาติ
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน

31
ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ทั้ง 3
กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุม่ ตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ด้าน

ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

ผลการจัด คุณภาพ
การศึกษา ผู้ศกึ ษา
และการ
อบรม
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

ตัวบ่งชี้

1. ผู้ ผ่ า นการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
2 . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการจั ด การศึ ก ษา
อบรมที่ เ น้ น ผู้ ศึ ก ษาอบรม
เป็นสําคัญ
งานวิจัย
4. จํานวนงานวิจัยและหรือ
และ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ห รื อ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
5. จํานวนงานวิจัยและหรือ
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ห รื อ
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ์ ที่ นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
การบริ ก าร 6 . ผ ล ข อ ง ก า ร ดํ า เ นิ น
วิ ช าการแก่ โครงการบริการทางวิชาการ
สังคม
และวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนอง
ความต้องการ พัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
7. ผลของการดํ า เนิ น งาน
ของจุ ด ที่ ใ ห้ บริ ก ารทา ง
วิช าการและวิช าชี พที่ มีผ ล
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ

น้ําหนัก
(วตร.)

คะแนน ผลคูณที่ได้
ที่ได้ (ค่าน้าํ หนัก
X คะแนน
ที่ได้)

5

5

5

4.53

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5
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กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ด้าน

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

ผลการจัด
การศึกษา
และการ
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
การบริหาร
จัด
การศึกษา

การทํานุ
บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม

8. การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
9. การพัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์

การบริ ก าร
และพั ฒ นา
หน่วยศึกษา
อบรม

10. ผลการพัฒนาครู/
อาจารย์ และครูฝึก
11. ผลการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยศึกษาอบรม
12. ผลการปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยศึกษาอบรม
13. ระบบการบริหาร
บุคลากรเพื่อพัฒนาและ
ธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ
การประกัน การพัฒนา 14. ระบบและกลไกการ
คุณภาพ
และประกัน ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
คุณภาพ
ภายใน
ภายใน
15. ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
หน่วยศึกษาอบรม
16. การนําผลการประเมิน
คุณภาพภายในไปพัฒนา
หน่วยศึกษาอบรม
รวมค่าน้ําหนัก
ผลการจัด อัตลักษณ์ 17. ความสําเร็จของการ
การศึกษา
พัฒนาผู้ศึกษาอบรมตาม
และการ
อัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษา
จัดการเรียน
อบรมกําหนด
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
รวมค่าน้ําหนัก

น้ําหนัก
(วตร.)

คะแนน ผลคูณที่ได้
ที่ได้
(ค่าน้าํ หนัก
X คะแนน
ที่ได้)

5

5

5

5

5

5

5

5

5

4.45

5

5

5

5

5

4.26

5

5

80
10

4.89
3

10

3
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กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
ตาม
กฎกระทรวง

ด้าน

ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ผลการจัด มาตรการ 18. ความสําเร็จของ
การศึกษา ส่งเสริม
โครงการหรือกิจกรรมที่
และการ
หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา
จัดการเรียน
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
การสอนที่
สังคม
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
รวมน้ําหนัก
รวมน้ําหนักทั้ง 18 ตัวบ่งชี้

น้ําหนัก
(วตร.)

10

คะแนน ผลคูณที่ได้
ที่ได้
(ค่าน้าํ หนัก
X คะแนน
ที่ได้)

3

10
3
100 4.51

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ได้ผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
คะแนนเฉลี่ย 4.89 อยู่ในระดับดีมาก
(ผลคูณที่ได้ หารด้วย 80)
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
คะแนนเฉลี่ย 3
อยู่ในระดับพอใช้
(ผลคูณที่ได้ หารด้วย 10)
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
คะแนนเฉลี่ย 3
อยู่ในระดับพอใช้
(ผลคูณที่ได้ หารด้วย 10)
2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย 4.51 อยู่ในระดับดีมาก
(ผลรวมของผลคูณที่ได้ทั้ง 3 กลุ่ม หารด้วย 100)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มีรายละเอียด ดังนี้

34
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
จุดเด่น
1. ได้สํารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และมีการสํารวจความพึงพอใจของผู้ร่วมงานที่ผู้สําเร็จ
การศึกษาได้ไปปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมถึงประชาชนผู้รับบริการ มีการดําเนินการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ
2. ผู้เรียนส่วนใหญ่ชื่นชมในความรู้ความสามารถของอาจารย์ ครู และครูฝึกของ ศฝร.ภ.8 ที่สามารถจัดการ
เรียนการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างดี โดยเฉพาะในการให้คําปรึกษา และดูแลเอาใจใส่เสมือนหนึ่งเป็น
ครอบครัวเดียวกัน
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
- ควรจัดกลุ่มประเด็นคําถามให้เป็น 3 ด้าน เพื่อจะได้นําข้อมูลแต่ละด้านพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรจัดกลุ่ม
จัดกลุ่มประเด็น ออกแบบ
ได้ผลการประเมิน ต.ค.57-ก.ย.58
ประเด็นคําถาม คําถามให้
เพื่อนํามาใช้
ประเมินให้
ให้เป็น 3 ด้าน ครอบคลุมทั้ง
ประเด็นคําถาม พัฒนาผู้เรียน
เพื่อจะได้นํา
3 ด้าน
ครอบคลุมทั้ง
และหลักสูตรใน
ข้อมูลแต่ละด้าน
3 ด้าน
รุ่นต่อไป
พัฒนาผู้เรียนให้
มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ฝบศ.

35
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
จุดเด่น
1. อาจารย์และครูฝึกมีความสนใจและพยายามทําผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการ
เรียนการสอน
2. อาจารย์และครูฝึกสามารถนําผลการวิจัยและนวัตกรรมที่สร้างขึ้นไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
และสามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานภายนอกมาขอรับการฝึกจาก ศฝร.ภ.8
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. ควรพิจารณางบประมาณสนับสนุนด้านการวิจัยและนวัตกรรมหรือสรรหาแหล่งทุนจากภายนอก เพื่อ
สร้างขวัญและกําลังใจให้อาจารย์และครูฝึก เนื่องจากปัจจุบันหากอาจารย์และครูฝึกต้องการทํางานวิจัยจะต้องใช้
งบประมาณส่วนตัว
2. ควรพิจารณาดําเนินการเรื่องการจดลิขสิทธิ์นวัตกรรมที่สร้างขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรพิจารณา
งบประมาณใน จัดทําโครงการ/ ปีงบประมาณ
ต.ค.57-ก.ย.58 กลุ่มงานอาจารย์
งบประมาณ
การทําวิจัย
แผนงานขอ
สําหรับทําวิจัย/
สนับสนุนด้าน
สนับสนุน
นวัตกรรม และมี
การวิจัยและ
งบประมาณใน งานวิจัยและ
นวัตกรรมหรือ
การทําวิจัย
นวัตกรรม
สรรหาแหล่งทุน
นวัตกรรม
จากภายนอก
เพื่อสร้างขวัญ
และกําลังใจให้
อาจารย์และ
ครูฝึก เนื่องจาก
ปัจจุบันหาก
อาจารย์และ
ครูฝึกต้องการ
ทํางานวิจัย
จะต้องใช้
งบประมาณ
ส่วนตัว

36
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
จุดเด่น
- มีจุดให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่สามารถให้บริการตลอดทั้งปี มีการปรับปรุง พัฒนาให้สามารถใช้
งานได้ต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการยอมรับจากชุมชนและสังคมรอบข้าง
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. การประเมินผลความสําเร็จของโครงการจากชุมชนและสังคม ควรนําความรู้ที่ได้มาวิจัยและพัฒนาการ
เรียนการสอน
2. ควรให้ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของการใช้ บ ริ ก าร เพื่ อ จะได้ พั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึน้
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรให้
ประเมินความ
ประเมินความ
ผลการประเมิน ต.ค.57-ก.ย.58
ผู้ใช้บริการ
พึงพอใจของ
พึงพอใจของ
ความพึงพอใจ
ประเมินความ
ผู้ใช้บริการ
ผู้ใช้บริการและ ของผู้ใช้บริการ
พึงพอใจของการ
จัดเก็บข้อมูล
ใช้บริการ เพื่อจะ
อย่างเป็นแบบ
ได้พัฒนาการ
ให้บริการให้มี
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ

ฝบศ.

37
ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
- ศฝร.ภ.8 มีส่วนส่งเสริมให้ศิลปวัฒนธรรมที่สําคัญของภาคใต้คงอยู่ผ่านการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
และมีการปรับภูมิทัศน์ภายในอย่างสม่ําเสมอ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปรับภูมิทัศน์รวมทั้งพัฒนาชุมชนรอบข้าง
ให้ส ะอาด ทั้งนี้เ พื่อให้ การบริห ารจัด การมิติท างศิล ปะและวัฒ นธรรมเป็น ไปอย่า งคล่อ งตัว และควรพิ จ ารณา
สนับสนุนให้มีหน่วยงานรับผิดชอบและรักษาสุนทรียภาพ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
- การนําความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ในการฝึกอบรมและประเมินผลความสําเร็จ เพื่อให้
ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรม และเมื่อสําเร็จการศึกษาจะได้เป็นแบบอย่างให้
ประชาชนในการร่วมกันทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
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ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดเด่น
- แผนพัฒนาครู อาจารย์ และครูฝึกของ ศฝร.ภ.8 เป็นส่วนของข้าราชการตํารวจ ซึ่งมีวัฒนธรรมองค์กรที่
เน้นวินัย ทําให้นําแผนไปสู่การปฏิบัติมีเอกสาร/หลักฐานที่ชัดเจน
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. ควรปรับปรุงให้เน้นเชิงสมรรถนะด้านวิชาชีพมากขึ้น และกําหนดเป้าหมายที่อิงกับความต้องการของ
ศฝร.ภ.8 รวมทั้งกําหนดเป้าหมายในเชิงคุณภาพให้มากขึ้น
2. แผนบริหารงานบุคคลยังไม่ปรากฏหลักฐานการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรปรับปรุงให้ การเพิ่ม
จัดส่งบุคลากร จํานวนบุคลากร ต.ค.57-ก.ย.58 ฝ่ายอํานวยการ
เน้นเชิง
สมรรถนะด้าน เข้ารับการ
ที่ได้รับการอบรม
สมรรถนะด้าน วิชาชีพ
ฝึกอบรมให้ตรง
วิชาชีพมากขึ้น
กับสายงาน
และกําหนด
เป้าหมายที่อิงกับ
ความต้องการ
ของ ศฝร.ภ.8
รวมทั้งกําหนด
เป้าหมายในเชิง
คุณภาพให้มาก
ขึ้น
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ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่น
- ผู้บังคับบัญชามีการสนับสนุนให้บุลากรมีการพัฒนางานประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพภายในทุกระบบ และสามารถเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายภายนอกได้
2. การเขียนรายงานประเมินตนเอง ควรเขียนให้เห็นถึงการดําเนินการตามเกณฑ์ที่กําหนดและดําเนินการ
อย่างไร
3. การนําระบบประกันคุณภาพเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานของ ศฝร.ภ.8 ยังมีน้อยและไม่เป็น
ระบบ ผู้บ ริหารระดับ สูงควรเพิ่มความตระหนัก ความสํา คัญ และการมีส่ว นร่วมของบุคลากรให้นํา การประกัน
คุณภาพเป็นวัฒนธรรมประจําของแต่ละหน่วยงาน
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายในในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
การเขียน
การเขียน
เขียนรายงาน
รายงานประเมิน ต.ค.57-ก.ย.58
ฝบศ.
รายงานประเมิน รายงานประเมิน ประเมินตนเอง ตนเองที่แสดงถึง
ตนเอง ควรเขียน ตนเอง
ให้เห็นถึงการ
การดําเนินการ
ให้เห็นถึงการ
ดําเนินงานตาม ตามเกณฑ์ที่
ดําเนินการตาม
เกณฑ์อย่าง
กําหนด
เกณฑ์ที่กําหนด
ชัดเจน
และดําเนินการ
อย่างไร
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ด้านอัตลักษณ์
จุดเด่น
- อัต ลักษณ์ที่ ศฝร.ภ.8 เป็น คุณลักษณะเชิงทักษะของตํา รวจ ซึ่งหน่วยงานต้นสังกัด ควรสนับ สนุน
งบประมาณเป็นการเฉพาะ
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
- ศฝร.ภ.8 ควรกําหนดเป้าหมายและวิธีดําเนินงานเพื่อให้สามารถประเมินผลกระทบและคุณค่าได้ รวมทั้ง
ผลักดันส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผลงานตามอัตลักษณ์ได้รับการยกย่องระดับ ตร.

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านอัตลักษณ์ในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ศฝร.ภ.8 ควร
การติดตาม
มีแผนติดตามผล ผลการประเมิน ต.ค.57-ก.ย.58
กําหนดเป้าหมาย ผลกระทบและ ที่เป็นรูปธรรม
และวิธี
คุณค่าต่อสังคม
ดําเนินงาน
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้สามารถ และเป็นรูปธรรม
ประเมินผล
ที่ชัดเจน
กระทบและ
คุณค่าได้
รวมทั้งผลักดัน
ส่งเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้
ผลงานตามอัต
ลักษณ์ได้รับการ
ยกย่องระดับ ตร.

ผู้รับผิดชอบ

ฝปค.
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ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
- ผลการดําเนินงานของ ศฝร.ภ.8 ส่งผลต่อการแก้ปัญหาของสังคม รวมทั้งมีคุณค่าต่อสังคม อย่างไรก็ตาม
ควรเพิ่มเป้าหมายความสําเร็จในเชิงคุณภาพจะเป็นประโยชน์มากยิ่งขึ้น
จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ
- ศฝร.ภ.8 ควรแสวงหาวิธีและแนวทางที่จะทําให้โครงการที่เลือก สามารถได้รับรางวัลหรือยกย่องในระดับ
ตร. ระดับชาติ หรือนานาชาติ

ข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
ตนเอง
ศฝร.ภ.8 ควร
แสวงหาวิ ธี แ ละ
แนวทางที่ จ ะทํ า
ใ ห้ โ ค ร ง ก า ร ที่
เลื อ ก สามารถ
ได้รับรางวัลหรือ
ยกย่ อ งในระดั บ
ตร. ระดั บ ชาติ
หรือนานาชาติ

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านมาตรการส่งเสริมในปีงบประมาณต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
มีการรายงานผล รายงานผลการ ได้รับการยกย่อง ต.ค.57-ก.ย.58 กลุ่มงานอาจารย์
การดําเนินงาน ดําเนินงานอย่าง
ชมเชย
ฝปค.
ให้หน่วยต้น
ต่อเนื่อง
สังกัดทราบ
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ภาคผนวก

43

ผนวก ก
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม
(Common Data set)
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การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
รายการข้อมูล
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.หมู่
2. จํานวนครู/อาจารย์/วิทยากร
2.1 ภายใน
2.2 ภายนอก
3. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์/วิทยากร (ภายใน)
3.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท
3.4 ระดับปริญญาเอก
3.5 อื่น ๆ
4. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์/วิทยากร (ภายนอก)
4.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
4.2 ระดับปริญญาตรี
4.3 ระดับปริญญาโท
4.4 ระดับปริญญาเอก
4.5 อื่น ๆ
5. จํานวนผู้ศึกษาอบรมทั้งหมด
5.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”

ปีงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2557 ใช้กับตัวบ่งชี้

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
2
3
3

1
2
3
3

1
2
3
7
13
53
84

คน
คน

117
67

98
63

77
47

คน
คน
คน
คน
คน

9
18
13
-

8
13
11
-

7
44
26
-

คน
คน
คน
คน
คน

-

-

9
38
-

คน

-

577

390
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รายการข้อมูล

หน่วยนับ
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
-

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
322

5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.)
5.3 หลักสูตรผู้ชว่ ยงาน
สอบสวน
5.4 หลักสูตรงานธุรการและ
กําลังพล
5.5 หลักสูตรการสืบสวน
5.6 หลักสูตรการจราจร
5.7 หลักสูตรการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
5.8 หลักสูตรสารวัตร รุน่ 115
5.9 หลักสูตรสารวัตร รุน่ 120
5.10 หลักสูตรสารวัตร
รุ่น 127
5.11 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุ่มงานอํานวยการ
และสนับสนุนและเทคนิค กอน.
(อก.)
5.12 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุ่มสายสอบสวนและ
นิติกร (สบ 1) กอน. (สส.)
5.13 โครงการฝึกอบรมทาง
ยุทธวิธีแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจหญิง
เพื่อทําหน้าที่ รปภ. บุคคลสําคัญ
5.14 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุ่มงานอํานวยการ
และสนับสนุน กอน.(อก.)

ปีงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2557 ใช้กับตัวบ่งชี้
324

คน

100

100

-

คน

100

100

-

คน
คน
คน

100
100
100

100
100
100

-

คน
คน
คน

178
174
-

202

-

คน

73

-

-

คน

220

300

-

คน

43

-

-

คน

76

-

-
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รายการข้อมูล

หน่วยนับ
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2555
83

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
-

5.15 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรพนักงานสอบสวน
(สบ 1) กอน.(สส.)
5.16 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
กอน.(ปป.)
5.17 หลักสูตรการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนสายป้องกันปราบปราม
กอน.(ปป.)
6. ผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
6.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
6.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.)
6.3 หลักสูตรผู้ช่วยงาน
สอบสวน
6.4 หลักสูตรงานธุรการและ
กําลังพล
6.5 หลักสูตรการสืบสวน
6.6 หลักสูตรการจราจร
6.7 หลักสูตรการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม

ปีงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2557 ใช้กับตัวบ่งชี้
-

คน

100

265

-

คน

94

-

-

คน

-

577

390

คน

-

322

324

คน

100

100

-

คน

100

100

-

คน
คน
คน

100
100
100

100
100
100

-
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หน่วยนับ
คน
คน
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
178
174
-

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
202

6.8 หลักสูตรสารวัตร รุน่ 115
6.9 หลักสูตรสารวัตร รุน่ 120
6.10 หลักสูตรสารวัตร
รุ่น 127
6.11 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุ่มงานอํานวยการ
และสนับสนุนและเทคนิค กอน.
(อก.)
6.12 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุ่มสายสอบสวนและ
นิติกร (สบ 1) กอน. (สส.)
6.13 โครงการฝึกอบรมทาง
ยุทธวิธีแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจหญิง
เพื่อทําหน้าที่ รปภ. บุคคลสําคัญ
6.14 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
สัญญาบัตร กลุ่มงานอํานวยการ
และสนับสนุน กอน.(อก.)
6.15 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่แต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตรพนักงานสอบสวน
(สบ 1) กอน.(สส.)
6.16 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวน
เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร กลุ่มสายงาน
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม
กอน.(ปป.)

ปีงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2557 ใช้กับตัวบ่งชี้
-

คน

73

-

-

คน

220

300

-

คน

43

-

-

คน

76

-

-

คน

83

-

-

คน

100

265

-
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หน่วยนับ
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.
94

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2556
-

6.17 หลักสูตรการฝึกอบรม
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี
ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนสายป้องกันปราบปราม
กอน.(ปป.)
7. งบประมาณการศึกษาอบรม
7.1 งบประมาณจาก ตร.
7.1.1 หลักสูตรการ
ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้น
ไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญา
บัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.”
7.1.2 หลักสูตร
นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.)
7.2 จากแหล่งอื่น

บาท

-

-

6,430,600

บาท

-

-

23,776,225

บาท

-

-

-

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พล.ต.ต.
( สุทัศน์ ชาญสวัสดิ์ )
ผบก.ศฝร.ภ.8
ม.ค.2558

ปีงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2557 ใช้กับตัวบ่งชี้
-
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เอกสารอ้างอิงประกอบรายงานการประเมินตนเอง

50

เอกสารอ้างอิง
หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
1. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
1.1
1. การสํารวจจํานวนครู-อาจารย์ และรายชื่อครู-อาจารย์
ของการศึกษาอบรม
ประจํ า วิ ช าแต่ ล ะสายงาน หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่ อ เลื่ อ นตํ า แหน่ ง และเลื่ อ นยศแบบเลื่ อ นไหลเป็ น ชั้ น
สัญญาบัตรจนถึงยศ ร.ต.อ.
1.2
2. ขออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รข้ า ราชการ
ตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตํา แหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็น ชั้น สัญ ญาบัต ร
จนถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” ประจําปี 2557
1.3
3. คําสั่งตั้งกองอํานวยการ สถานฝึกอบรม หลักสูตร กดต.
1.4
4. คําสั่งมอบหมายหน้าที่ประจําหลักสูตร กดต.
1.5
5. คํ า สั่ ง ตั้ ง กองอํ า นวยการและแต่ ง ตั้ ง ครู -อาจารย์
หลักสูตร กดต.
1.6
6. ตารางการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.
1.7
7. หนังสือเชิญวิทยากร
1.8
8. คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทําการ
สอบวัดผลภาควิชาการ
1.9
9. หนั ง สื อ ให้ อ อกข้ อ สอบวั ด ผลภาควิ ช าการหลั ก สู ต ร
กดต.
1.10 10. ภาพถ่ายกิจกรรมต่าง ๆ หลักสูตร กดต.
1.11 11. บัญชีคะแนน หลักสูตร กดต.
1.12 12. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.
1.13 13. หนังสือการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําปี 2556
1.14 14. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกครูอาจารย์ วิทยากร หลักสูตรต่าง ๆ ประจําปี 2557
1.15 15. คํ า สั่ ง ตั้ ง กองอํ า นวยการ และแต่ ง ตั้ ง ครู -อาจารย์
หลักสูตร นสต.
1.16 16. ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ภาคเรียนที่ 1
1.17 17. โครงการสัมมนาครูอาจารย์
1.18 18. ภาพกิจกรรมต่าง ๆ หลักสูตร นสต.
1.19 19. คําสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติในการฝึกอบรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1.20 20. คําสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ทําการ
สอบวัดผลภาควิชาการ
ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
2. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
1.21 21. คําสั่งตั้งกองอํานวยการ และแต่งตั้งครู-อาจารย์
ภาคเรียนที่ 2
1.22 22. ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ภาคเรียนที่ 2
1.23 23. บัญชีคะแนนการสอบ นสต.
1.24 24. รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
2.1
1. หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามติดตามผล
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.
2.2
2. บัญชีรายชื่อข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มี
อายุ 53 ปีขึ้นไป เข้ารับการฝึกอบรม กดต.
2.3
3. แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมของ
ผู้บังคับบัญชา
2.4
4. แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมของ
เพื่อนร่วมงาน
2.5
5. แบบสรุปผลการประเมินติดตามผลของการฝึกอบรม
ของประชาชน
2.6
6. รายงานผลการประเมินติดตามผลการฝึกอบรมของ
ผู้สําเร็จการฝึกอบรม และสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้
ผู้สําเร็จการฝึกอบรมจาก ศฝร.ภ.8
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ตัวบ่งชี้
3. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้
ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
3.1
1. โครงการสัมมนาครู-อาจารย์ ประจําปี 2557
3.2
2. รายงานการโครงการสัมมนาครู-อาจารย์ ประจําปี
2557
3.3
3. คู่มือแนวทางการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.4
4. แนวทางการศึกษาอบรมการจัดการศึกษาอบรมที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.5
5. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
3.6
6. สรุปรายงานการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
3.7
7. แผนการสอน
3.8
8. บันทึกการสอน
3.9
9. คําสัง่ แต่งตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล
การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ศึกษาอบรม
3.10 10. รายงานผลการติดตามและประเมินผลการศึกษา
อบรมที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ศึกษามี
การปรับเปลี่ยนประเมินที่เหมาะสม
3.11 11. รายงานการนําผลประเมินมาปรับเปลีย่ นการอบรม
เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้เต็มศักยภาพ
3.12 12. คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ประจําปี 2558
3.13 13. รายงานผลการบูรณาการความรู้ ประสบการณ์มา
พัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
3.14 14. หนังสือเชิญประชุม
3.15 15. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลที่
คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ศึกษาอบรม
3.16 16. รายงานผลการจัดศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
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หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
4. จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
4.1
1. งานวิ จั ย เรื่ อ ง ผลกระทบจากการปฏิ บั ติ ง านของ
สิ่งประดิษฐ์
ศฝร.ภ.8 ที่ มี ต่ อ ชุ ม ชนบึ ง ขุ น ทะเล โดย พ.ต.ท.หญิ ง
บุญณิสา ส่งแสง และคณะ
4.2
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ นสต. ประจําปี 2556
4.3
3. นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกการตัดสินใจการใช้ระดับกําลัง
โดย ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น และคณะ
4.4
4. นวัตกรรมเครื่องช่ว ยฝึกการตัดสินใจการใช้อาวุธปืน
โดย ร.ต.ต.ลักษณะ เภรีมาศ และคณะ
ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
5. จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพ

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
5.1
1. งานวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากการปฏิบัติงานของ
ศฝร.ภ.8 ที่มีต่อชุมชนบึงขุนทะเล
5.2
2. งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของ นสต. ประจําปี 2556
5.3
3. นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกการตัดสินใจการใช้ระดับกําลัง
โดย ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น และคณะ
5.4
4. นวัตกรรมเครื่องช่วยฝึกการตัดสินใจการใช้อาวุธปืน
โดย ร.ต.ต.ลักษณะ เภรีมาศ และคณะ
5.5
5. หนังสือรับรองการนํานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
5.6
6. บันทึกการสอน

54
หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
6. ผลของการดําเนินโครงการบริการทาง
6.1
1. โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการด้ า นการฝึ ก ของศู น ย์
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ต้ อ งการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งความ
6.2
2. ฝึกอบรมทบทวนการปฏิบัติงานของพนักงานสายตรวจ
เข้มแข็งต่อชุมชน สังคม ประเทศ
และเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของอุทยานแห่งชาติเขาสก
6.3
3. ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนพกให้แก่พนักงานบริษัท
โพรเกรส กันภัย จํากัด
6.4
4. ฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนให้แก่พนักงานของบริษัท
กรุงเทพเซอร์เว็กซ์ จํากัด
6.5
5. ฝึ ก อบรมโครงการยิ ง ปื น ฯ แก่ ชุ ด รั ก ษาความสงบ
เรียบร้อยประจําหมู่บา้ นและบุคคลทั่วไปของ สภ.เคียนซา
6.6
6. ฝึกอบรมอาสาสมัครตํารวจบ้านและการปฏิบัติงานของ
ตํารวจชุมชนของ ภ.จว.พังงา
6.7
7. ฝึ ก อบรมประชาชน (อาสาสมั ค รตํ า รวจบ้ า น) ของ
ภ.จว.สุราษฏร์ธานี
6.8
8. ฝึกอบรมยุทธวิธี, การยิงปืนแก่ผู้บริหารของเทศบาล,
อบต. ของ บก.ป.
6.9
9. ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจโครงการ “ยุทธวิธีตํารวจเพิ่ม
คุณภาพกําลังพล” ของ สภ.บ่อผุด
6.10 10. ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนแก่ชุดควบคุมฝูงชน
ของ ภ.จว.สุราษฏร์ธานี
6.11 11. ฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูงชนแก่ชุดควบคุมฝูงชน
ของ บก.สส.ภ.8
6.12 12. ฝึกทบทวนการใช้อาวุธปืนพกประจําปีให้แก่พนักงาน
บริษัท โพรเกส กันภัย จํากัด
6.13 13. ฝึกอบรมโครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพ/ติดยาเสพติดฯ ปปส.ภ.8
6.14 14. ฝึกอบรมโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม(ค่ายยา
เสพติด) ของสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฏร์ธานี
6.15 15. ฝึกอบรมยิงปืนเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้อาวุธปืนใน
การป้องกันชีวิตและทรัพย์สินแก่พนักงานบริษัท กรุงเทพ
เซอร์เว็กซ์ จํากัด
6.16 16. อบรมให้ความรู้เ รื่องยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรีย น
นิคมสร้างตนเอง
6.17 17. ฝึกอบรมยุทธวิธีแก่พนักงานเปล, ตํารวจ, หน่วยกู้ภัย
ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ อ.เชียรใหญ่
ตัวบ่งชี้
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7. ผลของการดําเนินงานของจุดที่
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผล
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
6.18 18. ฝึกทบทวนยุทธวิธีแก่ข้าราชการตํารวจสังกัด
กก.6 บก.รน.
6.19 19. ฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รยุ ท ธวิ ธี ร าชทั ณ ฑ์ แก่ ข้ า ราชการ
เรือนจํากลางสุราษฏร์ธานี
6.20 20. ฝึ ก อบรมเด็ ก และเยาวชนต้ า นภั ย ยาเสพติ ด ของ
เทศบาลตําบลเวียงสระ
6.21 21. ฝึก อบรมสั มมนาและพัฒ นาศัก ยภาพตํ า รวจบ้า น,
ชรบ. จ.สุราษฏร์ธานี
6.22 22. อบรมโครงการการต่ อ ต้ า นการใช้ ส ารเสพติ ด ใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง
6.23 23. ฝึ ก ทบทวนการป้ อ งกั น การก่ อ ความไม่ ส งบแก่
ผู้บัง คับ บัญ ชาและสมาชิ กอาสารัก ษาดิน แดน กองร้อ ย
อาสารักษาดินแดนจังหวัดสุราษฏร์ธานี
6.24 24. สรุป กิจ กรรม/โครงการ การให้บ ริการทางวิชาการ
และวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการพั ฒ นาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งฯ

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
7.1
1. จุดบริการที่ 1 ศูนย์สาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
7.2
2. จุดบริการที่ 2 ศาลาเยี่ยมญาติ
7.3
3. จุดบริการที่ 3 หมวดพยาบาลศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
7.4
4. จุดบริการที่ 4 สนามยิงปืนศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
7.5
5. จุดบริการที่ 5 ห้องสมุดศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
7.6
6. จุดบริการที่ 6 สนามเปตอง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธร
ภาค 8
7.7
7. จุดบริการที่ 7 สถานีทดสอบร่างกายและจิตใจ
7.8
8. จุดบริการที่ 8 ห้องศูนย์การเรียนรู้
7.9
9. จุดบริการที่ 9 ห้องฝึกปฏิบัติการหลักการเข้าอาคาร
(CQB)
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8. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
8.1
1. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันพยาบาล
แห่งชาติ ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา
และสมเด็จพระราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
สุราษฏร์ธานี
8.2
2. ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจําปีพุทธศักราช 2556
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
8.3
3. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม “ประเพณีวันสารท
เดือนสิบ” ณ วัดสมหวังวนาราม
8.4
4. ร่วมพิธี “วันปิยมหาราช” ประจําพุทธศักราช 2557
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณสนามหน้าศาลากลาง
จว.สุราษฏร์ธานี
8.5
5. ร่วมงานบําเพ็ญกุศลศพมารดา ด.ต.รุ่งโรจน์ ทองพรหม
ณ วัดชุมพรรังสรรค์ (วัดเหนือ) อ.เมือง จว.ชุมพร
8.6
6. ร่วมบริจาคทรัพย์ทอดกฐินสามัคคี ณ วัดทิกษิณาวาส
(วัดใต้)
8.7
7. ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจําปี 2556
ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จว.สุราษฏร์ธานี
8.8
8. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและ
พลังของแผ่นดิน ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8
8.9
9. ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ วัดท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์
จว.สุราษฏร์ธานี
8.10 10. ร่วมพิธีทําบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ บริเวณริม
เขื่อนแม่น้ําตาปี
8.11 11. ร่วมเป็นเจ้าภาพบําเพ็ญกุศลศพมารดา ด.ต.เสน่ห์
โตขาว ณ บ้านเลขที่ 64 ม.1 ต.เวียง อ.ไชยา
จว.สุราษฏร์ธานี
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หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
8.12 12. กิ จ กรรมวั น ปี ใ หม่ และวั น เด็ ก แห่ ง ชาติ ประจํ า ปี
2557 ณ ใต้อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8
8.13 13. ร่ ว มพิ ธี ก ระทํ า สั ต ย์ ป ฏิ ญ าณตนต่ อ ธงชั ย เฉลิ ม พล
เนื่องในวัน กองทัพไทย ประจํา ปี 2557 ณ ลานจอด
อากาศยานกองบิน 7 ต.มะลวน อ.พุนพิน
จว.สุราษฏร์ธานี
8.14 14. ร่ ว มพิ ธี ว างพานพุ่ ม ดอกไม้ เ นื่ อ งในวั น “พ่ อ ขุ น
รามคําแหงมหาราช”
8.15 15. ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ณ โรงเรียนบ้านบางใหญ่ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จว.สุราษฏร์ธานี
8.16 16. ศฝร.ภ.8 จัดให้มีการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
วัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนจัดหาอุปกรณ์การฝึกทางยุทธวิธี
ตํารวจ และปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคของ ศฝร.ภ.8
8.17 17. จัด กิจ กรรมวันสํา คัญ ทางศาสนา ประจํา ปี 2557
ร่วมเวียนเทียนและปฏิบัติธรรมใน “วันมาฆบูชา” ณ วัด
สมหวังวนาราม
8.18 18. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันวิภาวดีรังสิตรําลึก
ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์
เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรงั สิต อ.เมือง
จว.สุราษฏร์ธานี
8.19 19. ร่วมสมทบเงินบูรณะซ่อมแซมป้ายและตราสัญลักษณ์
ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
8.20 20. ร่วมงานศพ ร.ต.ท.โสภณ จักรหวัด ณ วัดพระ
พรหม ต.นาพรุ อ.พระพรหม จว.นครศรีธรรมราช
8.21 21. ร่วมจําหน่ายสลากสภากาชาดไทย ประจําปี 2557
8.22 22. นําผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฏร์ ร่วมพิธีสมโภชผ้าฯ
ณ ศาลหลักเมืองสุราษฏร์ธานี
8.23 23. ร่วมขบวนแห่ผ้าพระธาตุศรีสุราษฏร์ แลธรรมชาติเขา
ท่าเพชร ประจําปี 2556
8.24 24. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันมวยไทย
แอโรบิค (คีตมวยไทย) ประจําปี 2557 ณ อาคารกีฬา
อเนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 8
จว.สุราษฏร์ธานี
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อ้างอิง
8.25 25. ร่ ว มเป็ น เกี ย รติ ใ นพิ ธี เ ปิ ด โครงการวั น ครอบครั ว
ประจําปี 2557 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
จว.สุราษฎร์ธานี
8.26 26. ร่วมงานประเพณีรดน้ําผู้สูงอายุในชุมชนบึงขุนทะเล
ณ ศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 (บึงขุนทะเล)
8.27 27. ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวัน “อาภากร” ประจํา ปี
2557 ณ บริเวณศาลพลเรือเอกพระเจ้า บรมวงศ์เธอ
พระองค์เข้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดม
ศักดิ์ ปากน้ําตาปี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
8.28 28. ร่ว มกิจ กรรมทางศาสนา “วัน วิส าขบูช า” ณ วั ด
สมหวังวนาราม
8.29 29. ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพบํ า เพ็ ญ กุ ศ ลศพมารดา พ.ต.อ.
อาทิตย์ เกิดก่อ ณ มูลนิธิกุศลศรัทธานาสาร ต.นาสาร
อ.นาสาร จว.สุราษฏร์ธานี
8.30 30. ร่ว มงานวัน คล้า ยวัน สถาปนาคณะลูกเสื อแห่งชาติ
ประจําปี 2557 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
8.31 31. ร่วมสนับสนุนของรางวัล ในโครงการเสริมสร้างความ
ปรองดองสมานฉั น ท์ “คื น ความสุ ข ให้ ค นในชาติ ”
ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
8.32 32. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้าย
วัน ประสูต ร สมเด็จ พระเจ้ า ลูกเธอเจ้า ฟ้ า จุฬาภรณ์ว ลั ย
ลักษณ์อัครราชกุมารี ประจําปี 2557 ณ โครงการจุฬา
ภรณ์พัฒนา 8 ต.ลําพูน อ.นาสาร จว.สุราษฎร์ธานี
8.33 33. ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
8.34 34. ร่ว มบริจาคเงินทอดผ้าป่า เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์
การแพทย์ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านใหม่
พัฒนา อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
8.35 35. ร่ ว มพิ ธี เ นื่ อ งใน “วั น รพี ” ประจํ า ปี 2557
ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ และห้อง
ประชุ ม กรมหลวงราชบุ รี ดิ เ รกฤทธิ์ สํ า นั ก งานอธิ บ ดี ผู้
พิพากษาภาค 8
8.36 36. การจั ด กิ จ กรรมเนื่ อ งในวั น เฉลิ ม พระชนมพรรษา
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ พุ ท ธศั ก ราช
2556
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หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
9. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะ
9.1
1. โครงการพั ฒ นาสุ น ทรี ย ภาพในมิ ติ ท างศิ ล ปะและ
และวัฒนธรรม
วัฒนธรรม
9.2
2. คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานดํ า เนิ น การตามโครงการ
“พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
9.3
3. หนังสือขอเชิญประชุม
9.4
4. รายงานการประชุมคณะทํางานฯ “พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
9.5
5. รายงานผลการดําเนินการ “พัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม”
9.6
6. สรุปผลการดําเนินโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม”
9.7
7. ภาพถ่ายกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติ
9.8
8. รายงานผลการนํานักเรียนนายสิบตํารวจ ฝึกปฏิบัติตาม
โครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจําปี 2557
9.9
9. โครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนสามัคคีอนุสรณ์
9.10 10. ภาพถ่ายกิจ กรรมโครงการจิตอาสา “พัฒนาบึงขุน
ทะเล”
9.11 11. โครงการ “กิจกรรมวันมาฆบูชา”
9.12 12. โครงการ “กิจกรรมวันวิสาขบูชา”
9.13 13. รายงานผลการปฏิ บั ติ “การเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมวั น
อาสาฬหบูชา”
9.14 14. ภาพกิจกรรมวันเข้าพรรษา
9.15 15. ภาพกิจกรรมการทอดกฐิน
9.16 16. ภาพถ่ายพิธีกรรมการบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และการ
ทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ข้าราชการตํารวจที่เสียชีวิต
9.17 17. ภาพถ่ายกิจกรรมร่วมทําบุญ “ศาลหลักเมือง”
ณ ศาลหลักเมืองสุราษฏร์
9.18 18. การจั ด งานเฉลิ มพระเกี ย รติ พระบาทสมเด็จ พระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
5 ธันวาคม
9.19 19. มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการตํารวจร่วมพิธีเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ
9.20 20. กิจ กรรมพิ ธี ว างพวงมาลาเนื่ อ งในวั น วิ ภ าวดี รั ง สิ ต
รําลึก
ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
9.21 21. กิจกรรมเปิดโครงการวันครอบครัว
9.22 22. กิจกรรมพิธีบวงสรวง และถวายสักการะเนื่องในวัน
“อาภากร”
9.23 23. รายงานผลการปฏิ บั ติ “วั น สถาปนาคณะลู ก เสื อ
แห่งชาติ”
9.24 24. คํา สั่ งมอบหมายหน้า ที่ ให้ข้า ราชการตํา รวจปฏิบั ติ
เนื่องในวัน “ตํารวจ”
9.25 25. ภาพถ่ายกิจกรรมวันตํารวจ
9.26 26. การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันตํารวจ
9.27 27. ภาพถ่ายการบริจาคโลหิต เนื่องในวันตํารวจ
9.28 28. รายงานผลการเข้าร่วมกิจกรรม “วันปิยมหาราช”
9.29 29. โครงการเข้าร่วมแข่งขันกีฬากองทัพไทย ครั้งที่ 47
9.30 30. การจัดงานประเพณี “แห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฏร์
แลธรรมชาติ” เขาท่าเพชร
9.31 31. ผลการประเมินกิจกรรม “โครงการ 5 ส. ดีเด่น”
9.32 32. ประกาศเกียรติคุณ “โครงการ 5 ส. ดีเด่น”
9.33 33. ภาพถ่า ยการมอบประกาศนีย บัต ร “การประกวด
โครงการ 5 ส.”
9.34 34. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตามโครงการ
5 ส. ดีเด่น
9.35 35. ภาพถ่ายกิจกรรม “โครงการ Big Cleaning Day”
9.36 36. ตารางเวรการทําความสะอาดอาคารเรียนของ นสต.
9.37 37. คําสั่งให้ นสต. ปฏิบัติหน้าที่เวรประจํากองร้อย
9.38 38. คําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจทําความสะอาด
เขตพื้นฐานที่รับผิดชอบ
9.39 39. โครงการฝึ ก อบรมปฏิ บั ติ ก ารหลั ก สู ต ร การใช้
คอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ การปฏิ บั ติ ง านสํ า หรั บ บุ ค ลากรใน
หน่วยงาน
9.40 40. โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจ เพื่อ
รองรับการเข้าสู่อาเซียน
9.41 41. ภาพถ่ายกิจกรรมการทาสีอาคาร (กองร้อยฯ)
9.42 42. ภาพถ่ายกิจกรรม การทาสีริมฟุตบาท
9.43 43. การจัดตั้งศาลาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ตามจุดต่าง ๆ
เพื่อให้ความสุนทรีในการปฏิบัติงาน
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ตัวบ่งชี้

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
9.44 44. รายงานผลการดําเนินการการจัดทํากิจกรรมตามแนว
ทางการปฏิบัติ (Action Plan) ของโครงการปลูกฝั ง
ค่ า นิ ย มการดํ า เนิ น ชี วิ ต ตามหลั ก ปรั ช ญา “เศรษฐกิ จ
พอเพียง”
9.45 45. ภาพถ่ายกิจกรรมการตัดแต่งต้นไม้ เพื่อปรับปรุงภูมิ
ทัศน์
9.46 46. ภาพถ่ายศาลตายาย องค์พระใหญ่ ศาลพระภูมิ ที่พึ่ง
ทางจิตใจของบุคลากร และผู้เข้ารับการฝึกอบรม
9.47 47. ภาพถ่ายลานเอนกประสงค์ เพื่อใช้ในการ่วมกิจกรรม
ด้านกีฬาของบุคลากร ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และ นสต.
9.48 48. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการตํารวจ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
9.49 49. ภาพถ่ายการเข้าปฏิบัติธรรมของข้าราชการตํารวจ
และ นสต. สวนโมกข์พลาราม
9.50 50. ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกทบทวนกองร้อยควบคุมฝูง
ชนของ บก.สส.ภ.8
9.51 51. คําสั่งมอบหมายหน้าที่ ในการเตรียมความพร้อมใน
การฝึกอบรมภาคบูรณาการ นสต.
9.52 52. รายงานผลการฝึ ก ภาคบู ร ณาการ “การฝึ ก แบบ
ตํารวจ” ของ นสต.
9.53 53. ภาพกิจกรรมการฝึกด้านจราจร ภาคบูรณาการของ
นสต.
9.54 54. ภาพกิ จ กรรมการฝึ ก กองร้ อ ยควบคุ ม ฝู ง ชน ภาค
บูรณาการของ นสต.
9.55 55. ภาพกิจกรรมการฝึกภาคบูรณาการด้านการสืบสวน
สอบสวน และการจําลองเหตุการณ์ของ นสต.
9.56 56. ภาพกิจกรรมศูนย์ขวัญ ณ ศฝร.ภ.8
9.57 57. สรุปผลการดําเนินโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
9.58 58. รายงานผลการดําเนินการโครงการ “พัฒนาสุนทรี
ภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
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ตัวบ่งชี้
10. ผลการพัฒนาครู/อาจารย์และครูฝึก

ตัวบ่งชี้
11. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ศึกษาอบรม

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
10.1 1. มีแผนพัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรสายงานสนับสนุน
ประจําปี 2557
10.2 2. แผนพัฒนาครูอาจารย์ประจําปี 2557
10.3 3. สรุปผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาครูอาจารย์
คิดเป็น 100%
10.4 4. สรุ ป ผลการส่ ง เสริ ม ให้ ค รู อ าจารย์ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม /
อบรม/สัมมนา เพิ่มพูนความรู้กับหน่วยงานภายนอก
10.5 5. สรุปผลการฝึกอบรมครูฝึก
10.6 6. สรุปผลการสัมมนาครูอาจารย์ที่ทําการสอนใน ศฝร.
10.7 7. สรุป ผลการให้ความรู้ ภ าษาอัง กฤษเพื่อ เตรี ย มความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
10.8 8. สรุปผลการให้ความรู้เกี่ยวกับ “เทคนิคการสอนและ
การนําเสนอ”
10.9 9. สรุปผลการให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศและการผลิตสื่อการสอนสําหรับอาจารย์
10.10 10. สรุ ป ผลการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ การใช้ โ ปรแกรม
สําเร็จรูปเพื่อการวิจัย
10.11 11. สรุปผลการพัฒ นาครูอาจารย์ ในด้า นวิชาการ/ด้า น
การจัดการเรียนการสอน
10.12 12. บั ญ ชี ร ายชื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น การสอนของครู
อาจารย์และครูฝึก ประจําปี 2557
หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
11.1 1. แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
11.2 2. การสัมมนาความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา
11.3 3. โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติสําหรับบุคลากรในหน่วย
11.4 4. การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร
11.5 5. การฝึกอบรมหลักสูตรผู้กํากับการ
11.6 6. สัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาพัฒนา
มาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
11.7 7. โครงการภาษาอังกฤษสําหรับตํารวจ ศฝร.ภ.8 เพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
11.8 8. รายงานการประชุม
11.9 9. บัญชีสรุปการฝึกอบรมของข้าราชการตํารวจ
11.10 10. ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการพัฒนาบุคลากร
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ตัวบ่งชี้
12. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของ
ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
12.1 1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ศูนย์
ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2557
12.2 2. หนังสือแจ้งคําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 644/2556 และให้ส่ง
โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม ประกอบแผนปฏิบัติราชการ
ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
12.3 3. รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ
12.4 4. หนังสือแจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนฯ และ
ขอเชิญประชุม
12.5 5. รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการ
บริหารงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
12.6 6. หนังสือให้ใช้แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8
12.7 7. แผนปฏิบัติราชการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
12.8 8. สรุปข้อกําชับสั่งการในการประชุม ผบก.ศฝร.ภ.8
12.9 9. เอกสารบรรยายสรุปศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
12.10 10. ภาพถ่าย ผบก.ศฝร.ภ.8 ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ
12.11 11. ข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ศฝร.ภ.8
กับ สํานักงานอัยการภาค 8
12.12 12. คําสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานและตัว
บ่งชี้ในการประเมินคุณภาพภายใน
12.13 13. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการของ
ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557
12.14 14. แบบประเมิน
12.15 15. สมศ. รับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม
12.16 16. สรุปผลการประเมิน
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หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
13. ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนา 13.1 1. แผนการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว้ซึ่ง
และธํารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพของ ศฝร.ภ.8
และประสิทธิภาพ
13.2 2. คําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการ
13.3 3. คําสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ
13.4 4. หนังสือตรวจสอบข้อเท็จจริง
13.5 5. ส่งสํานวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด
13.6 6. คําสั่งแต่งตั้งคระกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
13.7 7. สถิตกิ ารเข้าออกของบุคลากรในหน่วย
13.8 8. คําสั่งมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจปฏิบัติราชการ
13.9 9. รายงานการประชุม
13.10 10. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณา
ตรวจสอบคุณสมบัติและความเหมาะสมของข้าราชการ
ตํารวจ
13.11 11. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ของศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8
13.12 12. ภาพถ่ายลานกีฬา
13.13 13. หนังสือติดตามผลการดําเนินการโครงการตาม
นโยบายการบริหารราชการ ตร. ประจําปี พ.ศ.2557
13.14 14. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตข้าราชการตํารวจใน
สังกัด ศฝร.ภ.8
13.15 15. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการตํารวจสีขาว
ปลอดยาเสพติดตํารวจภูธรภาค 8
13.16 16. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ
ปรับปรุงสภาพแวดล้อมอาคารบ้านพักอิสระ ศฝร.ภ.8
13.17 17. โครงการจัดหาฌาปนสถานตํารวจประจําหน่วย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
13.18 18. รายงานผลการดําเนินการการจัดทํากิจกรรมตามแนว
ทางการปฏิบัติ (Action Plan) ของโครงการปลูกฝัง
ค่านิยมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจ
พอเพียง”
13.19 19. โครงการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
13.20 20. โครงการน้ําดื่มเพื่อสุขภาพสําหรับนักเรียนและ
ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8
ตัวบ่งชี้
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ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้
14. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
13.21 21. โครงการน้ํ า ดื่ ม เพื่ อ สุ ข ภาพสํ า หรั บ นั ก เรี ย นและ
ข้าราชการตํารวจของ ศฝร.ภ.8
13.22 22. ภาพถ่ายโครงการอาหารกลางวัน
13.23 23. โครงการอาหารกลางวัน
หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
14.1 1. ขั้นตอนปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา
14.2 2. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ 2557
14.3 3. คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8
14.4 4. รายงานการประชุม
14.5 5. ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ศฝร.ภ.8
14.6 6. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ประจําปี 2557
14.7 7. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบ่งชี้ใน
การประเมินคุณภาพภายใน
14.8 8. หนังสือขอดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยตาปี
14.9 9. รายงานผลการสัมมนาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การศึกษา การพัฒนามาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ตร. ประจําปี 2557
14.10 10. รายงานการประชุม
14.11 11. คําสั่งแต่งตั้งผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
14.12 12. รายงานการประชุม
14.13 13. รายงานผลการตรวจประเมินภายใน ศฝร.ภ.8
14.14 14. รายงานการประเมินตนเองของ ศฝร.ภ.8
14.15 15. แผนและเป้าหมายในการพัฒนา ประจําปี 2557
14.16 16. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
14.17 17. สรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
14.18 18. นวัตกรรมประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปี 2557
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ตัวบ่งชี้
15. ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในหน่วยศึกษาอบรม

ตัวบ่งชี้
16. การนําผลการประเมินคุณภาพ
ภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
15.1 1. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
2554
15.2 2. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
2555
15.3 3. รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปี
2556

หมายเลข
อ้างอิง
16.1
16.2
16.3
16.4
16.5
16.6
16.7
16.8
16.9
16.10
16.11

รายละเอียดหลักฐาน
1. รายงานการประชุม
2. รายงานการประเมินตนเอง
3. หน้าเว็บไซด์การเผยแพร่ประเมินคุณภาพการศึกษา
4. แผ่นพับ
5. จุลสาร
6. แผนและเป้าหมายในการพัฒนา
7. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
9. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
10. คําสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐานและตัว
บ่งชี้
11. กิจกรรม 5 ส.

68
ตัวบ่งชี้
17. ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษา
อบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรม
กําหนด

ตัวบ่งชี้
18. ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา ป้องกัน
หรือแก้ปัญหาของสังคม

หมายเลข
อ้างอิง
17.1
17.2
17.3
17.4
17.5
17.6
17.7
17.8
17.9
17.10
17.11
17.12
17.13

รายละเอียดหลักฐาน
1. แผนประจําปี ศฝร.ภ.8
2. บันทึกรายงานการประชุมกองบังคับการ
3. บันทึกรายงานการประชุมปกครองฯ
4. บันทึกรายงานการประชุมกรรมการ
5. แผนปฏิบัติงาน
6. คู่มือการฝึก/เอกสาร
7. โครงการฝึกอบรมพร้อมภาพถ่าย
8. ใบประเมินและผลการประเมิน
9. โครงการพัฒนา
10. แผนการปรับปรุง
11. จัดทํารายงานประจําปี
12. ผลงานและหนังสือรับรอง หนังสือขอบคุณ
13. สรุปผลการดําเนินการ

หมายเลข
รายละเอียดหลักฐาน
อ้างอิง
18.1 1. โครงการการต่อต้านการใช้สารเสพติดในเด็กนักเรียน
(D.A.R.E)
18.2 2. รายงานผลโครงการ
18.3 3. ภาพถ่ายกิจกรรม
18.4 4. สรุปผลการประเมินพร้อมแบบประเมิน
18.5 5. รายงานการประชุม
18.6 6. หนังสือขอบคุณ

