ก
คํานํา
รายงานการศึกษาและประเมินตนเองของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 พ.ศ.2552 ฉบับนี+ จัดทําขึ+ นเพื*อศึกษาและประเมินตนเอง
ั
่
ในการปฏิบตั ิราชการรอบปี งบประมาณ 2552 (ตุลาคม 2551 – กนยายน
2552) ซึ* งเป็ นการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.
้ *มเติม พ.ศ.2545 ที*กาหนดให้
ํ
ั ณภาพการศึกษาทั+ งภายนอกและภายใน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ในฐานะเป็ น
2542 แกไขเพิ
มีการประกนคุ
่ ติได้มีการดําเนินการประกนคุ
ั ณภาพการศึกษาภายใน และเตรี ยมความพร้อมในการประเมินผลการ
สถาบันการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชา
ั ณภาพการศึกษาทั+ งจากภายในโดยสํานักการศึกษาและประกนคุ
ั ณภาพ กองบัญชาการศึกษา และจากการประเมินภายนอกโดยสํานักงาน
ประกนคุ
รับรองมาตรฐานและการประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) (สมศ.)
ี* ั
ศูน ย์ฝึ กอบรมตํา รวจภูธ รภาค 8 มีก ารจัด การศึก ษาในลัก ษณะของการศึก ษาเฉพาะทาง ได้มีการดําเนิ นการเกยวกบการ
ั ณภาพการศึกษา โดยการตั+ งคณะกรรมการประกนคุ
ั ณภาพการศึกษา รวมกนวางแผน
่ ั
้ การประกนคุ
ั ณภาพ
ประกนคุ
ขับเคลื*อน และปรับปรุ งแกไข
่ วบงชี
่ + โดยมีการ
่ + ในมาตรฐานตาง
่ ๆ และมอบหมายให้ขา้ ราชการตํารวจรับผิดชอบในแตละตั
ภายในให้มีความสมบูรณ์และมีการพัฒนาตามตัวบงชี
่
ั รับรู ้และมีส่ วนรวมในการดํ
่
ิ
่ ่
ถายทอดและให้
ข้าราชการตํารวจในสังกดได้
าเนินการ เพื*อให้การปฏิบตั ิภารกจในแตละสวนสอดคล้
องกนั และให้
่ นรู ปธรรม และมีคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทําการตรวจประเมินระบบการประกนคุ
ั ณภาพ
สามารถดําเนินการได้อยางเป็
การศึกษาเพื*อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็ นสถาบันการศึกษาที*ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเชื*อมัน*วา่จะผลิตตํารวจให้เป็ นตํารวจมือ
อาชีพ
่
่
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง (Self Assessment Report) นี+ สําเร็จลุล่วงได้จากความรวมแรงรวมใจของบุ
คลากรทุกฝ่ ายของ
ั ณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นผูข้ บั เคลื*อน จนบรรลุตามความมุ่ งหมายเพื*อ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 โดยมีคณะกรรมการการประกนคุ
่
นําเสนอตอคณะผู
ต้ รวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก
พลตํารวจตรี
( วิทูร ธรรมรักษา )
ผู้บังคับการศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู

ข

สารบัญ
- คํานํา
- สารบัญ
- สารบัญตาราง
- บทสรปผ้
ุ บู ริหาร
- ส่ วนที+ 1 ข้ อมลเบื
ู อ/ งต้ นของหน่ วยฝึ กอบรม
- ส่ วนที+ 2 รายงานผลการดําเนินงาน และผลการประเมินคณภาพเที
ยบกับเกณฑ์
ุ
มาตรฐานที+ 1 มาตรฐานด้ านคณภาพของนั
กเรียน
ุ
มาตรฐานที+ 2 มาตรฐานด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
มาตรฐานที+ 3 มาตรฐานด้ านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที+ 4 มาตรฐานด้ านการทํานบํุ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มาตรฐานที+ 5 มาตรฐานด้ านการพัฒนาองค์ การและบคลากร
ุ
มาตรฐานที+ 6 มาตรฐานด้ านหลักสตรและการเรี
ยนการสอน
ู
มาตรฐานที+ 7 มาตรฐานด้ านระบบการประกันคณภาพภายใน
ุ
- ส่ วนที+ 3 สรปผลการประเมิ
นและทิศทางการพัฒนา
ุ
สรปผลการประเมิ
นมาตรฐานที+ 1 – 7
ุ
แผนพัฒนาปรับปรงุ
มาตรฐานที+ 1 มาตรฐานด้ านคณภาพของนั
กเรียน
ุ
มาตรฐานที+ 2 มาตรฐานด้ านงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์
มาตรฐานที+ 3 มาตรฐานด้ านการบริการวิชาการ
มาตรฐานที+ 4 มาตรฐานด้ านการทํานบํุ ารงศิ
ุ ลปะและวัฒนธรรม
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34
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41
43
45
47

มาตรฐานที+ 5 มาตรฐานด้ านการพัฒนาองค์ การและบคลากร
ุ
มาตรฐานที+ 6 มาตรฐานด้ านหลักสตรและการเรี
ยนการสอน
ู
มาตรฐานที+ 7 มาตรฐานด้ านระบบการประกันคณภาพภายใน
ุ
- แบบบันทึกข้ อมลหน่
ู วยฝึ กอบรม (Common Data Set)
- ภาคผนวก

49
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53
55
59

ค

สารบัญตาราง
หน้ า
- ตารางที+ 1 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 1
- ตารางที+ 2 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 2
- ตารางที+ 3 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 3
- ตารางที+ 4 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 4
- ตารางที+ 5 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 5
- ตารางที+ 6 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 6
- ตารางที+ 7 ผลการดําเนินงานมาตรฐานที+ 7
- ตารางที+ 8 สรปผลการประเมิ
น 7 มาตรฐาน 31 ตัวบ่ งชี/
ุ
- ตารางที+ 9 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 1
- ตารางที+ 10 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 2
- ตารางที+ 11 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 3
- ตารางที+ 12 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 4
- ตารางที+ 13 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 5
- ตารางที+ 14 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 6
- ตารางที+ 15 แผนพัฒนาปรับปรงุ มาตรฐานที+ 7
- แบบบันทึกข้ อมลหน่
ู วยฝึ กอบรม (Common Data Set)
- ตารางภาคผนวก
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ง
บทสรปผ้
ุ บู ริหาร
่
ั ารวจภูธรภาค 8 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็ นหนวยงานระดั
บกองบังคับการ สังกดตํ
มีบทบาท
่
หน้าที*สาํ คัญอันได้แก่ การผลิตและฝึ กอบรมบุคคลภายนอกที*ผานการสอบคั
ดเลือกเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื*อให้
มีความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรม มีทกั ษะในวิชาชีพตํารวจ
ั าราชการตํารวจระดับชั+ นประทวนสังกดตํ
ั ารวจภูธรภาค 8 จํานวน
นอกจากนั+ น มีหน้าที*ในการฝึ กอบรมเพิ*มพูนทบทวนความรู ้ให้กบข้
่ ๆ ตามสถานการณ์ อีกทั+ งมีหน้าที*รับผิดชอบชวยเหลื
่
5 สายงาน และฝึ กอบรมทักษะการปฏิบตั ิงานด้านตาง
อสังคมให้มีความเจริ ญงอกงามตาม
กรอบที*เหมาะสม
ดังนั+ น เพื*อให้การปฏิบตั ิหน้าที*บรรลุผลตามเป้ าหมาย ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จึงได้ดาํ เนินงานตามกรอบของ
่
1. นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
2. นโยบายของตํารวจภูธรภาค 8
่
้ *มเติม (ฉบับที* 2) พ.ศ.2545 ซึ* งได้กาหนดให้
ํ
่
3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ
หนวยงานที
*ทาํ หน้าที*ให้
ั ณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื*อรองรับการประเมินจากหนวยงานภายในสถานศึ
่
การศึกษาและฝึ กอบรมจัดให้มีระบบประกนคุ
กษา เพื*อ
่
รับการประเมินจากหนวยงานภายนอก
คือ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา (สมศ.) องค์การมหาชน
ํ
สําหรับแนวทางการบริ หารและการพัฒนานั+ น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ได้กาหนดทั
+ งปรัชญาองค์กร วิสัยทัศน์ พันธกจิ
ปณิ ธาน และยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี+.่
1. ปรัชญาองค์กร คือ “เป็ นองค์กรแหงการเรี
ยนรู ้ เป็ นมืออาชีพด้านการศึกษา ฝึ กอบรมและพัฒนา สร้างตํารวจที*ดีเพื*อประชาชน”
่ ฒนาสังคม”
2. วิสัยทัศน์ “พัฒนาการเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม นําการศึกษา รวมพั
่ ตและพัฒนาข้าราชการตํารวจให้เป็ นตํารวจมืออาชีพ”
3. ปณิ ธาน “มุ่งมัน* ให้ศนู ย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็ นหนวยผลิ
่
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา แบงออกเป็
น 3 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา และยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษา และยุทธศาสตร์ดา้ น
การบริ หารจัดการที*ดี

่
1. ยทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา
ได้นาํ แผนสํานักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ.2550-2554 มาเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ โดยมุ่งเน้นที*
ุ
จะให้ขา้ ราชการตํารวจทุกคนให้มีความรู ้ ความเข้าใจในแนวคิด หลักการและแนวทางปฏิบตั ิ เพื*อจะได้พฒั นาตนเอง ครอบครัว แล้วนําไปพัฒนา
่
่
ั าราชการตํารวจใน
หนวยงานและระบบงานให้
มีความพร้อมสู งสุ ดในการปฏิบตั ิตามแผนของหนวย
ทั+ งนี+ ตอ้ งเริ* มจากการทําความเข้าใจกบข้
ั ทราบและเข้าใจตรงกนถึ
ั งความมุ่งหมายขององค์กรและรวมกนขั
่ ั บเคลื*อนตามแผนโครงการต่าง ๆ
สังกดให้
่
่ + จากการประกนคุ
ั ณภาพ
2. ยทธศาสตร์
ด้านการศึกษา
ได้นาํ เอา พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ในเรื* องมาตรฐานและตัวบงชี
ุ
การศึกษา มาเป็ นหลักในการพัฒนา โดยมุ่งเน้นทั+ งผูศ้ ึกษาอบรม และผูท้ ี*สาํ เร็ จการศึกษาอบรมไปแล้ว ครู -อาจารย์ การเรี ยนการสอนทั+ งภาค
่ ่
่ ๆ รวมทั+ งสังคมชุ มชน ในพื+ นที* ซึ* งมี
วิชาการและการปฏิบตั ิ การบริ การทางวิชาการและการทํานุ บาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม ตอหนวยงาน
ตาง
ั ยตาง
่ ๆ ให้กบชุ
ั มชนเอง อันเป็ น
ความสัมพันธ์อนั ดีต่อกนั เป็ นการสร้างภูมิคุม้ กนั สร้างให้ชุมชนสามารถรักษาความปลอดภัย การป้ องกนภั
่
การลดภาระของตํารวจตอไปในอนาคต
3. ยทธศาสตร์
ด้านการบริหารจัดการทีด+ ี
โดยการดําเนิ นการตามตัวชี+ ว ดั และเป้ าหมายของการประเมิ นคุ ณภาพการปฏิ บ ัติ ราชการ
ุ
่
้ ม* เติม 2545 (ฉบับที* 2)(การประกนคุ
ั ณภาพการศึกษา) การควบคุมการปฏิบตั ิงานจาก
ดําเนินการตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ
การตรวจราชการของตํารวจภูธรภาค 8 สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานจเรตํารวจ และการบริ หารงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน
ในด้ านการประกันคณภาพการศึ
กษานั+ น สําหรับปี งบประมาณ 2550 ได้มีคณะผูป้ ระเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก จากสํานักงาน
ุ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) มาทําการประเมินคุณภาพการศึกษา ซึ*งได้ให้ศนู ย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
มีผลการประเมินเฉลีย+ ทกมาตรฐานอย่
ุ
ูในระดับ 4.29 โดยมีผลการประเมินในระดับดี ทั+ งนี+ มีรายละเอียดระดับคุณภาพคือ ด้านคุณภาพของ
นักเรี ยน และด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรมอยูใ่ นระดับดีมาก ด้านผลงานทางวิชาการเพื*อการพัฒนาการเรี ยนการสอน ด้านการพัฒนา
ั ณภาพการศึกษาอยูใ่ นระดับดี สวนด้
่ านบริ การวิชาการอยูใ่ น
สถาบันและบุคลากร ด้านหลักสู ตรและการเรี ยนการสอน และด้านการประกนคุ
ระดับพอใช้ และได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา ระดับสถาบัน ตั+ งแตวั่ นที* 20 พฤษภาคม 2552
่
ในปี งบประมาณ 2551 ผูป้ ระเมินจากกองบัญชาการศึกษา ทําการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดย
ได้เสนอแนะจุดแข็ง จุดที*ควรพัฒนา และข้อเสนอจากการประเมินผล ดังนี+.ํ
ผูบ้ ริ หารมีวิสัยทัศน์ในการบริ หาร ทั+ งการบริ หารบุคลากร และการบริ หารงบประมาณที*มีประสิ ทธิ ภาพ มีการกาหนดปรั
ชญา โดย
่ ส่ วนรวม
่ ทําให้สามารถกาหนดยุ
ํ
ั นธกจของหนวย
ิ
่ และนําพา
บุคลากรทุกภาคสวนมี
ทธศาสตร์ตลอดจนจัดทําแผนงาน/โครงการที*สอดรับกบพั

่ มการเรี ยนการสอนให้มีประสิ ทธิ ภาพ มี
ไปสู่ ผลสําเร็ จของการปฏิบตั ิ ครู /อาจารย์ มีความมุ่งมัน* ในการทําผลงานทางวิชาการ เพื*อสงเสริ
ิ
ิ
่ ๆ นั+ น สอดคล้องกบความเชี
ั
่ และบุคลากรของ
กจกรรมในการให้
บริ การทางวิชาการแกสั่ งคมเป็ นจํานวนมาก และกจกรรมตาง
*ยวชาญของหนวย
่ ความพร้อมในการให้บริ การทางวิชาการชุ มชนและสังคมเป็ นอยางดี
่
หนวยมี
มีกิจกรรมด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม รวมทั+ งการ
่ ่ *อง ผูบ้ ริ หารและบุคลากรมี
ปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กรที*เป็ นรู ปธรรม บุคลากรสายงานสนับสนุน และครู /อาจารย์ได้รับการพัฒนาอยางตอเนื
ั ณภาพการศึกษาให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ความตระหนักและพยายามในการดําเนินการประกนคุ
จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
็ ่
่ ๆ ยังไมเป็
่ นระบบ การจัดแฟ้ มเอกสารแตละมาตรฐานยั
่
่ นระบบ การตรวจสอบ การ
การเกบรอยรอยการดํ
าเนินงานด้านตาง
งไมเป็
่
ประเมิน และการติดตามผลการดําเนินงาน บางแผนงาน/โครงการยังไมชั่ ดเจน บุคลากรขาดความรู ้ ความเข้าใจในเรื* องการพัฒนาหนวยงานให้
่
่
ั
่ที*กาหนดไว้
ํ
เป็ นองค์กรแหงการเรี
ยนรู ้ บุคลากรขาดความรู ้ดา้ นงานบรรณารักษ์ ทําให้การจัดเรี ยงหนังสื อไมตรงกบหมวดหมู
สิ* งสนับสนุนการ
่ ก เชน่ คอมพิวเตอร์ วิทยุสื*อสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไมเพี
่ ยงพอในการฝึ กปฏิบตั ิ บุคลากรบางคนยังขาดความรู ้
เรี ยนรู ้และเครื* องชวยฝึ
ี* ั
ั ณภาพการศึกษา
ความเข้าใจเกยวกบการประกนคุ
ข้ อเสนอแนะ
็ ่
่ ๆ ให้เป็ นระบบและมีความสะดวกในการตรวจค้น และจัดทํา SAR ควรจัดแฟ้ มเอกสารแตละ
่
ควรจัดเกบรองรอยการดํ
าเนินงานด้านตาง
่ + แตละตั
่ วให้ชดั เจน เพื*อความสะดวกในการจัดเกบเอกสาร
็
มาตรฐานโดยแยกตัวบงชี
ควรดําเนินการตรวจสอบ การประเมิน และการติดตามผล
่
่
การดําเนินงาน ตามแผนงาน/โครงการให้ชดั เจน ควรพัฒนาบุคลากรในเรื* องการพัฒนาหนวยงานให้
เป็ นองค์กรแหงการเรี
ยนรู ้ ควรจัดสง่
บุคลากรที*ทาํ หน้าที*ดูแลห้องสมุดเข้ารับการอบรมงานด้านงานบรรณารักษ์เพิ*มเติม ควรจัดทําคําของบประมาณในการจัดหาสิ* งสนับสนุนการ
่ ก เชน่ คอมพิวเตอร์ วิทยุสื*อสาร รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ควรประสานหนวยการศึ
่
เรี ยนรู ้และเครื* องชวยฝึ
กษาในพื+นที*ในการให้ความรู ้ดา้ น
ั ณภาพการศึกษาอยางตอเนื
่ ่ *อง
การประกนคุ
จากการตรวจประเมินคุณภาพภายนอก และการตรวจประเมินคุณภาพภายในทั+ ง 2 ครั+ ง ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ได้นาํ ข้อสังเกต
่ ่ * อง โดยการ
ข้อเสนอแนะ แนววิธีปฏิบตั ิ ที*ได้รับคําแนะนํามาปรับปรุ งการดําเนินงานสําหรับปี งบประมาณ 2552 และจะพัฒนาอยางตอเนื
ํ
่ *อให้การผลิตและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจให้มีประสิ ทธิ ภาพมากยิ*งขึ+ น สําหรับ
กาหนดเป็
นแผนในการปฏิบตั ิราชการประจําปี ของหนวยเพื

่ ่ ๆ
ปี งบประมาณ 2552 นี+ จากการศึกษาและประเมินตนเองแล้ว ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีความตระหนักถึงสภาพปั ญหาและจุดออนตาง
่ ่ ๆ มากาหนดเป็
ํ
้ แตในการบริ
่
่ *อให้เกดิ
ที*ได้พบ และพร้อมที*จะนําข้อบกพรองตาง
นแนวทางในการปรับปรุ งแกไข
หารราชการภายในหนวยเพื
ิ
่
่ ง* ปั จจัยภายนอก ไมวาจะเป็
่่
ั
ประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดตามวิสัยทัศน์ พันธกจของหนวยได้
น+ นั กมี็ ปัจจัยหลาย ๆ ประการโดยเฉพาะอยางยิ
นข้อจํากดใน
่ ่ รกตามศู
็ นย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 กพยายามที
็
เรื* องของนโยบาย งบประมาณ บุคลากร แตอยางไ
*จะดําเนินงานเพื*อให้บรรลุวตั ถุประสงค์
่
ิ
่
ั ณภาพการศึกษา เพื*อให้การผลิตและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจมี
ทั+ งในสวนของการรองรั
บภารกจของสํ
านักงานตํารวจแหงชาติ
และการประกนคุ
ประสิ ทธิภาพออกไปรับใช้ประชาชนตามความมุ่งมัน* ของศูนย์ฝึ กอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ที*จะ “ผลิตและพัฒนาข้าราชการตํารวจให้เป็ นตํารวจมือ
อาชีพ”

พลตํารวจตรี
( วิทูร ธรรมรักษา )
ผู้บังคับการศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู

ส่ วนที+ 1
ข้ อมลพื
ู น/ ฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
1.1 ชื+อสถาบัน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
1.2 สถานทีต+ /งั เลขที* 101 หมู่ 3 ตําบลมะขามเตี+ ย อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
1.3 ปี ทีใ+ ห้ ข้อมลู พ.ศ.2552
1.4 ประวัติการก่อตั/ง
่
ํ ั
่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เดิมชื*อ กองกากบการโรงเรี
ยนตํารวจภูธร 8 ตอมาได้
มีพระราชกฤษฎีกาแบง่
่
่
ํ ั
่ ารวจภูธรภาค 8 และปรับเปลี*ยน
สวนราชการสํ
านักงานตํารวจแหงชาติ
พ.ศ.2548 ได้โอน กองกากบการโรงเรี
ยนตํารวจภูธร 8 ไปขึ+ นตรงตอตํ
โครงสร้างใหม่ จึงใช้ชื*อวา่ ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
่
ํ งพลเพิ*มขึ+ น ในห้วง พ.ศ.2527 เพือ* ให้เพียงพอ
จากการที*สาํ นักงานตํารวจแหงชาติ
(กรมตํารวจเดิม) มีวตั ถุประสงค์ตอ้ งการขยายอัตรากาลั
ั
ํ ั
ในการปฏิบตั ิหน้าที*ในการป้ องกนปราบปรามอาช
ญากรรมและรักษาความสงบเรี ยบร้อยของประชาชน
จึงได้จดั ตั+ งกองกากบการโรงเรี
ยน
่
ํ ั
ตํารวจภูธร 8 (ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8) ขึ+ น โดยผูว้ าราชการจั
งหวัดสุ ราษฎร์ธานี ได้จดั สรรที*ดินสาธารณะประโยชน์ให้กองกากบการ
โรงเรี ยนตํารวจภูธร 8 (ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8) ได้เปิ ดทําการฝึ กอบรมรุ่ นแรก เมื*อวันที* 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528 สมัยนั+ นมีจํานวน
นักเรี ยนพลตํารวจ จํานวน 88 นาย มี 1 กองร้อย ได้เปิ ดทําการฝึ กอบรมนักเรี ยนพลตํารวจ จนถึงรุ่ นที* 23 ปี การศึกษา 2548 ถือเป็ นการฝึ กอบรม
หลักสู ตรนักเรี ยนพลตํารวจรุ่ นสุ ดท้าย และปี 2549 ได้ปรับเป็ นหลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตํารวจจนถึงปัจจุบนั
ทีต+ /งั
่ นทะเล ตําบลมะขามเตี+ ย อําเภอเมือง จังหวัดสุ ราษฎร์ธานี มีเนื+ อที* 59 ไร่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ตั+ งอยูเ่ ลขที* 101 หมู่ 3 ถนนพอขุ
3 งาน มีอาณาเขต ติดตอ่ ดังนี+
ทิศเหนือ
ติดหมู่บา้ นจัดสรร
ั
ทิศใต้
ติดกบสถานพิ
นิจคุม้ ครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี

่ นทะเล ต. มะขามเตี+ ย
ทิศตะวันออก ด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ติดถนนพอขุ
ั
ทิศตะวันตก ติดกบสวนยางพารา
การจัดการศึกษาอบรม
ศฝร.ภ.8 มีหน้าที*จดั การศึกษาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน ใน 2 ลักษณะ คือ
ลักษณะที+ 1 จัดการศึกษาและฝึ กอบรมบุคคลภายนอกเพื*อเตรี ยมเข้ารับราชการตํารวจ (Pre-service Training)
ั าแหนงการงานที
่
ลักษณะที+ 2 จัดการศึกษาและฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจประจําการให้มีความรู ้ ความสามารถ เหมาะสมกบตํ
*ปฏิบตั ิ หรื อ
จะไปปฏิบตั ิ (In-service Training)
ิ เศษที*ได้รับมอบหมายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
่
่ ๆ ซึ*งศูนย์ฝึกอบรม
นอกจากนี+ ยังมีภารกจพิ
ในการจัดการฝึ กอบรมหลักสู ตรพิเศษตาง
ตํารวจภูธรภาค 8 ได้ดาํ เนินการตามที*ได้รับมอบหมาย เสร็ จสิ+ นทุกประการ
1.5 ปรัชญาองค์ กร
่
เป็ นองค์กรแหงการเรี
ยนรู ้ เป็ นมืออาชีพด้านการศึกษา ฝึ กอบรมและพัฒนา สร้างตํารวจที*ดีเพื*อประชาชน
1.6 วิสัยทัศน์ (Organization philosophy)
่ ฒนาสังคม”
“พัฒนาการเรี ยนรู ้ คู่คุณธรรม นําการศึกษา รวมพั
1.7 ปณิธาน
่ ตและพัฒนาข้าราชการตํารวจ ให้เป็ นตํารวจมืออาชีพ”
“มุ่งมัน* ให้ศนู ย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็ นหนวยผลิ
1.8 พันธกิจ
1) ผลิตข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนที*มีคุณภาพเพรี ยบพร้อม ด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ความรอบรู ้ ความรับผิดชอบ ความสมบูรณ์ท+ งั
่
รางกายและจิ
ตใจ
ั ารวจภูธรภาค 8
2) ฝึ กอบรมเพิม* พูนความรู ้ ทักษะในการปฏิบตั ิงาน เพื*อเพิม* ประสิ ทธิภาพของข้าราชการตํารวจในสังกดตํ
่
3) เผยแพรและให้
บริ การทางวิชาการแกสั่ งคม
่ ่ *อง
4) พัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื

่ อกบหนวยงานภายนอกทั
ั ่
5) รวมมื
+ งภาครัฐและเอกชนในการศึกษาและบริ การทางวิชาการ
1.9 วัตถประสงค์
ุ
1) เพื*อให้ได้ขา้ ราชการตํารวจชั+ นประทวนที*ดีคุณภาพเพียบพร้อม ด้วยคุณธรรม จริ ยธรรม ความรอบรู ้ ความรับผิดชอบ ความสมบูรณ์ท+ งั
่
รางกายและจิ
ตใจ เป็ นที*ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชาและประชาชน
ั ารวจภูธรภาค 8 มีความรู ้ ทักษะ และความเชี*ยวชาญ ในการปฏิบตั ิงานในสายงานของตัวเอง
2) เพื*อให้ขา้ ราชการตํารวจในสังกดตํ
่
3) เพื*อให้ตาํ รวจภูธรภาค 8 สํานักงานตํารวจแหงชาติ
สังคม ชุมชน มีความเชื*อมัน* ในการให้บริ การทางวิชาการ
่
้ ม* เติม พ.ศ.2545
4) เพื*อพัฒนาและปรับปรุ งคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 แกไขเพิ
่
่
่ อบริ การทางวิชาการ และสร้าง
5) เพื*อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหวางหนวยงานด้
านการศึกษาในพื+นที* และสังคมชุมชนในการรวมมื
ความสงบสุ ขในพื+นที*
1.10 ยทธศาสตร์
ุ
1) ยุทธศาสตร์ดา้ นการพัฒนา
- ข้าราชการตํารวจและครอบครัว
่
- หนวยงาน
- ระบบงาน
2) ยุทธศาสตร์ดา้ นการศึกษาและพัฒนาสังคม
- ระบบการเรี ยนการสอนภาควิชาการ
- ระบบการฝึ ก
- ครู -อาจารย์
- การให้ความรู ้แกชุ่ มชนสังคม
3) ยุทธศาสตร์การบริ หารจัดการที*ดี
- การดําเนินการตามตัวชี+ วดั และเป้ าหมายของการประเมินคุณภาพการปฏิบตั ิราชการ
ั ณภาพการศึกษาภายใน
- การประกนคุ

- การควบคุมการปฏิบตั ิงานจากการตรวจราชการของตํารวจภูธรภาค 8 สํานักงานตรวจสอบภายใน และสํานักงานจเรตํารวจ
- การบริ หารงบประมาณให้เป็ นไปตามแผน
1.11 สภาพทางกายภาพของศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู
ที*ทาํ การของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประกอบด้วย
1. ห้องผูบ้ งั คับบัญชา
จํานวน
5
ห้อง
2. ห้องทํางาน
จํานวน
3
ห้อง
3. ห้องพักครู อาจารย์
จํานวน
1
ห้อง
4. สถานพยาบาล
จํานวน
1
หลัง
5. โรงประกอบเลี+ ยง
จํานวน
1
หลัง
6. อาคารเอนกประสงค์
จํานวน
1
หลัง
7. คลังอาวุธ
จํานวน
1
หลัง
8. ป้ อมยามรักษาการณ์
จํานวน
1
หลัง
9. โรงฝึ กยุทธวิธี
จํานวน
1
หลัง
10. สนามฝึ กยิงปื นพก
จํานวน
1
สนาม
11. ลานฝึ กเอนกประสงค์
จํานวน
1
แหง่
12. ห้องประชุมที*มีความจุ 500 ที*นงั* จํานวน
1
ห้อง
13. ห้องเรี ยนรวมที*มีความจุ 120 ที*นงั* จํานวน
14 ห้อง
14. อาคารกองร้อย
จํานวน
6
กองร้อย
15. ห้องทํางานสายงานสนับสนุน จํานวน
3
ห้อง
16. ห้องสมุด
จํานวน
1
ห้อง
17. บ้านพักผูบ้ งั คับบัญชา
จํานวน
1
หลัง
18. บ้านพักข้าราชการ
- อาคารแฟลต 3 ชั+ น
จํานวน
1
หลัง

- อาคารแฟลต 4 ชั+ น
จํานวน
2
หลัง
- อาคารเรื อนแถว 2 ชั+ น จํานวน
7
หลัง
1.12 โครงสร้ างองค์ กร ศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู
่
ั
่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็ นหนวยงานระดั
บกองบังคับการในสังกดกองบั
ญชาการตํารวจภูธรภาค 8 แบงการบริ
หารงานเป็ น
่ คือ
4 สวน
ี* ั
1. ฝ่ ายอํานวยการ มีหน้าที*และความรับผิดชอบเกยวกบงานธุ
รการ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์ งานบริ หารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์ และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ งาน
โภชนาการ งานสื* อสาร และงานรักษาการณ์
ี* ั
2. ฝ่ ายบริ การการศึกษา มีหน้าที*และความรับผิดชอบเกยวกบงานบริ
การการศึกษาและฝึ กอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิต
เอกสารตําราและสื* อการเรี ยนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
ี* ั
3. ฝ่ ายปกครองและการฝึ ก มีหน้าที*และความรับผิดชอบเกยวกบการปกครองบั
งคับบัญชาดูแลนักเรี ยนนายสิ บตํารวจและผูเ้ ข้ารับ
่ ๆ
การฝึ กอบรมหลักสู ตรตาง
ี* ั
4. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที*และความรับผิดชอบเกยวกบงานวิ
ชาการ งานสอน งานวิจยั และพัฒนาการศึกษาและการฝึ กอบรม

โครงสร้ างองค์ กร ศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู

ศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู

ฝ่ ายอํานวยการ

ฝ่ ายบริการการศึกษา

ฝ่ ายปกครองและการฝึ ก

กล่ มุ งานอาจารย์

งานการศึกษาและฝึ กอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชการ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผูอ้ บรม

งานสอน

งานบริ หารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื* อการสอน

งานยุทธศาสตร์และแผน

งานเทคโนโลยีและห้องสมุด

งานธุรการและงานสารบรรณ

งง
งานวินยั
งานสวัสดิการ

งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา
งานอาจารย์พิเศษ

งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ
งานเทคโนโลยีและสื* อสาร
งานรักษาการณ์

1.13 โครงสร้ างการบริหาร ศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู
ํ ั แล บังคับบัญชาและเป็ นผูบ้ ริ หารหนวยงาน
่
ํ ั
ํ ั
ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เป็ นผูก้ ากบดู
มีผกู ้ ากบการ
3 คน คือ ผูก้ ากบการ
ํ ั
ํ ั
ํ ั
ํ ั
ฝ่ ายอํานวยการ, ผูก้ ากบการฝ่
ายวิชาการ และผูก้ ากบการฝ่
ายปกครอง และการฝึ ก มีรองผูก้ ากบการ
3 คน คือ รองผูก้ ากบการฝ่
ายอํานวยการ,
ํ ั
ํ ั
รองผูก้ ากบการฝ่
ายวิชาการ และรองผูก้ ากบการฝ่
ายปกครองและการฝึ ก
โครงสร้ างการบริหารศนย์
8
ู ฝึกอบรมตํารวจภธรภาค
ู
ตํารวจภธร
ู ภาค 8

ผบก.ศฝร.ภ.8

รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

นว.ผบก.

รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

กลุ่มงานอาจารย์
(สบ 1 – 3)

ผกก.บศ.

ผกก.ฝอ.

ผกก.การฝึ กฯ

รอง ผกก.

รอง ผกก.

รอง ผกก.

สว.ธร.

ผบ.ร้ อย 1

สว.บศ.

สว.อก.

ผบ.ร้ อย 2

สว.อก

ผบ.ร้ อย 3

สว.บศ.

สว.บศ.

1.14 หลักสตรและการจั
ดการเรียนการสอน
ู
่ ๆ ดังนี+
ในปี การศึกษา 2552 ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เปิ ดให้การศึกษาอบรมแกข้่ าราชการตํารวจในหลักสู ตรตาง
1.14.1 ฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมพัฒนาข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน
่ นที* 8 – 27 มี.ค.2552)
(1) หลักสู ตรผูช้ ่วยงานสอบสวน (อบรมระหวางวั
ํ งพล (อบรมระหวางวั
่ นที* 24 พ.ค. – 12 มิ.ย.2552)
(2) หลักสู ตรงานธุรการและกาลั

่ นที* 14 มิ.ย. – 3 ก.ค.2552)
(3) หลักสู ตรการสื บสวน (อบรมระหวางวั
่ นที* 12 ก.ค. – 31 ก.ค.2552)
(4) หลักสู ตรการจราจร (อบรมระหวางวั
ั
่ นที* 16 ส.ค. – 27 ก.ย.2552)
(5) หลักสู ตรการป้ องกนปราบปรามอาชญากรรม
(อบรมระหวางวั
1.14.2 หลักสู ตรการฝึ กอบรมอื*น ๆ ตามที*ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรม
่ นที* 20 เม.ย. – 26 มิ.ย.2552)
- หลักสู ตรสารวัตร (อบรมระหวางวั
- หลักสู ตรการอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุหรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนและชั+ นพลตํารวจ (อบรม
่ นที* 28 ก.ย.2551 – 27 ก.พ.2552)
ระหวางวั
1.15 ข้ อมลเกี
ู ย+ วกับผู้ศึกษาอบรม
่ ๆ ดังนี+
มีผเู ้ ข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสู ตรตาง
1.15.1 ฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมพัฒนาข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน
(1) หลักสู ตรผูช้ ่วยงานสอบสวน
จํานวน 100 คน
ํ งพล
(2) หลักสู ตรงานธุรการและกาลั
จํานวน 100 คน
(3) หลักสู ตรการสื บสวน
จํานวน 100 คน
(4) หลักสู ตรการจราจร
จํานวน 100 คน
ั
(5) หลักสู ตรการป้ องกนปราบป
รามอาชญากรรม จํานวน 100 คน
1.14.3 หลักสู ตรการฝึ กอบรมอื*น ๆ ตามที*ได้รับมอบหมายให้ฝึกอบรม
- หลักสู ตรสารวัตร
จํานวน 157 คน
- หลักสู ตรการอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุหรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนและชั+ นพลตํารวจ
จํานวน 203 คน
1.16 ข้ อมลเกี
ู ย+ วกับครู /อาจารย์ /บคลากร
ุ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีบุคลากรทั+ งสิ+ น 147 คน ประกอบด้วย
1.15.1 บุคลากรระดับผูบ้ ริ หาร
003 คน
1.15.2 บุคลากรทําหน้าที*อาจารย์
0
6 คน
1.15.3 บุคลากรทําหน้าที*ฝ่ายปกครอง/ครู ฝึก 028 คน

1.15.4 บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา 110

คน

1.17 ข้ อมลเกี
ู ย+ วกับทรัพยากร
่ น ในสวนของงบดํ
่
1.17.1 งบประมาณ ที*ใช้ในการดําเนินการเป็ นงบประมาณแผนดิ
าเนินงาน จํานวนทั+ งสิ+ น 50,381,961.83 บาท โดย
่ น
แบงเป็
่
1) หมวดคาตอบแทน
จํานวน 40,064,373.95 บาท
่
2) หมวดคาสาธารณู
ปโภค
จํานวน 1,936,418.52
บาท
่ าง หักคาเสื
่ * อมราคม จํานวน
1.17.2 ครภัุ ณฑ์ ที*ดิน และสิ* งกอสร้
บาท
1.17.3 สถานที+ ได้แก่ อาคารเรี ยนรวม อาคารเอนกประสงค์ โรงยุทธวิธี และอาคารอื*น ๆ
1.18 ระบบการประกันคณภาพภ
ายใน
ุ
ั ณภาพการศึกษาภายใน โดยกาหนดให้
ํ
่ + แตละ
่
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
มีการประกนคุ
มีคณะกรรมการ มีผรู ้ ับผิดชอบตัวบงชี
ํ
มาตรฐาน มีการกาหนดบทบาทหน้
าที* มีระเบียบขั+ นตอน คู่มือ แผนดําเนินการประจําปี มีการควบคุมการปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามระเบียบคู่มือ มี
การประเมินผล และนําผลการประเมินมาปรับปรุ งคุณภาพให้ดียง*ิ ขึ+ น รวมทั+ งนําเอาข้อเสนอแนะ จุดที*ควรพัฒนาปรับปรุ ง จากคณะกรรมการ
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จาก อมศ. บช.ศ. และภายนอกจาก สมศ. มาพัฒนาปรับปรุ งการเรี ยนการสอนและระบบประกนั
่ นับเป็ นสวนหนึ
่
คุณภาพภายใน ซึ*งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว
* งของการปฏิบตั ิงานของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ซึ*งถือ
ิ *ตอ้ งกระทําอยางตอเนื
่ ่ *อง และสอดคล้องกบระบบการประกนคุ
ั
ั ณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
่
เป็ นภารกจที

ส่ วนที+ 2
รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์
การดําเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8 ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ได้ดาํ เนินการตามมาตรฐานการศึกษา
่ + ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
่
่ +
และตัวบงชี
ซึ*งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 31 ตัวบงชี
1. มาตรฐานด้านคุณภาพของผูศ้ ึกษาอบรม
2. มาตรฐานด้านงานวิจยั และงานสร้างสรรค์
3. มาตรฐานด้านการบริ การทางวิชาการ
4. มาตรฐานด้านการทํานุบาํ รุ งศิลปะและวัฒนธรรม
5. มาตรฐานด้านการพัฒนาสถาบันและบุคลากร
6. มาตรฐานด้านหลักสู ตรและการศึกษาอบรม
ั ณภาพภายใน
7. มาตรฐานการประกนคุ

่
่ วบงชี
่ + ดงั นี+
ผลการดําเนินงานสรุ ปเป็ นตารางในแตละมาตรฐานโดยแจกแจงร
ายละเอียดแตละตั

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

1. มีปรัชญา/ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2. มีปรัชญา/ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์
ั
ิ /พันธกจหลั
ิ ก
ที*ความสอดคล้องกบภารกจ
่
ของหนวยงาน
่ ชญา/ปณิ ธาน และ
3. มีการเผยแพรปรั
วัตถุประสงค์สู่ บุคลากรและผูศ้ ึกษาอบรม
่ ชญา/ปณิ ธาน และ
4. มีการเผยแพรปรั
วัตถุประสงค์สู่ สาธารณชน
5. มีการทบทวนปรัชญา/ปณิ ธาน และ
วัตถุประสงค์

1. ศฝร.ภ.8 จัดให้มีคณะทํางานฯ จัดทําแผน
ํ
ปฏิบตั ิราชการประจําปี มีการกาหนด
ปรัชญา ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์เป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษร
2. มีการประชุมคณะทํางานวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของปรัชญา/ปณิ ธาน
ิ ก
วัตถุประสงค์ สอดคล้องกบั พันธกจหลั
่
ของหนวย
3. มีการแจ้งเวียนแผนฯ ให้ขา้ ราชการ
ั กหนวย
่ รวมทั+ งผูเ้ ข้าอบรม
ตํารวจในสังกดทุ
ทุกหลักสู ตร
่
4. มีการจัดทําแผนโปสเตอร์
และแผน่
่ ่ คลากรภายในและ
นามบัตร เผยแพรแกบุ
่ ั ่ นการประชาสัมพันธ์
ผูม้ าติดตอกบหนวยเป็

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน

มาตรฐานที+ 1 ด้ านคณภาพของผ้
ุ
ูศึกษาอบรม
1.1

ํ
มีการกาหนดปรั
ชญา/ปณิ ธาน
และวัตถุประสงค์

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

1.2

่ +
ตัวบงชี

มีแผนการดําเนินงานสอด
ั
ิ / พันธกจหลั
ิ ก
คล้องกบภารกจ
่
ของหนวยและสอดคล้
องกบั
มาตรฐานการศึกษา

เกณฑ์การประเมิน

1. มีแผนการดําเนินงานครอบคลุม
ิ กของหนวยเป็
่ นลาย
ภารกจิ/พันธกจหลั
ลักษณ์อกั ษร
่
2. บุคลากรมีส่ วนรวมในการจั
ดทํา
แผนการดําเนินงาน
3. แผนการดําเนินงานสอดคล้องกบั
่
นโยบายของหนวย
่
4. มีการเผยแพรแผนการดํ
าเนินงานสู่
่
บุคลากรในหนวยงาน
5. มีการทบทวนแผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
5. มีการนําปรัชญา ปณิ ธาน วิสัยทัศน์
่
ลง website ของหนวย
http://school8.education.police.go.th.
6. มีการประชุมคณะทํางานฯ ทบทวน
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิ ธาน และวัตถุประสงค์
เพื*อนํามาปรับปรุ ง
1. มีแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี 2552 และ
่ นลายลักษณ์อกั ษร
แผนงานยอยเป็
ิ
2. แผนการปฏิบตั ิงานครอบคลุม พันธกจของ
่
หนวย
3. มีการตั+ งคณะทํางานฯ และให้บุคลากร
่ ่ ั
ภายในหนวยรวมกนเสนอแนะความคิ
ดเห็น
ํ
เพื*อนํามากาหนดแนวทางจั
ดทําแผนฯ
4. มีการประชุมคณะทํางานฯ วิเคราะห์ความ
ั
สอดคล้องของแผนกบนโยบายและพั
นธกจิ
่
ของหนวย

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

1.3

่ +
ตัวบงชี

ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้
ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรม

เกณฑ์การประเมิน

่ *ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้ ≤ 1.50
1. คาเฉลี
่ *ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้ >1.50 –
2. คาเฉลี
2.50
่ *ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้ > 2.50 –
3. คาเฉลี
3.50
่ *ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้ > 3.50 –
4. คาเฉลี
4.50
่ *ยความพึงพอใจของผูใ้ ช้ > 4.50
5. คาเฉลี

ผลการดําเนินงาน
5. มีการแจ้งแผนปฏิบตั ิราชการ
่ ่
ประจําปี 2552 ให้แกหนวยงานในสั
งกดั
ทราบและถือเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิ
6. มีการประชุมคณะทํางานฯ เพื*อทบทวนแผน
ในการปฏิบตั ิงาน เพื*อปรับปรุ งการปฏิบตั ิ
่ อใน
1. มีหนังสื อถึง หน.สภ. ขอความรวมมื
การตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถาม ผูบ้ งั คับบัญชา, เพื*อน
่
รวมงาน
และประชาชน ผูใ้ ช้ผสู ้ าํ เร็ จ
การศึกษาอบรม
3. ผลการสํารวจ
่
- ผูบ้ งั คับบัญชาและเพื*อนรวมงาน
ได้
่ *ย (X) = 4.521 S.D = 1.532
คาเฉลี
- ประชาชน ได้ค่าเฉลี*ย (X) = 4.512
S.D = 1.277

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ
1.4

1.5

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของผูส้ าํ เร็ จการศึกษา 1. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรมที*มีผลสัมฤทธิq
อบรมที*มีผลสัมฤทธิq ทางการ ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ นไป ≤ ร้อยละ 10
เรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ นไป
2. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรมที*มีผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ นไป > ร้อยละ
10 - 15
3. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรมที*มีผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ นไป >
ร้อยละ 15 - 20
4. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรมที*มีผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ นไป >ร้อยละ
20 - 25
5. ผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรมที*มีผลสัมฤทธิq
ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ นไป>ร้อยละ 25
การพัฒนาผูศ้ ึกษาอบรม
1. มีการวางแผน/โครงการ การบริ หาร
เพื*อให้มีคุณลักษณะตามที*
และการพัฒนาการเรี ยนการสอน
ํ
หลักสู ตรประจํากาหนด
2. มีการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอน
ตามแผน/โครงการของหลักสู ตร

ผลการดําเนินงาน
- ผูส้ าํ เร็ จการอบรมข้าราชการตํารวจและ
บุคคลหรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ น
ประทวนและพลตํารวจ จํานวน 203 คน
มีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน ร้อยละ 80 ขึ+ น
ไป จํานวน 55 คน
คิดเป็ นร้อยละ 27

1. มีแผนพัฒนาหลักสู ตรการเรี ยนการ
สอนที*เป็ นระบบ
่
2. มีการประชุมเตรี ยมความพร้อมกอน
ดําเนินการฝึ กอบรมทุกหลักสู ตร

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
ดีมาก
5

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

1.6

่ +
ตัวบงชี

ระดับความคิดเห็นของผูส้ าํ เร็ จ
การศึกษาอบรม

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

3. ตรวจสอบการดําเนินการจัดการเรี ยน
การสอนตามแผน/โครงการ
4. มีการประเมินผลการจัดการเรี ยนการ
สอนที*เป็ นระบบ
5. มีการนําผลการประเมินการจัดการ
เรี ยนการสอนไปใช้เพื*อปรับปรุ งการเรี ยน
การสอน
่ *ยความคิดเห็นของผูส้ าํ เร็ จ
1. คาเฉลี
การศึกษาอบรม ≤ 1.50
่ *ยความติดเห็นของผูส้ าํ เร็ จ
2. คาเฉลี
การศึกษาอบรม >1.50 – 2.50
่ *ยความคิดเห็นของผูส้ าํ เร็ จ
3. คาเฉลี
การศึกษาอบรม > 2.50 – 3.50
่ *ยความคิดเห็นของผูส้ าํ เร็ จ
4. คาเฉลี
การศึกษาอบรม > 3.50 – 4.50
่ *ยความคิดเห็นของผูส้ าํ เร็ จ
5. คาเฉลี
การศึกษาอบรม > 4.50

3. มีการดําเนินการจัดการเรี ยนการสอนตาม
แผนของหลักสู ตร
4. มีการตรวจสอบการดําเนินการจัดการ
เรี ยนการสอนให้เป็ นไปตามแผน/โครงการ
5. มีการประเมินผลการจัดการเรี ยนการสอน
่ นระบบและมีการนําผลการประเมิน
อยางเป็
มาใช้เพื*อปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน
่ อใน
1. มีหนังสื อถึง หน.สภ. ขอความรวมมื
การตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถาม ผูบ้ งั คับบัญชา, เพื*อน
่ น และประชาชน ผูใ้ ช้ผสู ้ าํ เร็ จ
รวมงา
การศึกษาอบรม
3. ผลการประเมิน
- ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรม ได้ค่าเฉลี*ย (X) =
4.57 S.D = .1790

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

มาตรฐานที+ 2 ด้ านการวิจัย / งานสร้ างสรรค์
2.1

จํานวนงานวิจยั งาน
นวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์
่
ตออาจารย์
ประจํา/ครู ฝึก

1. ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์ เฉลี*ย < 0.2
เรื* อง/คน
2. ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์เฉลี*ย > 0.2 –
0.3 เรื* อง/คน
3. ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์เฉลี*ย > 0.3 –
0.4 เรื* อง/คน
4. ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์เฉลี*ย > 0.4 –
0.5 เรื* อง/คน
5. ผลงานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์เฉลี*ย > 0.5
เรื* อง/คน

ศฝร.ภ.8 มี ครู อาจารย์ 6 คน ได้จดั ทํา
คู่มือประกอบการสอน 3 เรื* อง
- บทความทางวิชาการ 9 เรื* อง
- นวัตกรรม 3 เรื* อง
- งานวิจยั 1 เรื* อง
รวมทั+ งสิ+ นจํานวน 15 เรื* อง
คิดเป็ น 10 เรื* อง
่
คะแนนเฉลี*ย 1.5 เรื* องตอคน

4

ดี

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2.2

ร้อยละของงานวิจยั /งาน
นวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์
ที*นาํ ไปใช้ประโยชน์ต่อ
จํานวนงานวิจยั /งาน
นวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์
ทั+ งหมด

1. งานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์ที*มีผนู ้ าํ ไปใช้
ประโยชน์ < ร้อยละ 80
2. งานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์ที*มีผนู ้ าํ ไปใช้
ประโยชน์เฉลี*ย > ร้อยละ 80 - 85
3. งานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์ที*มีผนู ้ าํ ไปใช้
ประโยชน์เฉลี*ย > ร้อยละ 85 - 90
4. งานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์ที*มี
ผูน้ าํ ไปใช้ประโยชน์เฉลี*ย > ร้อยละ 90 95
5. งานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงานทาง
วิชาการ หรื องานสร้างสรรค์ที*มีผนู ้ าํ ไปใช้
ประโยชน์เฉลี*ย > ร้อยละ 95

ศฝร.ภ.8 มี ครู อาจารย์ 6 คน ได้จดั ทําคู่มือประกอบการสอน 3 เรื* อง
- บทความทางวิชาการ 9 เรื* อง
- นวัตกรรม 2 เรื* อง
- งานวิจยั 1 เรื* อง
รวมทั+ งสิ+ นจํานวน 15 เรื* อง
คิดเป็ น 9 เรื* อง
** ทุกเรื* องนําไปใช้ในการเรี ยนการสอน
่ ๆ และเผยแพรให้
่ ขา้ ราชการ
หลักสู ตรตาง
และบุคคลทัว* ไปได้ใช้ประโยชน์
15 x 100 = 100
15

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2.3

งบประมาณสนับสนุน
งานวิจยั งานนวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการหรื องาน
สร้างสรรค์ จากภายในหรื อ
่ านวน
ภายนอกสถาบันตอจํ
่ านวนครู /อาจารย์ประจํา/
ตอจํ
ครู ฝึก

1. งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั งาน
นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรื องาน
สร้างสรรค์ เฉลี*ย < 3,000 บาท/คน
2. งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั งาน
นวัตกรรม
3. ผลงานทางวิชาการ หรื องาน
สร้างสรรค์ เฉลี*ย > 3,000 – 4,000 บาท/
คน3. งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั งาน
นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรื องาน
สร้างสรรค์ เฉลี*ย > 4,000 – 5,000 บาท/คน
4. งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั งาน
นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรื องาน
สร้างสรรค์ เฉลี*ย > 5,000 – 6,000 บาท/คน
5. งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั งาน
นวัตกรรม ผลงานทางวิชาการ หรื องาน
สร้างสรรค์ เฉลี*ย > 6,000 บาท/คน

อาจารย์ได้รับการสนับสนุนจาก ศฝรภ.8
เพือ* จัดทําเอกสารงานวิจยั งานนวัตกรรม
ผลงานทางวิชาการ หรื องานสร้างสรรค์
จํานวน 150,000 บาท
- มีอาจารย์ประจํา 6 คน
- คิดเฉลี*ย 25,000 บาท/คน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
ดีมาก
5

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ิ
่ ด
1. หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม
ที*หนวยจั
การศึกษาอบรมนอกเหนือจากหลักสู ตรประจํา
ิ
จํานวน 1 – 2 หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม
ิ
่
2. หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม
ที*หนวย
จัดการศึกษาอบรมนอกเหนือจาก
หลักสู ตรประจํา
ิ
่
3. หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม
ที*หนวย
จัดการศึกษาอบรมนอกเหนือจาก
หลักสู ตรประจํา จํานวน 5 – 6 หลักสู ตร/
ิ
โครงการ/กจกรรม
ิ
่
4. หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม
ที*หนวย
จัดการศึกษาอบรมนอกเหนือจาก
หลักสู ตรประจํา จํานวน 7 – 8 หลักสู ตร/
ิ
โครงการ/กจกรรม
ิ
่ ด
5. หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม
ที*หนวยจั
การศึกษาอบรมนอกเหนือจากหลักสู ตร
ิ
ขึ+ นไป
ตั+ งแต่ 9 หลักสู ตร/โครงการ/กจกรรม

ิ
จํานวนหลักสู ตร/โครงการ / กจกรรมใน
การให้บริ การของวิทยากรแกบุ่ คลากรใน
่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ของ ศฝร.ภ.8
ิ
มีจาํ นวน 13 หลักสู ตร/กจกรรม

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

มาตรฐานที+ 3 มาตรฐานด้ านการบริการวิชาการ
3.1

จํานวนหลักสู ตร/โครงการ/
ิ
กจกรรมในการให้
บริ การ
ทางวิชาการแกบุ่ คลากรใน
่
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

3.2

ิ
จํานวนกจกรรม
/โครงการ
การให้บริ การวิชาการและ
วิชาชีพที*ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและ
เสริ มสร้างความเข้มแข็งของ
สังคมชุมชนและประเทศชาติ

ิ
1. จํานวนกจกรรมหรื
อโครงการที*
ให้บริ การวิชาการแกสั่ งคมชุมชน < 5
ิ
กจกรรม
/ปี
ิ
2. จํานวนกจกรรมหรื
อโครงการที*
ให้บริ การวิชาการแกสั่ งคมชุมชน 6 – 10
ิ
กจกรรม
/ปี
ิ
3. จํานวนกจกรรมหรื
อโครงการที*
ให้บริ การวิชาการแกสั่ งคมชุมชน 11 –
ิ
15 กจกรรม
/ปี
ิ
4. จํานวนกจกรรมหรื
อโครงการที*
ให้บริ การวิชาการแกสั่ งคมชุมชน 16 –
ิ
20 กจกรรม
/ปี
ิ
5. จํานวนกจกรรมหรื
อโครงการที*
ให้บริ การ

ผลการดําเนินงาน
ิ
- จํานวนกจกรรม
/โครงการ ให้บริ การ
วิชาการและวิชาชีพที*ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมและประเทศชาติ
ิ
จํานวน 44 กจกรรม

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
ดีมาก
5

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ
3.3

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ประสิ ทธิผลในการให้บริ การ 1. มีการวางแผน/โครงการให้บริ การทาง
ทางวิชาการแกชุ่ มชนและ
วิชาการแกชุ่ มชนและสังคม
ํ
สังคม
2. มีการดําเนินการตามที*กาหนดไว้
ใน
แผน/โครงการให้บริ การทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม
3. มีการตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผน/โครงการให้บริ การทางวิชาการแก่
ชุมชนและสังคม
4. มีการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผน/โครงการให้บริ การแกชุ่ มชนและ
สังคม
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุ งการดําเนินตามแผน/โครงการ
ให้บริ การแกชุ่ มชนและสังคม

ผลการดําเนินงาน
1. ศฝร.ภ.8 มีแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
ํ
2551 กาหนดวิ
สัยทัศน์ ปรัชญา ปณิ ธาน
พันธกจิ ยุทธศาสตร์การดําเนินการด้าน
การให้บริ การทางวิชาการแกชุ่ มชนและ
สังคม
่ : การให้บริ การแก่
2. มีแผนงานยอย
สังคมและชุมชน
3. มีการดําเนินการตามแผนโครงการที*
ํ
กาหนดไว้
4. มีการประเมินผลการดําเนินการตาม
่ ๆ
โครงการตาง
5. มีการประชุมชี+ แจงและนําผลการ
่
ประเมินมาปรับปรุ งการดําเนินการตอไป

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
ดีมาก
5

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

มาตรฐานที+ 4 มาตรฐานด้ านการทํานบํุ ารงศิ
ุ ลปะและวัฒนธรรม
ิ
4.1
ร้อยละโครงการ/กจกรรมใน
1. ร้อยละ < 1.5
การอนุรักษ์ พัฒนาและ
2. ร้อยละ > 1.5 – 2.0
เสริ มสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ 3. ร้อยละ > 2.0 – 2.5
่ านวนผู ้ 4. ร้อยละ > 2.5 – 3.0
และวัฒนธรรมตอจํ
ศึกษาอบรม
5. ร้อยละ > 3.0

4.2

การพัฒนาและปลูกฝัง
วัฒนธรรมขององค์การ

1. มีการวางแผน/โครงการพัฒนาและ
การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ
2. มีการดําเนินการตามแผน/โครงการ
พัฒนาและการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์การ
3. มีการตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผน/โครงการพัฒนาและการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์การ

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

ศฝร.ภ.8 มีกิจกรมในการอนุรักษ์ พัฒนา
และสร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและ
ิ
วัฒนธรรม จํานวน 13 กจกรรม
จํานวนผูศ้ ึกษาอบรม 203 คน
คิดเป็ นร้อยละ 6.40
(13 x 100)
203

5

ดีมาก

ศฝร.ภ.8 มีแผนปฏิบตั ิราชการ ปี 2551
ํ
ได้กาหนดยุ
ทธศาสตร์ในการพัฒนาด้าน
่ ๆ ไว้ และมีแผนงานยอยในการ
่
ตาง
พัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
่ ๆ ในการปลูกฝังวัฒนธรรม
มีโครงการตาง
องค์กร
- โครงการทดสอบสมรรถภาพ
- โครงการตรวจสุ ขภาพ

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

4. มีการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผน/โครงการการพัฒนาและการปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์การ
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุ งการดําเนินการตามแผน/
โครงการพัฒนาและการปลูกฝังวัฒนธรรม
องค์การ

4.3

- โครงการวันละบาท
- โครงการจิตอาสาเพื*อประชาชน
- กองทุนข้าราชการตํารวจ
- การมอบทุนการศึกษาแกบุ่ ตรธิดาฯ
- การแสดงความเคารพ
- การเคารพธงชาติ
ิ
- กจกรรมวั
นตํารวจ
่ ธีในวันสําคัญตาง
่ ๆ
- การรวมพิ
่ จายที
่ *ใช้ในการ
่ จายในการทํ
่
่ ต+ งั งบประมาณไว้สาํ หรับ
คาใช้
1. คาใช้
านุบาํ รุ ง
ศฝร.ภ.8 ไมได้
ิ
่ ม
/โครงการทํานุบาํ รุ งศิลปะและ
สนับสนุนและสงเสริ
ศิลปวัฒนธรรม ≤ ร้อยละ 0.1 เมื*อเทียบ กจกรรม
ั
่ การสนับสนุนด้วยจิต
พัฒนาและทํานุบาํ รุ งศิลปะ กบงบดํ
าเนินงาน
วัฒนธรรม แตจะให้
่ งผลตอบแทนเป็ นตัว
่ จายในการทํ
่
สาธารณโดยไมหวั
และวัฒนธรรมเมื*อ
2. คาใช้
านุบาํ รุ ง
ั
่
เปรี ยบเทียบกบงบดํ
าเนินงาน ศิลปวัฒนธรรม > ร้อยละ 0.1 – 0.2
เงิน แตจะสนั
บสนุนยานพาหนะในการ
ั
เมื*อเทียบกบงบดํ
าเนินงาน
เดินทาง วัสดุอุปกรณ์ บุคลากรหรื อขอเบิก
่ จายในการเดิ
่
่ จายในการทํ
่
คาใช้
นทางไปราชการ ใน
3. คาใช้
านุบาํ รุ ง
่ จ่ายที*จะคํานวณได้เป็ นคา่
บางพื+นที* คาใช้
ศิลปวัฒนธรรม > ร้อยละ 0.2 – 0.3
ั
่ นทางไปราชการแล
เมื*อเทียบกบงบดํ
าเนินงาน
นํ+ ามันเชื+ อเพลิง คาเดิ
เงินที*ได้รับจากการบริ จาค ซึ* ง ศฝร.ภ.8 มี

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

4

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

่ จายในการทํ
่
4. คาใช้
านุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม > ร้อยละ 0.3 – 0.4
ั
เมื*อเปรี ยบเทียบกบงบดํ
าเนินงาน
่ จายในการทํ
่
5. คาใช้
านุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม > ร้อยละ 0.4 เมื*อ
ั
เปรี ยบเทียบกบงบดํ
าเนินงาน
มาตรฐานที+ 5 ด้ านการพัฒนาองค์ การและบคลากร
ุ
่
่
ํ
5.1
การพัฒนาหนวยงานสู
1. มีการกาหนดความรู
้ ความเชี*ยวชาญ
หรื อทรัพย์สินทางปัญญาที*องค์การ
องค์การเรี ยนรู ้
จําเป็ นต้องมี
2. มีการแสวงหาความรู ้จากทุกที* ทั+ งจาก
่
แหลงภายในองค์
การและภายนอกองค์การ
3. มีการสร้างความรู ้ โดยการนําความรู ้ที*
แสวงหามาใช้ในการปฏิบตั ิงานใน
องค์การจนประสบความสําเร็ จ กลายเป็ น
ความรู ้ใหมที่ *เหมาะสมอยูเ่ สมอ

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

ิ
่ มการทํานุบาํ รุ ง
กจกรรม
ในการสงเสริ
ศิลปวัฒนธรรม จํานวน 13 ครั+ ง
่ จ่ายได้เป็ นเงิน
พอจะประมาณคาใช้
54,470 บาท มีงบในการดําเนินงาน
15,520,583.43 บาท
คิดได้เป็ นร้อยละ 0.35
่ +ง
ศฝร.ภ.8 ได้แผนงานและแตงตั
่ ่ องค์การ
คณะทํางานเพื*อพัฒนาหนวยสู
่
แหงการเรี
ยนรู ้ ได้มีการประชุมเพื*อ
ํ
กาหนดความรู
้ที*จะใช้ และแสวงหาความรู ้
่ และความรู ้
ทั+ งจากบุคลากรภายในหนวย
่
ํ
เพิ*มเติมจากหนวยนอก
แล้วนํามากาหนด
่ ก ศฝร.ภ.8 เรื* อง
เป็ นความรู ้สาํ หรับหนวยฝึ
การเรี ยนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้
การฝึ กทักษะแบบ “โรงพักจําลอง

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

5.2

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

็
็ กษา
4. มีการจัดเกบความรู
้ เพื*อเกบรั
ความรู ้ขององค์การไว้ในฐานความรู ้ที*
เหมาะสม รวมทั+ งมีการปรับปรุ งความรู ้
ให้มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ
่
5. มีการเผยแพรความรู
้ ไปสู่ บุคลากรทัว*
ทั+ งองค์การ โดยการเลือกแนวทางและ
่
กลไกที*ดีที*สุด ในการเผยแพรความรู
้
ระบบฐานข้อมูลเพื*อการ
1. มีการวางแผน/โครงการจัดทําระบบ
บริ หาร การเรี ยนการสอน
ฐานข้อมูลเพื*อการบริ หารการเรี ยนการ
และการวิจยั ที*มีประสิ ทธิภาพ สอนและการวิจยั ที*มีประสิ ทธิภาพ
2. มีการดําเนินการตามแผน/โครงการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลเพื*อการบริ หารการ
เรี ยนการสอน
3. มีการตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผน/โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื*อ
การบริ หารการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ที*มีประสิ ทธิภาพ

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

็ าเป็ นรู ปเลมไว้
่ ใน
โดยการจัดเกบทํ
ห้องสมุด และกองร้อยการฝึ กและประชุม
ั าราชการในหนวย
่
ชี+ แจงทําความเข้าใจกบข้
่ บุคลากรภายในหนวย
่
เพื*อเผยแพรให้
สามารถนําความรู ้น+ นั ไปใช้ได้

1. มีการจัดทําโครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูล
2. มีการดําเนินการตามโครงการโดย
็ อมูลเกยวกบ
ี* ั
จัดเกบข้
ํ งพลของหนวย
่
- ข้อมูลกาลั
- ข้อมูลครู อาจารย์
- ข้อมูลผูเ้ ข้าอบรม
่ ๆ
- ข้อมูลผลงานทางวิชาการ บทความตาง
3. มีการตรวจสอบข้อมูล และนําใช้ขอ้ มูล
จากผูค้ วบคุมและผูบ้ ริ หาร
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4. มีการประเมินผลการดําเนินการตาม
แผน/โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื*อ
การบริ หารการเรี ยนการสอนและการวิจยั
ที*มีประสิ ทธิภาพ
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุ งแผน/โครงการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเพื*อการบริ หารการเรี ยนการ
สอนและการวิจยั ที*มีประสิ ทธิภาพ
ร้อยละการพัฒนาบุคลากร 1. บุคลากรสายงานสนับสนุนได้รับการ
สายงานสนับสนุนการเรี ยน พัฒนา ≤ ร้อยละ 50
การสอนและการศึกษาอบรม 2. บุคลากรสายงานสนับสนนุได้รับการ
พัฒนา > ร้อยละ 50 – 60
3. บุคลากรสายงานสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา > ร้อยละ 60 – 70

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

่ คือ จาก
4. มีการประเมินผลจาก 2 สวน
่ *ใช้ระบบ
ข้าราชการตํารวจภายในหนวยที
ฐานข้อมูลและประเมินจากบุคคลภายนอก
่
ที*เข้าใช้ระบบเทคโนโลยีของหนวย
5. มีการนําผลการประเมินมาเข้าที*ประชุม
บริ หารเพื*อปรับปรุ งพัฒนาให้มี
ประสิ ทธิภาพมากยิง* ขึ+ น
ศฝร.ภ.8 มีบุคลากรสายงานสนับสนุน
จํานวน 100 คน โดยมีการปฏิบตั ิงาน
หลาย ๆ ด้าน เชน่ ธุรการ การเงินฯ
รักษาการณ์ เป็ นต้น และได้มีการสง่
่ ๆ และอบรม
บุคลากรอบรมสายงานตาง
ภายในทั+ งด้านอํานวยการ การเงิน
รักษาการณ์ และสัมมนาครู อาจารย์ภายใน
่
หนวย
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4. บุคลากรสายงานสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา > ร้อยละ 70 – 80
5. บุคลากรสายงานสนับสนุนได้รับการ
พัฒนา > ร้อยละ 80 ขึ+ นไป
่ ทธิ 1. เงินสุ ทธิเหลือจายเบี
่ *ยงเบนไปจากที*
ร้อยละของเงินเหลือจายสุ
่
่
ควรจะเป็ น > ร้อยละ 25
ตองบประมาณรายจาย
่ *ยงเบนไปจากที*
ประจําปี
2. เงินสุ ทธิเหลือจายเบี
ควรจะเป็ น > ร้อยละ 20 – 25
่ *ยงเบนไปจากที*
3. เงินสุ ทธิเหลือจายเบี
ควรจะเป็ น > ร้อยละ 15 – 20
่ *ยงเบนไปจากที*
4. เงินสุ ทธิเหลือจายเบี
ควรจะเป็ น > ร้อยละ 10 – 15
่ *ยงเบนไปจากที*
5. เงินสุ ทธิเหลือจายเบี
ควรจะเป็ น ≤ ร้อยละ 10

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

่ คลากรสายงาน
**สรุ ป ศฝร.ภ.8 มีการสงบุ
สนับสนุนการเรี ยนการสอนและการศึกษา
อบรมคิดเป็ นร้อยละ 100
่ 0.41 บาท
ศฝร.ภ.8 มีเงินสุ ทธิเหลือจาย
คิดเป็ น 0.41 x 100 = 0.0000008475
48,380,143.43
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มาตรฐานที+ 6 ด้ านหลักสตรและการศึ
กษาอบรม
ู
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
6.1
ระดับความพึงพอใจของผู ้
1. คาเฉลี
่ ณภาพการ อบรม ≤ 1.50
ศึกษาอบรมตอคุ
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
สอนของครู /อาจารย์
2. คาเฉลี
อบรม > 1.50 – 2.50
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
3. คาเฉลี
อบรม > 2.50 – 3.50
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
4. คาเฉลี
อบรม > 3.50 – 4.50
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
5. คาเฉลี
อบรม > 4.50
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
6.2
ระดับความพึงพอใจของผู ้
1. คาเฉลี
่ * งสนับสนุน อบรม ≤ 1.50
ศึกษาอบรมตอสิ
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
การเรี ยนรู ้
2. คาเฉลี
อบรม > 1.50 – 2.50

ผลการดําเนินงาน

- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู ้
่ ณภาพการสอนของครู
ศึกษาอบรมตอคุ
อาจารย์ทุกคน ทุกวิชา
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
อบรมในหลักสู ตรการอบรมข้าราชการ
ตํารวจและบุคคลทีบรรจุหรื อโอนมาเป็ น
ข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนและชั+ นพล
ตํารวจ (กอป. ปี 2551) จํานวน 203 คน
่ ณภาพการสอนของครู /อาจารย์
ตอคุ
่ *ย (X) = 4.5341 คา่ S.D = .13857
คิดคาเฉลี
- มีการประเมินผลความพึงพอใจของผู ้
่ ณภาพการสอนของครู
ศึกษาอบรมตอคุ
อาจารย์ทุกคน ทุกวิชา
- ผลการประเมินความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
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ร้อยละของครู /อาจารย์ที*
่ านวน
ได้รับการพัฒนาตอจํ
ครู /อาจารย์ท+งั หมด

เกณฑ์การประเมิน
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
3. คาเฉลี
อบรม > 2.50 – 3.50
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
4. คาเฉลี
อบรม > 3.50 – 4.50
่ *ยความพึงพอใจของผูศ้ ึกษา
5. คาเฉลี
อบรม > 4.50
1. ครู /อาจารย์ ที*ได้รับการพัฒนา ≤
ร้อยละ 60
2. ครู /อาจารย์ ที*ได้รับการพัฒนา >
ร้อยละ 60 – 70
3. ครู /อาจารย์ ที*ได้รับการพัฒนา >
ร้อยละ 70 – 80
4. ครู /อาจารย์ ที*ได้รับการพัฒนา >
ร้อยละ 80 – 90
5. ครู /อาจารย์ ที*ได้รับการพัฒนา >
ร้อยละ 90

ผลการดําเนินงาน
อบรมในหลักสู ตรการอบรมข้าราชการ
ตํารวจและบุคคลทีบรรจุหรื อโอนมาเป็ น
ข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนและชั+ นพล
ตํารวจ (กอป. ปี 2551) จํานวน 203 คน
่ ณภาพการสอนของครู /อาจารย์ คิด
ตอคุ
่ *ย (X) = 4.0036 คา่ S.D = 1.8296
คาเฉลี
ศฝร.ภ.8 มีอาจารย์ท+งั หมด 6 คน
- ครู -อาจารย์ ได้รับการอบรมพัฒนาทุกคน
คิดเป็ นร้อยละ 100 ศฝร.ภ.8 มีแผนปฏิบตั ิ
ํ
ราชการ ประจําปี 2552 กาหนด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านครู -อาจารย์
่
และสงอาจารย์
ไปอบรม, สัมมนา
นอกจากนั+ นครู -อาจารย์ของ ศฝร.ภ.8 ได้
่
ศึกษาหาความรู ้ และศึกษาตอโดยใช้
ทุน
ของตนเองอยูต่ ลอดเวลา

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
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่ มความรู ้ดา้ น
ร้อยละของรายวิชาที*มีเนื+ อหา 1. วิชาที*มีเนื+ อหาสงเสริ
่ มความรู ้ดา้ นจริ ยธรรม จริ ยธรรมคุณธรรม ≤ ร้อยละ 85
สงเสริ
่ มความรู ้ดา้ น
คุณธรรม
2. วิชาที*มีเนื+ อหาสงเสริ
จริ ยธรรมคุณธรรม > ร้อยละ 85 – 90
่ มความรู ้ดา้ น
3. วิชาที*มีเนื+ อหาสงเสริ
จริ ยธรรมคุณธรรม > ร้อยละ 90 – 95
่ มความรู ้ดา้ น
4. วิชาที*มีเนื+ อหาสงเสริ
จริ ยธรรมคุณธรรม > ร้อยละ 95 – 99
่ มความรู ้ดา้ น
5. วิชาที*มีเนื+ อหาสงเสริ
จริ ยธรรมคุณธรรม > ร้อยละ 99
ิ
ิ
ร้อยละของจํานวนกจกรรม
/ 1. จํานวนกจกรรม
/โครงการที*เน้น
โครงการที*เน้นภาคปฏิบตั ิใน ภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรม
การเสริ มสร้างคุณธรรม
จริ ยธรรม ≤ ร้อยละ 2
่ ศ้ ึกษาอบรม
ิ
จริ ยธรรมตอผู
2. จํานวนกจกรรม
/โครงการที*เน้น
ทั+ งหมด
ภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม > ร้อยละ 2 - 4

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีรายวิชาที*ใช้ในหลักสู ตรการ
อบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลทีบรรจุ
หรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ น
ประทวนและชั+ นพลตํารวจ (กอป. ปี 2551)
่ ม
จํานวน 17วิชา มีรายวิชาที*มีการสงเสริ
ความรู ้ดา้ นจริ ยธรรม จํานวน 17 วิชา
คิดเป็ น ร้อยละ 100 โดยมการบันทึกการ
สอนในการสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรม
ทุกวิชา
ศฝร.ภ.8 มีกิจกรรม/โครงการที*เน้น
ภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรม
ิ
จริ ยธรรม จํานวน 17 กจกรรม
คิดเป็ น
ร้อยละ 8.37
17 x 100 = 8.37
203

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
ดีมาก
5

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

6.6

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ิ
3. จํานวนกจกรรม
/โครงการที*เน้น
ภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม > ร้อยละ 4 – 6
ิ
4. จํานวนกจกรรม
/โครงการที*เน้น
ภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม > ร้อยละ 6 – 8
ิ
5. จํานวนกจกรรม
/โครงการที*เน้น
ภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรม
จริ ยธรรม > ร้อยละ 8
กระบวนการจัดการเรี ยนการ 1. มีการวางแผน/โครงการการจัดการ
สอนเพื*อเพิ*มทักษะตาม
เรี ยนการสอนเพื*อเพิ*มทักษะตามลักษณะ
ั ้
ั ศ้ ึกษาอบรม
ลักษณะงานในพื+นที*กบผู
งานในพื+นที*ให้กบผู
ศึกษาอบรม
2. มีการดําเนินงานตามแผน/โครงการการ
จัดการเรี ยนการสอนเพื*อเพิ*มทักษะตาม
ั ศ้ ึกษาอบรม
ลักษณะงานในพื+นที*ให้กบผู

ผลการดําเนินงาน

ศฝร.ภ.8 มีการดําเนินกระบวนการจัดการ
เรี ยนการสอนตามลักษณะงานในพื+นที*
โดย
1. มีการวางแผนการจัดการเรี ยนการสอน
ตามลักษณะงานในพื+นที* เชน่ การใช้
อาวุธปื น ยุทธวิธีตาํ รวจ วัฒนธรรมท้องถิ*น

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

6.7

่ +
ตัวบงชี

ร้อยละของรายวิชาที*มี
แผนการสอนที*ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัย
และการนําไปใช้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

3. มีการตรวจสอบการดําเนินการตาม
แผน/โครงการการจัดการเรี ยนการสอน
เพื*อเพิ*มทักษะตามลักษณะงานในพื+นที*
ั ศ้ ึกษาอบรม
ให้กบผู
4. มีการประเมินการดําเนินงานตามแผน/
โครงการการจัดการเรี ยนการสอนเพื*อเพิ*ม
ั ้
ทักษะตามลักษณะงานในพื+นที*ให้กบผู
ศึกษาอบรม
5. มีการนําผลการประเมินตามพัฒนา
ปรับปรุ งแผน/โครงการการจัดการเรี ยน
การสอนเพื*อเพิ*มทักษะตามลักษณะงาน
ั ศ้ ึกษาอบรม
ในพื+นที*ให้กบผู
1. จํานวนรายวิชาที*มีแผนการสอนที*
ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและ
การนําไปใช้ ≤ ร้อยละ 80

2. มีการดําเนินการตามแผนฯ
3. มีการตรวจสอบการดําเนินการตามแผน
4. มีการประเมินการดําเนินการตามแผนฯ
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุ ง

ศฝร.ภ.8 การจัดการเรี ยนการสอน
หลักสู ตรการอบรมข้าราชการตํารวจและ
บุคคลที*บรรจุหรื อโอนมาเป็ นข้าราชการ
ตํารวจชั+ นประทวนและชั+ นพลตํารวจ
(กอป. ปี 2551) มีจาํ นวน 17 รายวิชา

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

6.8

่ +
ตัวบงชี

มีระบบการสรรหาและ
คัดเลือกครู /อาจารย์พิเศษ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

2. จํานวนรายวิชาที*มีแผนการสอนที*
ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและ
การนําไปใช้ > ร้อยละ 80 - 85
3. จํานวนรายวิชาที*มีแผนการสอนที*
ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและ
การนําไปใช้ > ร้อยละ 85 – 90
4. จํานวนรายวิชาที*มีแผนการสอนที*
ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและ
การนําไปใช้ > ร้อยละ 90 – 95
5. จํานวนรายวิชาที*มีแผนการสอนที*
ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยและ
การนําไปใช้ > ร้อยละ 95
1. มีการวางแผน/โครงการสรรหาและ
คัดเลือกครู /อาจารย์พิเศษ
2. มีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
สรรหาและคัดเลือกครู /อาจารย์พิเศษ

ในทุกรายวิชามีแผนการสอนและนํา
แผนการสอนไปใช้ และแผนการสอน
ได้รับการพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยตลอด
คิดเป็ นร้อยละ 100

ศฝร.ภ.8 ได้ดาํ เนินการ
่
1. มีแผนงานยอยและประชุ
มวางแผนการ
สรรหาและคัดเลือกครู อาจารย์
2. ได้ดาํ เนินการตามแผนการสรรหาครู
อาจารย์

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ
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่ +
ตัวบงชี

มีระบบการเรี ยนการสอนที*
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

3. มีการตรวจสอบการดําเนินงานตาม
แผน/โครงการสรรหาและคัดเลือกครู /
อาจารย์พิเศษ
4. มีการประเมินการดําเนินงานตามแผน/
โครงการสรรหาและคัดเลือกครู /อาจารย์
พิเศษ
5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
ปรับปรุ งแผน/โครงการสรรหาและ
คัดเลือกครู /อาจารย์
1. มีกลไกการให้ความรู ้ความเข้าใจกบั
อาจารย์ผสู ้ อนถึงวัตถุประสงค์และ
เป้ าหมายของการจัดการศึกษา
2. มีการออกแบบการเรี ยนการสอนและ
ิ
จัดกจกรรมเรี
ยนรู ้ที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
3. มีการใช้สื*อและเทคโนโลยีหรื อ
่ มการ
นวัตกรรมในการสอนเพื*อสงเสริ
เรี ยนรู ้

3. มีการตรวจสอบการดําเนินการตามแผน
4. ประเมินผลการดําเนินการตามแผน
5. นําผลมาประชุมเพื*อพัฒนาปรับปรุ ง
่
แผนการดําเนินงานตอไป

ี* ั
ศฝร.ภ.8 ได้ดาํ เนินการเกยวกบระบบการ
เรี ยนการสอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดย
่
1. สร้างความเข้าใจตออาจารย์
ถึง
วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของการจัด
การศึกษาในหลักสู ตร
2. แผนการสอนรายวิชา/บันทึกการสอนที*
เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

4. มีการดําเนินการเรี ยนการสอนที*มีความ
ยืดหยุน่ หลากหลาย และเหมาะสม
5. มีระบบการปรับปรุ งวิธีการเรี ยนการ
่ ่ *อง
สอนและพัฒนาผูเ้ รี ยนอยางตอเนื

่
3. สนับสนุนสื* อการเรี ยนด้วยเครื อขาย
่ ก
คอมพิวเตอร์ /การใช้ Simulator ชวยฝึ
4. มีการจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้องกบั
สภาพพื+นที*รับผิดชอบ
5. มีการประเมินผลประสิ ทธิภาพ

มาตรฐานที+ 7 ด้ านระบบการประกันคณภาพภายใน
ุ
7.1
มีระบบกลไกการประกนั
1. มีการวางแผน/โครงการ กลไกการ
่
ั ณภาพการศึกษา
ประกนคุ
คุณภาพการศึกษาอยาง
่ *อง
ตอเนื
2. มีการดําเนินงานตามแผน/โครงการ
ั ณภาพการศึกษา
กลไกการประกนคุ
3. มีการตรวจสอบการดําเนินการตาม
ั ณภาพ
แผน/โครงการ กลไกการประกนคุ
การศึกษา
4. มีการประเมินการดําเนินงานตามแผน/
ั ณภาพ
โครงการ กลไกการประกนคุ
การศึกษา

ั ณภาพการศึกษา
มีการวางแผนประกนคุ
ได้มีการดําเนินการ ตรวจสอบ
ประเมินผล ตามรายละเอียดดังนี+
่ + งคณะกรรมการประกนั
1. คําสั*งแตงตั
คุณภาพการศึกษาภายใน และมอบหมาย
่ + ต่าง ๆ
ให้ขา้ ราชการตํารวจรับผิดชอบตัวบงชี
2. รายงานการประชุม คณะกรรมการใน
การดําเนินการเรื* องของการประกนั
คุณภาพการศึกษา
ั ณภาพการศึกษา
3. มีแผนในการประกนคุ
ภายใน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

7.2

่ +
ตัวบงชี

ประสิ ทธิผลของการประกนั
คุณภาพภายใน

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงาน

5. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนา
4. มีแผนในการเตรี ยมการเพื*อรองรับการ
ปรับปรุ งแผน/โครงการ กลไกการประกนั ประเมินจากภายนอก
คุณภาพการศึกษา
5. มีรายงานการประชุมเพื*อพัฒนา
ปรับปรุ งแผน ศฝร.ภ.8 มีระบบกลไก
ั ณภาพอยางตอเนื
่ ่ *อง มีการ
ประกนคุ
ั นธกจของ
ิ
ปรับปรุ ง ให้สอคคล้องกบพั
่ มีการรายงานและนําผลไป
หนวย
่ ่ *อง
ปรับปรุ งอยางตอเนื
1. มีการดําเนินการตามระบบกลไกการประกนั ศฝร.ภ.8 ได้ดาํ เนินการ
่ ่ *อง
คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื
1. ดําเนินการตามระบบกลไกการประกัน
ั ณภาพ
่ ่ *อง
2. มีการปรับปรุ งการประกนคุ
คุณภาพการศึกษาภายในอยางตอเนื
ั นธกจิ 2. มีการปรับปรุ งการประกนคุ
ั ณภาพ
การศึกษาภายในให้สอดคล้องกบพั
่ กอบรม
ั นธกจิ
และการพัฒนาหนวยฝึ
การศึกษาภายในให้สอดคล้องกบพั
่ กอบรม
ั ณภาพ
และการพัฒนาหนวยฝึ
3. มีการรายงานผลการประกนคุ
่ ่
ี* อง 3. มีการรายงานผลการประกนคุ
ั ณภาพ
การศึกษาภายในตอหนวยงานที
*เกยวข้
ํ
่ ่
ี* อง
และสาธารณชนภายในเวลาที*กาหนด
การศึกษาภายในตอหนวยงานที
*เกยวข้
่ เพื*อ
4. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ ทราบ และนําเข้าเว็บไซด์ของหนวย

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

4

ดี

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ
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มีระบบและกลไกการให้
ความรู ้และทักษะด้านการ
ั ณภาพแกบุ่ คลากร
ประกนคุ
่
ของหนวย

เกณฑ์การประเมิน
่ ่
ปรับปรุ งการดําเนินงานของหนวยอยาง
่ *อง
ตอเนื
ั ณภาพที*
5. มีนวัตกรรมด้านการประกนคุ
่ ฒนาขึ+ นหรื อมีแนวปฏิบตั ิที*ดีเพื*อ
หนวยพั
่ างอิงให้กบหนว
ั ่ ยงานและ
เป็ นแหลงอ้
สถาบันอื*น ๆ
1. มีระบบการให้ความรู ้และทักษะการ
ั ณภาพการศึกษาแกบุ่ คลากรของ
ประกนคุ
่
หนวย
่
2. มีกลไกให้บุคลากรมีส่ วนรวมในการ
ั ณภาพการศึกษาของหนวย
่
ประกนคุ
3. บุคลากรมีการใช้กระบวนการคุณภาพ
ิ องาน
ในการพัฒนาคุณภาพของภารกจหรื
ของตน
4. มีระบบการติดตามประเมินผลการ
ั ณภาพในภารกจหรื
ิ องานที*
ประกนคุ
่ *บุคลากร
บุคลากรดําเนินการและในสวนที

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

่ ่
เผยแพรตอสาธารณชน
4. มีคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8
5. มีการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
่
ปรับปรุ งการดําเนินงานของหนวย
ศฝร.ภ.8 มีการดําเนินการ ดังนี+.ํ
่
1. มีการกาหนดแผนงานยอยในการ
ี* ั
ดําเนินการเกยวกบกลไกการให้
ความรู ้แก่
่
บุคลากรในหนวย
2. มีการดําเนินการตามแผนซึ*งทําให้
่
ั ณภาพ
บุคลากรมีส่ วนรวมในการประกนคุ
่
การศึกษาของหนวย
3. มีการดําเนินการให้บุคลากรนําระบบ
ั ณภาพการศึกษาในการพัฒนา
การประกนคุ
ิ องานของตน
คุณภาพของภารกจหรื

3

พอใช้

เอกสาร
หลักฐาน

ลําดับ

่ +
ตัวบงชี

เกณฑ์การประเมิน
่ ั
ั ณภาพของ
มีส่ วนรวมกบการประกนคุ
่
หนวย
5. มีการนําผลการประเมินไปพัฒนา
กระบวนการให้ความรู ้และกลไกการ
ั ณภาพที*เกยวข้
ี* องกบั
ดําเนินงานประกนคุ
่ ่ *อง
บุคลากรอยางตอเนื

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

เอกสาร
หลักฐาน

ส่ วนที+ 3
สรปผลการประเมิ
นและทิศทางการพัฒนาปรับปรงุ
ุ
่ + ของ
ผลการดําเนินงานด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8 ในปี งบประมาณ พ.ศ.2552 ได้ดาํ เนินการตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี
่
่ + โดยมีเกณฑ์ ดังนี+
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ซึ*งประกอบด้วย 7 มาตรฐาน 31 ตัวบงชี
คะแนนเฉลี*ย น้อยกวา่ 1.50
หมายถึง
ต้องปรับปรุ ง
่ อเทากบ
่ ั 1.50 – 2.50
คะแนนเฉลี*ย มากกวาหรื
หมายถึง
ควรปรับปรุ ง
่ อเทากบ
่ ั 2.50 – 3.50
คะแนนเฉลี*ย มากกวาหรื
หมายถึง
พอใช้
่ อเทากบ
่ ั 3.50 – 4.50
คะแนนเฉลี*ย มากกวาหรื
หมายถึง
ดี
คะแนนเฉลี*ย มากกวา่ 4.50
หมายถึง
ดีมาก
่ +
ตารางที+ 8 สรุ ปผลการประเมิน ศฝร.ภ.8 มี 7 มาตรฐาน 31 ตัวบงชี

40
6.67
6.67

ผลการ
ประเมิน
5
5
5

การแปล
ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

6.67
6.67

5
5

ดีมาก
ดีมาก

6.66

5

ดีมาก

มาตรฐานและตัวบ่ งชี/

ค่ านํา/ หนัก

มาตรฐานที+ 1 ด้ านคณภาพของผ้
ศู ึกษาอบรม
ุ
ํ
1.1 มีการกาหนดปรั
ชญา/ปณิ ธานและวัตถุประสงค์
ั
ิ /พันธกจิ
1.2 มี แผนการดํา เนิ นงานที* ส อดคล้อ งกบภารกจ
่
หลักของหนวยงานและสอดคล้
องมาตรฐานการศึกษา
1.3 ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษาอบรม
1.4. ร้อยละของผูศ้ ึกษาอบรมที*มีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยน
ร้อยละ 80 ขึ+นไป
1.5 การพัฒนาผูศ้ ึกษาอบรมเพื*อให้มีคุณลักษณะตามที*
ํ
หลักสู ตรกาหนด

1.6 ระดับความคิดเห็นของผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรม
มาตรฐานที+ 2 ด้ านการวิจัย/งานสร้ างสรรค์
2.1 จํานวนงานวิจยั /งานนวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการ หรื อ
งานสร้างสรรค์ต่ออาจารย์ประจํา/ครู ฝึก

6.66
20
6.67

5
4.6
4

ดีมาก
ดีมาก
ดี

มาตรฐานและตัวบ่ งชี/

ค่ านํา/ หนัก
6.67

ผลการ
ประเมิน
5

การแปล
ความหมาย
ดีมาก

2.2 ร้อยละของงานวิจยั /งานนวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการ
หรื องานสร้างสรรค์ที*นาํ ไปใช้ประโยชน์ต่อจํานวนงานวิจยั /
งานนวัตกรรม/ผลงานทางวิชาการ หรื องานสร้างสรรค์
ทั+ งหมด
2.3 งบประมาณสนับสนุนงานวิจยั งานนวัตกรรม ผลงาน
ทางวิชาการหรื องานสร้างสรรค์ จากภายในหรื อภายนอก
่ านวนครู /อาจารย์ประจํา/ครู ฝึก
สถาบันตอจํ
มาตรฐานที+ 3 ด้ านการบริการวิชาการ
ิ
3.1 จํานวนหลักสู ตร/โครงการ/กจกรรมในการให้
บริ การทาง
่
วิชาการแกบุ่ คลากรในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
ิ
3.2 จํานวนกจกรรม
/โครงการ การให้บริ การวิชาการและ
วิชาชีพที*ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริ มสร้างความ
เข้มแข็งของสังคมชุมชน และประเทศชาติ
3.3 ประสิ ทธิผลในการให้บริ การทางวิชาการแกสั่ งคมและ
ชุมชน
มาตรฐานที+ 4 ด้ านการทํานบํุ ารงศิ
ุ ลปะและวัฒนธรรม
ิ
4.1 ร้อยละโครงการ/กจกรรมในการอนุ
รักษ์ พัฒนาและ

6.66

5

ดีมาก

20
6.67

5
5

ดีมาก
ดีมาก

6.67

5

ดีมาก

6.66

5

ดีมาก

20
6.67

4.6
5

ดีมาก
ดีมาก

่ านวนผูศ้ ึกษา
สร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมตอจํ
อบรม
4.2 การพัฒนาและการปลูกฝังวัฒนธรรมขององค์การ
่ จายที
่ *ใช้สนับสนุนและสงเสริ
่ มพัฒนา และทํานุ
4.3 คาใช้
ั
ศิลปะและวัฒนธรรมเมื*อเปรี ยบเทียบกบงบดํ
าเนินงาน
มาตรฐานที+ 5 ด้ านการพัฒนาองค์ การและบคลากร
ุ
่
่ องค์การเรี ยนรู ้
5.1 การพัฒนาหนวยงานสู
5.2 ระบบฐานข้อมูลเพื*อการบริ หาร การเรี ยนการสอน และ
วิจยั ที*ประสิ ทธิภาพ

6.67
6.66

5
4

ดีมาก
ดี

20
5
5

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

มาตรฐานและตัวบ่ งชี/

ค่ านํา/ หนัก

5.3 ร้อยละการพัฒนาบุคลากรสายงานสนับสนุนการเรี ยน
การสอนและการศึกษาอบรม
่ ทธิต่องบประมาณรายจาย
่
5.4 ร้อยละของเงินเหลือจายสุ
ประจําปี
มาตรฐานที+ 6 ด้ านหลักสตรและการศึ
กษาอบรม
ู
่ ณภาพการ
6.1 ระดับความพึงพอใจของผูศ้ ึกษาอบรมตอคุ
สอนของครู /อาจารย์
่ * งสนับสนุน
6.2 ระดับความพึงพอใจของผูศ้ ึกษาอบรมตอสิ
การเรี ยนรู ้
่ านวนครู /
6.3 ร้อยละของครู /อาจารย์ ที*ได้รับการพัฒนาตอจํ
อาจารย์ท+ งั หมด
่ มความรู ้ดา้ น
6.4 ร้อยละของรายวิชาที*มีเนื+ อหาสงเสริ

5

ผลการ
ประเมิน
5

การแปล
ความหมาย
ดีมาก

5

5

ดีมาก

20
2.23

4.6
5

ดีมาก
ดีมาก

2.23

2

2.22

5

ควร
ปรับปรุ ง
ดีมาก

2.22

5

ดีมาก

คุณธรรมจริ ยธรรม
ิ
6.5 ร้อยละของจํานวนกจกรรม
/โครงการที*เน้นภาคปฏิบตั ิ
่ ศ้ ึกษาอบรมทั+ งหมด
ในการสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมตอผู
6.6 กระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื*อเพิ*มทักษะตาม
ั ศ้ ึกษาอบรม
ลักษณะงานในพื+นที*ให้กบผู
6.7 ร้อยละของรายวิชาที*มีแผนการสอนที*ได้รับการพัฒนา
ปรับปรุ งให้ทนั สมัยและการนําไปใช้
6.8 มีระบบการสรรหาและคัดเลือกครู /อาจารย์พิเศษ
6.9 มีระบบการเรี ยนการสอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ
มาตรฐานที+ 7 ด้ านระบบการประกันคณภาพภายใน
ุ
ั ณภาพการศึกษาอยางตอเนื
่ ่ *อง
7.1 มีระบบกลไกการประกนคุ
ั ณภาพภายใน
7.2 ประสิ ทธิผลของการประกนคุ
7.3 มีระบบและกลไกการให้ความรู ้และทักษะด้านการ
ั ณภาพแกบุ่ คลากรของหนวย
่
ประกนคุ

2.22

5

ดีมาก

2.22

5

ดีมาก

2.22

5

ดีมาก

2.22
2.22
20
6.67
6.67
6.66

5
5
4
5
4
3

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
พอใช้

ศฝร.ภ.8 มีผลการประเมิน รวมทุกมาตรฐานอยูใ่ นระดับดีมาก (คะแนน

) โดยจากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงาน สามารถสรุ ปได้ดงั นี+

มาตรฐานที+ 1 ด้ านคณภาพของผ้
ศู ึกษาอบรม
ุ
จดแข็
ุ ง
่ + งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี โดยบุคลากรรวมกนกาหนดปรั
่ ั ํ
ํ
1. มีการแตงตั
ชญา ปณิ ธาน วัตถุประสงค์ เพื*อกาหนดทิ
ศทางในการทํางาน
่
ของหนวย
2. ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมจบออกไปปฏิบตั ิงาน เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ มีความเป็ นผูพ้ ิทกั ษ์ สันติราษฏร์ มีคุณธรรม จริ ยธรรม ระเบียบวินยั อยูร่ ะดับดี
่
เป็ นที*ยอมรับของผูบ้ งั คับบัญชา เพื*อนรวมงาน
และประชาชน
3. ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมมีผลสัมฤทธิq ทางการเรี ยนอยูใ่ นระดับสู งทั+ งหมด
ํ
4. การจัดกระบวนการเรี ยนการสอนเป็ นไปในลักษณะตามที* ตร. กาหนด
่ กสู ตรที*ฝึกอบรม มีประโยชน์ที*สามารถนําไปใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที*อยูใ่ นระดับดีมาก
5. ผูส้ าํ เร็ จการฝึ กอบรมมีความพึงพอใจตอหลั

จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
่
ํ
่
1. ศฝร.ภ.8 ไมสามารถกาหนด
หรื อระบุจาํ นวนของนักเรี ยนในอนาคตได้ เนื*องจากต้องรอรับนโยบายจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ
่
่ นเงินเดือน สวนงบประมาณที
่
2. งบประมาณที*ได้รับสวนใหญจะเป็
*จะนํามาใช้ในการพัฒนาการเรี ยนการสอนมีนอ้ ย
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
่ องประสานงานกนในลั
ั
ควรมีการวางแผนการดําเนินงานให้ชดั เจน โดยทุกหนวยต้
กษณะของบูรณาการ และหาแนวทางในการเตรี ยมการรองรับนโยบาย
่
ของหนวยเหนื
อ
ตารางที+ 9 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

ควรมีมีการวาง
แผนการ ดําเนินงานให้
่
ชัดเจน โดยทุกหนวย
ต้องประสานงานกนั
ในลักษณะของการ
บูรณาการและหา
แนวทางในการ
เตรี ยมการรองรับ
่
นโยบายของหนวย
เหนือ

่
ํ
1. ไมสามารถกาหนด
หรื อระบุจาํ นวนของ
นักเรี ยนในอนาคตได้
เนื*องจาก ต้องรอรับ
นโยบายจากสํานักงาน
่
ตํารวจแหงชาติ
2. งบประมาณที*ได้รับ
่
่ นงบ
สวนใหญจะเป็
เงินเดือน งบประมาณที*
จะนํามาใช้ในการ
พัฒนาการเรี ยนการสอน
มีนอ้ ย

แนวทางการแก้ ไข
ตัวบ่ งชี/
ปรับปรงุ/แผน
ความสํ าเร็จ
ปรับปรงุ
่
- พัฒนาหนวยโดย
-การดําเนินการ
การบูรณาการทุก
บรรลุผลตาม
แผนกงานให้เป็ นไป แผนที*ต+ งั ไว้
ในทิศทางเดียวกนั

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผ้รู ับผิด
ชอบ

1 ต.ค. 51 –
งาน
30 ก.ย.52 อํานวยการ

มาตรฐานที+ 2 ด้ านการวิจัย/งานสร้ างสรรค์
จดแข็
ุ ง
1. อาจารย์มีความตั+ งใจและตระหนักพยายามในการทํางานวิจยั งานนวัตกรรม และเขียนบทความทางวิชาการเชิงใช้ประโยชน์ในการเรี ยนการสอน
่ อและใสใจในก
่
่
2. อาจารย์ให้ความรวมมื
ารพัฒนาตนเองเพื*อหนวยงาน
จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
1. ครู -อาจารย์ ยังขาดความชํานาญ ในการทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
2. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
่ มให้ครู -อาจารย์ เข้ารับการฝึ กอบรมการทํางานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้มากขึ+ น
3. สงเสริ
่ รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการ เชน่ เงินประจําตําแหนง่ หรื อเงินวิทยะฐานะ ทําให้บุคลากรขาดความตั+ งใจในการ
4. บุคลากรทางการศึกษา ไมได้
่ ่ *อง
พัฒนาตนเองอยางตอเนื
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
่ อครู -อาจารย์ ชวยกนพั
่ ั ฒนางานวิจยั นวัตกรรม หรื อบทความทางวิชาการ คนละ 3 เรื* อง
1. ขอความรวมมื
่ มครู -อาจารย์ เข้ารวมอบรมเพื
่
2. สงเสริ
*อพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์ให้มากยิง* ขึ+ น
ี* ั
3. จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเกยวกบงานวิ
จยั และงานสร้างสรรค์
่ ฝึกทุกนาย เพื*อพัฒนางานวิจยั และงานสร้างสรรค์
4. ให้ความรู ้แกครู

ตารางที+ 10 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

่ อครู 1. ขอความรวมมื
่ ั
อาจารย์ ชวยกน
พัฒนางานวิจยั
นวัตกรรม หรื อ
บทความทางวิชาการ
คนละ 3 เรื* อง
2. ส่ งเสริ มครู -อาจารย์
่
เข้ารวมอบรมเพื
*อ
พัฒนางานวิจยั และ
งานสร้างสรรค์ให้มาก
ยิง* ขึ+ น
3. จัดสรรงบประมาณ
ี* ั
สนับสนุนเกยวกบ
งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
่ ฝึก
4. ให้ความรู ้แกครู
ทุกนาย เพื*อพัฒนา
งานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์

1. ครู -อาจารย์ ยังขาด
ความชํานาญ ในการ
ทํางานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์
2. ขาดงบประมาณ
สนับสนุนในการทํางาน
วิจยั และงานสร้างสรรค์
่ มให้ครู -อาจารย์
3. สงเสริ
เข้ารับการฝึ กอบรมการ
ทํางานวิจยั และงาน
สร้างสรรค์ให้มากขึ+ น
4. บุคลากรทางการศึกษา
่ รับการสนับสนุน
ไมได้
ด้านสวัสดิการ เชน่ เงิน
ประจําตําแหนง่ หรื อเงิน
วิทยะฐานะ ทําให้
บุคลากรขาดความตั+ งใจ
่
ในการพัฒนาตนเองอยาง
่ *อง
ตอเนื

แนวทางการแก้ ไข
ปรับปรงุ/แผน
ปรับปรงุ
ํ
1. กาหนดให้
อาจารย์
ทํางานวิจยั /บทความ
ทางวิชาการ/
นวัตกรรม/คูม่ ือ
ประกอบการสอน โดย
หากเขียน
- งานวิจยั /นวัตกรรม
2 ชิ+น/คน
- บทความทาง
วิชาการ/คูม่ ือ
ประกอบการสอน 3
ชิ+น/คน
่ มหรื อ
2. สงเสริ
จัดการให้ความรู ้เรื* อง
การจัดทําผลงานวิจยั /
การทํานวัตกรรมการ
เขียนบทความทาง
วิชาการหรื อคู่มือ
ประกอบการสอน

ตัวบ่ งชี/
ความสํ าเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผ้รู ับผิด
ชอบ

1 ต.ค.52 –
1. อาจารย์มี
30 ก.ย.53
ผลงานวิจยั /
นวัตกรรม หรื อ
บทความทาง
วิชาการ หรื อ
คู่มือ
ประกอบการ
่ อย
สอน อยางน้
3 ชิ+น
2. ครู ฝึกมี
ผลงาน
่ อย 1 ชิ+น
อยางน้
3. ผลงานต้อง
ได้รับ
่
คาตอบแทนใน
การจัดตาม
สมควร

กลุ่มงาน
อาจารย์

ั ฝึก และ
ให้กบครู
อาจารย์
3. ให้คณะผูบ้ ริ หาร
่ ดเตรี ยม
ของหนวยจั
งบประมาณหรื อ
แนวทางหา
งบประมาณแป็ น
่
คาตอบแทนในการ
่
จัดทําผลงานดังกลาว
มาตรฐานที+ 3 ด้ านการบริการวิชาการ
จดแข็
ุ ง
1. ครู -อาจารย์ มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี*ยวชาญ ในการบริ การวิชาการ
่ รับความเชื*อมัน* เชื*อถือจากหนวยงานทั
่
2. หนวยได้
+ งภาครัฐและเอกชน
ํ
3. มีการกาหนดยุ
ทธศาสตร์ในการบริ การทางวิชาการไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการ
จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
1. ครู – อาจารย์ ยังไมมี่ ความชํานาญในการประเมินผล
ี* ั
่
2. ขาดการประชาสัมพันธ์เกยวกบความรู
้ความสามารถของครู -อาจารย์ และศักยภาพของหนวยในการบริ
การทางวิชาการ
่ ต+ งั งบประมาณไว้เป็ นการเฉพาะในการบริ การทางสังคม
3. ไมได้
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
1. พัฒนาความรู ้ในด้านการประเมินผล
ี* ั
่
2. ประชาสัมพันธ์เกยวกบความรู
้ความสามารถของครู -อาจารย์ และศักยภาพของหนวยในการบริ
การทางวิชาการ
3. ควรตั+ งงบประมาณไว้สาํ หรับการบริ การสังคม

ตารางที+ 11 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
แนวทางการแก้ ไข
ปรับปรงุ/แผน
ปรับปรงุ
ํ
1. พัฒนาความรู ้ใน
1. ครู – อาจารย์ ยังไมมี่ 1. กาหนดเป็
นโครงการ
ด้านการประเมินผล
ความชํานาญในการ
ในการให้บริ การสังคม
2. ประชาสัมพันธ์
ประเมินผล
ไว้ในแผนปฏิบตั ิ
ี* ั
เกยวกบความรู
้
2. ขาดการ
ราชการประจําปี
ความสามารถของครู - ประชาสัมพันธ์เกยี*วกบั 2. จัดอบรมให้ความรู ้
อาจารย์ และศักยภาพ ความรู ้ความสามารถ
แกบุ่ คลากร ด้าน
่
ของหนวยในการ
ของครู -อาจารย์ และ
ประเมินผล
่
บริ การทางวิชาการ
ศักยภาพของหนวยใน
3. ทําข้อตกลงความ
่ อกบหนวยที
ั ่ *มี
3. ควรตั+ งงบประมาณ การบริ การทางวิชาการ รวมมื
่ ต+ งั งบประมาณ การทํางานรวมกน
่ ั
ไว้สาํ หรับการบริ การ 3. ไมได้
สังคม
ไว้เป็ นการเฉพาะในการ ในพื+นที*ใกล้เคียง
บริ การทางสังคม
4. ฝึ กทบทวนความรู ้
ความชํานาญของครู อาจารย์
5. จัดทําโครงการ
่
ลวงหน้
าเพื*อขอ
งบประมาณ
6. ฝึ กอบรมหรื อบริ การ
ทางวิชาการให้แก่
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

ตัวบ่ งชี/
ความสํ าเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผ้รู ับผิด
ชอบ

1 ต.ค.51 –
1. มีแผน/
30 ก.ย.52
โครงการใน
การบริ การ
สังคม
2. บุคลากร
สามารถทําการ
็ อมูลเพื*อ
เกบข้
นํามาประเมิน
ผลได้
3. มีกิจกรรม
บริ การทาง
วิชาการให้แก่
บุคลากรใน ตร.
่ อย 30
อยางน้
ิ
กจกรรม
4. มีกิจกรรม
บริ การทาง
วิชาการให้แก่
บุคคลภายนอก

ฝ่ าย
ปกครอง
และการ
ฝึ ก

บุคลากรใน ตร.
่ อย 13 กจกรรม
ิ
อยางน้
7. ฝึ กอบรมหรื อ
บริ การทางวิชาการ
ให้แก่ ประชาชน
หรื อบุคคลภายนอก
่ อย 30
ตร. อยางน้
ิ
กจกรรม

่ อย 30
อยางน้
ิ
กจกรรม
ิ
5. ทุกกจกรรม
ให้มีการ
ประเมินผล

มาตรฐานที+ 4 ด้ านการทํานบํุ ารงศิ
ุ ลปะและวัฒนธรรม
จดแข็
ุ ง
่
่ อรวมใจจากครู
่
1. ศฝร.ภ.8 มีความตระหนักและให้ความสําคัญตอการทํ
านุบาํ รุ งศิลปะ และวัฒนธรรมและได้รับความรวมมื
อาจารย์ และนักเรี ยนเข้า
่ ิ
่ มที*
รวมกจกรรมอยางเต็
ิ
่
่ งเทศกมหาชาติ
์
่
2. มีการจัดกจกรรม
/โครงการในการอนุรักษ์ สร้างเสริ มเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรม เชนการรวมฟั
การแสดงความจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์
ํ
่ ๆ ไว้ในแผน และมีการปลูกฝังในการประชุม
3. ศฝร.ภ.8 ให้ความสําคัญในเรื* องการปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร โดยการกาหนดโครงกา
รตาง
่ นรู ปธรรม
4. มีการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานอยางเป็
จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
่ ดาํ เนินการเป็ นระบบอยางเป็
่ นรู ปธรรมเทาที
่ *ควร เนื*องจากอยูใ่ นขั+ นการพัฒนา
1. ไมได้
ิ
่ มพัฒนาและทํานุบาํ รุ งศิลปวัฒนธรรม สวนใหญใช้
่
่ งบประมาณปกติในการสนับสนุน
2. ไมมี่ งบประมาณเฉพาะที*ใช้สนับสนุนกจกรรมด้
านการสงเสริ
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
่ นระบบและเป็ นรู ปธรรม
1. ควรมีการวางแผนดําเนินการในการทํานุศิลปะและวัฒนธรรมอยางเป็
ํ
2. ควรมีการกาหนดแผน
/โครงการไว้ให้ชดั เจน เพื*อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
่
3. พัฒนาบุคลากรในเรื* องการประเมินผลให้ดียง*ิ ขึ+ น และครอบคลุมบุคลากรของหนวย

ตารางที+ 12 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

1. ควรมีการวางแผน
ดําเนินการในการทํานุ
ศิลปะและวัฒนธรรม
่ นระบบและ
อยางเป็
เป็ นรู ปธรรม
ํ
2. ควรมีการกาหนด
แผน/โครงการไว้ให้
ชัดเจน เพื*อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณ
3. พัฒนาบุคลากรใน
เรื* องการประเมินผลให้
ดียง*ิ ขึ+ น และ
ครอบคลุมบุคลากร
่
ของหนวย

่ ดาํ เนินการเป็ น
1. ไมได้
่ นรู ปธรรม
ระบบอยางเป็
่ *ควร เนื*องจากอยู่
เทาที
ในขั+ นการพัฒนา
2. ไมมี่ งบประมาณ
เฉพาะที*ใช้สนับสนุน
ิ
กจกรรมด้
านการ
่ มพัฒนาและทํานุ
สงเสริ
บํารุ งศิลปวัฒนธรรม
่
่
สวนใหญใช้
งบประมาณปกติในการ
สนับสนุน

แนวทางการแก้ ไข
ปรับปรงุ/แผน
ปรับปรงุ
ํ
1. กาหนดเป็
นแผน/
โครงการ ไว้ใน
แผนปฏิบตั ิราชการ
ประจําปี
2. ให้ความรู ้ดา้ นการ
ประเมินผลโครงการ
แกบุ่ คลากรภายใน
่
หนวย
3. เขียนโครงการเพื*อ
ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ
4. ติดตามผลการ
ดําเนินงานเป็ นระยะ

ตัวบ่ งชี/
ความสํ าเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผ้รู ับผิด
ชอบ

1. มีโครงการ 1 ต.ค.51 - ทุกฝ่ ายใน
ํ
กาหนดไว้
ใน 30 ก.ย.52 ศฝร.ภ.8
แผนฯ
2. มีการติดตาม
ประเมินผล
โครงการ
3. มี
งบประมาณใน
การทํานุบาํ รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

มาตรฐานที+ 5 ด้ านการพัฒนาองค์ การและบคลากร
ุ
จดแข็
ุ ง
1.
2.
3.
4.

ํ
มีการกาหนดยุ
ทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการตํารวจไว้ในแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
่ ๆ มาศึกษา และดําเนินการปรับปรุ งเพื*อให้หนวยเป็
่ นองค์การแหงการเรี
่
่ จริ ง
บุคลากรได้นาํ จุดที*ควรพัฒนา จากการประเมินครั+ งกอน
ยนรู ้อยางแท้
่ มให้บุคลากรทุก ๆ สายงานได้มีการฝึ กอบรมเพื*อพัฒนาตนเองอยางตอเนื
่ ่ * อง
มีการสงเสริ
มีโครงการในการจัดระบบฐานข้อมูลของข้าราชการตํารวจและนักเรี ยนเพื*อใช้เป็ นฐานข้อมูลในการบริ หารงานและจัดการเรี ยนการสอน และมีการ
่ ่ ่ *อง
พัฒนาหนวยอยางตอเนื

จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
่ มให้ขา้ ราชการในหนวยมี
่ ความรู ้ในเรื* องการจัดการความรู ้ที*
1. ควรเพิม* พูนความรู ้และสงเสริ
่ นองค์กรแหงการเรี
่
่ จริ ง
มีอยูใ่ ห้เป็ นระบบและเป็ นรู ปธรรม เพื*อให้หนวยเป็
ยนรู ้อยางแท้
2. ขาดงบประมาณในการดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลให้มีความสมบูรณ์
่
่ จะเป็ นการพัฒนาภายในหนวย
่
3. การพัฒนาบุคลากรสายงานสนับสนุนสวนใหญ
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
1. ควรสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดระบบฐานข้อมูลทุก ๆ ด้าน
่ มให้บุคลากรฝึ กอบรมเพิ*มเติมความรู ้ในด้านการจัดทําระบบฐานข้อมูล
2. ควรสงเสริ
่ มให้บุคลากรทุกสายงานมีการศึกษาอบรมจากภายนอกหนวยและสงเสริ
่
่ มให้หา
3. ควรสงเสริ
วิชาความรู ้ เพื*อพัฒนาตนเองตลอดเวลา

ตารางที+ 13 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
แนวทางการแก้ ไข
ปรับปรงุ/แผน
ปรับปรงุ
1. ควรสนับสนุน
1. ควรเพิม* พูนความรู ้ 1. จัดทําโครงการ
่ มให้
งบประมาณในการ
และสงเสริ
เพื*อพัฒนาระบบ
่
่
ดําเนินการจัดระบบ ข้าราชการในหนวยมี
ฐานข้อมูลของหนวย
ฐานข้อมูลทุก ๆ ด้าน ความรู ้ในเรื* องการจัดการ ให้มีความสมบูรณ์
่ มให้
2. ควรสงเสริ
ความรู ้ที*มีอยูใ่ ห้เป็ น
มากยิง* ขึ+ น
่ คลากรไป
บุคลากรฝึ กอบรม
ระบบและเป็ นรู ปธรรม 2. จัดสงบุ
่ นองค์กร อบรมในการจัดการ
เพิ*มเติมความรู ้ในด้าน เพื*อให้หนวยเป็
่
่
่ กต้อง
การจัดทําระบบ
แหงการเรี
ยนรู ้อยาง
ความรู ้อยางถู
ฐานข้อมูล
แท้จริ ง
และเป็ นระบบ
่ มให้
3. ควรสงเสริ
2. ขาดงบประมาณใน 3. ดําเนินการให้
บุคลากรทุกสายงานมี การดําเนินการจัดทํา
ความรู ้แกบุ่ คลากร
่ ความรู ้
การศึกษาอบรมจาก ระบบฐานข้อมูลให้มี
ในหนวยมี
่
ภายนอกหนวยและ
ความสมบูรณ์
เรื* องการจัดการ
่ มให้หา
่
สงเสริ
3. การพัฒนาบุคลากร ความรู ้เพื*อให้หนวย
่
วิชาความรู ้เพื*อพัฒนา สายงานสนับสนุน
เป็ นองค์กรแหงการ
่
่ จะเป็ นการ
ตนเองตลอดเวลา
สวนใหญ
เรี ยนรู ้
่
พัฒนาภายในหนวย
4. ให้มีการติดตาม
และประเมินผล
โครงการให้เป็ น
รู ปธรรม
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

ตัวบ่ งชี/
ความสํ าเร็จ

ระยะเวลา ผ้รู ับผิดช
ดําเนินการ
อบ

1. ระบบ
1 ต.ค.51ฐานข้อมูลของ 30 ก.ย.52
่ ความ
หนวยมี
สมบูรณ์
2. มีการ
ประเมินผล
โครงการในทุก
โครงการ
3. กระบวนการ
จัดการความรู ้
่ นระบบ
อยางเป็
และเป็ น
รู ปธรรม

ทุกฝ่ ายใน
ศฝร.ภ.8

มาตรฐานที+ 6 มาตรฐานด้ านหลักสตรและการศึ
กษาอบรม
ู
จดแข็
ุ ง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ั ว* ประเทศ
ใช้หลักสู ตรที*เป็ นมาตรฐานในการฝึ กอบรมเหมือนกนทั
ครู -อาจารย์ มีความรู ้ ความสามารถ ความเชี*ยวชาญในด้านการสอน
มีระบบการสรรหาและคัดเลือกครู – อาจารย์ ทั+ งภายนอกและภายใน
่
มีการสัมมนาเพื*อจัดทําแผนการสอนและพัฒนาปรับปรุ งให้ทนั สมัยจากสวนกลาง
เพื*อให้
การเรี ยนการสอนเป็ นไปในแนวทางเดียวกนั
ั ศ้ ึกษา
มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนเพื*อเพิ*มทักษะตามลักษณะงานในพื+นที*ให้กบผู
อบรม
่ ดการฝึ กอบรม เพื*อให้มีความเข้าใจและปฏิบตั ิหน้าที*ดา้ น
มีการสัมมนาครู /อาจารย์ กอนเปิ
การเรี ยนการสอนได้ถูกต้อง และเป็ นแนวทางเดียวกนั
่ ศ้ ึกษาอบรม
มีกิจกรรม/โครงการที*เน้นภาคปฏิบตั ิในการสร้างเสริ มคุณธรรมจริ ยธรรมตอผู
ั ศ้ ึกษาอบรม
มีนโยบายให้ครู /อาจารย์ปลูกฝังคุณธรรม จริ ยธรรม ให้กบผู
มีระบบการเรี ยนการสอนที*เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ

จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
่ ๆ ที*ใช้ในการเรี ยนการสอน เชน่ สื* อ ระบบสารสนเทศ โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์เครื* องชวยฝึ
่ กมีไม่
1. งบประมาณในการจัดหาทรัพยากรตาง
เพียงพอ
่ ่ ส่ งเสริ มพัฒนาครู /อาจารย์ รวมทั+งการบํารุ งขวัญกาลั
ํ งใจในการปฏิบตั ิงานด้านการเรี ยนการสอนเทาที
่ *ควร
2. หนวยไมได้
่ มบุคลากรให้มีการพัฒนาตนเองอยางเป็
่ นระบบ
3. ขาดการสงเสริ
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
่ ๆ ที*ใช้ในการ
1. คณะผูบ้ ริ หารควรจัดทําแผนการจัดหางบประมาณ เพื*อจัดหาทรัพยากรตาง
่ ศ้ ึกษาอบรม
เรี ยนการสอน ที*มีประสิ ทธิภาพและเพียงพอตอผู

่ มพัฒนาครู /อาจารย์และบุคลากรด้านการศึกษาอยางตอเนื
่ ่ *องและจริ งจัง
2. สงเสริ
่ ประสิ ทธิภาพ
3. ควรจัดให้มีระบบการพัฒนาบุคลากรอยางมี
ตารางที+ 14 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

แนวทางการแก้ ไข
ปรับปรงุ/แผน
ปรับปรงุ
1. คณะผูบ้ ริ การควร 1. งบประมาณในการ
1. จัดทําโครงการ
่ ๆ ที* เพื*อขอรับการ
จัดทําแผนการจัดหา
จัดหาทรัพยากรตาง
งบประมาณ เพื*อจัดหา ใช้ในการเรี ยนการสอน สนับสนุนสื* อการ
่ ๆ ที*ใช้ เชน่ สื* อ ระบบ
ทรัพยากรตาง
เรี ยนการสอน
ในการเรี ยนการสอน สารสนเทศ
2. ฝึ กอบรมให้
่ มให้
ที*มีประสิ ทธิภาพและ โสตทัศนูปกรณ์
ความรู ้/ สงเสริ
่ ศ้ ึกษา
่ กมี บุคลากรพัฒนา
เพียงพอตอผู
อุปกรณ์เครื* องชวยฝึ
่ ยงพอ
อบรม
ไมเพี
ความรู ้ดา้ นการ
่ มพัฒนาครู / 2. หนวยไม
่ ไ่ ด้ส่ งเสริ ม ประเมินผล
2. สงเสริ
่ มให้ครู
อาจารย์และบุคลากร พัฒนาครู /อาจารย์
3. สงเสริ
่
ด้านการศึกษาอยาง
รวมทั+ งการบํารุ งขวัญ
อาจารย์มีการพัฒนา
่ *องและจริ งจัง
ํ งใจในการปฏิบตั ิงาน ตัวเองตลอดเวลา
ตอเนื
กาลั
่ มให้เข้า
3. ควรจัดให้มีระบบ ด้านการเรี ยนการสอน
และสงเสริ
่ *ควร
การพัฒนาบุคลากร
เทาที
รับการอบรมใน
่ ประสิ ทธิภาพ 3. ขาดการสงเสริ
่ ม
่ ๆ
อยางมี
หลักสู ตรตาง
บุคลากรให้มีการพัฒนา
่ นระบบ
ตนเองอยางเป็

ตัวบ่ งชี/
ความสํ าเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1 ต.ค.511. มีสื*อการ
เรี ยนการสอนที* 30 ก.ย.52
ทันสมัยเพิ*มขึ+ น
2. มีการติดตาม
และประเมินผล
ทุกโครงการ
3.ครู อาจารย์
ได้รับการ
พัฒนาทุกคน

ผ้รู ับผิด
ชอบ
ฝ่ าย
บริ การ
การศึกษา

มาตรฐานที+ 7 มาตรฐานด้ านระบบการประกันคณภาพภายใน
ุ
จดแข็
ุ ง
่
้ ม* เติม (ฉ.2) พ.ศ. 2545 เป็ นมาตรการหลัก
1. มี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ
ั ณภาพการศึกษา
ในการดําเนินการประกนคุ
ั ณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8
2. มีคณะกรรมการดําเนินงานประกนคุ
่ ความตระหนักและให้ความรวมมื
่ อในการดําเนินงานประกนคุ
ั ณภาพการศึกษาเป็ นอยางดี
่
3. ผูบ้ ริ หารและบุคลากรในหนวยมี
ั ณภาพภายใน ศฝร.ภ.8 เพื*อตรวจประเมินการประกนคุ
ั ณภาพการศึกษาภายในหนวย
่
4. มีคณะกรรมการประกนคุ
จดที
ุ ค+ วรพัฒนา
ี* ั * องการประกนคุ
ั ณภาพทางการศึกษา
1. บุคลากรบางส่ วนยังขาดความเข้าใจเกยวกบเรื
่
ั
ั ณภาพการศึกษา เพื*อจะได้ร่ วมกนั
2. บุคลากรในหนวยควรให้
ความสําคัญกบการประกนคุ
ั
ขับเคลื*อนและนํามาบูรณาการกบภารงานให้
เป็ นไปในแนวทางเดียวกนั
ข้ อเสนอแนะเพือ+ การพัฒนา
่ ความรู ้ความเข้าใจเกยวกบเรื
ี* ั * องการประกนคุ
ั ณภาพ
1. ควรจัดอบรมให้บุคลากรทุกคนในหนวยมี
่ ่ *อง
การศึกษาอยางตอเนื
ั ณภาพการศึกษาภายในอยางน้
่ อย
2. บช.ศ. ควรจัดการสัมมนาและจัดทําคูม่ ือการประกนคุ
ปี ละ 1 ครั+ ง

ตารางที+ 15 แผนพัฒนาปรับปรงในปี
ุ งบประมาณต่ อไป
ข้ อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จดที
ุ ค+ วรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

1. ควรจัดอบรมให้
บุคลากรทุกคนใน
่ ความรู ้ความ
หนวยมี
ี* ั * องการ
เข้าใจเกยวกบเรื
ั ณภาพ
ประกนคุ
่ ่ *อง
การศึกษาอยางตอเนื
2. บช.ศ. ควรจัดการ
สัมมนาและจัดทําคู่มือ
ั ณภาพ
การประกนคุ
การศึกษาภายใน
่ อยปี ละ 1 ครั+ ง
อยางน้

่ ง
1. บุคลากรบางสวนยั
ี* ั
ขาดความเข้าใจเกยวกบ
ั ณภาพ
เรื* องการประกนคุ
ทางการศึกษา
่
2. บุคลากรในหนวยควร
ั
ให้ความสําคัญกบการ
ั ณภาพการศึกษา
ประกนคุ
เพื*อจะได้ร่ วมกนั
ขับเคลื*อนและนํามา
ั
บูรณาการกบภารงานให้
เป็ นไปในแนวทาง
เดียวกนั

แนวทางการแก้ ไข
ปรับปรงุ/แผน
ปรับปรงุ
่ ั นย์
1. รวมกบศู
ฝึ กอบรมอื*น ๆ ทัว*
ประเทศผลักดันให้มี
การปรับปรุ ง
มาตรฐานการศึกษา
่ + ให้
และตัวบงชี
เหมาะสมการการจัด
การศึกษาที*เป็ น
ลักษณะการศึกษา
เฉพาะทาง
2. พัฒนาระบบ
กลไกการประกนั
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.8 ให้
ดียง*ิ ขึ+ น
3. จัดให้มีระบบ
กลไกในการให้
ความรู ้และทักษะ
ด้านการประกนั

ตัวบ่ งชี/
ความสํ าเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

1. ข้าราชการ 1 ต.ค.51ตํารวจภายใน 30 ก.ย.52
่ ความรู ้
หนวยมี
เข้าใจในการ
ั ณภาพ
ประกนคุ
การศึกษา
2. มาตรฐาน
่ + มี
และตัวบงชี
การพัฒนา
ปรับปรุ ง
เปลี*ยนแปลง
เหมาะสมกบั
ลักษณะการ
จัดการศึกษา
มากขึ+ น
3. มีระบบ
กลไกในการให้
ความรู ้และ
ทักษะด้าน

ผ้รู ับผิด
ชอบ
ผูบ้ ริ หาร

ั ณภาพ
คุณภาพการศึกษาแก่ ประกนคุ
่
การศึกษาแก่
บุคลากรของหนวย
่ นรู ปธรรม
อยางเป็
บุคลากรของ
่ ่ น
หนวยอยางเป็
รู ปธรรม

เอกสารหมายเลข 5

การประเมินคณภาพภายนอกเ
พือ+ การรับรองมาตรฐานการศึกษา
ุ
แบบบันทึกข้ อมลหน่
ู วยฝึ กอบรม (Common data set)
หน่ วยฝึ กอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
รายการข้ อมลู
ข้ อมลทั
ู ว+ ไป
1. จํานวนผู้บริหาร
1.1 ผกก.
1.2 รอง ผกก.
2. จํานวนครู /อาจารย์ท/งั หมด
่ /อาจารย์
2.1 บุคลากรที*ดาํ รงตําแหนงครู
2.2 บุคลากรที*ทาํ หน้าที*ฝ่ายปกครอง/ครู ฝึก
3. คณวฒิ
ุ ุ ทางการศึกษาของครู /อาจารย์ท/งั หมด
่ ญญาตรี
3.1 ระดับตํ*ากวาปริ
3.2 ระดับปริ ญญาตรี
3.3 ระดับปริ ญญาโท

ปี ทีป+ ระเมิน
ครั/งแรก
พ.ศ.2546

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2551

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2552

คน
คน

1
2

1
2

1
2

คน
คน

8
15

6
32

6
28

คน
คน
คน

5
3

17
15
6

67
67
14

หน่ วยนับ

รายการข้ อมลู
3.4 ระดับปริ ญญาเอก
3.5 อื*น ๆ
4. จํานวนอาจารย์พเิ ศษ
4.1 ภายใน
4.2 ภายนอก
5. จํานวนบคลากรสายสนั
บสนนุ
ุ
6. จํานวนผู้เข้ ารับการอบรมทั/งหมด
6.1 หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ
6.2 หลักสู ตรการอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุหรื อ
โอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนและพลตํารวจ
6.3 หลักสู ตรผูช้ ่วยงานสอบสวน
ํ งพล
6.4 หลักสู ตรงานธุรการและกาลั
6.5 หลักสู ตรการสื บสวน
6.6 หลักสู ตรการจราจร
ั
6.7 หลักสู ตรการป้ องกนปราบปราม
อาชญากรรม
6.8 หลักสู ตรสารวัตร
๊ + าตา
6.9 หลักสู ตรแกสนํ
6.10 หลักสู ตรการยิงปื น
6.11 หลักสู ตรการฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจที*มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
่ + งเป็ นนายตํารวจชั+ นสัญญาบัตร (กอน.)
เพื*อบรรจุแตงตั
7. รายรับ
่ น
7.1 จากงบประมาณแผนดิ
่ *นๆ
7.2 จากแหลงอื

คน
คน

ปี ทีป+ ระเมิน
ครั/งแรก
พ.ศ.2546
-

คน
คน
คน

76
63
68

30
100

104
48
138

คน

91

-

-

คน

115

203

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

120
120
120
115
-

100
100
100
100
100
-

100
100
100
100
100
157
90
843

คน

-

321

-

บาท
บาท

40,136,238.51
39,470,561.51
665,677.00

48,157,937.91
48,157,937.91
-

48,380,143.43
-

หน่ วยนับ

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2551

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2552

-

-

รายการข้ อมลู
8. รายจ่ าย
8.1 เงินเดือน
8.2 งบพัฒนาบุคลากร
8.3 งบสนับสนุนการวิจยั และพัฒนานวัตกรรม
8.3.1 จากภายในสถาบัน
8.3.2 จากภายนอกสถาบัน
8.4 งบประมาณในการบริ การวิชาการ
8.5 งบประมาณวัสดุฝึก
ิ
8.6 งบประมาณสนับสนุนกจกรรม
ผูเ้ ข้ารับการอบรม
่
8.7 คาสาธารณู
ปโภค
่ จายอื
่ *นๆ
8.8 คาใช้
่ าง
8.9 ครุ ภณั ฑ์ ที*ดิน และสิ* งกอสร้
่ * อมราคา
- คาเสื
9. จํานวนผ้สู ํ าเร็จการอบรม
9.1 หลักสู ตรนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ
9.2 หลักสู ตรการอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุหรื อ
โอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนและพลตํารวจ
9.3 หลักสู ตรผูช้ ่วยงานสอบสวน
ํ งพล
9.4 หลักสู ตรงานธุรการและกาลั
9.5 หลักสู ตรการสื บสวน
9.6 หลักสู ตรการจราจร
ั
9.7 หลักสู ตรการป้ องกนปราบปรามอาชญากรรม
9.8 หลักสู ตรสารวัตร

หน่ วยนับ

ปี ทีป+ ระเมิน
ครั/งแรก
พ.ศ.2546

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2551
34,876,417.91
121,964.00

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2552

บาท
บาท

31,535,707.01
1,448,220.00

32,405,560.00
241,907.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

370,828.00
43,094.00
4,573,522.58
2,164,866.92
-

20,330.00
5,475,170.00
1,657,012.64
176,069,287.24
66,989,631.91

733,200.00
450,000.00
1,872,283.00
12,223,193.43
454,000.00
6,319,193.71

คน

91

-

-

คน

115

203

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน

120
120
120
115
-

100
100
100
100
100
-

100
100
100
97
99
157

รายการข้ อมลู
๊ + าตา
9.9 หลักสู ตรแกสนํ
9.10 หลักสู ตรการยิงปื น
9.11 หลักสู ตรการฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจที*มีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี
่ + งเป็ นนายตํารวจชั+ นสัญญาบัตร (กอน.)
เพื*อบรรจุแตงตั
10. จํานวนนักเรียนนายสิ บตํารวจ
ทีส+ อบผ่านเกณฑ์ ข้อสอบกลาง
11. ผลสั มฤทธิ_ทางการเรียน
11.1 จํานวนนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ
่ อยละ 80 ขึ+ นไป
ที*มีผลการสอบผานร้
11.2 จํานวนนักเรี ยนนายสิ บตํารวจแรกเข้า ของรุ่ นที*สาํ เร็ จ
การศึกษาอบรม
12. การจัดการเรียนการสอน
12.1 จํานวนครู /อาจารย์ประจําที*บรรจุตาม
่
่มวิชา...
เลขที*ตาํ แหนงแยกตามกลุ
12.1.1 กฎหมาย
ั
12.1.2 ป้ องกนปราบปราม
12.1.3 บริ หารงานตํารวจ
12.1.4 สื บสวน
12.1.5 จราจร
12.1.6 ทัว* ไป
12.1.7 พลศึกษา
12.2 จํานวนครั+ งที*สถานศึกษาเชิญผูเ้ ชี*ยวชาญ/ผูท้ รงคุณวุฒิจาก ภาค
ิ อภูมิปัญญาท้องถิ*น มาบรรยายไมน้่ อยกวา่ 2 ชัว* โมง
ธุรกจหรื

คน

ปี ทีป+ ระเมิน
ครั/งแรก
พ.ศ.2546
-

คน

127

หน่ วยนับ
คน

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2551

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2552

321

90
843
-

-

-

คน
คน

100
100

-

-

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ครั+ ง

3
2
3
2
-

1
1
3
1
-

1
1
3
1
3

รายการข้ อมลู
่ ณภาพการ
12.3 ระดับความพึงพอใจของนักเรี ยนนายสิ บตํารวจตอคุ
สอนของครู /อาจารย์
ิ
12.4 จํานวนกจกรรม
/โครงการพัฒนานักเรี ยนนายสิ บตํารวจ
13. นวัตกรรมและการสร้ างองค์ ความร้ ูของครู /อาจารย์และ
ผ้เู ข้ าร่ วมการอบรม
จํานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ* งประดิษฐ์ งานวิจัยที*เป็ นการพัฒนา
องค์ความรู ้ งานวิจยั ปฏิบตั ิการของอาจารย์และนักศึกษา และ
งานวิจยั เพื*อพัฒนาการเรี ยนรู ้ของผูเ้ รี ยน
14. การบริการทางวิชาการ
ิ
จํานวนกจกรรม
/โครงการที*ให้บริ การทางวิชาการที*ตอบสนองตอ่
ชุมชนและสังคม
15. การบริหารและการจัดการ
15.1 จํานวนครู /อาจารย์ที*ได้รับการพัฒนา (20 ชัว* โมง/คน/ปี )
ั
15.2 จํานวนโครงการที*สอดคล้องกบแผนยุ
ทธศาสตร์

5 ระดับ

ปี ทีป+ ระเมิน
ครั/งแรก
พ.ศ.2546
-

คน

26

-

ชิ+น

-

13

ิ
กจกรรม
/
โครงการ

8

60

คน
โครงการ

-

6
38

หน่ วยนับ

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2551

ปี งบประมาณ
พ.ศ.2552

4.244

-

ผนวกประกอบการตรวจสอบและการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่ งชี/
มาตรฐานที+ 1 ด้ านคณภาพ
ของผ้ศู ึกษาอบรม
ุ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 1.1.1
เอกสารหมายเลข 1.1.2
เอกสารหมายเลข 1.1.3
เอกสารหมายเลข 1.1.4
เอกสารหมายเลข 1.1.5
เอกสารหมายเลข 1.1.6
เอกสารหมายเลข 1.1.7
เอกสารหมายเลข 1.2.1

2.

เอกสารหมายเลข 1.2.2

3.
4.

เอกสารหมายเลข 1.2.3
เอกสารหมายเลข 1.2.4

5.
6.

เอกสารหมายเลข 1.2.5
เอกสารหมายเลข 1.2.6

7.
8.
1.
2.

เอกสารหมายเลข 1.2.7
เอกสารหมายเลข 1.2.8
เอกสารหมายเลข 1.3.1
เอกสารหมายเลข 1.3.2

หลักฐาน
- วิสัยทัศน์ พันธกจิ ของ ศฝร.ภ.8 ประจําปี 2552
- หนังสื อ ธุรการฯ ลง 23 ต.ค.2551 เรื* อง ขอเชิญประชุม
- รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
- แผนปฏิบตั ิราชการ ศฝร.ภ.8 ปี 2552
- เว็บไซด์ ศฝร.ภ.8
่ บประชาสัมพันธ์ ศฝร.ภ.8
- แผนพั
- โปสเตอร์เผยแพร่ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิ ธาน
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 363/2551 ลง 17 ก.ย.2551 เรื* อง แตงตั
คณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการของ ศฝร.ภ.8
- หนังสื อ ธุรการฯ ที* 0024.021/119 ลง 19 ก.ย.2551 เรื* อง สง่
สําเนาคําสั*ง ศฝร.ภ.8
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 23 ต.ค.2551 เรื* อง ขอเชิญประชุม
- รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบตั ิราชการ
ศฝร.ภ.8 (ทบทวนแผนฯ)
- แผนประจําปี 2552
- หนังสื อ ธุรการฯ ที* 0024.021/149 ลง 28 พ.ย.2551 เรื* อง สง่
สําเนาแผนปฏิบตั ิราชการประจําปี
- คํารับรองการปฏิบตั ิราชการ ศฝร.ภ.8 ปี 2552
- แผนการปฏิบตั ิราชการของตํารวจภูธรภาค 8
- แบบสอบถามประชาชน
่
- แบบสอบถามผูบ้ งั คับบัญชา/เพื*อนรวมงานของผู
ส้ าํ เร็ จการ

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
1.1

่ +
ตัวบงชี
1.2

่ +
ตัวบงชี
1.3

3.

เอกสารหมายเลข 1.3.3

4.
5.

เอกสารหมายเลข 1.3.4
เอกสารหมายเลข 1.3.5

ลําดับ
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 1.4.1

2.
1.
2.
3.

เอกสารหมายเลข 1.4.2
เอกสารหมายเลข 1.5.1
เอกสารหมายเลข 1.5.2
เอกสารหมายเลข 1.5.3

4.
5.

เอกสารหมายเลข 1.5.4
เอกสารหมายเลข 1.5.5

6.
7.
8.

เอกสารหมายเลข 1.5.6
เอกสารหมายเลข 1.5.7
เอกสารหมายเลข 1.5.8

ฝึ กอบรม
- หนังสื อ ฝ่ ายบริ การการศึกษา ที* 0023.32/133 ลง 12 พ.ย.2552
เรื* อง ขออนุเคราะห์ตอบแบบประเมินผลการฝึ กอบรม
่
- ประเมินในสวนของปร
ะชาชน
่
- ผลการประเมินผูบ้ งั คับบัญชา/เพื*อนรวมงานของผู
ส้ าํ เร็ จการ
ฝึ กอบรม
หลักฐาน
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/353 ลง 4 มี.ค.2552 เรื* อง
รายงานผลการฝึ กอบรมหลักสู ตรการฝึ กอบรมข้าราชการ
ตํารวจ และบุคคลที*บรรจุหรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจ
ั
ชั+ นประทวน สายป้ องกนปราบปราม
ประจําปี 2551
- บัญชีคะแนน นอป.
- หนังสื อ ตร. ลง 25 ส.ค.2552
- รายงานการประชุม
- คําสั*ง ภ.8 ที* 366/2551 ลง 23 ก.ย.2551 เรื* อง ตั+งกองอํานวยการ
่ + งครู -อาจารย์ หลักสู ตรการฝึ กอบรม
ฝึ กอบรม และแตงตั
ข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุหรื อโอนมาเป็ นข้าราชการ
ั
ตํารวจชั+ นประทวนสายป้ องกนปราบปราม
ประจําปี 2551
- รายงานการประชุม
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 503/2551 ลง 17 ธ.ค.2551 เรื* อง แตงตั
อนุกรรมและเจ้าหน้าที*ดาํ เนินการสอบวัดผลภาควิชาการฯ
- แบบสอบถาม
- ประเมินผล
- รายงานการประชุม

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
1.4

่ +
ตัวบงชี
1.5

1.
2.

เอกสารหมายเลข 1.6.1
เอกสารหมายเลข 1.6.2

3.

เอกสารหมายเลข 1.6.3

- แบบสอบถาม
- หนังสื อ ฝ่ ายบริ การการศึกษา ที* 0023.32/133
ลง 12 พ.ย.2552 เรื* อง ขออนุเคราะห์ตอบแบบประเมินผลการ
ฝึ กอบรม
- ประเมินผูส้ าํ เร็ จการศึกษาอบรม

ตัวบ่งชี+
1.6

มาตรฐานที+ 2 ด้ านการวิจัย/งานสร้ างสรรค์
ลําดับ
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 2.1.1

2.
3.

เอกสารหมายเลข 2.1.2
เอกสารหมายเลข 2.1.3

4.
5.

เอกสารหมายเลข 2.1.4
เอกสารหมายเลข 2.1.5

6.

เอกสารหมายเลข 2.1.6

7.

เอกสารหมายเลข 2.1.7

8.

เอกสารหมายเลข 2.1.8

9.

เอกสารหมายเลข 2.1.9

หลักฐาน
- นวัตกรรมการฝึ กตัดสิ นใจใช้อาวุธในสถานการณ์จาํ ลอง โดย
พ.ต.ท.ชาญกจิ รุ่ งศรี ทอง
่ ก โดย พ.ต.ท.วิชาญ เครื อรัตน์
- นวัตกรรมเครื* องชวยฝึ
- งานวิจยั เรื* อง ประสิ ทธิภาพหลักสู ตร กอป. ประจําปี 2551
่
โดย ร.ต.อ.หญิง บุญณิ สา สงแสง
- คู่มือการฝึ กตํารวจ โดย พ.ต.ท.วิชาญ เครื อรัตน์
- คู่มือประกอบการสอนวิชา กฎหมายอาญา โดย ร.ต.อ.หญิง
่
บุญณิ สา สงแสง
- บทความทางวิชาการ เรื* อง การประยุกต์ใช้ระบบ GPS ในงาน
ตํารวจ โดย ร.ต.อ.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์
่ “วิธีการป้ องกนั
- บทความทางวิชาการ เรื* อง กล้องแบบถาย
และเฝ้ าระวัง” โดย ร.ต.อ.วัฒนพงศ์ พรหมจันทร์
่
- บทความทางวิชาการ เรื* อง เทคนิคการรางหนั
งสื อราชการ
โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ บํารุ ง
- บทความทางวิชาการ เรื* อง บุคลิกภาพที*ดีของข้าราชการ
ตํารวจ โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ บํารุ ง

หมายเหตุ
ตัวบ่ งชี/ 2.1

10.
11.
12.
13.
14.
15.

่
โดย
เอกสารหมายเลข 2.1.10 - บทความทางวิชาการ เรื* อง จิตสํานึกตอสาธารณะ
พ.ต.ท.ประสิ ทธิq สุ ขขวัญ
ั
ารงชีวิต โดย
เอกสารหมายเลข 2.1.11 - บทความทางวิชาการ เรื* อง สมาธิกบการดํ
พ.ต.ท.ประสิ ทธิq สุ ขขวัญ
ั
่
ส่ วนรวมของ
เอกสารหมายเลข 2.1.12 - บทความทางวิชาการ เรื* อง ตํารวจกบการมี
ประชาชน โดย พ.ต.ต.วิโรจน์ บํารุ ง
เอกสารหมายเลข 2.1.13 - บทความทางวิชาการ เรื* อง การดักฟังโทรศัพท์ โดย
พ.ต.ท.วิชาญ เครื อรัตน์
เอกสารหมายเลข 2.1.14 - บทความทางวิชาการ เรื* อง สิ ทธิของผูส้ ู งอายุ โดย
พ.ต.ท.วิชาญ เครื อรัตน์
ั ณภาพการศึกษาของ
เอกสารหมายเลข 2.1.15 - บทความทางวิชาการ เรื* อง การประกนคุ
่
ศฝร.ภ.8 โดย ร.ต.อ.หญิง บุญณิ สา สงแสง

ลําดับ
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 2.2.1

2.
3.
4.
5.
6.
7.

เอกสารหมายเลข 2.2.2
เอกสารหมายเลข 2.2.3
เอกสารหมายเลข 2.2.4
เอกสารหมายเลข 2.2.5
เอกสารหมายเลข 2.2.6
เอกสารหมายเลข 2.2.7

8.

เอกสารหมายเลข 2.2.8

หลักฐาน
่
- ขออนุมตั ิแจกจายบทความทางวิ
ชาการ คู่มือประกอบการ
เรี ยนการสอน
- นวัตกรรมการฝึ กตัดสิ นใจใช้อาวุธในสถานการณ์จาํ ลอง
่ ก
- นวัตกรรมเครื* องชวยฝึ
- งานวิจยั เรื* อง ประสิ ทธิภาพหลักสู ตร กอป. ประจําปี 2551
- คู่มือการฝึ กตํารวจ
- คู่มือประกอบการสอนวิชา กฎหมายอาญา
- บทความทางวิชาการ เรื* อง การประยุกต์ใช้ระบบ GPS ในงาน
ตํารวจ
่ “วิธีการป้ องกนั
- บทความทางวิชาการ เรื* อง กล้องแบบถาย

หมายเหตุ

9.
10.

เอกสารหมายเลข 2.2.9
เอกสารหมายเลข 2.2.10

11.
12.
13.

เอกสารหมายเลข 2.2.11
เอกสารหมายเลข 2.2.12
เอกสารหมายเลข 2.2.13

14.
15.
16.

เอกสารหมายเลข 2.2.14
เอกสารหมายเลข 2.2.15
เอกสารหมายเลข 2.2.3

1.

เอกสารหมายเลข 2.3.1

และเฝ้ าระวัง”
่
- บทความทางวิชาการ เรื* อง เทคนิคการรางหนั
งสื อราชการ
- บทความทางวิชาการ เรื* อง บุคลิกภาพที*ดีของข้าราชการ
ตํารวจ
่
- บทความทางวิชาการ เรื* อง จิตสํานึกตอสาธารณะ
ั
- บทความทางวิชาการ เรื* อง สมาธิกบการดํ
ารงชีวิต
ั
่
- บทความทางวิชาการ เรื* อง ตํารวจกบการมี
ส่ วนรวมของ
ประชาชน
- บทความทางวิชาการ เรื* อง การดักฟังโทรศัพท์
- บทความทางวิชาการ เรื* อง สิ ทธิของผูส้ ู งอายุ
ั ณภาพการศึกษาของ
- บทความทางวิชาการ เรื* อง การประกนคุ
ศฝร.ภ.8
่ จายในการจั
่
- คาใช้
ดทําบทความทางวิชาการ, คูม่ ือ
ประกอบการเรี ยนการสอน, นวัตกรรม และงานวิจยั

มาตรฐานที+ 3 ด้ านการบริการวิชาการ
ลําดับ
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 3.1.1

2.

เอกสารหมายเลข 3.1.2

หลักฐาน
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 63/2552 ลง 10 ก.พ.2552 เรื* อง ตั+งกอง
อํานวยการฝึ กอบรม และมอบหมายหน้าที*ครู -อาจารย์ การ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรชัยยะขั+ นพื+นฐาน (ภาคสนาม) ของ
หลักสู ตรการฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุ
หรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนสายป้ องกนั
ปราบปราม ประจําปี 2551
๊ + าตา
- โครงการฝึ กอบรมการใช้และวิธีการยิงแกสนํ

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
3.1

3.

เอกสารหมายเลข 3.1.3

4.

เอกสารหมายเลข 3.1.4

5.

เอกสารหมายเลข 3.1.5

6.

เอกสารหมายเลข 3.1.6

7.

เอกสารหมายเลข 3.1.7

8.

เอกสารหมายเลข 3.1.8

9.

เอกสารหมายเลข 3.1.9

- มอบหมายหน้าที*ในการฝึ กอบรมหลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้
๊ + าตา ประจําปี 2552
และวิธีการยิงแกสนํ
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/236 ลง 24 ก.พ.2552 เรื* อง
รายงานผลการฝึ กอบรมหลักสู ตรอบรมการใช้และวิธีการยิง
๊ + าตา ประจําปี 2552 (ครั+ งที* 2)
แกสนํ
- คําสั*ง ภ.8 ที* 17/2552 ลง 8 ม.ค.2552 เรื* อง ตั+งกองอํานวยการ
่ + งครู -อาจารย์ หลักสู ตรฝึ กอบรมการใช้
ฝึ กอบรม และแตงตั
๊ + าตา ประจําปี 2552 ของ ภ.8
และวิธีการยิงแกสนํ
- โครงการฝึ กอบรมเพื*อพัฒนาการยิงปื นของข้าราชการตํารวจ
่
ในสํานักงานตํารวจแหงชาติ
- คําสั*ง ภ.8 ที* 89/2552 ลง 2 มี.ค.2552 เรื* อง ตั+งกองอํานวยการ
่ + งอาจารย์-ครู หลักสู ตรผูช้ ่วยงานสอบสวน
ฝึ กอบรมและแตงตั
เพื*อพัฒนาข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน ประจําปี 2552
ศฝร.ภ.8
- คําสั*ง ภ.8 ที* 182/2552 ลง 16 เม.ย.2552 เรื* อง ตั+งกอง
่ + งอาจารย์และครู ผสู ้ อนหลักสู ตร
อํานวยการฝึ กอบรมและแตงตั
สารวัตร รุ่ นที* 98 ประจําปี งบประมาณ 2552
่ *สุด ที* ภก 0029.01(นผ.)/
- หนังสื อ ผบก.ภ.จว.ภูเกต็ ดวนที
1473 ลง 29 เม.ย.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนวิทยากรฝึ กควบคุม
ฝูงชน

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
10. เอกสารหมายเลข 3.1.10 - หนังสื อ ภ.จว.สุ ราษฏร์ธานี ที* สฏ 0029.01(นผ)/2434 ลง 1
่ วข้าราชการตํารวจกลับต้นสังกดั
พ.ค.2552 เรื* อง ขอสงตั
11. เอกสารหมายเลข 3.1.11 - หนังสื อ สภ.เมืองสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0129(ป.)/81 เรื* อง ขอ
สนับสนุนครู ฝึก
12. เอกสารหมายเลข 3.1.12 - หนังสื อ ธุ รการฯ ศฝร.ภ.8 ลง 26 พ.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
ครู ฝึกยุทธวิธี
13. เอกสารหมายเลข 3.1.13 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/75 ลง 12 มิ.ย.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ในการอบรมหลักสู ตรการสื บสวน
ประจําปี 2552
14. เอกสารหมายเลข 3.1.14 - คําสั*ง ภ.8 ที* 254/2552 ลง 11 มิ.ย.2552 เรื* อง ตั+งกอง
่ + งอาจารย์ครู หลักสู ตรการสื บสวน
อํานวยการฝึ กอบรมและแตงตั
เพื*อพัฒนาข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน
ประจําปี 2552 ศฝร.ภ.8
15. เอกสารหมายเลข 3.1.15 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/75 ลง 12 มิ.ย.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ในการอบรมหลักสู ตรการสื บสวน
ประจําปี 2552
16. เอกสารหมายเลข 3.1.16 - คําสั*ง ภ.8 ที* 254/2552 ลง 11 มิ.ย.2552 เรื* อง ตั+งกอง
่ + งอาจารย์ครู หลักสู ตรการสื บสวน
อํานวยการฝึ กอบรมและแตงตั
เพื*อพัฒนาข้าราชการตํารวจชั+ นประทวน
ประจําปี 2552 ศฝร.ภ.8
17. เอกสารหมายเลข 3.1.17 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/641 ลง 20 พ.ค.2552 เรื* อง
ํ ง
มอบหมายหน้าที*ในการฝึ กอบรมหลักสู ตรงานธุ รการและกาลั
พล ประจําปี 2552
18. เอกสารหมายเลข 3.1.18 - คําสั*ง ภ.8 ที* 220/2552 ลง 20 พ.ค.2552 เรื* อง ตั+งกอง

หมายเหตุ

19.

่ + งอาจารย์ครู หลักสู ตรงานธุรการและกาลั
ํ ง
อํานวยการ และแตงตั
พล ประจําปี 2552
เอกสารหมายเลข 3.1.19 - คําสั*ง ภ.8 ที* 291/2552 ลง 3 ก.ค.2552 เรื* อง ตั+งกองอํานวยการ
่ + งอาจารย์ครู หลักสู ตรการจราจร เพื*อพัฒนา
ฝึ กอบรม และแตงตั
ข้าราชการตํารวจ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
20. เอกสารหมายเลข 3.1.20 - คําสั*ง ภ.8 ที* 339/2552 ลง 4 ส.ค.2552 เรื* อง ตั+งกอง
่ + งอาจารย์ครู หลักสู ตรการ
อํานวยการฝึ กอบรม และแตงตั
ั
ป้ องกนและปราบปรามอาชญากรรม
เพื*อพัฒนาข้าราชการ
ตํารวจชั+ นประทวน ประจําปี 2552 ศฝร.ภ.8
1. เอกสารหมายเลข 3.2.1 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 502/2551 ลง 16 ธ.ค.2551 เรื* อง
มอบหมายให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
2. เอกสารหมายเลข 3.2.2 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 509/2551 ลง 18 ธ.ค.2551 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจปฏิบตั ิ
3.
เอกสารหมายเลข 3.2.3 - หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 29 ธ.ค.2551 รายงานผลการ
ฝึ กอบรมลูกเสื อ-เนตรนารี
4.
เอกสารหมายเลข 3.2.4 - หนังสื อโรงพยาบาลสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0027.101.1/1718
ลง 22 ม.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนบุคลากรเพื*อเป็ นผูส้ อน
ี ตบอลหญิงและตะกร้อ
และควบคุมทีมกฬาฟุ
5.
เอกสารหมายเลข 3.2.5 - หนังสื อ สํานักงานเทศบาลนครสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ
52009/861 ลง 27 ก.พ.2552 เรื* อง ขอเชิญวิทยากร
6.
เอกสารหมายเลข 3.2.6 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/364 ลง 4 มี.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
7.
เอกสารหมายเลข 3.2.7 - หนังสื อ ธร.ศฝร.ภ.8 ที* 4 มี.ค.2552 เรื* อง ขอเชิญวิทยากร

หมายเหตุ

่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

8.

เอกสารหมายเลข 3.2.8

9.

เอกสารหมายเลข 3.2.9

10.

เอกสารหมายเลข 3.2.10

11.
12.

เอกสารหมายเลข 3.2.11
เอกสารหมายเลข 3.2.12

13.
14.

เอกสารหมายเลข 3.2.13
เอกสารหมายเลข 3.2.14

- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/364 ลง 4 มี.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 103/2552 ลง 4 มี.ค.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ที* 0024.023(2)/49 ลง 16 มี.ค.2552
เรื* อง รายงานผลการทําหน้าที*วทิ ยากรฝึ กอบรม
- ผังรายการวิทยุ
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 196/2548 ลง 22 พ.ย.2548 เรื* อง แตงตั
ข้าราชการตํารวจทําหน้าที*ดาํ เนินรายการวิทยุ
- การฝึ กอบรมให้ความรู ้เรื* องอื*น ๆ
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 406/2551 ลง 14 ต.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
15. เอกสารหมายเลข 3.2.15 - หนังสื อ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที* ศธ 0210.8218/538 ลง 29 ธ.ค.2551 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
16. เอกสารหมายเลข 3.2.16 - หนังสื อ ธร.ศฝร.ภ.8 ลง 30 ธ.ค.2551 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
17. เอกสารหมายเลข 3.2.17 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/1510 ลง 30 ธ.ค.2551
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
18. เอกสารหมายเลข 3.2.18 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 524/2551 ลง 30 ธ.ค.2551 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
19. เอกสารหมายเลข 3.2.19 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 16 ม.ค.2552 เรื* อง รายงานการ

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

20.

เอกสารหมายเลข 3.2.20

21.

เอกสารหมายเลข 3.2.21

22.

เอกสารหมายเลข 3.2.22

23.

เอกสารหมายเลข 3.2.23

24.

เอกสารหมายเลข 3.2.24

25.

เอกสารหมายเลข 3.2.25

26.

เอกสารหมายเลข 3.2.26

ไปปฏิบตั ิหน้าที*เป็ นวิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชา
คอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 31/2552 ลง 23 ม.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 6 ก.พ.2552 เรื* อง รายงานการ
ไปปฏิบตั ิหน้าที*เป็ นวิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชา
คอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
- หนังสื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที* ศธ 0210.8218/087 ลง 11 ก.พ.2552 เรื* อง ขอสนับสนุ น
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
- หนังสื อ ธร.ศฝร.ภ.8 ลง 19 ก.พ.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/225 ลง 20 ก.พ.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 72/2552 ลง 18 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการําตรวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 27 ก.พ.2552 เรื* อง รายงานการ
ไปปฏิบตั ิหนาที*เป็ นวิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น
วิชาคอมพิวเตอร์เบื+ องต้น

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
27. เอกสารหมายเลข 3.2.27 - หนังสื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที* ศธ 0210.8218/202 ลง 20 พ.ค.2552 เรื* อง ขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์
ประยุกต์
28. เอกสารหมายเลข 3.2.28 - หนังสื อ ธร.ศฝร.ภ.8 ที* 22 พ.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
29. เอกสารหมายเลข 3.2.29 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/657 ลง 22 พ.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
30. เอกสารหมายเลข 3.2.30 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 248/2552 ลง 22 พ.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
31. เอกสารหมายเลข 3.2.31 - หนังสื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ที* ศธ 0210.8218/236 ลง 5 มิ.ย.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
32. เอกสารหมายเลข 3.2.32 - หนังสื อ ธร.ศฝร.ภ.8 ลง 9 มิ.ย.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
33. เอกสารหมายเลข 3.2.33 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/723 ลง 9 มิ.ย.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
34. เอกสารหมายเลข 3.2.34 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 271/2552 ลง 9 มิ.ย.2552 เรื* อง
ให้ขา้ ราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
35. เอกสารหมายเลข 3.2.35 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 26 มิ.ย.2552 เรื* อง รายงานการ
ไปปฏิบตั ิหน้าที*เป็ นวิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชา
คอมพิวเตอร์เบื+ องต้น
36. เอกสารหมายเลข 3.2.36 - หนังสื อศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

37.
38.

ที* ศธ 0210.8218/240 ลง 19 มิ.ย.2551 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
เอกสารหมายเลข 3.2.37 - หนังสื อ ธร.ศฝร.ภ.8 ลง 24 มิ.ย.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากรสอนหลักสู ตรระยะสั+ น วิชาคอมพิวเตอร์ประยุกต์
เอกสารหมายเลข 3.2.38 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/790 ลง 24 มิ.ย.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
39. เอกสารหมายเลข 3.2.39 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 297/2552 ลง 24 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
40. เอกสารหมายเลข 3.2.40 - ตารางสรุ ปสอนคอมพิวเตอร์
41. เอกสารหมายเลข 3.2.41 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 427/2551 ลง 3 พ.ย.2551 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
42. เอกสารหมายเลข 3.2.42 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 516/2551 ลง 19 ธ.ค.2551 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
43. เอกสารหมายเลข 3.2.43 - หนังสื อ กองร้อยอาสารักษาดินแดน ที* สฎ 0017(อส.จ.)/
233 ลง 16 มี.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนชุดครู ฝึก
44. เอกสารหมายเลข 3.2.44 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 129/2552 ลง 19 มี.ค.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
45. เอกสารหมายเลข 3.2.45 - สรุ ปผลการประเมินตามโครงการฝึ กทบทวนยุทธวิธีแก่
เจ้าหน้าที*ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านปราบปรามยาเสพติด
46. เอกสารหมายเลข 3.2.46 - หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 27 เม.ย.2552 เรื* อง รายงาน
่ าหน้าที*
ผลการฝึ กอบรมโครงการฝึ กทบทวนยุทธวิธีแกเจ้
ผูป้ ฏิบตั ิงานด้านปราบปรามยาเสพติด

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

47.
48.

49.
50.
51.
52.

เอกสารหมายเลข 3.2.47 - โครงการฝึ กอบรมข้าราชการราชทัณฑ์ หลักสู ตรยุทธวิธี
ราชทัณฑ์ ประจําเขต 8
เอกสารหมายเลข 3.2.48 - หนังสื อ เรื อนจํากลางสุ ราษฏร์ธานี ที* ยธ 0740.1/339 ลง
13 ก.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนวิทยากรและสถานที*การ
ฝึ กอบรมยุทธวิธีราชทัณฑ์ของเรื อนจํา/ทัณฑสถานเขต 8
เอกสารหมายเลข 3.2.49 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 339/2552 ลง 15 ก.ค.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
เอกสารหมายเลข 3.2.50 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/875 ลง 16 ก.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากรและสถานที*การฝึ กอบรมยุทธวีธีราชทัณฑ์
เอกสารหมายเลข 3.2.51 - หนังสื อเรื อนจํากลางสุ ราษฏร์ธานี ที* ยธ 0740.1/394
ลง 31 ก.ค.2552 เรื* อง ตอบขอบคุณ
เอกสารหมายเลข 3.2.52 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 339/2552 ลง 15 ก.ค.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
53. เอกสารหมายเลข 3.2.53 - สรุ ปผลการประเมินตามโครงการฝึ กอบรมยุทธวิธีราชทัณฑ์
54. เอกสารหมายเลข 3.2.54 - หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 20 ส.ค.2552 เรื* อง รายงาน
ผลการฝึ กอบรมยุทธวิธีราชทัณฑ์
่ *สุด
55. เอกสารหมายเลข 3.2.55 - หนังสื อ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 ดวนที
ที* ยธ 0620/2623 ลง 4 ส.ค.2552 เรื* อง ขอความอนุเคราะห์ให้
เจ้าหน้าที*สาธิตยุทธวิธีการผจญเหตุ
56. เอกสารหมายเลข 3.2.56 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 367/2552 ลง 4 ส.ค.2552 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
ั ย จํากดั ที* กภ.บค.038/2552
57. เอกสารหมายเลข 3.2.57 - หนังสื อ บริ ษทั โพรเกรส กนภั

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

58.

เอกสารหมายเลข 3.2.58

59.

เอกสารหมายเลข 3.2.59

60.

เอกสารหมายเลข 3.2.60

61.

เอกสารหมายเลข 3.2.61

62.

เอกสารหมายเลข 3.2.62

63.

เอกสารหมายเลข 3.2.63

64.

เอกสารหมายเลข 3.2.64

65.

เอกสารหมายเลข 3.2.65

ลง 18 ส.ค.2552 เรื* อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามยิงปื น
และครู ฝึก
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/1017 ลง 21 ส.ค.2552
เรื* อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สนามยิงปื นและครู ฝึก
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 386/2552 ลง 21 ส.ค.2552 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฎิบตั ิ
- สรุ ปฝึ กอบรมเจ้าหน้าที*รักษาดินแดน ราชทัณฑ์ ศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 และพนักงานบริ ษทั รักษาความ
ปลอดภัย
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/442 ลง 27 มี.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 141/2552 ลง 27 มี.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ ศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/06485
ลง 6 พ.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/607 ลง 12 พ.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 220/2552 ลง 7 พ.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
66. เอกสารหมายเลข 3.2.66 - หนังสื อศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/03537
ลง 21 พ.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

67.

เอกสารหมายเลข 3.2.67

68.

เอกสารหมายเลข 3.2.68

69.

เอกสารหมายเลข 3.2.69

70.

เอกสารหมายเลข 3.2.70

71.

เอกสารหมายเลข 3.2.71

72.

เอกสารหมายเลข 3.2.72

73.

เอกสารหมายเลข 3.2.73

74.

เอกสารหมายเลข 3.2.74

75.

เอกสารหมายเลข 3.2.75

76.

เอกสารหมายเลข 3.2.76

77.

เอกสารหมายเลข 3.2.77

อปพร.
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 25 พ.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/660 ลง 25 พ.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 249/2552 ลง 25 พ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/07715
ลง 28 พ.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 1 มิ.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/689 ลง 2 มิ.ย.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 261/2552 ลง 3 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
่
- หนังสื อที*วาการอํ
าเภอพุนพิน ที* สฎ 0817/2460 ลง 4 มิ.ย.2552
เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กบรมทบทวนอาสา
ั ยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
สมัครป้ องกนภั
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 8 มิ.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กบรมทบทวนอาสาสมัครป้ องกันภัยฝ่ ายพลเรื อน
(อปพร.)
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/716 ลง 8 มิ.ย.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 270/2552 ลง 8 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
78. เอกสารหมายเลข 3.2.78 - หนังสื อศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/10324
ลง 14 ก.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.
79. เอกสารหมายเลข 3.2.79 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 341/2552 ลง 15 ก.ค.2552 เรื* อง ให้
ราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
80. เอกสารหมายเลข 3.2.80 - หนังสื อศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/10593
ลง 20 ก.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.
81. เอกสารหมายเลข 3.2.81 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/873 ลง 15 ก.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
82. เอกสารหมายเลข 3.2.82 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 344/2552 ลง 20 ก.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
ั
83. เอกสารหมายเลข 3.2.83 - หนังสื อ สํานักงานป้ องกนและบรรเทาสาธารณภั
ย ที*
สฎ 0034/1294 ลง 4 ก.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
84. เอกสารหมายเลข 3.2.84 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/1075 ลง 7 ก.ย.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
85. เอกสารหมายเลข 3.2.85 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 7 ก.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
86. เอกสารหมายเลข 3.2.86 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 413/2552 ลง 7 ก.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
87. เอกสารหมายเลข 3.2.87 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 18 ส.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

88.
89.
90.

วิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
เอกสารหมายเลข 3.2.88 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/1011 ลง 20 ส.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
เอกสารหมายเลข 3.2.89 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 384/2552 ลง 20 ส.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 3.2.90 - หนังสื อศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/12187
ลง 17 ส.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
91. เอกสารหมายเลข 3.2.91 - หนังสื อ ศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/12019
ลง 13 ส.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.
92. เอกสารหมายเลข 3.2.92 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 18 ส.ค.2552 เรื* อง ขอรับการ
สนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
93. เอกสารหมายเลข 3.2.93 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/1011 ลง 20 ส.ค.2552
เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
94. เอกสารหมายเลข 3.2.94 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 384/2552 ลง 20 ส.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
95. เอกสารหมายเลข 3.2.95 - หนังสื อศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0034/14042
ลง 18 ก.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรม
อปพร.
96. เอกสารหมายเลข 3.2.96 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 22 ก.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรม อปพร.
97. เอกสารหมายเลข 3.2.97 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0023.311/1103 ลง 23 ก.ย.2552

หมายเหตุ
่ + ที*
ตัวบงชี
3.2

98.

เอกสารหมายเลข 3.2.98

99.
100.

เอกสารหมายเลข 3.2.99
เอกสารหมายเลข 3.2.100

101.

เอกสารหมายเลข 3.2.101

102.

เอกสารหมายเลข 3.2.102

103.

เอกสารหมายเลข 3.2.103

104.

เอกสารหมายเลข 3.2.104

เรื* อง สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 439/2552 ลง 23 ก.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
ั ยฝ่ ายพลเรื อน (อปพร.)
- การฝึ กอบรมอาสาสมัครป้ องกนภั
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 407/2551 ลง 15 ต.ค.2551 เรื* อง มอบ
หมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
- สรุ ปผลการประเมินตามโครงการฝึ กอบรมการรักษาความ
ั
ปลอดภัยให้กบประชาชน
(ตํารวจบ้าน)
- หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 29 ต.ค.2551 เรื* อง รายงาน
ผลการฝึ กอบรมโครงการรักษาความปลอดภัยให้กบั
ประชาชน
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 418/2551 ลง 27 พ.ย.2551 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 466/2551 ลง 27 พ.ย.2551 เรื* อง มอบ
หมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
105. เอกสารหมายเลข 3.2.105 - หนังสื อ สฎ ที* 0129(อก.)/003 ลง 7 ม.ค.2552 เรื* อง ขอ
สนับสนุนครู ฝึกยุทธวิธีแบบตํารวจ
106. เอกสารหมายเลข 3.2.106 - หนังสื อ ธุรการฯ ลง 9 ม.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนครู ฝึก
ยุทธวิธีแบบตํารวจ
107. เอกสารหมายเลข 3.2.107 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/80 ลง 9 ม.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนครู ฝึกยุทธวิธีแบบตํารวจ
108. เอกสารหมายเลข 3.2.108 - หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 11 มี.ค.2552 เรื* อง รายงาน
ผลการฝึ กอบรม

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
3.2

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

117.
118.

เอกสารหมายเลข 3.2.109 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 6/2552 ลง 9 ม.ค.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 3.2.110 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลงวันที* 16 ม.ค.2552 เรื* อง รายงานผล
การเดินทางไปราชการเพื*อทําหน้าที*ครู ฝึกยุทธวิธีตาํ รวจ
เอกสารหมายเลข 3.2.111 - หนังสื อที*ทาํ การผูใ้ หญบ้่ าน ลง 19 ม.ค.2552 เรื* อง ขอ
สนับสนุนวิทยากร
เอกสารหมายเลข 3.2.112 - หนังสื อ ธุรการฯ ลง 20 ม.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุน
วิทยากร
เอกสารหมายเลข 3.2.113 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/99 ลง 21 ม.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
เอกสารหมายเลข 3.2.114 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 28/2552 ลง 21 ก.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 3.2.115 - สรุ ปผลการประเมินตามโครงการฝึ กอบรมการรักษาความ
ั
ปลอดภัยให้กบประชาชน
เอกสารหมายเลข 3.2.116 - หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 16 ก.พ.2552 เรื* อง รายงาน
ผลการฝึ กอบรมโครงการรักษาความปลอดภัยให้กบั
ประชาชน
เอกสารหมายเลข 3.2.117 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/193 ลง 13 ก.พ.2552 เรื* อง
การฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
เอกสารหมายเลข 3.2.118 - โครงการฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น(ชรม.)

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
119. เอกสารหมายเลข 3.2.119 - หนังสื อ ธุรการฯ ลง 26 ก.พ.2552 เรื อง ขอรับการสนับสนุน

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี

120.

เอกสารหมายเลข 3.2.120

121.

เอกสารหมายเลข 3.2.121

122.
123.

เอกสารหมายเลข 3.2.122
เอกสารหมายเลข 3.2.123

124.

เอกสารหมายเลข 3.2.124

125.

เอกสารหมายเลข 3.2.125

126.

เอกสารหมายเลข 3.2.126

127.

เอกสารหมายเลข 3.2.127

128.

เอกสารหมายเลข 3.2.128

129.

เอกสารหมายเลข 3.2.129

130.

เอกสารหมายเลข 3.2.130

131.

เอกสารหมายเลข 3.2.131

132.

เอกสารหมายเลข 3.2.132

วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที ตช 0024.021/321 ลง 26 ก.พ.2552 เรื อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสัง ศฝร.ภ.8 ที 87/2552 ลง 26 ก.พ.2552 เรื อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
่ เ้ ข้ารับการฝึ กอบรม
- ระดับความพึงพอใจของครู ฝึกตอผู
- สรุ ปผลการประเมินตามโครงการฝึ กอบรมชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บาน
้
- หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ลง 11 มี.ค.2552 เรื อง รายงาน
ผลการฝึ กอบรมโครงการอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บา้ น
- หนังสื อ ธุรการฯ ลง 3 มี.ค.2552 เรื อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที ตช 0024.021/335 ลง 3 มี.ค.2552 เรื อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสัง ศฝร.ภ.8 ที 94/2552 ลง 3 มี.ค.2552 เรื อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ ธุรการฯ ลง 10 มี.ค.2552 เรื อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที ตช 0024.021/381 ลง 10 มี.ค.2552 เรื อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสัง ศฝร.ภ.8 ที 115/2552 ลง 12 มี.ค.2552 เรื อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ กองร้อยที 2 ที 0024.023(2)/167 ลง 14 พ.ค.2552
เรื อง รายงานผลการปฎิบตั ิหน้าที (ครั? งที 1)
- หนังสื อ ธุรการฯ ลง 19 มี.ค.2552 เรื อง ขอรับการสนับสนุน

3.2

วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
133. เอกสารหมายเลข 3.2.133 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/424 ลง 19 มี.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
134. เอกสารหมายเลข 3.2.134 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 126/2552 ลง 19 มี.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
135. เอกสารหมายเลข 3.2.135 - หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ที* 30 มี.ค.2552 เรื* อง รายงานผล
การฝึ กอบรมโครงการอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
136. เอกสารหมายเลข 3.2.136 - หนังสื อ ธุ รการฯ ลง 26 มี.ค.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
137. เอกสารหมายเลข 3.2.137 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/440 ลง 25 มี.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
138. เอกสารหมายเลข 3.2.138 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 137/2552 ลง 26 มี.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
139. เอกสารหมายเลข 3.2.139 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 134/2552 ลง 25 มี.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
140. เอกสารหมายเลข 3.2.140 - หนังสื อ ธุ รการฯ ลง 1 เม.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
141. เอกสารหมายเลข 3.2.141 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/458 ลง 1 เม.ย.2552 เรื* อง
ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บา้ น
142. เอกสารหมายเลข 3.2.142 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 147/2552 ลง 1 เม.ย.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
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143.

เอกสารหมายเลข 3.2.143

144.

เอกสารหมายเลข 3.2.144

145.

เอกสารหมายเลข 3.2.145

146.

เอกสารหมายเลข 3.2.146

ตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ที* 0024.023(2)/168 ลง 14 พ.ค.2552
เรื* อง รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที* (ครั+ งที* 2)
- หนังสื อ ธุ รการฯ ลง 7 เม.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/475 ลง 7 เม.ย.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 162/2552 ลง 7 เม.ย.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
147. เอกสารหมายเลข 3.2.147 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 162/2552 ลง 7 เม.ย.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
148. เอกสารหมายเลข 3.2.148 - หนังสื อ กบ ที* 0017.2/1387 ลง 6 ก.พ.2552 เรื* อง การฝึ กอบรม
ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
149. เอกสารหมายเลข 3.2.149 - หนังสื อ ธุ รการฯ ลง 20 เม.ย.2552 เรื* อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากรฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น
150. เอกสารหมายเลข 3.2.150 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/508 ลง 20 เม.ย.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
151. เอกสารหมายเลข 3.2.151 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 175/2552 ลง 20 เม.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
152. เอกสารหมายเลข 3.2.152 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ที* 0024.023(2)/170 ลง 14 พ.ค.2552 เรื* อง
รายงานผลการปฏิบตั ิหน้าที* (ครั+ งที* 3)

หมายเหตุ
่ +
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153.
154.
155.
156.
157.

158.
159.

เอกสารหมายเลข 3.2.153 - หนังสื อ สฎ 0129/5481 ลง 6 พ.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนเป็ น
ครู ฝึกยุทธวิธีแบบตํารวจ
เอกสารหมายเลข 3.2.154 - หนังสื อ ธุ รการฯ ลง 7 พ.ค.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนครู ฝึก
ยุทธวิธีแบบตํารวจ
เอกสารหมายเลข 3.2.155 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/608 ลง 12 พ.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนครู ฝึกยุทธวิธีแบบตํารวจ
เอกสารหมายเลข 3.2.156 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 221/2552 ลง 7 พ.ค.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 3.2.157 - หนังสื อ กบ 0017.2/11524 ลง 28 ก.ค.2552 เรื* อง การฝึ กอบรม
ั คคลสําคัญ ประจําปี
หลักสู ตรการรักษาความปลอดภัยให้กบบุ
2552
เอกสารหมายเลข 3.2.158 - โครงการฝึ กอบรมหลักสู ตรการรักษาความปลอดภัยให้กบั
บุคคลสําคัญ ประจําปี 2552
เอกสารหมายเลข 3.2.159 - หนังสื อ กบ 0017.2/7036 ลง 27 พ.ค.2552 เรื* อง ขอรับการ
ั คคล
สนับสนุนวิทยากรด้านการรักษาความปลอดภัยให้กบบุ
สําคัญ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
160. เอกสารหมายเลข 3.2.160 - หนังสื อ ที* ตช 0024.021/690 ลง 3 มิ.ย.2552 เรื* อง สนับสนุน
วิทยากร
161. เอกสารหมายเลข 3.2.161 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 262/2552 ลง 3 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
162. เอกสารหมายเลข 3.2.162 - หนังสื อ กบ 0017.2/9635 ลง 10 มิ.ย.2552 เรื* อง โครงการ
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163.

เอกสารหมายเลข 3.2.163

164.

เอกสารหมายเลข 3.2.164

165.

เอกสารหมายเลข 3.2.165

166.

เอกสารหมายเลข 3.2.166

167.

เอกสารหมายเลข 3.2.167

168.

เอกสารหมายเลข 3.2.168

169. เอกสารหมายเลข 3.2.169
170.

เอกสารหมายเลข 3.2.170

171.

เอกสารหมายเลข 3.2.171

172.

เอกสารหมายเลข 3.2.172

ั คคลสําคัญ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรการรักษาความปลอดภัยให้กบบุ
ประจําปี 2552
- หนังสื อ กบ 0017.2/11524 ลง 28 ก.ค.2552 เรื* อง การ
ั คลสําคัญ
ฝึ กอบรมหลักสู ตรการรักษาความปลอดภัยให้กบบุ
ประจําปี 2552
- หนังสื อ ตช 0024.021/933 ลง 30 ก.ค.2552 เรื* อง สนับสนุน
วิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 363/2552 ลง 3 ส.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/932 ลง 30 ก.ค.2552 เรื* อง
สนับสนุนวิทยากร
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 362/2552 ลง 30 ก.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ สฎ 1029/3957 ลง 7 ก.ย.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนครู
ฝึ กยุทธวิธีตาํ รวจ
- หนังสื อ ธุรการฯ ลง 8 ก.ย.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนครู ฝึก
ยุทธวิธีตาํ รวจ
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/1077 ลง 8 ก.ย.2552 เรื* อง
สนับสนุนครู ฝึกยุทธวิธีตาํ รวจ
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 415/2552 ลง 8 ก.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- การฝึ กชุดรักษาความปลอดภัย

ลําดับ
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 3.3.1
เอกสารหมายเลข 3.3.2

หลักฐาน

่
- แผนงานยอย
่ อด้านการบริ การและพัฒนาสังคม
- ข้อตกลงความรวมมื
่ ชุมชนบึงขุนทะเลกบศู
ั นย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ระหวาง
เอกสารหมายเลข 3.3.3 - ข้อตกลงความรวมมื
่ อด้านการบริ การและพัฒนาสังคม
่ ชมรม อสม.เทศบาลนครสุ ราษฏร์ธานี กบั ศูนย์
ระหวาง
ฝึ กอบรมตํารวจภูธรภาค 8
เอกสารหมายเลข 3.3.4 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 20/2552 ลง 19 ม.ค.2552 เรื* อง แตงตั
่ +ง
่ อตกลง วาด้
่ วยความรวมมื
่ อทาง
คณะทํางานเพื*อพิจารณารางข้
วิชาการ และพิจารณาหลักสู ตร
เอกสารหมายเลข 3.3.5 - โครงการฝึ กอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บา้ น (ชรบ.)
เอกสารหมายเลข 3.3.6 - โครงการฝึ กอบรมรักษาความปลอดภัยให้กบั อปพร.
เอกสารหมายเลข 3.3.7 - โครงการคายลู
่ กเสื อ-เนตรนารี สาํ หรับเด็กและเยาวชน
เอกสารหมายเลข 3.3.8 - โครงการฝึ กอบรมยุทธวิธีให้กบเจ้
ั าพนักงานเรื อนจํา
เอกสารหมายเลข 3.3.9 - โครงการฝึ กอบรมการรักษาความปลอดภัยให้กบประชาชน
ั
เอกสารหมายเลข 3.3.10 - ผลการประเมินทุกหลักสู ตร/โครงการ
เอกสารหมายเลข 3.3.11 - บันทึกการประชุมครู ฝึกยุทธวิธีตาํ รวจ
เอกสารหมายเลข 3.3.12 - รายงานการประชุมบริ หาร ศฝร.ภ.8

หมายเหตุ
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ลําดับ
1.
2.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 4.1.1
เอกสารหมายเลข 4.1.2

3.

เอกสารหมายเลข 4.1.3

4.

เอกสารหมายเลข 4.1.4

5.

เอกสารหมายเลข 4.1.5

6.

เอกสารหมายเลข 4.1.6

7.

เอกสารหมายเลข 4.1.7

หลักฐาน
- โครงการจิตอาสาเพื*อประชาชน
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 408/2551 ลง 15 ต.ค.2551 เรื* อง
่ ิ
มอบหมายให้ขา้ ราชการตํารวจรวมกจกรรมตามโครงการ
“จิต
อาสาเพื*อประชาชน” (พัฒนาทําความสะอาดวัดสมหวังวนา
ราม)
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 401/2551 ลง 7 ต.ค.2551 เรื* อง มอบหมาย
ิ
หน้าที*การจัดกจกรรมวั
นตํารวจ ประจําปี 2551
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 400/2551 ลง 7 ต.ค.2551 เรื* อง มอบหมาย
ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/1237 ลง 20 ต.ค.2551 เรื* อง
ิ
รายงานการจัดกจกรรมวั
นตํารวจ ประจําปี 2551
- หนังสื อ ชุมชนบึงขุนทะเล ลง 28 ต.ค.2551 เรื* อง ขอความ
่ ่
ิ
อนุเคราะห์นกั เรี ยนตํารวจเพื*อรวมชวยเหลื
อกจกรรม
- หนังสื อ วัดสมหวังวนาราม ที* พิเศษ/2551 ลง 4 พ.ย.2551
่ มเรื อพาย 5 ฝี พาย
เรื* อง ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนสงที
่
่ นและขอกาลั
ํ ง 10 นาย
เข้ารวมแขงขั

หมายเหตุ
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8.
9.
10.
11.

12.

- หนังสื อ ชุมชนบึงขุนทะเล ลง 24 ต.ค.2551 เรื* อง ขอความ
่ นเรื อพาย
อนุเคราะห์ส่ งทีมเข้าแขงขั
เอกสารหมายเลข 4.1.9 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 433/2551 ลง 7 พ.ย.2551 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
เอกสารหมายเลข 4.1.10 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ลง 13 พ.ย.2551 เรื* อง รายงานผลการ
ปฏิบตั ิหน้าที*
เอกสารหมายเลข 4.1.11 - หนังสื อ ศาลากลางจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 0004/18156
่ ออนุญาตให้นกั เรี ยนพล
ลง 19 พ.ย.2551 เรื* อง ขอความรวมมื
่ งานมหกรรม “เปิ ดใจมอง เต็มใจให้ มีจิตอาสา
ตํารวจเข้ารวม
เพื*อในหลวง” ในวันคนพิการสากลจังหวัดสุ ราษฏร์ธานี
ประจําปี 2551
เอกสารหมายเลข 4.1.12 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 456/2551 ลง 20 พ.ย.2551 เรื* อง
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
เอกสารหมายเลข 4.1.8

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
13. เอกสารหมายเลข 4.1.13 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/1402 ลง 20 พ.ย.2551
เรื* อง ให้การสนับสนุนนักเรี ยนอบรม
14. เอกสารหมายเลข 4.1.14 - หนังสื อ กองร้อยที* 3 ลง 15 ธ.ค.2551 เรื* อง ขออนุมตั ิ
โครงการ
15. เอกสารหมายเลข 4.1.15 - หนังสื อ ฝอ.3 (การเงิน) บก.อก.ภ.8 ที* 0024.133/424 ลง 15
ธ.ค.2551 เรื* อง ขอสนับสนุนนักเรี ยนนายสิ บตํารวจ
16. เอกสารหมายเลข 4.1.16 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 474/2551 ลง 2 ธ.ค.2551 เรื* อง
่ ธีเนื*องในวัน
มอบหมายหน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจเข้ารวมพิ
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ประจําปี 2551

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
4.1

17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1.

ลําดับ
1.
2.

เอกสารหมายเลข 4.1.17 - หนังสื อ ฝอ.3 (การเงิน)บก.อก.ภ.8 ที* 0024.133/59 ลง 12
ํ งพลมารวมโครงการ
่
ก.พ.2552 เรื* อง ขอสนับสนุนกาลั
5 ส.
เอกสารหมายเลข 4.1.18 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ที* 0024.023(2)/40 ลง 26 ก.พ.2552
่ ยนเทียนวันมาฆบูชา
เรื* อง รายงานการนํา นอป. รวมเวี
่ : การปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร
เอกสารหมายเลข 4.2.1 - แผนงานยอย
เอกสารหมายเลข 4.2.2 - โครงการทดสอบสมรรถภาพ
เอกสารหมายเลข 4.2.3 - โครงการตรวจสุ ขภาพ
เอกสารหมายเลข 4.2.4 - โครงการวันละบาท
เอกสารหมายเลข 4.2.5 - โครงการจิตอาสาเพื*อประชาชน
เอกสารหมายเลข 4.2.6 - กองทุนข้าราชการตํารวจ
เอกสารหมายเลข 4.2.7 - การมอบทุนการศึกษาแกบุ่ ตรธิดาข้าราชการตํารวจ
เอกสารหมายเลข 4.2.8 - หนังสื อสั*งการการแสดงความเคารพ
เอกสารหมายเลข 4.2.9 - หนังสื อสั*งการการเคารพธงชาติ
ิ
เอกสารหมายเลข 4.2.10 - กจกรรมวั
นตํารวจ
่ ธีในวันสําคัญตาง
่ ๆ
เอกสารหมายเลข 4.2.11 - หนังสื อสั*งการการรวมพิ
่ จ่ายที*ใช้สนับสนุนและสงเสริ
่ มพัฒนาทํานุศิลปะ
เอกสารหมายเลข 4.3.1 - สรุ ปคาใช้
ั
และวัฒนธรรม เมื*อเปรี ยบเทียบกบงบดํ
าเนินงาน

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 5.1.1
เอกสารหมายเลข 5.1.2

หลักฐาน
- คําสั*งตั+ งคณะทํางานเพื*อพัฒนาหน่วยสู่ องค์กรเรี ยนรู ้
ํ
- รายงานประชุมคณะทํางานเพื*อกาหนดความรู
้

่ +
ตัวบงชี
4.2

่ +
ตัวบงชี
4.3

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
5.1

3.
4.
5.
6.

เอกสารหมายเลข 5.1.3
เอกสารหมายเลข 5.1.4
เอกสารหมายเลข 5.1.5
เอกสารหมายเลข 5.1.6

7.

เอกสารหมายเลข 5.1.7

1.
2.

เอกสารหมายเลข 5.2.1
เอกสารหมายเลข 5.2.2

3.
4.
5.
6.

เอกสารหมายเลข 5.2.3
เอกสารหมายเลข 5.2.4
เอกสารหมายเลข 5.2.5
เอกสารหมายเลข 5.2.6

7.

เอกสารหมายเลข 5.2.7

- รายละเอียดความรู ้จากการแสวงหาจากภายในองค์กร
- รายละเอียดความรู ้จากการแสวงหาจากภายนอกองค์กร
- รายงานประชุมการสร้างองค์ความรู ้ใหม่
- คู่มือการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้การฝึ กทักษะ
แบบ “โรงพักจําลอง”
่
- หนังสื อแจ้งเวียนคู่มือให้บุคลากรภายในหนวยและจั
ดเกบ็
ในห้องสมุด
- รายงานการประชุม
่
- โครงการจัดทําระบบฐานข้อมูลและเผยแพรความรู
้ทางวิชาการ
ทางอินเทอร์เน็ต
- เว็บไซด์ ศฝร.ภ.8
ํ งพล ศฝร.ภ.8 สําหรับผูบ้ ริ หาร
- สถานภาพกาลั
- แบบสํารวจความพึงพอใจของข้าราชการตํารวจฯ
่
- ผลการประเมินความพึงพอใจจาการให้บริ การข้อมูลขาวสาร
ทางเว็บไซด์ ศฝร.ภ.8
- ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบฐานข้อมูลจาก
ข้าราชการตํารวจภายใน ศฝร.ภ.8

่ +
ตัวบงชี
5.2

ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 5.3.1

หลักฐาน
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 436/2551 ลง 11 พ.ย.2551 เรื* อง
ํ
กาหนดการฝึ
กประจําเดือนพฤศจิกายน 2551
่ +ง
เอกสารหมายเลข 5.3.2 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 428/2551 ลง 3 พ.ย.2551 เรื* อง แตงตั
คณะกรรมการดําเนินการฝึ กประจําสัปดาห์
่ +ง
เอกสารหมายเลข 5.3.3 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 475/2551 ลง 2 ธ.ค.2551 เรื* อง แตงตั
คณะกรรมการดําเนินการฝึ กประจําสัปดาห์
่ ว
เอกสารหมายเลข 5.3.4 - หนังสื อ ศฝก. ที* 0036.012/0128 ลง 22 ม.ค.2552 เรื* อง สงตั
ข้าราชการตํารวจกลับต้นสังกดั
เอกสารหมายเลข 5.3.5 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 14/2552 ลง 14 ม.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.6 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 85/2552 ลง 26 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.7 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 67/2552 ลง 13 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.8 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 66/2552 ลง 13 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.9 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 64/2552 ลง 11 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.10 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 56/2552 ลง 5 ก.พ.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.11 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 54/2552 ลง 3 ก.พ.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
5.3

12.

เอกสารหมายเลข 5.3.12

13.

เอกสารหมายเลข 5.3.13

14.

เอกสารหมายเลข 5.3.14

15.

เอกสารหมายเลข 5.3.15

ตํารวจเดินทางไปราชการ
- คําสั*ง ภ.8 ที* 159/2552 ลง 20 ก.พ.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
่ ว
- หนังสื อ ภ.8 ที* 0024.021/1173 ลง ก.พ.2552 เรื* อง สงตั
่
ข้าราชการตํารวจเข้ารวมอบรมสั
มมนา
่ ว
- หนังสื อ ภ.8 ที* 0024.113/1320 ลง 5 มี.ค.2552 เรื* อง สงตั
่ มมนา
ข้าราชการตํารวจเข้ารวมสั
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 133/2552 ลง 23 มี.ค.2552 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
16. เอกสารหมายเลข 5.3.16 - หนังสื อ สถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจ ที* 0036.223/1406 ลง
่ วข้าราชการตํารวจกลับมาปฏิบตั ิหน้าที*
26 มี.ค.2552 เรื* อง สงตั
ราชการต้นสังกดั
17. เอกสารหมายเลข 5.3.17 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 202/2552 ลง 28 เม.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
18. เอกสารหมายเลข 5.3.18 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 210/2552 ลง 29 เม.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
19. เอกสารหมายเลข 5.3.19 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/626 ลง 15 พ.ค.2552 เรื* อง สง่
่ มมนาโครงการสัมมนาเพื*อพัฒนา
ตัวข้าราชการตํารวจเข้ารวมสั
องค์ความรู ้งานตํารวจ
20. เอกสารหมายเลข 5.3.20 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* ตช 0024.021/672 ลง 29 พ.ค.2552 เรื* อง
่
่ กอบรมโครงการเพิ*มพูนศักยภาพ
สงรายชื
*อข้าราชการเข้ารวมฝึ
่
บุคลากรในการติดตอราชการทางจดหมายอิ
เล็กทรอนิกส์ (E-

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
5.3

21.

เอกสารหมายเลข 5.3.21

22.

เอกสารหมายเลข 5.3.22

23.

เอกสารหมายเลข 5.3.23

24.

เอกสารหมายเลข 5.3.24

25

เอกสารหมายเลข 5.3.25

26.

เอกสารหมายเลข 5.3.26

27.

เอกสารหมายเลข 5.3.27

mail)
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/675 ลง 27 พ.ค.2552 เรื* อง สง่
่
รายชื*อราชการตํารวจเข้ารวมโครงการสั
มมนาเพื*อเพิ*มพูน
่
ความรู ้ ครู -อาจารย์ ในหนวย
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/668 ลง 28 พ.ค.2552 เรื* อง สง่
รายชื*อข้าราชการตํารวจเข้ารับการอบรม
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 300/2552 ลง 25 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 292/2552 ลง 19 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/774 ลง 19 มิ.ย.2552 เรื* อง
ั ่
ศึกษาดูงานแลกเปลี*ยนการเรี ยนรู ้กบหนวยงานอื
*น
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/921 ลง 30 ก.ค.2552 เรื* อง สง่
รายชื*อข้าราชการตํารวจเข้ารับฟังการบรรยาย
่ ว
-หนังสื อ ศฝก. ที* 0036.012/1914 ลง 2 ก.ค.2552 เรื* อง สงตั
ั นสังกดั
ข้าราชการตํารวจกบต้

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
28. เอกสารหมายเลข 5.3.28 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 385/2552 ลง 20 ส.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
29. เอกสารหมายเลข 5.3.29 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 395/2552 ลง 26 ส.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
30. เอกสารหมายเลข 5.3.30 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/125 ลง 1 ก.ย.2552 เรื* อง การ
ฝึ กอบรมประจําสัปดาห์ ประจําเดือน ก.ย.2552

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
5.3

31.
32.

33.
1.

เอกสารหมายเลข 5.3.31 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 421/2552 ลง 15 ก.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 5.3.32 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/1056 ลง 4 ก.ย.2552 เรื* อง สง่
่
ตัวข้าราชการตํารวจเข้ารวมโครงการสั
มมนาเพิ*มประสิ ทธิภาพ
่ กอบรม
การฝึ กและการปกครองนักเรี ยนของหนวยฝึ
เอกสารหมายเลข 5.3.33 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0023.31/1308 ลง 25 พ.ย.2552 เรื* อง
รายงานผลการทดสอบยิงปื น ตร. ประจําปี 2552
่
เอกสารหมายเลข 5.4.1 - หนังสื อรายงานตรวจสอบข้อมูลการเบิกจายงบประมาณ
ั
ประจําเดือน กนยายน
2551

1.
2.
3.
1.

เอกสารหมายเลข 6.1.1
เอกสารหมายเลข 6.1.2
เอกสารหมายเลข 6.1.3
เอกสารหมายเลข 6.2.1

2.

เอกสารหมายเลข 6.2.2

่ ๆ
- แบบประเมินวิทยากรของวิชาตาง
่ *ยรวมทุกวิชา
- ผลการประเมินคาเฉลี
่ *ยแตละรายวิ
่
- ผลการประเมินคาเฉลี
ชา
- แบบประเมินความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที*มีต่อสิ* ง
สนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ ศฝร.ภ.8
- ผลการประเมินผลความพึงพอใจของผูเ้ ข้ารับการอบรมที*มีตอ่
สิ* งสนับสนุนการเรี ยนรู ้ของ ศฝร.ภ.8

่ +
ตัวบงชี
5.4
่ +
ตัวบงชี
6.1
่ +
ตัวบงชี
6.2

ลําดับ
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 6.3.1

หลักฐาน
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/1400 ลง 20 พ.ย.2551 เรื* อง แจ้ง
่
รายชื*อข้าราชการตํารวจเข้ารวมประชุ
มชี+ แจงการบังคับใช้
ิ
กฎหมายธุรกจการเงิ
นฯ
เอกสารหมายเลข 6.3.2 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 15/2551 ลง 14 ม.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.3 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 64/2552 ลง 11 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.4 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 66/2552 ลง 13 ก.พ.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.5 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 67/2552 ลง 13 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.6 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 85/2552 ลง 26 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.7 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 54/2552 ลง 3 ก.พ.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.8 - หนังสื อ สํานักงานเทศบาลนครสุ ราษฏร์ธานี ที* สฎ 52010/ว
่ อสงตั
่ วแทนเข้าอบรม
373 ลง 23 ม.ค.2552 เรื* อง ขอความรวมมื
“Healthy meeting : ประชุมได้ผลคนได้สุขภาพ”
เอกสารหมายเลข 6.3.9 - คําสั*ง ภ.8 ที* 205/2552 ลง 5 มี.ค.2552 เรื* อง ให้ขา้ ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
่ ว
เอกสารหมายเลข 6.3.10 - หนังสื อ ภ.8 ที* 0024.113/1320 ลง 5 มี.ค.2552 เรื* อง สงตั
่ มมนา
ข้าราชการตํารวจเข้ารวมสั
เอกสารหมายเลข 6.3.11 - หนังสื อ ภ.8 ที* 0024.021/1173 ลง 26 ก.พ.2552 เรื* อง สง่ตัว
่ อบรมสัมมนา
ข้าราชการตํารวจเข้ารวม
เอกสารหมายเลข 6.3.12 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/401 ลง 13 มี.ค.2552 เรื* อง

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.3

13.

เตรี ยมความพร้อมการยิงปื นของข้าราชการตํารวจ
เอกสารหมายเลข 6.3.13 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 133/2552 ลง 23 มี.ค.2552 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
14. เอกสารหมายเลข 6.3.14 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 210/2552 ลง 29 เม.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
15. เอกสารหมายเลข 6.3.15 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/594 ลง 7 พ.ค.2552 เรื* อง สง่
่ มมนาโครงการสัมมนาเพื*อ
รายชื*อข้าราชการตํารวจเข้ารวมสั
พัฒนาองค์ความรู ้งานตํารวจ
16. เอกสารหมายเลข 6.3.16 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/626 ลง 15 พ.ค.2552 เรื* อง สง่
่ มมนาโครงการสัมมนาเพื*อพัฒนา
ตัวข้าราชการตํารวจเข้ารวมสั
องค์ความรู ้งานตํารวจ
17. เอกสารหมายเลข 6.3.17 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/675 ลง 27 พ.ค.2552 เรื* อง สง่
่
รายชื*อข้าราชการตํารวจเข้ารวมโครงการเพื
*อเพิ*มความรู ้ครู ่ กอบรม
อาจารย์ ในหนวยฝึ
18. เอกสารหมายเลข 6.3.18 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 296/2552 ลง 23 มิ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
19. เอกสารหมายเลข 6.3.19 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/883 ลง 20 ก.ค.2552 เรื* อง ขอ
่
อนุมตั ิให้ขา้ ราชการตํารวจเข้ารวมโครงการสั
มมนาเพื*อ
ปรับปรุ งหลักสู ตร และจัดทําคู่มือการฝึ กอบรมฯ
20. เอกสารหมายเลข 6.3.20 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 347/2552 ลง 22 ก.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.3

21.

22.
23.
24.

เอกสารหมายเลข 6.3.21 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/1003 ลง 17 ส.ค.2552 เรื* อง สง่
่
รายชื*อข้าราชการตํารวจเข้ารวมโครงการสั
มมนาเพื*อพัฒนา
ั ณภาพการศึกษาภายในฯ
มาตรฐานและการประกนคุ
เอกสารหมายเลข 6.3.22 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 378/2552 ลง 17 ส.ค.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.23 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 421/2552 ลง 15 ก.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ
เอกสารหมายเลข 6.3.24 - คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 600/2552 ลง 17 พ.ย.2552 เรื* อง ให้
ข้าราชการตํารวจเดินทางไปราชการ

ลําดับ
1.
2.
3.
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 6.4.1
เอกสารหมายเลข 6.4.2
เอกสารหมายเลข 6.4.3
เอกสารหมายเลข 6.5.1

2.

เอกสารหมายเลข 6.5.2

3.

เอกสารหมายเลข 6.5.3

4.

เอกสารหมายเลข 6.5.4

หลักฐาน
- บัญชีรายชื*อวิชาที*ทาํ การสอนในหลักสู ตร กอป. 2551
่ ๆ
- บันทึกการสอนวิชาตาง
่ ๆ
- แผนการสอนวิชาตาง
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 5 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
ิ ่ ๆ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ขณะเดินแถวไปทําภารกจตาง
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 6 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
่
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกอนและหลั
งการฝึ กตามแบบ
ตํารวจ
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 10 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
่
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมกอนและหลั
งรับประทานอาหาร
เช้า-เที*ยง-เย็น
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 408/2551 ลง 15 ต.ค.2551 เรื* อง มอบหมาย

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.4
่ +
ตัวบงชี
6.5

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

่ ิ
ให้ขา้ ราชการตํารวจรวมกจกรรมตามโครงการ
“จิตอาสาเพื*อ
ประชาชน”
เอกสารหมายเลข 6.5.5 - หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.021/1237 ลง 20 ต.ค.2551 เรื* อง
ิ
รายงานการจัดกจกรรมวั
นตํารวจ ประจําปี 2551
เอกสารหมายเลข 6.5.6 - หนังสื อ กองร้อยที* 1 ลง 29 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม อบรมระเบียบวินยั
เอกสารหมายเลข 6.5.7 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 30 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม อบรมระเบียบวินยั
เอกสารหมายเลข 6.5.8 - หนังสื อ กองร้อยที* 3 ลง 31 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม อบรมระเบียบวินยั
เอกสารหมายเลข 6.5.9 - หนังสื อ กองร้อยที* 1 ลง 29 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแสดงการเคารพธงชาติ
เอกสารหมายเลข 6.5.10 - หนังสื อ กองร้อยที* 1 ลง 30 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแสดงการเคารพธงชาติ
เอกสารหมายเลข 6.5.11 - หนังสื อ กองร้อยที* 1 ลง 31 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมแสดงการเคารพธงชาติ
เอกสารหมายเลข 6.5.12 - หนังสื อ กองร้อยที* 1 ลง 29 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสวดมนต์ไหว้พระและปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรม

ลําดับ
อ้างอิง
หลักฐาน
13. เอกสารหมายเลข 6.5.13 - หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 30 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสวดมนต์ไหว้พระและปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรม
14. เอกสารหมายเลข 6.5.14 - หนังสื อ กองร้อยที* 1 ลง 31 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.5

15.

เอกสารหมายเลข 6.5.15

16.

เอกสารหมายเลข 6.5.16

17.

เอกสารหมายเลข 6.5.17

18.

เอกสารหมายเลข 6.5.18

19.
20.

เอกสารหมายเลข 6.5.19
เอกสารหมายเลข 6.5.20

21.

เอกสารหมายเลข 6.5.21

22.

เอกสารหมายเลข 6.5.22

23.

เอกสารหมายเลข 6.5.23

กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรมสวดมนต์ไหว้พระและปลูกฝัง
คุณธรรมจริ ยธรรม
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ลง 31 ต.ค.2551 เรื* อง รายงานผลปฏิบตั ิ
กรณี ให้ผเู ้ ข้ารับการฝึ กอบรม ออกนอกบริ เวณสถานที*ฝึกอบรม
ประจําสัปดาห์
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 507/2551 ลง 13 พ.ย.2551 เรื* อง มอบหมาย
่ ธีถวายราชสดุดีเนื*องใน “วันพระบิดา
ให้ขา้ ราชการตํารวจรวมพิ
่
แหงฝนหลวง
”
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 456/2551 ลง 20 พ.ย.2551 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 467/2551 ลง 28 พ.ย.2551 เรื* อง มอบหมาย
่ ธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื*อ
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจเข้ารวมพิ
่ น
เป็ นข้าราชการที*ดีและพลังของแผนดิ
- โครงการทําบุญตักบาตรเนื*องในโอกาสวันขึ+ นปี ใหม่ 2552
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 474/25851 ลง 2 ธ.ค.2551 เรื* อง มอบหมาย
่ ธีเนื*องในเฉลิมพระ
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจเข้ารวมพิ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ประจําปี 2551
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 34/2552 ลง 25 ม.ค.2552 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*ให้ขา้ ราชการตํารวจปฏิบตั ิ
- หนังสื อ กองร้อยที* 2 ที* 0024.023(2)/40 ลง 26 ก.พ.2552 เรื* อง
่ ยนเทียนวันมาฆบูชา
รายงานการนํา นอป. รวมเวี
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 180/2552 ลง 18 ก.พ.2552 เรื* อง ให้
่ าปฏิญาณตน และอุดมคติตาํ รวจ
ข้าราชการตํารวจกลาวคํ

ลําดับ
1.
2.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 6.6.1
เอกสารหมายเลข 6.6.2

3.

เอกสารหมายเลข 6.6.3

4.
5.
6.

เอกสารหมายเลข 6.6.4
เอกสารหมายเลข 6.6.5
เอกสารหมายเลข 6.6.6

7.

เอกสารหมายเลข 6.6.7

1.
2.
3.

เอกสารหมายเลข 6.7.1
เอกสารหมายเลข 6.7.2
เอกสารหมายเลข 6.7.3

หลักฐาน
- บันทึกการสอน หลักสู ตร กอป.
- แผนการเรี ยนการสอนวิชาการสื บสวน หลักสู ตร กอป.
ปี การศึกษา 2551
- แบบประเมินการเรี ยนการสอนและเพิ*มทักษะตามลักษณะใน
พื+นที*
่ ๆ
- ประเมินผลวิชาตาง
- รายงานการประชุม
- หนังสื อ กลุ่มงานวิชากรฯ ที* 0024.022/22 ลง 2 มี.ค.2552
เรื* อง ขอเชิญประชุมสรุ ปผลการประเมินการเรี ยนการสอนเพื*อ
เพิ*มทักษะตามลักษณะงานในพื+นที*เพื*อนําไปพัฒนาปรับปรุ ง
แผนงาน/โครงการ
่ : การเรี ยนการสอนเพื*อเสริ มทักษะตามลักษณะ
- แผนงานยอย
งานพื+นที*ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
่ ๆ
- แผนการสอนวิชาตาง
- ตารางการเรี ยนการสอน หลักสู ตร กอป.
่ ๆ
- บันทึกการสอนวิชาตาง

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.6

่ +
ตัวบงชี
6.7

1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 6.8.1

2.

เอกสารหมายเลข 6.8.2

3.
4.

เอกสารหมายเลข 6.8.3
เอกสารหมายเลข 6.8.4

5.

เอกสารหมายเลข 6.8.5

หลักฐาน
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 358/2551 ลง 15 ก.ย.2551 เรื* อง แตงตั
คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกวิทยากร และครู -อาจารย์
่ ๆ
ทําหน้าที*สอนหลักสู ตรตาง
- หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ที* 0024.022/94 ลง 15 ก.ย.2551
เรื* อง ขอเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 380/2551 ลง 24 ก.ย.2551 เรื* อง แตงตั
คณะทํางานตามโครงการสัมมนา ครู -อาจารย์ วิทยากรพิเศษ และ
ผูร้ ับผิดชอบ เพื*อเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กอบรมหลักสู ตรการ
ฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุหรื อโอนมาเป็ น
ั
ข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนสายป้ องกนปราบปราม
ประจําปี 2551
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 389/2551 ลง 26 ก.ย.2551 เรื* อง มอบหมาย
หน้าที*จดั เตรี ยมการปฐมนิเทศหลักสู ตรการฝึ กอบรม
่ + งเป็ นข้าราชการ
บุคคลภายนอกผูม้ ีวฒ
ุ ิปริ ญญาตรี ที*ได้รับการแตงตั
ั
ตํารวจชั+ นประทวนในสายอํานวยการและสายป้ องกนปราบปราม

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.8

6.

เอกสารหมายเลข 6.8.6

7.

เอกสารหมายเลข 6.8.7

8.
9.
10.

เอกสารหมายเลข 6.8.8
เอกสารหมายเลข 6.8.9
เอกสารหมายเลข 6.8.10

ลําดับ
1.
2.
3.
4.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 6.9.1
เอกสารหมายเลข 6.9.2
เอกสารหมายเลข 6.9.3
เอกสารหมายเลข 6.9.4

5.
6.

เอกสารหมายเลข 6.9.5
เอกสารหมายเลข 6.9.6

ประจําปี 2551
- โครงการสัมมนาเพื*อเพิ*มพูนความรู ้ครู อาจารย์ภายใน ศฝร.ภ.8
และเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กอบรมหลักสู ตร กอป. (สาย
ั
ป้ องกนปราบปราม
)
- หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ที* 0024.022/122 ลง 24 ก.ย.2551
เรื* อง โครงการสัมมนาครู -อาจารย์ หลักสู ตร กอป.
ประจําปี 2551
- ประเมินผลตามโครงการสัมมนาครู -อาจารย์ฯ ของ ศฝร.ภ.8
- ประเมินผลการสรรหาคัดเลือกครู -อาจารย์
่ : ระบบการสรรหาและคัดเลือกครู /อาจารย์พิเศษ
- แผนงานยอย

หลักฐาน
- แบบประเมินตนเองของอาจารย์
- แผนการเรี ยนการสอน
- ตารางการฝึ กอบรม
- หนังสื อ กลุ่มงานวิชาการฯ ที* 0024.022/150 ลง 1 ธ.ค.2551
เรื* อง การปรับเปลี*ยนตารางฝึ กอบรมหลักสู ตร กอป. ปี 2551
- บันทึกการสอน
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 380/2551 ลง 24 ก.ย.2551 เรื* อง แตงตั
คณะทํางานตามโครงการสัมมนาครู -อาจารย์ วิทยากรพิเศษ
และผูร้ ับผิดชอบ เพื*อเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กอบรม

หมายเหตุ
่ +
ตัวบงชี
6.9

7.

เอกสารหมายเลข 6.9.7

1.

เอกสารหมายเลข 7.1.1

2.

เอกสารหมายเลข 7.1.2

3.
4.

เอกสารหมายเลข 7.1.3
เอกสารหมายเลข 7.1.4

5.

เอกสารหมายเลข 7.1.5

6.

เอกสารหมายเลข 7.1.6

ลําดับ
1.

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 7.2.1

หลักสู ตรการฝึ กอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที*บรรจุ
หรื อโอนมาเป็ นข้าราชการตํารวจชั+ นประทวนสายป้ องกนั
ปราบปราม ประจําปี 2551
- โครงการสัมมนาเพื*อเพิ*มพูนความรู ้ครู อาจารย์ภายใน
ศฝร.ภ.8 และเตรี ยมความพร้อมในการฝึ กอบรมหลักสู ตร
กอป.
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 138/2552 ลง 27 มี.ค.2552 เรื* อง
่ + และมาตรฐานการประกนั
มอบหมายหน้าที*รับผิดชอบตัวบงชี
คุณภาพการศึกษาภายใน
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0024.022/4 ลง 12 ม.ค.2552 เรื* อง ขอ
เชิญประชุมเตรี ยมการรองรับการตรวจจาก สมศ.
- รายงานการประชุม
่ +ง
- คําสั*ง ศฝร.ภ.8 ที* 47/2552 ลง 6 ต.ค.2552 เรื* อง แตงตั
ั ณภาพภายในสถานศึกษา
คณะกรรมการการประกนคุ
- หนังสื อ ฝ่ ายบริ การการศึกษา ที* 0023.32/129 ลง 9 พ.ย.2552
่ + ที*ได้รับมอบหมายเพื*อจัดทํา SAR
เรื* อง ให้ส่ งข้อมูลตัวบงชี
- หนังสื อ ศฝร.ภ.8 ที* 0023.32/171 ลง 30 พ.ย.2552 เรื* อง ขอ
เชิญประชุม

หลักฐาน
่ + งผูป้ ระเมินภายใน ศฝร.ภ.8
- คําสั*งแตงตั

หมายเหตุ

2.
3.
1.

เอกสารหมายเลข 7.2.2
เอกสารหมายเลข 7.2.3
เอกสารหมายเลข 7.3.1

2.

เอกสารหมายเลข 7.3.2

- รายงานการประชุม
- ผลการประเมินภายใน ศฝร.ภ.8
่ : การประกนคุ
ั ณภาพการศึกษาภายใน
- แผนงานยอย
ศฝร.ภ.8
่ บ
- แผนพั
- รายงานการประชุม
- หนังสื อสั*งการ วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิ ธาน
- หนังสื อสั*งการให้ขา้ ราชการที*ออกไปปฏิบตั ิหน้าที*นอก
่
หนวยรายงานผลการปฏิ
บตั ิงาน และประเมินผลการประเมิน
ทุกครั+ ง แล้วนําผลการประเมินมาปรับปรุ ง

