รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําป ๒๕๕๖

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ก

คํานํา
พระราชบั ญญัติ การศึกษาแห งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๔๕ มีสาระบั ญญัติ ที่
กํ า หนดให ส ถานศึ ก ษาทุ ก แห ง มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานการศึ ก ษาทุ ก ระดั บ
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกัน
คุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ศูน ยฝ ก อบรมตํ า รวจภูธ รภาค ๘ จัด การศึก ษาในลัก ษณะของการศึก ษาเฉพาะทาง
เพื่อผลิตและพัฒนาบุคคลเปนขาราชการตํา รวจ ในการจัดการศึกษาอบรมไดคํานึงถึงคุณภาพผูศึกษาอบรมโดย
การประกันคุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดย การตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา รวมกันวางแผน
ขับเคลื่อน ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตามตัวบงชี้ในมาตรฐานตาง ๆ และมอบหมายใหขาราชการตํารวจมีสวนรวม
รับผิดชอบในแตละตัวบงชี้ มีการถายทอดและใหขาราชการตํารวจในสังกัดไดรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินการ
ทุกกระบวนการ เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ ศรัทธา และ
เชื่อมั่นวาจะผลิตตํารวจใหเปนตํารวจมืออาชีพได
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง (Self Assessment Report) ของศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕๕6 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของศูนยฝกอบรม
รายงานฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดจากความรวมแรงรวมใจของบุคลากรทุกฝายของศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําใหทราบจุดออนจุดแข็งเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ สงผลใหผลผลิตของ
ศูนยฝกอบรมไดมาตรฐานเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีอัตลักษณตามที่กําหนด
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๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยยอ)
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุงเนนการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เปนการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ผานการคัดเลือกเขามารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน
และพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๕ สายงาน ไดแก สายงานปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน ผูชวยงานสอบสวน งานจราจร และงานธุรการกําลังพล นอกจากนั้นยัง
ฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เชน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเปนชั้นสัญญาบัตร การ
ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. การพัฒนาเพื่อเปนผูบริหารระดับตน (หลักสูตรสารวัตร)
และหลักสูตรอื่นๆ ตามที่ไดรับมอบหมายทั้งจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดตอ
และประสานความรวมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึ กษา โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อให ผู ศึกษาอบรมมี ความรู มี คุณธรรมจริ ย ธรรม มี ทักษะในวิ ช าชี พตํ ารวจ
สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ใหเปนที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และที่สําคัญที่สุดคือประชาชน
และประเทศชาติ ในการดําเนินงานของหนวยนั้น ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ไดนํา
๑. นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตรการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มาเปนกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน
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๑
สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหนวยงาน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

ที่ตั้ง ๑๐๑ หมู ๓ ถนนพอขุนทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

๑.๓

ประวัติความเปนมาโดยยอ

ป ๒๕๒๗ จากการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรมตํารวจเดิม) มีวัตถุประสงคตองการขยายอัตรากําลัง
พลเพิ่มขึ้นในหวง พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อใหเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและ
รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน จึงไดจัดตั้งกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ขึ้น โดยผูวาราชการ
จังหวัดสุ ราษฎรธานี ไดจัดสรรที่ดิ นสาธารณะประโยชนให กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไดเป ดทําการ
ฝกอบรมรุนแรก เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๒๘ สมัยนั้นมีจํานวนนักเรียนพลตํารวจ จํานวน ๘๘ นาย
มี ๑ กองรอย ไดเปดทําการฝกอบรมนักเรียนพลตํารวจจนถึงรุนที่ ๒๓
ป ๒๕๔๘ ได มี พ ระราชกฤษฎี ก าแบ ง ส ว นราชการสํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ได โ อน
กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงตอตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม จึงใชชื่อวา
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ แตสถานที่ตั้งยังคงอยูที่เดิม
ป ๒๕๕๒ ไดมีกฎกระทรวงแบงส วนราชการเปน กองบังคั บการหรื อสว นราชการเรี ยกชื่ ออย างอื่ นใน
สํ า นั กงานตํ า รวจแห ง ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จั ด ตั้ ง ส ว นราชการในสั ง กั ด จึ งได มีก ารยกระดั บ ฐานะศู น ย ฝ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ เปนระดับกองบังคับการ แตชื่อและที่ตั้งยังคงเดิม
๑.๔

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และเปาหมาย
ปรัชญาองคกร (Organization philosophy)
“เนนคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธี”

๑.๕

ปณิธาน (Determination)
“มุงมั่นใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ กาวทันเทคโนโลยี
มุงสูความเปนสากล”
๑.๖
๑.๗

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรแหงการเรียนรู สรางและพัฒนาตํารวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

พันธกิจ (Mission)
๑. สรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีความรอบรูดานวิชาการและการฝกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปยม
ดวยคุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความตองการของประชาชน
๒. ฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการตํารวจเพื่อมุงสูความเปนสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรูทักษะในการปฏิบัตงิ านเพื่อเปนนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเขาอาคาร (CQB) ใหกับผูเขารับการฝกอบรม
ทุกหลักสูตร

2
๖. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายดานการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. สงเสริมและเผยแพรความรูดานวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสูสังคม
๙. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค ๘
๑.๘

วัตถุประสงค(Objective)
๑. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยผลิตและพัฒนาขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๘ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานและประชาชน
๓. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยงานหลักดานการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจและการ
ฝกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจเพื่อกาวสู ความเปน
สากล
๑.๙ เปาหมาย
๑. ศู น ย ฝ กอบรมตํ ารวจภูธ รภาค ๘ สามารถปฏิ บัติ ร าชการบรรลุ ผ ลสํ าเร็จ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําป สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการประจําปของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๒. ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ สามารถผลิตและพัฒนาขาราชการตํารวจ ในสังกัดตํารวจภูธร ภาค ๘
ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และตอบสนองความตองการของหนวยงานและประชาชน
๓. ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยงานหลักดานการจัดการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจ และ
การฝกทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจเพื่อกาว สูความ
เปนสากล
๑.๑๐ โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
๑.๑๐.๑ โครงสรางองคกรศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบดวย
๑) ฝายอํานวยการ มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ
งาน
ประชาสัมพันธ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตรและแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งาน
การเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงาน
สารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร งานการเงินและ
งานบัญชี งานงบประมาณ งานสงกําลังบํารุง งานสวัสดิการ งานชวยอํานวยการและงานเลขานุการ งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร งานประชาสัมพันธและเผยแพรขอมูลขาวสาร งานศึกษาอบรม งานบันทึก
ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบขอมูล
ดังกลาวกับฐานขอมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนินการเพื่อใหขอมูลสถานภาพกําลังพล
ในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรม ขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครัว จัดหาเก็บรักษา และแจกจายเวชภัณฑ เก็บรักษา จัดซอม
เครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย การรักษาการณ รักษา
ความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบรอยภายในศูนยฝกอบรม จัดใหมีสหกรณ กองทุน
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สําหรับขาราชการตํารวจ จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร งานโภชนาการ งานเก็บ ควบคุม
บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงาน
อื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒) ฝา ยบริ การการศึ ก ษา มี หน าที่และความรั บ ผิด ชอบเกี่ ยวกั บงานบริการการศึกษา และ
ฝกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หองสมุด โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา-ออกของฝายบริการ
การศึ ก ษา จั ด การสอนและฝ ก อบรม จั ด พิ ม พ เ อกสารคํ า สอนและตํ า รา รวมทั้ ง แจกจ า ยและเก็ บ รั ก ษา
งานวางแผนและกําหนดโครงการเกี่ยวกั บงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานหองสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุดใหมีความทันสมัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด
งานวิเคราะหเลขหมูและจัดทําบัตรรายการ งานเตรียมทรัพยากรหองสมุดออกบริการ งานบริการหนังสือและ
ชวยคนควา งานวารสารและเอกสารสิ่งพิมพ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ งานประเมินผลการศึกษา
ตลอดจนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม ดําเนินการดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และ การ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝกอบรม จัดทํารายงานการศึ กษาตนเอง รายงาน
ประจําป เสนอตํารวจภูธรภาค หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร
ตอสาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายปกครองและการฝก มีหนาและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแล
นักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงาน
สารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา-ออก ของฝายปกครองและการฝก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบ
ตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรม
หลั ก สู ต รต า ง ๆ ในด านความประพฤติ ใ ห อ ยู ในระเบี ย บ วิ นั ย คํ าสั่ ง และข อบั งคั บ ต า ง ๆ ของศู น ย ฝ กอบรม
ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหเขารับการฝกหัดและฝกซอมกีฬา
ส งเสริ ม ควบคุ ม ดู แลการอบรมทางด านจิ ตใจนั กเรี ยนนายสิ บตํ ารวจและผู เข ารั บการฝ กอบรมหลั กสู ตรต างๆ
ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจทางดานจิตใจ และใหมีคุณลักษณะที่ดีกอนออกไปปฏิบัติหนาที่ ใหความรูแก
นักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันใหนักเรียนนายสิบตํารวจ
และผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน เพื่อใหการเรียนไดผลอยู
เสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือสิ่งของหลวงตางๆ ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาค
ยุทธวิธีที่กําหนดไวหรือตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพล
ศึกษา อุปกรณการฝกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจนการดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝกอบรม ใหการศึกษาอบรมและ
พัฒนาวิชาการดานวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตรการกีฬา การฝกการตอสูปองกันตัว งานดําเนินการใหความรูและฝก
กีฬาประเภทตางๆ ตลอดจนการฝกการตอสูปองกันตัวที่กําหนดไวในหลักสูตร งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม
ขาราชการตํารวจ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๔. กลุมงานอาจารย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอนงานวิจัยและ
พัฒนาการศึกษา และงานอาจารยพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและ
การจัดทําแผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนา
การศึกษา ดําเนินการเกี่ยวกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรื อเอกสารประกอบการสอน
จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนา
ทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพรางกาย จิตใจขาราชการตํารวจ งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา
การติดตอประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวของกับ ภาควิชาอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
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โครงสรางองคกร ศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

งง
ง
น
สย

ฝายอํานวยการ

ฝายบริการการศึกษา

ฝายปกครองและการฝก

กลุมงานอาจารย

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานการศึกษาและฝกอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชาการ

งานประชาสัมพันธ

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผูอบรม

งานสอน

งานบริหารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื่อการสอน

งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา

งานยุทธศาสตรและแผน

งานเทคโนโลยีและหองสมุด

งานอาจารยพิเศษ

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

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

กลุมงานอาจารย

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

นว.ผบก.
รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

ผกก.ฝอ.ฯ

ผกก.ฝปค.ฯ

ผกก.ฝบศ.ฯ

รอง ผกก.ฝอ.ฯ

รอง ผกก.ฝปค.ฯ

รอง ผกก.ฝบศ.ฯ

สว.ฝอ.ฯ

ผบ.รอย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑๐.๓ สภาพทางกายภาพของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
- ที่ทําการของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบดวย
1) อาคารกองบั ง คั บ การ สํ า นั ก งานผู บั ง คั บ การ รองผู บั ง คั บ การ ฝ า ยอํ า นวยการ
ฝายบริการการศึกษา และกลุมงานอาจารย

2) อาคารฝายปกครองและการฝก และอาคารกองรอยที่ 1 – 3

- หองเรียนและหองฝกอบรม ของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบดวย
1) หองประชุม ห องบรรยายพิเศษพร อมอุ ปกรณโ สตทัศนูป กรณ เพื่อใชในการอบรมและ
สัมมนา มีความจุ 500 คน จํานวน 1 หอง และความจุ 120 คน จํานวน 1 หอง
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2) หองเรียนที่มีความจุ ๑๒๐ ที่นั่ง จํานวน ๑2 หอง

3)

ลานฝกเอนกประสงค

5) สนามฝกยิงปนพก

7) กองรอยอบรม กองรอยที่ 4 – 6

4)

โรงฝกยุทธวิธี

6) ศูนยการเรียนรูและหองสมุด
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-

อาคารอื่นๆ

2) สถานพยาบาล

1) รานคาสวัสดิการขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8

3) โรงอาหาร จํานวน 2 หลัง

๔) คลังอาวุธ
๕) ปอมยามรักษาการณ
๖) อาคารบานพักของขาราชการตํารวจ ประกอบดวย
- บานพักผูบังคับบัญชา จํานวน ๑ หลัง
- อาคารแฟลต ๓ ชั้น จํานวน 1 หลัง
- อาคารแฟลต ๔ ชั้น จํานวน 2 หลัง
- อาคารเรือนแถว ๒ ชั้น จํานวน ๗ หลัง
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๑.๑๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปการศึกษา ๒๕๕๖ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปดใหการศึกษาอบรมแกขาราชการตํารวจใน
หลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
๑.๑๑.๑ ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นประทวน
(๑) หลักสูตรปองกันปราบปรามอาชญากรรม (อบรมระหวางวันที่ ๑๖ เม.ย. – ๘ พ.ค.๒๕๕๖)
(๒) หลักสูตรการสืบสวน (อบรมระหวางวันที่ ๑๔ พ.ค. – ๔ มิ.ย.๒๕๕๖)
(๓) หลักสูตรผูชวยงานสืบสวน (อบรมระหวางวันที่ ๒๙ ก.ค. – ๑๙ ส.ค.๒๕๕๖)
(๔) หลักสูตรการจราจร (อบรมระหวางวันที่ ๒๐ ส.ค. – ๙ ก.ย.๒๕๕๖)
(๕) หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล (อบรมระหวางวันที่ ๒๐ ส.ค.– ๙ ก.ย.๒๕๕๖)
๑.๑๑.๒ หลักสูตรการฝกอบรมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหฝกอบรม
(๑) หลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวน ประจําป ๒๕๕๕ (นสต.)(อบรมระหวางวันที่ ๑ พ.ย.๒๕๕๕ – ๓๑ ต.ค.๒๕๕๖)
(๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๖ “กอน.(ปป.)”(อบรมระหวางวันที่ ๒ มิ.ย. – ๒๗ ก.ค.๒๕๕๖)
(๓) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๖ “กอน.(สส.)นิติกร” (อบรมระหวางวันที่ ๒ มิ.ย. – ๒๗
ก.ค.๒๕๕๖)
(๔) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน ด.ต. ที่มีอายุ ๕๓ ป ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ. ประจําป ๒๕๕๖
(อบรมระหวางวันที่ ๗ ม.ค. – ๒๙ มี.ค.๒๕๕๖)
(๕) หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๒๗ (อบรมระหวางวันที่ ๕ ส.ค. – ๒๗ ก.ย.๒๕๕๖)
๑.๑๒ ขอมูลเกี่ยวกับผูศึกษาอบรม
มีผูเขารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
๑.๑๒.๑ ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาขาราชการตํารวจชั้นประทวน
(๑) หลักสูตรปองกันปราบปรามอาชญากรรม
จํานวน ๑๐๐ คน
(๒) หลักสูตรการสืบสวน
จํานวน ๑๐๐ คน
(๓) หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน
จํานวน ๑๐๐ คน
(๔) หลักสูตรการจราจร
จํานวน ๑๐๐ คน
(๕) หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล
จํานวน ๑๐๐ คน
๑.๑๒.๒ หลักสูตรการฝกอบรมอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายใหฝกอบรม
(๑) หลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเทา เพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวน ประจําป ๒๕๕๕ (นสต.) จํานวน ๓๒๒ คน
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(๒) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๖ “กอน.(ปป.)” จํานวน ๒๖๕ คน
(๓) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจ
ชั้นสัญญาบัตร ประจําป ๒๕๕๖ “กอน.(สส.)นิติกร” จํานวน ๓๐๐ คน
(๔) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน ด.ต. ที่มีอายุ ๕๓ ป ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร ถึงยศ ร.ต.อ. ประจําป ๒๕๕๖
จํานวน ๕๗7 คน
(๕) หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๒๗ จํานวน ๒๐2 คน
๑.๑๓ ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย /บุคลากร
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ มีบุคลากรทั้งสิ้น
๑.๑๖.๑ บุคลากรระดับผูบริหาร
00
๑.๑๖.๒ บุคลากรทําหนาที่อาจารย
0
๑.๑๖.๓ บุคลากรทําหนาที่ฝายปกครอง/ครูฝก
0
๑.๑๖.๔ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา

150 คน ประกอบดวย
๕ คน
๑๑ คน
29 คน
105 คน

๑.๑๔ ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑๔.๑ งบประมาณ ที่ใชในการดําเนินการเปนงบประมาณแผนดิน ในสวนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
81,007,964.38 บาท โดยแบงเปน
๑) เงินเดือน
จํานวน 21,142,030 บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน 29,578,860 บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน 4,970,765 บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝก
จํานวน 1,868,756.75 บาท
๕) คาสาธารณูปโภค
จํานวน 3,588,075.93 บาท
6) คาใชจายอื่นๆ
จํานวน 17,629,876.70 บาท
๑.๑๔.๒ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
จํานวน 2,229,600 บาท
๑.๑๔.๓ สถานที่ ไดแก อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑๕ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวย โดยมีการกําหนด
โครงสรางการดําเนินการ โดยแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบมาตรฐาน และแตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้ มีการกําหนดบทบาทหนาที่ ระเบียบขั้นตอนคูมือ มีการแตงตั้งคณะกรรมการผูประเมิน
ภายในหนวย เพื่อทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานของหนวย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้น รวมทั้งนําเอาขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน จาก ตร. และภายนอกจาก สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายใน
ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว นับเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธร
ภาค ๘ ซึ่งถือเปนภารกิจที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

๑1
สวนที่ ๒
รายงานผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ
การดําเนินงานดานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.๘ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
ไดดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ตัวบงชี้ ๓ กลุม
คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตัวบงชี้
1. ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
๔. จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
๕. จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการ
๖. ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ พัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๗. ผลของการดํ าเนิ นงานของจุ ด ที่ ให บ ริการทางวิ ช าการและวิช าชีพที่ มีผ ลตอชุ มชน สั งคม
ประเทศ
๘. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐.ผลการพัฒนาครู/อาจารยและครูฝก
๑๑.ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม
๑๒.ระบบการบริ ห ารบุ ค ลากรเพื่ อ การพั ฒ นาและธํ า รงรั กษาไว ซึ่ งบุ ค ลากรที่ มีคุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๑๓.ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของหนวยศึกษาอบรม
๑๔.การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
๑๕.ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศึกษาอบรมกําหนด
๑๖.ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของ
สังคม
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ผลการดําเนินงานสรุปเปนตารางในแตละมาตรฐานโดยแจกแจงรายละเอียดแตละตัวบงชี้ดังนี้
ลําดับ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
๑. ผู ผ า นการทดสอบตามเกณฑ ใชบั ญญั ติไตรยางศ เที ย บ กํา หนดรอ ยละ มีผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐาน
มาตรฐานวิชาการ
๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน
4

ดี

เอกสาร
หลักฐาน

๑3

ลําดับ
๒.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา ใช ค า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น ความพึ ง - คา เฉลี่ ย ความพึง พอใจของผู บัง คับบั ญชา
หนวยงานตนสังกัดและผูที่
พอใจ คะแนนเต็ ม ๕ ความพึ งพอใจของ และเพื่อนรวมงาน อยูในระดับดี
เกี่ยวของ
ผูบังคับบัญชาหนว ยงานตน สังกัดและผูที่ - มีรายงานสรุปผลการประเมิน
เกี่ยวของหมายถึง คาเฉลี่ยของระดับความ
พึงพอใจของผูบังคับบัญชา หนวยงานตน
สั ง กั ด และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ มี ต อ ผู สํ า เร็ จ
การศึกษาอบรมในทุกหลักสูตรของหนว ย
ศึ ก ษาอบรมที่ ใ ช ใ นการประเมิ น ซึ่ ง เก็ บ
ขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ๓ -๖
เดื อ นโดยใช ม าตราส ว นประมาณค า ๕
ระดับ

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน
4
ดี

เอกสาร
หลักฐาน

14

ลําดับ
๓.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนน ๑. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมให
ผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
ครู / อาจารย และครู ฝ ก และหรื อ
วิท ยากรมี ความรูค วามเข าใจเกี่ย วกั บ
วัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม
และหลั ก สู ต รศึ ก ษาอบรมในแต ล ะ
หลักสูตร
๒. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมให
ครู / อาจารย และครู ฝ ก และหรื อ
วิทยากรวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษา
อบรมและเข า ใจผู ศึ ก ษาอบรมใน
รายบุคคล และนําผลการวิเคราะหมา
ปรั บ ปรุ ง แผนการเรี ย นรู ใ นแต ล ะ
หลักสูตร
๓. หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมิน
ค ว า ม รู ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร จั ด
ประสบการณ ที่เ น น ผู ศึก ษาอบรมเป น
สําคัญ

ผลการดําเนินงาน
1. มีโครงการสัมมนาครู - อาจารย
ประจําป ๒๕๕๖
2. มีรายงานผลการประเมินความรู
ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผู
ศึกษาอบรมเปนสําคัญ
3. มีแผนการสอน, บันทึกการสอน
4. รายงานผลติ ด ตามและประเมิ น ผล
การศึ ก ษาอบรมที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความแตกต า ง
ระหว า งบุ ค คลของผู ศึ ก ษาอบรมมี ก าร
ปรับเปลี่ยนการประเมินที่เหมาะสม
5. รายงานการนําผลประเมินมาปรับเปลี่ยน
การอบรมเพื่ อ พั ฒ นาผู ศึ ก ษาอบรมให เ ต็ ม
ศักยภาพ

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน
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ลําดับ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
๔. ครู / อาจารย และครู ฝ ก และหรื อ
วิท ยากรมี การประเมิน ผลการฝ กอบรมที่
สอดคลองกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให
ผูศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตาง
ระหว า งบุ ค คลและนํ า ผลการประเมิ น มา
ปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู
ศึกษาอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๕. ครู / อาจารย และครู ฝ ก และหรื อ
วิ ท ยากรสามารถบู ร ณาการความรู แ ละ
ประสบการณ จ ากข อ ๑ ถึ ง ๔ มาพั ฒ นา
การศึกษาอบรมในรุนตอไป

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมิน

เอกสาร
หลักฐาน

๑6

ลําดับ
๔.

ตัวบงชี้
จํานวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ใชบั ญญั ติไตรยางศ เที ย บ กํา หนดรอ ยละ 1. บัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก
๑๐ เทากับ ๕ คะแนน
2. งานวิจัย 2 เรื่อง
3. นวัตกรรม 2 เรื่อง

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

๑7

ลําดับ
๕.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

จํ า นว นงานวิ จั ย และหรื อ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ๕ 1. มีบันทึกการสอน
น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ ห รื อ เทากับ ๕ คะแนน
2. มีสรุปงานวิจัยและหรือนวัตกรรมของ
สิ่ ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ ที่ นํ า ไ ป ใ ช
ศฝร.ภ.๘
ประโยชน ท างวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพ

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

๑8

ลําดับ
๖.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลของการดํ า เนิ น โครงการ ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ๒๐ - มีกิ จ กรรม/โครงการ การใหบ ริก ารทาง
บ ริ ก า ร ท า ง วิ ช า ก า ร แ ล ะ เทากับ ๕ คะแนน
วิ ช าการและวิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ต อ ง ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

19

ลําดับ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

๗.

ผลของการดําเนินงานของจุด
ที่ใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีผลตอชุมชน สังคม
ประเทศ

๑. ๑-๒ จุดที่ใหบริการที่มีผลตอชุมชน
สังคม ประเทศ
๒. ๓-๔ จุดที่ใหบริการที่มีตอชุมชน สังคม
ประเทศ
๓. ๕-๖ จุดที่ใหบริการที่มีตอชุมชน สังคม
ประเทศ
๔. ๗-๘ จุดที่ใหบริการที่มีตอชุมชน สังคม
ประเทศ
๕. ๙ จุดที่ใหบริการที่มีตอชุมชน สังคม
ประเทศ

- มีกิจกรรม/โครงการ การใหบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่มีผลตอชุมชน สังคม
ประเทศ

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

20

ลําดับ
๘.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

การสงเสริมและสนับสนุนดาน ใชบัญญัติไตรยางศเทีย บ กําหนดรอยละ - มีกิจกรรม/โครงการตาง ๆ ที่สนับสนุน
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒๐ เทากับ ๕ คะแนน
ดานศิลปะและวัฒนธรรมของ ศฝร.ภ.๘

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน
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ลําดับ
๙.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติ
ทางศิลปะและวัฒนธรรม

๑. การมี ส ว นร ว มของบุ ค ลากรในหน ว ย
ศึกษาอบรมที่กอใหเกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒. สิ่ ง แวดล อ มด า นความปลอดภั ย ของ
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และ
แตกตางอยางมีความสุนทรีย
๓. ปรับแตงและรักษาภูมิทัศนใหสวยงาม
สอดคลอ งกั บธรรมชาติ และเป น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอม
๔. การจั ด ให มี พื้ น ที่ แ ละกิ จ กรรมทาง
วั ฒ นธรรมที่ เ อื้ อ และส ง เสริ ม ให ผู ศึ ก ษา
อบรมแล ะบุ ค ลาก รมี ส ว นร ว มอย า ง
สม่ําเสมอ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผู
ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็น ๑-๔ ไมต่ํา
กวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕

ผลการดําเนินงาน
1. มีโครงการตาง ๆ และมีคําสั่งแตงตั้ง
คณะทํางานตามโครงการฯ พรอมภาพถาย
การรวมทํากิจกรรมตาง ๆ
2. มีโครงการ 5 ส. และโครงการตนไมพูดได
มีกิจกรรม Big Cleaning Day การทําความ
สะอาดพื้นที่รับผิดชอบ มีศูนยการเรียนรูฯ
3. มีการปรับแตงภูมิทัศน ปลูกตนไม ตกแตง
สวนหยอม มีศาลาพักผอนหยอนใจ และ
จัดตั้งลานกีฬา
4. จัดตั้งลานวัฒนธรรม และประชาสัมพันธ
ใหขาราชการตํารวจทราบ มีโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตฯ
5. มีรายงานผลโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม” พรอม
สรุปผลการประเมินและตัวอยาง
แบบสอบถาม

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5

ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน
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ผลการประเมิน
ลําดับ
๑๐.

ตัวบงชี้
ผลการพัฒนาครู/อาจารย
และครูฝก

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

๑. แผนพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก มีการ
ดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๒. ผลการดํา เนิน งานบรรลุ เปาหมายตาม
แผนพัฒ นาครู / อาจารย และครูฝ ก ไม ต่ํ า
กวารอยละ ๘๐
๓. จํานวนครู /อาจารย และครูฝก ที่ไดรับ
การพัฒนาในดานวิชาชีพครูตอป ไมต่ํากวา
รอยละ ๕๐ ของจํานวนครู/อาจารย และครู
ฝกทั้งหมด
๔. จํานวนครู /อาจารย และครูฝก ที่ไดรับ
การพัฒ นาในดานวิชาการตอไป ไมต่ํากวา
รอยละ ๕๐ ของจํานวนครู/อาจารย และครู
ฝกทั้งหมด
๕. คาเฉลี่ยผลการประเมินการสอนของครู /
อาจารย และครู ฝ ก ที่ มี่ ค ะแนนไม ต่ํ า กวา
๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

1. มีแผนพัฒนาครู-อาจารย ครูฝก และ
บุคลากรสายงานสนับสนุน
2. มีผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาครูอาจารย
3. มีตารางสรุปผลครู-อาจารย และครูฝกที่
ไดรับการพัฒนาวิชาชีพครู
4. มีตารางสรุปผลครู-อาจารย และครูฝกที่
ไดรับการพัฒนาในดานวิชาการ
5. สรุปผลการประเมินครู-อาจารย และ
ครูฝก

ระดับ
คะแนน
5

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

23

ลําดับ
๑๑.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหารหนวย
ศึกษาอบรม

ใชบั ญญั ติไตรยางศ เที ย บ กํา หนดรอ ยละ
๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน
๑.ใหผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม
ประเมิ น ตนเองโดยใหครอบคลุม บทบาท
หนาที่ทั้ง ๙ ขอคิดเปนรอยละ ๖๐
๒.ใหหัวหนาหนว ยของหนวยศึกษาอบรม
ประเมิ น ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด ของหน ว ยศึ ก ษา
อบรมให ค รอบคลุ ม บทบาทหน า ที่ ทั้ ง ๙
ขอคิดเปนรอยละ๔๐

ผลการดําเนินงาน
มีการประเมินผลการปฏิบัติตามบทบาท
หนาที่ผูบริหารหนวยศึกษาอบรม โดยการ
ประเมินตนเองและใหหัวหนาหนวยศึกษา
อบรมเปนผูประเมิน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
4.80
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

24

ลําดับ
๑๒.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อ 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากร
พัฒนาและธํารงไวซึ่งบุคลากร บุคคลที่เปนรูปธรรมภายใตการวิเคราะห
ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ขอมูลเชิงประจักษ
2. มี ร ะ บบ และ กลไ กใ นกา รบริ หา ร
ท รั พ ย า ก ร บุ ค ค ล ที่ เ ป น ก า ร ส ง เ ส ริ ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรร
หา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนด
เสนทางเดินทางตําแหนง การสนับสนุนเขา
รวมประชุมฝกอบรม และหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติ
ง า น ก า ร ส นั บ ส นุ น เ ข า ร ว ม ป ร ะ ชุ ม
มาตรการลงโทษ รวมทั้ ง การพั ฒ นาและ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพ
ที่ ดี และสร า งบรรยากาศที่ ดี ใ ห บุ ค ลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยาง
มีความสุข

ผลการดําเนินงาน
1. มีแผนการบริหารทรัพยากรเพื่อพัฒนา
และธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
2. มีการสรรหา, กําหนดเสนทางเดินของ
ตําแหนง, การสนับสนุนเขารวมฝกอบรม, มี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน, การพิจารณา
ความดีความชอบ, มาตรการสรางขวัญ
กําลังใจ, มาตรการลงโทษ, การพัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
3. มีการจัดสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพ
ที่ดี
4. มีการสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพ
5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากร

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
5
ดีมาก

เอกสาร
หลักฐาน

25

ลําดับ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
๔. มีร ะบบส งเสริม สนับสนุน บุคลากรที่ มี
ศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสาย
งานบังคับบัญชา
๕. มี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
บุคลากรทุ กระดับ อย างเป น ระบบ และมี
การนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอ
ผู บ ริ ห ารสู ง สุ ด และมี แ นวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

เอกสาร
หลักฐาน
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ลําดับ
๑๓.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิ น การประกั น ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน มี ผ ลการประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพภายใน
คุ ณ ภาพภายในหน ว ยศึ ก ษา ของ ตร. โดย บช.ศ.
ของ ตร. โดย บช.ศ. ยอนหลัง 3 ป
อบรม
ไดคาเฉลีย่ 4.37 อยูในเกณฑดี

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
4.37
ดี

เอกสาร
หลักฐาน
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ลําดับ
๑๔.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ก า ร นํ า ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ๑. หนวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบ
คุ ณ ภ าพภายในไปพั ฒ นา กลไกใหส อดคลองกับมาตรฐานที่กําหนด
หนวยศึกษาอบรม
และเหมาะสมกับอัตลักษณของหนวยศึกษา
อบรม
๒. หน วยศึ กษาอบรมมี การจัด ทํ ารายงาน
การประเมินตนเองที่เปนไปตามมาตรฐาน
โดยผานการพิจารณาจากผูมีอํานาจสูงสุด
และเปดเผยใหสาธารณชนทราบ
๓. หน ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารนํ า ผลการ
ประเมิ น ตนเอง และผลการประเมิ น
คุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การดํ า เนิ น งานให ดี อ ย า งสม่ํ า เสมอ มี
แผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน
๔. หนวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดย
นําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไป
เปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
1. มีการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ, มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา,
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา, คําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน,
คําสั่งแตงตั้งผูร ับผิดชอบ, ผูตรวจประเมิน
2. มีรายการประเมินตนเอง SAR และลง
เว็บไซด
3. มีแผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน, แนวทางปฏิบัติที่ดีในการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
มีแผนพับ จุลสาร หนาเว็บไซด, รายงานผล
โครงการสัมมนาฯ และรายงานการประชุม
4. มีรายงานการตรวจประกันคุณภาพ
การศึกษา, รายงานผลการดําเนินงานโครงการ
กิจกรรม ๕ ส.

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
4
ดี

เอกสาร
หลักฐาน
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ลําดับ
๑๔.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน
๕. หนวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของแตละ
หนวยงานในสังกัด มีการยกยองเชิดชู
หนวยงานที่ดําเนินงานไดสําเร็จตาม
เปาหมายที่วางไว สามารถเปนตนแบบ
ใหแกหนวยงานอื่นได

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน

เอกสาร
หลักฐาน

29

ลําดับ
๑๕.

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

ความสําเร็จของการพัฒนาผู ๑. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจรคุ ณ ภาพ 1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
ศึกษาอบรมตามอัต ลัก ษณ ที่ PDCA
2. การการดําเนินงานบรรลุตามแผน
หนวยศึกษาอบรมกําหนด
๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผน 3. การมีการพัฒนาหลักสูตร
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และ
วัตถุประสงคของการดําเนินการของหนวย
ศึ ก ษาอบรม และหรื อ ตามจุ ด เน น และ
จุดเดนของหนวยศึกษาอบรม
๔. มี ผ ลกระทบที่ เ กิ ดประโยชน แ ละสร า ง
คุณคาแกสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ หรือภูมิภาคหรือระดับชาติหรือ
นานาชาติ

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
4
ดี

เอกสาร
หลักฐาน
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ลําดับ

ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดําเนินงาน

๑๖.

ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรม
ชี้นํ า ป อ งกั น หรื อแก ปญ หา
ของสังคม

๑. มี ก ารดํ า เนิ น งานตามวงจรคุ ณ ภาพ
PDCA
๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผน
ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผ ลกระทบที่เกิดประโยชนและสราง
คุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
๕. ได รั บ การยกย อ งระดั บ ช าติ ห รื อ
นานาชาติ

- มีแผนพัฒนาสังคม และโครงการฝกอบรม
สําหรับผูเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผู
ติด ยาเสพติ ด และโครงการฝก อบรมการ
รักษาความปลอดภัย ใหกับอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- มี ห ลั ก ฐานแสดงการเห็ น ชอบโครงการ
และผลการประเมินและแบบการประเมิน
- มีหนังสือขอบคุณ

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับการ
คะแนน
ประเมิน
4
ดี

เอกสาร
หลักฐาน
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สวนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนาปรับปรุง
ผลการดําเนินงานดานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.๘ ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ได
ดําเนินการตามมาตรฐานการศึกษาและตัวบงชี้ของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ซึ่งประกอบดวย ๓ กลุม รวมทั้งสิ้น ๑๖
ตัวบงชี้ โดยมีเกณฑการประเมินในภาพรวม ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง
ตองปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง
ควรปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐
หมายถึง
พอใช
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง
ดี
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕๐๐
หมายถึง
ดีมาก
ตารางที่ ๘ สรุปผลการประเมิน ศฝร.ภ.๘
มาตรฐานและตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
๑. ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
๒. ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่
เกี่ยวของ
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
๔. จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
๕. จํ า นวนงานวิ จั ย และหรื อ นวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่
นําไปใชประโยชนทางวิชาการ
๖. ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความตองการ พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของชุมชน สังคม ประเทศ
๗. ผลของการดําเนินงานของจุดที่ใหบริการทางวิชาการและ
วิชาชีพที่มีผลตอชุมชน สังคม ประเทศ
๘. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๙. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

คาน้ําหนัก

ผลการ
ประเมิน

การแปล
ความหมาย

10
5

4
4

ดี
ดี

5
5
5

5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

5

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

5
5

5
5

ดีมาก
ดีมาก
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5
5

ผลการ
ประเมิน
5
4.8

การแปล
ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก

5

5

ดีมาก

5

4.37

ดี

10

4

ดี

10

4

ดี

10

4

ดี

มาตรฐานและตัวบงชี้

คาน้ําหนัก

๑๐. ผลการพัฒนาครู/อาจารยและครูฝก
๑๑. ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษา
อบรม
๑๒. ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและธํารงรักษา
ไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
๑๓. ผลการประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายในของหน ว ย
ศึกษาอบรม
๑๔. การนํ าผลการประเมิ น คุ ณภาพภายในไปพั ฒ นาหน ว ย
ศึกษาอบรม
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
๑๕. ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่
หนวยศึกษาอบรมกําหนด
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๑๖. ความสํ า เร็ จ ของโครงการหรื อ กิ จ กรรมที่ ห น ว ยศึ ก ษา
อบรมชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาของสังคม

ศฝร.ภ.๘ มีผลการประเมิน รวมทุกมาตรฐานอยูในระดับดี (คะแนน 4.21 ) โดยจากการวิเคราะห
ผลการดําเนินงาน สามารถสรุปไดดังนี้

33
จุดเดน

1.
2.
3.
4.
5.

มีการติดตามคุณภาพของผูศึกษาอบรมทุกหลักสูตร
ผูเขารับการศึกษาอบรมผานเกณฑตามมาตรฐานหลักสูตรทุกนาย
แบบสอบถามครอบคลุมหัวขอสําคัญตาง ๆ เปนอยางดี
หนวยสนับสนุนใหบุคลากรและผูเขารับการศึกษาอบรมไดมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนอยูเปนประจํา
หน ว ยส งเสริ มให เ ยาวชนในพื้ นที่ ได มีส ว นร ว มในกิ จกรรมของหน ว ยและสงเสริ มใหชุ มชนเกิ ดความ
สามัคคีและการประสานงานที่ดีตอกัน
6. หนวยสนับสนุนใหครู/อาจารย และบุคลากรภายในหนวยไดมีความรูดานการจัดการสอนที่ เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
7. หนวยใหความสําคัญกับการพัฒนาความรูครู/อาจารย ดานการวิจัย และพัฒนา
8. ผูบริหารใหความสําคัญกับการจัดการศึกษาอบรม และมีความมุงมั่นในการพัฒนาหนวย
9. บุคลากรมีความพยายามในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
10.อัตลักษณมีความสอดคลองกับปณิธาน
11.โครงการในการชี้นําและ/หรือแกปญหาสังคมเปนประโยชนตอสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
1. การประเมินผลโครงการไมชัดเจน ควรบงบอกถึงสาเหตุของปญหา อุปสรรคตาง ๆ ที่ไดดําเนินการตาม
กระบวนการจนบรรลุผลสําเร็จ พรอมทั้งนําขอมูลดังกลาวมาปรับปรุงพั ฒนาโครงการในปถัดไป โดยตองมีการเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบอยางเปนขั้นตอน
2. เนื่องจากแผน/โครงการ ไมไดกําหนดรายละเอียดไวชัดเจนจึงทําใหขาดการประเมินผลและการนําผล
ประเมินไปปรับปรุงโครงการอยางเปนรูปธรรม
3. แผนขาดองคประกอบที่สําคัญบางประการ
4. องคความรูจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูยังไมมีการรวบรวม วิเคราะห และจัดเก็บอยางเปนระบบ
5. การนิยามความหมายของอัตลักษณขาดความชัดเจน และยากตอการเก็บขอมูล
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. แผน/โครงการ ควรกําหนดเปาหมายวาจะดําเนินการสิ่งใด โดยพยายามแสดงใหปรากฎเปนรูปตัวเลข
หรือจํานวนที่จะทําไดภายในระยะเวลาที่กําหนด การกําหนดเปาหมายควรระบุเปนประเภท ลักษณะและปริมาณ ให
สอดคลองกับวัตถุประสงคและความสามารถ
2. ความสําเร็จของโครงการ ควรมีขอมูลที่สะทอนไดวาชุมชน/สังคมไดมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยางไร
3. ควรกําหนดแผน/โครงการ และวิธีการดําเนินการตาง ๆ อยางเปนกระบวนการใหชัดเจน และควรนําผล
การประเมิ นโครงการเสนอผูอนุมัติโครงการ (ผู บริ หารหนว ย) ทราบ เพื่ อจะได นําผลดังกล าวไปปรั บปรุงพั ฒนา
โครงการในปถัดไปไดอยางเปนรูปธรรม
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4. การประเมินผลการสอน ครู/อาจารย ควรวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ ของผูศึกษา
อบรมในแตละรายวิชา/หลักสูตร รวมกับประเมินผลภาพรวมของการจัดการสอนดวย
5. ควรมีการวิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมทุกหลักสูตรกอนการสอน
6. ควรนําผลงานทางวิชาการที่ไดจัดทําไปใชประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน
7. การนําไปใชควรทําการจดบันทึกเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบ
8. ควรกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะห ความรูจากการอบรมสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู
แลวรวบรวมเปนลายลักษณอักษร จัดเก็บอยางเปนระบบ เพื่อการนําไปใชประโยชน
9. การกําหนดอัตลักษณ ไมควรใชคําใหญทมี่ ีความหมายกวางหรือตีความหมายไดหลายความหมาย ควร
เปนคุณลักษณะเฉพาะและสามารถเก็บขอมูลไดจริง โดยสามารถเปลี่ยนแปลงไดตามยุคสมัยและเวลา
๑0. ควรมีมาตรการสงเสริมใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการประเมินผลแผน/โครงการ เพราะ
การประเมินผลแผน/โครงการจะเปนตัวชี้ถึงประสิทธิภาพหรือคุณคาของแผน/โครงการ และชวยแกไขปรับปรุงการ
ดําเนินการตามแผน/โครงการใหชัดเจน และตรงเปาหมาย
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แผนและเปาหมายในการพัฒนา ประจําป ๒๕๕๖
แนวทาง
1. วางแผน จัดระบบการติด ตามคุณภาพ
ผูสําเร็จการศึกษาอบรมในแตละหลักสูต ร
โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางเปนรอยละ
๘๐

ตัวบงชี้ความสําเร็จ
- ไดผลการประเมิน
คุณภาพผูสําเร็จ
การศึกษาอบรมใน
แตละหลักสูตรมา
ปรับปรุงแกไขและ
พัฒนาในหลักสูตร
ตอไป

ระยะเวลาดําเนินการ
ผูรับผิดชอบ
ต.ค.2555 – ก.ย.2556 บริการการศึกษา

๒. วิ เ คราะห ขอมู ล ของของผู ศึกษาอบรม -เพื่อรูพื้นฐานคุณวุฒิ ต.ค.2555 – ก.ย.2556 กลุมงานอาจารย
เปนรายบุคคลมาใชในการวางแผนการสอน วัยวุฒิ บุคลิกภาพ
ภูมิลําเนา ความเชื่อ
ประเพณีนิยม
วัฒนธรรมทองถิ่นมา
กําหนดแผนการสอน
๓. บันทึกหลังการสอนเปนหลักฐานยืนยัน - นสต. มีผลสัมฤทธิ์ ต.ค.2555 – ก.ย.2556 กลุมงานอาจารย
ไดวาไดนําผลไปปรับปรุงพัฒนาการสอนได ทางการเรียนที่สูงขึ้น
อยางเปนรูปธรรม
๔. จัดทําประเมินผลการสอน ครู/อาจารย - ไดผลการประเมิน
และประเมินผลภาพรวม
มาทําการปรับปรุง
แกไข พัฒนาการ
เรียนการสอน

ต.ค.2555 – ก.ย.2556 บริการการศึกษา

๕. นําผลงานทางวิชาการที่ไดจัดทําขึ้นไปใช - ไดนํานวัตกรรม
ประโยชนในการพัฒนาการเรียนการสอน แจกจายใหกับ ศฝร.
ตาง ๆ เพื่อใช
ประกอบการเรียน
การสอน

ต.ค.2555 – ก.ย.2556 กลุมงานอาจารย

๖. การนํ า ผลงานทางวิ ช าการไปใช มี - มีการจดบันทึก
หลักฐานในการตรวจสอบ

ต.ค.2555 – ก.ย.2556 กลุมงานอาจารย

๗. มี ก ารกํ า หนดกลยุ ท ธ แ ละแผนการ - มีแผนกลยุทธและ
ปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารปฏิ บั ติ ใ ห แผนการฝกอบรม
อั ต ลั ก ษณ เ กิ ด เป น รู ป ธรรมและบรรลุ ผ ล
สําเร็จ

ต.ค.2555 – ก.ย.2556 ฝายปกครองฯ
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การประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกขอมูลหนวยศึกษาอบรม (Common data set)
หนวยศึกษาอบรม ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
รายการขอมูล
ขอมูลทั่วไป
๑. จํานวนผูบริหาร
๑.๑ ผบก.
๑.๒ รอง ผบก.
๑.๓ ผกก.
๑.๔ รอง ผกก.
๒. จํานวนครู/อาจารยทั้งหมด
๒.๑ บุคลากรที่ดํารงตําแหนงครู/อาจารย
๒.๒ บุคลากรที่ทําหนาที่ครูฝก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/อาจารยและ
ครูฝก
๓.๑ ระดับต่ํากวาปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ ระดับปริญญาเอก
๓.๕ อื่น ๆ
๔. จํานวนอาจารยพิเศษ
๔.๑ ภายใน
๔.๒ ภายนอก
๕. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
๖. จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งหมด
๖.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
๖.๒ หลักสูตรการอบรมขาราชการตํารวจ
และบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปนขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนและพลตํารวจ
๖.๓ หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน
๖.๔ หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล
๖.๕ หลักสูตรการสืบสวน
๖.๖ หลักสูตรการจราจร
๖.๗ หลักสูตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม

หนวยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

คน
คน
คน
คน

๑
๒

๑
๒
๓
๓

1
2
3
3

คน
คน

๘
๑๕

๑๐
๓๐

11
29

คน
คน
คน
คน
คน

๕
๓
-

๙
๑๘
๑๓
-

8
13
11
-

คน
คน
คน

๗๖
๖๓
๖๘

๗๗
๖๗
๑๑๐

58
63
105

คน

๙๑

-

322

คน

๑๑๕

-

-

คน
คน
คน
คน

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

100
100
100
100

คน

๑๑๕

๑๐๐

100
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รายการขอมูล
๖.๘ หลักสูตรสารวัตร
๖.๘.1 หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๑๕
๖.๘.2 หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๒๐
6.8.3 หลักสูตรสารวัตร รุน 127
๖.9 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุมสาย
งานอํานวยการและสนับสนุนและเทคนิค
กอน.(อก.)
๖.๑0 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุมสาย
สอบสวนและนิติกร (สบ ๑) กอน.(สส.)
๖.๑1 โครงการฝกอบรมทางยุทธวิธีแก
เจาหนาที่ตํารวจหญิง เพื่อทําหนาที่ รปภ.
บุคคลสําคัญ
๖.๑2 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุมสาย
งานอํานวยการและสนับสนุน กอน.(อก.)
๖.๑3 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
พนักงานสอบสวน (สบ ๑) กอน.(สส.)
๖.๑4 หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
กลุมสายงานปองกันปราบปราม
อาชญากรรม กอน.(ปป.)
๖.๑5 หลักสูตรการฝกอบรม
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสายปองกัน
ปราบปราม กปป.(ปป.)

หนวย
นับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

คน
คน
คน

-

๑๗๘
๑๗๔
-

202

คน

-

๗๓

-

คน

-

๒๒๐

300

คน

-

๔๓

-

คน

-

๗๖

-

๘๓

-

๑๐๐

265

๙๔

-

คน

คน

คน

-

-

-
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รายการขอมูล
6.16 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน ด.ต. ที่มี
อายุ 53 ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตร
ถึงยศ ร.ต.อ.
๗. รายรับ
๗.๑ จากงบประมาณแผนดิน
๗.๒ จากแหลงอื่นๆ
๘. รายจาย
๘.๑ เงินเดือน
๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร
๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม
๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน
๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน
๘.๔ งบประมาณในการบริการวิชาการ
๘.๕ งบประมาณวัสดุฝก
๘.๗ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ผูเขารับการอบรม
๘.๘ คาสาธารณูปโภค
๘.๙ คาใชจายอื่นๆ
๘.๑๐ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
- คาเสื่อมราคา
๙. จํานวนผูสําเร็จการอบรม
๙.๑ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
๙.๒ หลักสูตรการอบรมขาราชการ
ตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเปน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนและ
พลตํารวจ
๙.๓ หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน
๙.๔ หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล
๙.๕ หลักสูตรการสืบสวน
๙.๖ หลักสูตรการจราจร
๙.๗ หลักสูตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม

หนว
ยนับ

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

คน

-

-

577

บาท ๓๙,๔๗๐,๕๖๑.๕๑ ๔๗,๓๗๓,๐๐๐
บาท ๖๖๕,๖๗๗.๐๐
-

81,007,964.38
-

บาท ๓๑,๕๓๕,๗๐๗.๐๑ ๔๔,๗๔๘,๐๐๐
บาท ๑,๔๔๘,๒๒๐.๐๐ ๒๕๐,๐๐๐
บาท
-

21,142.030
29,578,860
-

บาท
บาท
บาท ๓๗๐,๘๒๘.๐๐
บาท ๔๓,๐๙๔.๐๐
บาท ๔,๕๗๓,๕๒๒.๕๘

4,970,765
1,868,756.75
-

บาท
บาท
บาท

-

คน
คน

๙๑
๑๑๕

คน
คน
คน
คน
คน

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๑๕

๘๐,๐๐๐
๗๕,๐๐๐

-

๒,๒๒๐,๐๐๐
-

3,588,075.93
17,629,876.70
2,229,600
-

-

322

-

-

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๙๙

100
100
100
100
100
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๙.๘ หลักสูตรสารวัตร
๙.๘.1 หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๑๕
๙.๘.2 หลักสูตรสารวัตร รุน ๑๒๐

คน
คน
คน

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖
-

9.8.3 หลักสูตรสารวัตร รุน 12๗
๙.๑๒ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร กลุมสาย
งานอํานวยการและสนับสนุนและเทคนิค
กอน.(อก.)
๙.๑๓ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
กลุมสายสอบสวนและนิติกร (สบ ๑)
กอน.(สส.)
๙.๑๔ โครงการฝกอบรมทางยุทธวิธีแก
เจาหนาที่ตํารวจหญิง เพื่อทําหนาที่ รปภ.
บุคคลสําคัญ
๙.๑๕ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
กลุมสายงานอํานวยการและสนับสนุน
กอน.(อก.)
๙.๑๖ หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้ง
เปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
พนักงานสอบสวน (สบ ๑) กอน.(สส.)
๙.๑๗ หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน เพื่อแตงตั้งเปน
ขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
กลุมสายงานปองกันปราบปราม
อาชญากรรม กอน.(ปป.)
๙.๑๘ หลักสูตรการฝกอบรม
บุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่ไดรับ
การบรรจุแตงตั้งเขารับราชการเปน
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนสายปองกัน
ปราบปราม กปป.(ปป.)

คน

-

-

205

คน

-

๗๓

-

คน

-

๒๒๐

300

คน

-

๔๓

-

คน

-

๗๖

-

คน

-

๘๓

-

คน

-

๑๐๐

265

คน

-

๙๔

-

รายการขอมูล

หนวย
นับ

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

๑๗๘
๑๗๔

-
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รายการขอมูล

หนวย
นับ

๑๐. จํานวนนักเรียนนายสิบตํารวจ
คน
ที่สอบผานเกณฑขอสอบกลาง
๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๑.๑ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรมที่
มีการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของ
คน
หลักสูตร
๑๑.๒ จํานวนผูสําเร็จการศึกษาอบรม
คน
๑๒. การจัดการเรียนการสอน
๑๒.๑ จํานวนครู/อาจารยประจําที่
บรรจุ ตามเลขที่ตําแหนงแยกตามกลุมวิชา..
๑๒.๑.๑ กฎหมาย
คน
๑๒.๑.๒ ปองกันปราบปราม
คน
๑๒.๑.๓ บริหารงานตํารวจ
คน
๑๒.๑.๔ สืบสวน
คน
๑๒.๑.๕ จราจร
คน
๑๒.๑.๖ ทั่วไป
คน
๑๒.๑.๗ การฝก
คน
๑๒.๒ จํานวนครั้งที่สถานศึกษาเชิญ
ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิจาก ภาคธุรกิจหรือ
ครั้ง
ภูมิปญญาทองถิ่น มาบรรยายไมนอยกวา
๒ ชั่วโมง
๑๒.๓ ระดับความพึงพอใจของผูสําเร็จ
๕
การศึกษาอบรมตอคุณภาพการสอนของครู/
ระดับ
อาจารย
๑๒.๔ จํานวนกิจกรรม/โครงการพัฒนา
คน
ผูสําเร็จการศึกษาอบรม
๑๓. นวัตกรรมและการสรางองคความรูของ
ครู/อาจารยและครูฝก
จํานวนนวัตกรรม โครงงาน สิ่งประดิษฐ
งานวิจัยที่เปนการพัฒนาองคความรู งานวิจัย
ชิ้น
ปฏิบัติการของครู/อาจารยและครูฝก และ
งานวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

๑๒๗

-

322

๑๐๐

๑,๔๔๗

2,168

๑๐๐

๑,๔๔๗

2,168

๓
๒
๓
๒

๒
๑
๒
๑
๓
๑๕

2
2
3
1
2
22

๑๒

14

๔.๓๕

3.61

๒๖

๒๕

37

-

๑

4

-
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รายการขอมูล

หนวยนับ

๑๔. การบริการทางวิชาการ
จํานวนกิจกรรม/โครงการที่ใหบริการทาง
กิจกรรม/
วิชาการที่ตอบสนองตอชุมชนและสังคม
โครงการ
๑๕. การบริหารและการจัดการ
๑๕.๑ จํานวนครู/อาจารย และครูฝก
คน
ที่ไดรับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/คน/ป)
๑๕.๒ จํานวนบุคลากรสายงานสนับสนุนที่
โครงการ
ไดรับการพัฒนา (๒๐ ชั่วโมง/คน/ป)
15.3 จํานวนโครงการที่สอดคลองกับ
โครงการ
แผนยุทธศาสตร

ปที่ประเมิน
ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕๔๖

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๕

ปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๖

๘

๒๕

20

-

๒๓

33

-

๑๒๕

-

-

-

-

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล
พล.ต.ต.

( สุทัศน ชาญสวัสดิ์ )
ผบก.ศฝร.ภ.๘
13/ม.ค./๒๕๕๗
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ผนวก ก.
ประกอบการตรวจสอบและการประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
ลําดับ
1.
2.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 1.1
เอกสารหมายเลข 1.2

3.

เอกสารหมายเลข 1.3

4.
5.

เอกสารหมายเลข 1.4
เอกสารหมายเลข 1.5

6.
7.

เอกสารหมายเลข 1.6
เอกสารหมายเลข 1.7

8.
9.

เอกสารหมายเลข 1.8
เอกสารหมายเลข 1.9

10.

เอกสารหมายเลข 1.10

11.
12.
13.

เอกสารหมายเลข 1.11
เอกสารหมายเลข 1.12
เอกสารหมายเลข 1.13

14.
15.

เอกสารหมายเลข 1.14
เอกสารหมายเลข 1.15

16.

เอกสารหมายเลข 1.16

หลักฐาน
หมายเหตุ
- โครงการ/หลักสูตรฝกอบรม ประจําป 2556
ตัวบงชี้ 1
- คําสั่งตั้งกองอํานวยการ และแตงตั้งครู-อาจารย สําหรับการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ ประจําป 2556
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ทําการสอบวัดผลภาค
วิชาการ
- หนังสือแจงการสอบวัดผล นสต. ภาคเรียนที่ 2 ประจําป 2555
- คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญา
ตรีขึ้นไปเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สายนิติกร
กอน. (สส.)
- ตารางหลักสูตรการฝกอบรม
- คําสั่งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูมีวุฒิปริญญา
ตรีขึ้นไปเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร สาย
ปองกันปราบปราม กอน.(ปป.)
- ตารางหลักสูตรการฝกอบรม
- รายงานผลการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ไดรับการ
คัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร ประจําป
2556
- คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการและเจาหนาที่ทําการสอบวัดผลภาค
วิชาการฯ
- คะแนนหลักสูตร กอน.(สส.)
- คะแนนหลักสูตร กอน.(ปป.)
-คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรสารวัตร รุนที่ 127
- ตารางการฝกอบรมหลักสูตรสารวัตร
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ และเจาหนาที่ดําเนินการสอบดาน
วิชาการ
- รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุนที่ 127
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ลําดับ
17.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 1.17

18.

เอกสารหมายเลข 1.18

19.

เอกสารหมายเลข 1.19

20.
21.

เอกสารหมายเลข 1.20
เอกสารหมายเลข 1.21

22.

เอกสารหมายเลข 1.22

23.

เอกสารหมายเลข 1.23

24.

เอกสารหมายเลข 1.24

25.

เอกสารหมายเลข 1.25

หลักฐาน
- คําสั่งแตงตั้งกองอํานวยการหลักสูตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ประจําป 2556
- รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม ประจําป 2556
- คําสั่งแตงตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรการสืบสวน ประจําป 2556
- รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรการสืบสวน ประจําป 2556
- คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน ประจําป 2556
- รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรผูชวยงานสอบสวน ประจําป
2556
- คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล ประจําป 2556
- คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแตงตั้งครู-อาจารย การฝกอบรม
หลักสูตรการจราจร ประจําป 2556
- รายงานผลการฝกอบรมหลักสูตรการจราจรและหลักสูตรงาน
ธุรการและกําลังพล ประจําป 2556

หมายเหตุ

ตัวบงชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 2.1
เอกสารหมายเลข 2.2
เอกสารหมายเลข 2.3
เอกสารหมายเลข 2.4

5.
6.

เอกสารหมายเลข 2.5
เอกสารหมายเลข 2.6

7.

เอกสารหมายเลข 2.7

8.

เอกสารหมายเลข 2.8

9.

เอกสารหมายเลข 2.9

หลักฐาน
หมายเหตุ
- หลักสูตรการฝกอบรมประจําปงบประมาณ 2556
ตัวบงชี้ 2
- โครงการติดตามประเมินผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร กดต.
- ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลการฝกอบรม
- หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตามผลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร กดต.
- สรุปผลการประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร กดต.
- หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตามผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตรพัฒนาขาราชการตํารวจ 5 สายงาน
- ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาขาราชการตํารวจ 5 สายงาน
- สรุปผลการประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
พัฒนาขาราชการตํารวจ 5 สายงาน
- หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตามผลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนสัญญาบัตรสายปองกัน
ปราบปราม กอน.(ปป.)
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ลําดับ
10.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 2.10

11.

เอกสารหมายเลข 2.11

12.

เอกสารหมายเลข 2.12

13.

เอกสารหมายเลข 2.13

14.

เอกสารหมายเลข 2.14

15.

เอกสารหมายเลข 2.15

16.

เอกสารหมายเลข 2.16

17.

เอกสารหมายเลข 2.17

18.

เอกสารหมายเลข 2.18

หลักฐาน
- หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตามผลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนเปนสัญญาบัตรสายนิติกร
กอน.(สส.)
- ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนเปนสัญญาบัตรสายปองกันปราบปราม กอน.
(ปป.)
- ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนเปนสัญญาบัตรสายนิติกร กอน.(สส.)
- หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตามผลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมขาราชการตํารวจหลักสูตรสารวัตร รุน 127
- ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจหลักสูตรสารวัตร รุน 127
- สรุปผลการประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจหลักสูตรสารวัตร รุน 127
- หนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามติดตามผลผูสําเร็จการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต.
- ตัวอยางแบบประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
นสต.
- สรุปผลการประเมินติดตามผลการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ 2556

หมายเหตุ

ตัวบงชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 3.1
เอกสารหมายเลข 3.2
เอกสารหมายเลข 3.3
เอกสารหมายเลข 3.4

5.
6.

เอกสารหมายเลข 3.5
เอกสารหมายเลข 3.6

7.
8.

เอกสารหมายเลข 3.7
เอกสารหมายเลข 3.8

หลักฐาน
หมายเหตุ
- โครงการสัมมนาครู-อาจารย ประจําป ๒๕๕6
ตัวบงชี้ 3
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตามโครงการสัมมนาครู-อาจารยฯ
- ผลประเมินโครงการสัมมนาครู-อาจารย ของ ศฝร.ภ.8
- หนังสือสงแนวทางการจัดการฝกอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปน
สําคัญ
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- สรุปรายงานการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ ประจําป 2556
- แผนการสอน
- บันทึกการสอน
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บงชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
ลําดับ
9.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 3.9

10.

เอกสารหมายเลข 3.10

11.

เอกสารหมายเลข 3.11

12.

เอกสารหมายเลข 3.12

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

เอกสารหมายเลข 3.13
เอกสารหมายเลข 3.14
เอกสารหมายเลข 3.15
เอกสารหมายเลข 3.16
เอกสารหมายเลข 3.17
เอกสารหมายเลข 3.18
เอกสารหมายเลข 3.19

หลักฐาน
หมายเหตุ
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรมที่
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผูศึกษาอบรม
- รายงานผลการติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรมที่คํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลของผูศึกษามีการปรับเปลี่ยนประเมินที่
เหมาะสม
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(เดิม)
- แบบประเมินแผนการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
(ปรับปรุงใหม)
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรม
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
- คูมือแนวทางจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผลการศึกษาอบรม

ตัวบงชี้ที่ 4 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ
ลําดับ
1.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 4.1

2.

เอกสารหมายเลข 4.2

3.

เอกสารหมายเลข 4.3

4.

เอกสารหมายเลข 4.4

หลักฐาน
หมายเหตุ
- งานวิจัย เรื่อง ปญหาทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิการ
ตัวบงชี้ 4
ไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา โดย พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน
- งานวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจบานตาขุนจังหวัดสุราษฏรธานี โดย ร.ต.ต.ทรงศักดิ์
ทองพันธ
- นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกการตัดสินใจระดับการใชกําลัง โดย
ร.ต.ต.หญิง รชตวรรณ สุขอุน และคณะ
- นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกการตัดสินใจการใชอาวุธ โดย
ร.ต.ต.ลักษณะ เภรีมาศ และคณะ
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ตัวบงชี้ที่ 5 จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
ลําดับ
1.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 5.1

2.

เอกสารหมายเลข 5.2

3.

เอกสารหมายเลข 5.3

4.

เอกสารหมายเลข 5.4

5.

เอกสารหมายเลข 5.5

6.

เอกสารหมายเลข 5.6

7.

เอกสารหมายเลข 5.7

8.
9.
10.

เอกสารหมายเลข 5.8
เอกสารหมายเลข 5.9
เอกสารหมายเลข 5.10

หลักฐาน
หมายเหตุ
- งานวิจัย เรื่อง ปญหาทางกฎหมายในการจดทะเบียนสิทธิการ
ตัวบงชี้ 5
ไดมาซึ่งภารจํายอมในที่ดินมือเปลา โดย พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน
- งานวิจัย เรื่อง คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการตํารวจสถานี
ตํารวจบานตาขุนจังหวัดสุราษฏรธานี โดย ร.ต.ต.ทรงศักดิ์
ทองพันธ
- นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกการตัดสินใจระดับการใชกําลัง โดย
ร.ต.ต.หญิง รชตวรรณ สุขอุน และคณะ
- นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกการตัดสินใจการใชอาวุธ โดย
ร.ต.ต.ลักษณะ เภรีมาศ และคณะ
- แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศูนย
ฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ประจําปงบประมาณ 2556
- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
- คําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
- รายงานการประชุมติดตามผล
- หนาเว็บไซด
- บันทึกการสอน

ตัวบงชี้ที่ ๖ ผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ พัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ลําดับ
1.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 6.1.1

2.

เอกสารหมายเลข 6.1.2

3.

เอกสารหมายเลข 6.1.3

หลักฐาน
- โครงการ “บริการทางวิชาการดานการฝกของศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘”
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมโครงการอบรมพัฒนา
ศักยภาพ อปพร. ชรบ.
- รายงานผลการปฏิบัติงานฝกขาราชการตํารวจ สภ.เขานิพันธ

หมายเหตุ
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ลําดับ
4.
5.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 6.1.4
เอกสารหมายเลข 6.1.5

6.
7.
8.
9.
10.
11.

เอกสารหมายเลข 6.1.6
เอกสารหมายเลข 6.1.7
เอกสารหมายเลข 6.1.8
เอกสารหมายเลข 6.1.9
เอกสารหมายเลข 6.1.10
เอกสารหมายเลข 6.1.11

12.
13.

เอกสารหมายเลข 6.1.12
เอกสารหมายเลข 6.1.13

14.

เอกสารหมายเลข 6.1.14

15.

เอกสารหมายเลข 6.1.15

16.
17.
18.

เอกสารหมายเลข 6.1.16
เอกสารหมายเลข 6.1.17
เอกสารหมายเลข 6.1.18

19.

เอกสารหมายเลข 6.1.19

20.
21.

เอกสารหมายเลข 6.1.20
เอกสารหมายเลข 6.1.21

22.

เอกสารหมายเลข 6.1.22

หลักฐาน
หมายเหตุ
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกขาราชการตํารวจ สภ.ทายเหมือง
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมกองรอยควบคุมฝูงชน
ภ.จว.พังงา
- รายงานผลการปฏิบัติงานฝกขาราชการตํารวจ สภ.บอผุด
- รายงานผลการปฏิบัติงานฝกขาราชการตํารวจ สภ.กาญจนดิษฐ
- รายงานผลการปฏิบัติงานผูตองขัง เรือนจํากลางสุราษฏรธานี
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมกองรอยควบคุมฝูงชน
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกขาราชการตํารวจ สภ.ดอนสัก
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ
ปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสุราษฏรธานีและอําเภอในจังหวัด
สุราษฏรธานี
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกขาราชการตํารวจ สภ.เกาะสมุย
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมชุดรักษาความสงบ
เรียบรอยประจําหมูบานอําเภอเคียนซา
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอาสาสมัครตํารวจบาน
สภ.พระแสง
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมสมาชิกชมรมยิงปนจังหวัด
พังงาสาขาอําเภอคุระบุรี
- รายงานผลการปฏิบัติฝก อส.ตร. หญิง สภ.ลานสกา
- รายงานผลการปฏิบัติการฝกอบรมสมาชิกอาสารักษาดินแดน
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมพนักงานบริษัท กรุงเทพ
เซอรเว็กซ จํากัด
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมพนักงานบริษัท โพรเกรส
กันภัย จํากัด
- รายงานผลการปฏิบัติงานครูพี่เลี้ยงนักเรียนตํารวจ
- รายงานผลการปฏิบัติงานการฝกอบรมสมาชิกชมรมยิงปนจังหวัด
พังงา
- รายงานผลการฝกอบรมปลัดอําเภอ, จนท.ปราบปรามยาเสพติด
อําเภอของตําบลใน อ.บานนาสาร
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ตัวบงชี้ที่ 7 ผลของการดําเนินงานของจุดที่ใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลตอชุมชน สังคม ประเทศ
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
4.
5.
6.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 7.1
เอกสารหมายเลข 7.2
เอกสารหมายเลข 7.3
เอกสารหมายเลข 7.4
เอกสารหมายเลข 7.5
เอกสารหมายเลข 7.6
เอกสารหมายเลข 7.7
เอกสารหมายเลข 7.8
เอกสารหมายเลข 7.9
เอกสารหมายเลข 7.10
เอกสารหมายเลข 7.11
เอกสารหมายเลข 7.12
เอกสารหมายเลข 7.13
เอกสารหมายเลข 7.14
เอกสารหมายเลข 7.15
เอกสารหมายเลข 7.16
เอกสารหมายเลข 7.17
เอกสารหมายเลข 7.18
เอกสารหมายเลข 7.19
เอกสารหมายเลข 7.20
เอกสารหมายเลข 7.21

หลักฐาน
หมายเหตุ
- ฝกอบรม อปพร. และ ชรบ. ณ ศาลาประชาคม อ.พนม จว.สุราษฏรธานี ตัวบงชี้ 7
- ฝกขาราชการตํารวจ สภ.เขานิพันธ จว.สุราษฏรธานี
- ฝกขาราชการตํารวจ สภ.ทายเหมือง จว.พังงา
- ฝกกองรอยควบคุมฝูงชน ภ.จว.พังงา
- ฝกขาราชการตํารวจ สภ.บอผุด จว.สุราษฏรธานี
- ฝกขาราชการตํารวจ สภ.กาญจนดิษฐ จว.สุราษฏรธานี
- อบรมผูตองขัง ณ เรือนจํากลางสุราษฏรธานี
- ฝกกองรอยควบคุมฝูงชน ภ.จว.พังงา
- ฝกขาราชการตํารวจ สภ.ดอนสัก จว.สุราษฏรธานี
- ฝกชุดปราบปรามยาเสพติดของจังหวัดสุราษฏรธานี
- ฝกขาราชการตํารวจ สภ.เกาะสมุย จว.สุราษฏรธานี
- ฝกอบรมชุด ชรบ. อ.เคียนซา จว.สุราษฏรธานี
- ฝกอาสาสมัครตํารวจบาน สภ.พระแสง จว.สุราษฏรธานี
- ฝกสมาชิกชมรมยิงปนสาขาคุระบุรี จว.พังงา
- ฝกอาสาสมัครตํารวจบาน สภ.ลานสกา จว.นครศรีธรรมราช
- ฝกสมาชิกอาสารักษาดินแดน กองรอย อส. จว.สุราษฏรธานี
- ฝกพนักงานบริษัทกรุงเทพเซอรเว็กซจํากัด
- ฝกพนักงานบริษัทโพรเกรส กันภัย จํากัด
- อบรมขาราชการตํารวจในสังกัด ภ.๓ จว.นครราชสีมา
- ฝกสมาชิกชมรมยิงปน จว.พังงา
- อบรมชุดปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ อ.บานนาสาร

ตัวบงชี้ที่ ๘ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
อางอิง
หลักฐาน
หมายเหตุ
เอกสารหมายเลข ๘.๑ - รวมกิจกรรม “การปลูกปาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ตัวบงชี้
เจาอยูหัวฯ และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ” ณ พื้นที่
๘
ปาชายเลนบานบางปอ ม.๔ ต.ลีเล็ด อ.พุนพิน จว.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๘.๒ - โครงการ “ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘” รวมใจสืบสวนประเพณี
ชักพระ – ทอดผาปา” ณ บริเวณหนากองรอยที่ ๑ ศฝร.ภ.๘
เอกสารหมายเลข ๘.๓ - รวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดโพธิ์ ต.บานใต
อ.เกาะพะงัน จว.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๘.๔ - รวมกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ประจําป ๒๕๕๕ ณ บริเวณบึงขุน
ทะเล
เอกสารหมายเลข ๘.5 - รวมพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดีและพลังของ
แผนดิน ณ หองประชุมใหญ ศฝร.ภ.๘
เอกสารหมายเลข ๘.6 - รวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕
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ลําดับ
7.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๘.7

8.

เอกสารหมายเลข ๘.8

9.

เอกสารหมายเลข ๘.9

10.

เอกสารหมายเลข ๘.10

11.

เอกสารหมายเลข ๘.11

12.

เอกสารหมายเลข ๘.12

13.

เอกสารหมายเลข ๘.13

14.

เอกสารหมายเลข ๘.14

15.

เอกสารหมายเลข ๘.15

16.

เอกสารหมายเลข ๘.16

17.

เอกสารหมายเลข ๘.17

18.

เอกสารหมายเลข ๘.18

19.
20.

เอกสารหมายเลข ๘.19
เอกสารหมายเลข ๘.20

หลักฐาน
หมายเหตุ
- รวมกิจกรรมจัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฏรธานี
ตัวบงชี้ 8
ประจําป ๒๕๕๕ “ขจัดอุปสรรคทั้งมวล...สูการมีงานทําของคน
พิการ” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
- รวมเดินพาเหรดในกิจกรรมกีฬาสาธารณสุขสามัคคี ณ สนาม
กีฬากลาง จังหวัดสุราษฏรธานี
- รวมเวียนเทียนและปฏิบัติธรรม ใน “วันมาฆบูชา” ณ วัด
สมหวังวนาราม
- โครงการ “บูรณะศาลตายาว ศฝร.ภ.๘” ณ บริเวณหนากองรอย
ที่ ๕ ศฝร.ภ.๘
- รวมกิจกรรมงานสุราษฏรธานีไบควีค ๒๐๑๓ ณ ริมเขื่อนแม
น้ําตาป หนาจวนผูวาราชการจังหวัดสุราษฏรธานี
- นําผาหมพระธาตุศรีสุราษฏร รวมพิธีสมโภชผาฯ ณ
ศาลหลักเมืองสุราษฏรธานี
- รวมขบวนแหผาพระธาตุศรีสุราษฏรธานี แลธรรมชาติเขาทาเพชร
ประจําป ๒๕๕๖
- รวมรดน้ําผูสูงอายุตามประเพณีสงกรานต ณ ศูนยบริการ
สาธารณสุขที่ ๔ (บึงขุนทะเล)
- สนับสนุนกําลังพลชวยกิจกรรม “การสรางเสริมพลังอํานาจ
เครือขายคนิการสูการขับเคลื่อน สังคมบูรณาการและการประชุม
ใหญสามัญประจําป ๒๕๕๕” ณ โรงแรม เค พารค ถ.กาญจนวิถี
อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
- สนับสนุนกําลังพลรวมกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อปรับ
สภาพแวดลอมในโรงเรียนใหนาอยู และมีความสะอาดปลอดภัย ณ
โรงเรียนบานนาควน ม.๑ ต.ทาชี อ.บานนาสาร จว.สุราษฏรธานี
- สนับสนุนใหขาราชการและเจาหนาที่ รวมชมนิทรรศการ “ประมง
ไทย รับรู สูภัยพิบัติยืนหยัดสูอาเซียน ประจําป ๒๕๕๖”
ณ โรงแรมวังใต จว.สุราษฏรธานี
- รวมวางพวงมาลาเนื่องในวัน “อาภากร” ประจําป ๒๕๕๖ ณ
บริเวณศาลพลเรือเอกพระเจาบรมวงศเธอ พระองคเจาอาภากร
เกียรติวงศ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ําตาป ต.บางกุง
อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
- รวมกิจกรรมทางศาสนา “วันวิสาขบูชา” ณ วัดสมหวังวนาราม
- โครงการ “สรางเครือขายอาสาสมัครพิทักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม จังหวัดสุราษฏรธานี” ณ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
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ลําดับ
21.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 8.21

22.

เอกสารหมายเลข 8.22

23.
24.

เอกสารหมายเลข 8.23
เอกสารหมายเลข 8.24

25.

เอกสารหมายเลข 8.25

26.

เอกสารหมายเลข ๘.26

27.

เอกสารหมายเลข ๘.27

28.

เอกสารหมายเลข ๘.28

29.

เอกสารหมายเลข ๘.29

30.

เอกสารหมายเลข ๘.๓0

หลักฐาน
หมายเหตุ
- รวมกิจกรรมปลูกปา “โครงการประชาอาสาปลูกปา 800 ลาน
กลา ๘๐ พรรษามหาชินี ณ ต.คันธุลี อ.ทาชนะ จว.สุราษฏรธานี
- โครงการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ กองรอยที่ 3
ศฝร.ภ.8
- รวมเปนเจาภาพทอดผาปาเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดสมหวัง
- สนับสนุนกําลังพลชวยเหลือในการดําเนินงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี
- รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตและเจริญจิตภาวนา ณ อุโบสถวัด
กลางใหม อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
- รวมกิจกรรม “ปนใหหรอย ใจเกินรอย เมืองคนดี ครั้งที่ ๒”
ณ บริเวณเกาะลําพู อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
- รวมจัดปนโต ทําบุญตักบาตร เนื่องใน “วันอาสาฬหบูชา”
ณ วัดสมหวังวนาราม
- รวมถวายเทียนพรรษา, ผาอาบน้ําฝน และรวมเวียนเทียน เนื่องใน
วันเขาพรรษา ณ วัดสมหวังวนาราม
- รายงานผลการดําเนินโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
ณ วัดสมหวังวนาราม ต.วัดประดู อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
- โครงการ “กีฬาสัมพันธ ศฝร.ภ.๘” ณ ศฝร.ภ.๘

ตัวบงชี้ที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ลําดับ
๑.
๒.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๙.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๒

3.
4.

เอกสารหมายเลข ๙.3
เอกสารหมายเลข ๙.4

5.

เอกสารหมายเลข ๙.5

6.
7.
8.
9.
10.

เอกสารหมายเลข ๙.6
เอกสารหมายเลข ๙.7
เอกสารหมายเลข ๙.8
เอกสารหมายเลข ๙.9
เอกสารหมายเลข ๙.10

หลักฐาน
- โครงการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดําเนินการตามโครงการ “พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
- หนังสือเชิญประชุม
- รายงานการประชุมคณะทํางานดําเนินการตามโครงการ “พัฒนา
สุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
- รายงานผลการดําเนินโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพในมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม”
- รายงานผลการดําเนินกิจกรรมเขาแถวเคารพธงชาติ
- ภาพการแตงกายดวนสีชมพูตราสัญลักษณทุกวันอังคารของสัปดาห
- ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสังคม
- รายงานผลโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน
- โครงการ “ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ รวมสืบสานงาน
ประเพณีชักพระทอดผาปา”

หมายเหตุ
ตัวบงชี้
๙
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ลําดับ
11.
12.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๙.11
เอกสารหมายเลข ๙.1๒

13.
14.
15.
16.
17.

เอกสารหมายเลข ๙.13
เอกสารหมายเลข ๙.14
เอกสารหมายเลข ๙.15
เอกสารหมายเลข ๙.16
เอกสารหมายเลข ๙.17

18.

เอกสารหมายเลข ๙.18

19.

เอกสารหมายเลข ๙.19

20.
21.

เอกสารหมายเลข ๙.๒0
เอกสารหมายเลข ๙.๒1

22.
23.
24.

เอกสารหมายเลข ๙.๒2
เอกสารหมายเลข ๙.๒3
เอกสารหมายเลข ๙.๒4

25.
26.
27.
28.
29.

เอกสารหมายเลข ๙.๒5
เอกสารหมายเลข ๙.๒6
เอกสารหมายเลข ๙.๒7
เอกสารหมายเลข ๙.๒8
เอกสารหมายเลข ๙.๒9

30.
31.

เอกสารหมายเลข ๙.30
เอกสารหมายเลข ๙.31

32.

เอกสารหมายเลข ๙.3๒

33.
34.
35.
36.

เอกสารหมายเลข ๙.33
เอกสารหมายเลข ๙.34
เอกสารหมายเลข ๙.35
เอกสารหมายเลข ๙.36

37.
38.
39.

เอกสารหมายเลข ๙.37
เอกสารหมายเลข ๙.38
เอกสารหมายเลข ๙.39

หลักฐาน
หมายเหตุ
- ภาพการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมประเพณีสารทเดือนสิบ
- รายงานผลการนํานักเรียนนายสิบตํารวจเขารวมกิจกรรมทาง
ศาสนา “วันวิสาขบูชา”
- รายงานผลการปฏิบัติกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา
- คําสั่งมอบหมายหนาที่ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติในวัน “มาฆบูชา”
- หนังสือขอเชิญรวมเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคี
- โครงการ “บูรณะศาลตายาย ศฝร.ภ.๘”
- รายงานผลการปฏิบัติพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพื่อเปนขาราชการที่ดี
และพลังของแผนดิน
- คําสั่งมอบหมายใหขาราชการตํารวจเขารวมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช ๒๕๕๖
- รายงานผลการปฏิบัติราชการในการจัดงานแหผาหมพระธาตุศรี
สุราษฏรแลธรรมชาติเขาทาเพชร ประจําป ๒๕๕๖
- รายงานผลการดําเนินโครงการ “กีฬาสัมพันธ ศฝร.ภ.๘”
- รายงานผลการดําเนินการโครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning
Day) วันที่ ๕ ต.ค.๒๕๕๕
- ภาพกิจกรรมทําความสะอาด (Big Cleaning Day) วันที่ ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๕
- คําสั่งใหนักเรียนนายสิบตํารวจปฏิบัติหนาที่เวรประจําหองเรียน
- คําสั่งมอบหมายใหขาราชการตํารวจทําความสะอาดเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
- ตารางมอบหมายผูรับผิดชอบทําความสะอาด
- ภาพศาลาพักผอนหยอนใจ ศฝร.ภ.๘
- ภาพกิจกรรมตนไมพูดได ศฝร.ภ.๘
- โครงการปลูกผักสวนครัวและโครงการตนไมพูดได
- หนังสือจากสํานักงานสลากกินแบงรัฐบาล เรื่อง การบริจาคเงิน
เพื่อสาธารณประโยชน
- ภาพการปรับปรุงภูมิทัศน ศฝร.ภ.๘ วันที่ ๑๑ ต.ค.๒๕๕๕
- การการปรับแตงภูมิทัศน ศฝร.ภ.๘ “กิจกรรมการปลูกตนไมมงคล
เฉลิมพระเกียรติ ๕ ธ.ค.๒๕๕๕”
- เทศบาลเมืองสุราษฏรธานีไดสนับสนุนเจาหนาที่ อุปกรณและ
รถยนตในการปรับปรุงภูมิทัศนและการตัดตนไมภายใน ศฝร.ภ.๘
- ภาพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พึ่งทางจิตใจของบุคลากรและผูเขารับการฝกอบรม
- ภาพการจัดตั้งลานกีฬา ศฝร.ภ.๘
- ภาพลานวัฒนธรรม ศฝร.ภ.๘
- แจงมติคณะทํางานดําเนินการตามโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม”
- รายงานผลโครงการฝกสมาธิหลักสูตร ด.ต. ๕๓ ป
- ภาพกิจกรรมการฝกของ นสต.
- ภาพการฝกวิชาพละศึกษาของ นสต. ประจําป ๒๕๕๕

52
ลําดับ
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๙.40
เอกสารหมายเลข ๙.41
เอกสารหมายเลข ๙.42
เอกสารหมายเลข ๙.43
เอกสารหมายเลข ๙.44
เอกสารหมายเลข ๙.45
เอกสารหมายเลข ๙.46

หลักฐาน
หมายเหตุ
- ภาพการเขาแถวเคารพธงชาติประจําวัน
- ภาพการฝกระเบียบแถวหลักสูตร กดต. ประจําป ๒๕๕๖
- ภาพการฝกกองรอยควบคุมฝูงชนของ นสต. ประจําป ๒๕๕๕
- ภาพการฝกตามโครงการผูบังคับการเขมแข็ง
- ภาพการฝกวิชาปฏิบัติการจราจรของ นสต.
- ภาพกิจกรรมปฏิบัติ วันที่ ๑๗ ก.ค.๒๕๕๖
- รายงานผลการดําเนินโครงการ “พัฒนาสุนทรียภาพในมิติของทาง
ศิลปะและวัฒนธรรม"

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครู/อาจารยและครูฝก
ลําดับ
๑.
๒.
๓.
๔.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๑๐.๑
เอกสารหมายเลข ๑๐.๒
เอกสารหมายเลข ๑๐.๓
เอกสารหมายเลข ๑๐.๔

๕.

เอกสารหมายเลข ๑๐.๕

หลักฐาน
- แผนพัฒนาครูอาจารย ครูฝก และบุคลากรสายงานสนับสนุน
- ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาฯ
- ตารางสรุปผลครูอาจารยและครูฝกที่ไดรับการพัฒนาวิชาชีพครู
- ตารางสรุปผลครูอาจารยและครูฝกที่ไดรับการพัฒนาในดาน
วิชาการ
- สรุปผลการประเมินครูอาจารยและครูฝก

หมายเหตุ
ตัวบงชี้
๑๐

ตัวบงชี้ที่ ๑1 ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม
ลําดับ
1.
2.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 11.1
เอกสารหมายเลข 11.2

3.
4.

เอกสารหมายเลข 11.3
เอกสารหมายเลข 11.4

5.

เอกสารหมายเลข 11.5

6.
7.
8.
9.

เอกสารหมายเลข 11.6
เอกสารหมายเลข 11.7
เอกสารหมายเลข 11.8
เอกสารหมายเลข 11.9

หลักฐาน
หมายเหตุ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและที่ปรึกษา ศฝร.ภ.8
ตัวบงชี้
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัตราชการของ ศฝร.ภ.8
11
ประจําป 2556
- รายงานการประชุม
- คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานขับเคลือ่ นการบริหารงานใหเปนไปตาม
แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2556
- รายงานการประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการบริหารงานใหเปนไป
ตามแผนปฏิบัติราชการ
- รายงานการประชุมคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
- หนังสือการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.๘ ประจําป 2556
- แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.๘ ประจําป 2556
- รายงานการประชุม

53
ลําดับ
อางอิง
หลักฐาน
หมายเหตุ
10. เอกสารหมายเลข 11.10 - คําสั่งกําหนดลักษณะงานและมอบหมายอํานาจหนาที่ความ
รับผิดชอบใหรองผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ปฏิบัติราชการแทนและรักษาราชการแทนผูบังคับการศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8
11. เอกสารหมายเลข 11.11 - หนาเว็บไซด
12. เอกสารหมายเลข 11.12 - ภาพถายกิจกรรม
13. เอกสารหมายเลข 11.13 - รายงานการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา
14. เอกสารหมายเลข 11.14 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําป 2556
15. เอกสารหมายเลข 11.15 - คําสั่งแตงตั้งผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8
16. เอกสารหมายเลข 11.16 - คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
17. เอกสารหมายเลข 11.17 - หนังสือสงสําเนาประกาศสํานักงานตํารวจแหงชาติ เรื่อง นโยบาย
และหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
18. เอกสารหมายเลข 11.18 - ประกาศศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 เรื่อง นโยบายและ
หลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.8
19. เอกสารหมายเลข 11.19 - แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8
ประจําป 2556
20. เอกสารหมายเลข 11.20 - หนังสือขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางคณะนิติศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฏรธานี กับ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
21. เอกสารหมายเลข 11.21 - บันทึกความรวมมือโครงการ “1 ชวย 9”
22. เอกสารหมายเลข 11.22 - หนังสือเชิญเขารวมโครงการประชุมสัมมนาสรางความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
23. เอกสารหมายเลข 11.23 - รายงานการประชุม
24. เอกสารหมายเลข 11.24 - รายงานผลการดําเนินงามตามแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2556
25. เอกสารหมายเลข 11.25 - การประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวย
ศึกษาอบรม

ลําดับ
1.
2.
3.

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและธํารงรักษาไวซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
อางอิง
หลักฐาน
หมายเหตุ
เอกสารหมายเลข ๑๒.๑ - แผนการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงไวซึ่งบุคลากรที่มี
ตัวบงชี้
คุณภาพและประสิทธิภาพ ของ ศฝร.ภ.8
12
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒ - หนังสือใหสงขอมูลผูเหมาะสม(บัญชีสรรหา)/ไมเหมาะสมเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้น
เอกสารหมายเลข ๑๒.๓ - รายงานผลการปฏิบัติงานของ พ.ต.ท.คมณเดช เปาะทอง
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ลําดับ
4.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๑๒.4

5.
6.
7.

เอกสารหมายเลข ๑๒.5
เอกสารหมายเลข ๑๒.6
เอกสารหมายเลข ๑๒.7

8.
9.
10.
11.
12.
13.

เอกสารหมายเลข ๑๒.8
เอกสารหมายเลข ๑๒.9
เอกสารหมายเลข ๑๒.10
เอกสารหมายเลข ๑๒.11
เอกสารหมายเลข ๑๒.12
เอกสารหมายเลข ๑๒.๑3

14.

เอกสารหมายเลข ๑๒.14

15.

เอกสารหมายเลข ๑๒.15

16.

เอกสารหมายเลข ๑๒.๑6

17.

เอกสารหมายเลข ๑๒.17

18.

เอกสารหมายเลข ๑๒.18

19.
20.

เอกสารหมายเลข ๑๒.๑9
เอกสารหมายเลข ๑๒.20

21.

เอกสารหมายเลข ๑๒.21

22.

เอกสารหมายเลข ๑๒.22

23.

เอกสารหมายเลข ๑๒.23

หลักฐาน
หมายเหตุ
- สงขอมูลขาราชการตํารวจที่มีคุณสมบัติครบหลักเกณฑเลื่อน
ตําแหนงสูงขึ้น
- สงขอมูลผูเหมาะสม(บัญชีสรรหา)ในการเลื่อนตําแหนงสูงขึ้น
- การแตงตั้งขาราชการตํารวจ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ
และความเหมาะสมของขาราชการตํารวจ
- รายงานการประชุม
- การแตงตั้งขาราชการตํารวจ
- คําสั่งมอบหมายใหขาราชการตํารวจปฏิบัติราชการ
- ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่ราชการที่ ภ.8 อีกหนาที่หนึ่ง
- คําสั่ง ศฝร.ภ.8 มอบหมายใหขาราชการตํารวจปฏิบัติราชการ
- คําสั่ง ฝายปกครองและการฝกฯ ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่
ราชการ
- คําสั่งอนุญาตใหนักเรียนนายสิบตํารวจชวยงานในโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของขาราชการตํารวจ
- คําสั่งฝายปกครองและการฝกฯ ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่
ราชการกองรอยฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจ
ชั้นประทวนเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
- คําสั่งฝายปกครองและการฝกฯ มอบหมายหนาที่ใหขาราชการ
ตํารวจปฏิบัติ
- คําสั่งฝายปกครองและการฝกฯ ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่
ราชการกองรอยฝกอบรมหลักสูตรสารวัตร รุนที่ 127
- คําสั่งฝายปกครองและการฝก ใหขาราชการตํารวจปฏิบัติหนาที่
ราชการ
- ภาพโครงการตรวจสุขภาพประจําป ศฝร.ภ.8
- หนังสือขออนุมัติเปดการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวน
ประจําปงบประมาณ 2556
- ขออนุมัติดําเนินการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต.ที่มีอายุ 53 ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนไหลเปนชั้น
สัญญาบัตรฯ
- ขออนุมัติเปดการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนที่ไดรับ
การคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตรฯ
- หนังสือเสนอขอรับการประเมินเพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงอาจารย (สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
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ลําดับ
24.
25.
26.
27.

อางอิง
เอกสารหมายเลข ๑๒.24
เอกสารหมายเลข ๑๒.25
เอกสารหมายเลข ๑๒.26
เอกสารหมายเลข ๑๒.27

28.
29.
30.
31.

เอกสารหมายเลข ๑๒.28
เอกสารหมายเลข ๑๒.29
เอกสารหมายเลข ๑๒.30
เอกสารหมายเลข ๑๒.31

32.
33.

เอกสารหมายเลข ๑๒.32
เอกสารหมายเลข ๑๒.33

34.

เอกสารหมายเลข ๑๒.34

35.
36.

เอกสารหมายเลข ๑๒.35
เอกสารหมายเลข ๑๒.36

37.
38.

เอกสารหมายเลข ๑๒.37
เอกสารหมายเลข ๑๒.38

39.
40.

เอกสารหมายเลข ๑๒.39
เอกสารหมายเลข ๑๒.40

41.
42.

เอกสารหมายเลข ๑๒.41
เอกสารหมายเลข ๑๒.42

43.
44.

เอกสารหมายเลข ๑๒.43
เอกสารหมายเลข ๑๒.44

45.
46.
47.
48.

เอกสารหมายเลข ๑๒.45
เอกสารหมายเลข ๑๒.46
เอกสารหมายเลข ๑๒.47
เอกสารหมายเลข ๑๒.48

49.

เอกสารหมายเลข ๑๒.49

หลักฐาน
หมายเหตุ
- กําหนดเสนทางเดินของตําแหนง
- การสนับสนุนเขารวมประชุมฝกอบรม
- แบบแจงผลการประเมิน
- หนังสือการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ประจําป 2556 ครั้ง
ที่ 2 ครึ่งปหลัง
- ระเบียบวาระการประชุม
- บัญชีปรับอัตราเงินเดือนขาราชการตํารวจฯ
- ราชกิจจานุเบกษา
- กฎ ก.ตร. วาดวยการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาเลื่อน
เงินเดือนขาราชการตํารวจ พ.ศ.2556
- แบบแจงผลการประเมิน
- การเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ประจําป 2556 ครั้งที่ 2
ครึ่งปหลังของฝายปกครองและการฝกฯ
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนขาราชการ
ตํารวจ ประจําป 2556 ครั้งที่ 2 ครึ่งปหลัง
- รายงานการประชุม
- หนังสือขอสงการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนประจําป 2556
ครั้งที่ 2 ครึ่งปหลัง
- รายงานกาประชุม
- หนังสือแจงแนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ
และเลื่อนขั้นคาจางลูกจางประจําป 2556 ครั้งที่ 2
- รายงานการประชุม
- คําสั่งฝายปกครองและการฝกฯ แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนขาราชการตํารวจ ประจําป 2556
- หนังสือสงบัญชีเลื่อนเงินเดือน
- รายงานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจ
ปฏิบัติงานดีเดน รอบ 6 เดือน
- ภาพถายขาราชการดีเดนรอบ 6 เดือน
- รายงานการประชุมการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจ
ปฏิบัติงานดีเดนรอบ 12 เดือน
- ภาพถายขาราชการดีเดนรอบ 12 เดือน
- สําเนาประกาศเกียรติคุณ
- ภาพถายการมอบประกาศเกียรติคุณขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8
- ภาพถายขาราชการตํารวจที่มีผลงานดีเดนเปนตัวแทนของ ภ.8
เขารวมแขงขันกีฬาระดับ ตร.
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
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ลําดับ
อางอิง
หลักฐาน
หมายเหตุ
50. เอกสารหมายเลข ๑๒.50 - โครงการสรางความรวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานตาง ๆ
เพื่อสวัสดิการขาราชการตํารวจ
51. เอกสารหมายเลข ๑๒.51 - โครงการปลูกฝงคานิยมการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
“เศรษฐกิจพอเพียง”
52. เอกสารหมายเลข ๑๒.52 - รายงานผลการดําเนินการการตามโครงการปลูกฝงคานิยมการ
ดําเนินชีวิตตามหลักการปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” และโครงการ
สรางความรวมมือกับภาคเอกชนและหนวยงานตาง ๆ เพื่อ
สวัสดิการขาราชการตํารวจ
53. เอกสารหมายเลข ๑๒.53 - การดําเนินการตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดลอมอาคาร
บานพัก ตร.
54. เอกสารหมายเลข ๑๒.54 - รายงานผลการดําเนินการตามมติที่ประชุม ก.ต.ช.
55. เอกสารหมายเลข ๑๒.55 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาสารเสพติดในปสสาวะ
56. เอกสารหมายเลข ๑๒.56 - การจัดทําโครงการตํารวจสีขาวปลอดยาเสพติดตํารวจภูธรภาค 8
57. เอกสารหมายเลข ๑๒.57 - รายงานผลการจัดทําขอมูลประกอบการจัดทํานโยบายการบริหาร
ราชการ ตร.
58. เอกสารหมายเลข ๑๒.58 - ตารางสถิติการเขาออกของบุคลากรในหนวย
59. เอกสารหมายเลข ๑๒.59 - ภาพถายลานกีฬา
60. เอกสารหมายเลข ๑๒.60 - รายงานผลการดําเนินโครงการ “กีฬาสัมพันธ ศฝร.ภ.8”
61. เอกสารหมายเลข ๑๒.61 - ภาพถายกีฬาสัมพันธ
62. เอกสารหมายเลข ๑๒.62 - รายงานสรุปผลการทดสอบสมรรถภาพรางกายของขาราชการ
ตํารวจ
63. เอกสารหมายเลข ๑๒.63 - ภาพถายการทดสอบสมรรถภาพรางกาย
64. เอกสารหมายเลข ๑๒.64 - ระเบียบศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 วาดวยกองทุนสวัสดิการ
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 พ.ศ.2549
65. เอกสารหมายเลข ๑๒.65 - ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนสวัสดิการศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8 วาดวยหลักเกณฑการใหสวัสดิการขาราชการ
ตํารวจ พ.ศ.2549
66. เอกสารหมายเลข ๑๒.66 - โครงการอาหารกลางวัน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
67. เอกสารหมายเลข ๑๒.67 - ภาพถายโครงการอาหารกลางวัน
68. เอกสารหมายเลข ๑๒.68 - โครงการสวัสดิการรานคา ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
69. เอกสารหมายเลข ๑๒.69 - คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ
70. เอกสารหมายเลข ๑๒.70 - ประชุมคณะกรรมการรานคาสวัสดิการ
71. เอกสารหมายเลข ๑๒.71 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตํารวจในสังกัด ศฝร.ภ.8
72. เอกสารหมายเลข ๑๒.72 - ภาพถายโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการตํารวจ
73. เอกสารหมายเลข ๑๒.73 - รายงานผลการดําเนินการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
74 เอกสารหมายเลข ๑๒.74 - ภาพถายโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
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75. เอกสารหมายเลข ๑๒.75 - การตรวจสุขภาพประจําป
76. เอกสารหมายเลข ๑๒.76 - ภาพโครงการตรวจสุขภาพประจําป ศฝร.ภ.8
77. เอกสารหมายเลข ๑๒.77 - ตารางสถิติกองทุนสงเสริมการศึกษาและการไดรับสวัสดิการของ
ขาราชการตํารวจ
78. เอกสารหมายเลข ๑๒.78 - หนังสือแจงคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงขาราชการตํารวจที่
ทําหนาที่ประมวลผลและควบคุมเครื่อง
79. เอกสารหมายเลข ๑๒.79 - ภาพถายการประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารงาน
บุคลากร
80. เอกสารหมายเลข ๑๒.80 - หนังสือสํารวจขอมูลขาราชการตํารวจที่มีสิทธิเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ผกก. และหลักสูตร บตส. ในปงบประมาณ 2556
81. เอกสารหมายเลข ๑๒.81 - หนังสือการพิจารณาคัดเลือกขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรม
หลักสูตร ผกก. รุนที่ 92-95
82. เอกสารหมายเลข ๑๒.82 - หนังสือขอใหสงรายชื่อผูสมัครใจเขารับการฝกอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพสืบสวนสอบสวนคดีอาญา
83. เอกสารหมายเลข ๑๒.83 - หนังสือการตรวจสอบการกําหนดตําแหนง รอง สว. รองรับการ
ปฏิบัติตามมติ ก.ต.ช. ครั้งที่ 5/2553
84. เอกสารหมายเลข ๑๒.84 - หนังสือสงตัวขาราชการตํารวจเขารับการฝกอบรมหลักสูตร บตส.
รุนที่ 36
85. เอกสารหมายเลข ๑๒.85 - หนังสือสํารวจขอมูลขาราชการตํารวจชั้นประทวนผูที่สอบผาน
ขอเขียน เพื่อแตงตั้งเลื่อนชั้นเปนขาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
ประจําป 2556
86. เอกสารหมายเลข ๑๒.86 - หนังสือการฝกอบรมหลักสูตร ฝอ.ตร. รุนที่ 34 และรุนที่ 124
87. เอกสารหมายเลข ๑๒.87 - รายงานผลการสํารวจขอมูลขาราชการตํารวจที่มี่สิทธิเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ประจําปงบประมาณ 2557
88. เอกสารหมายเลข ๑๒.88 - รายงานการประชุมขาราชการตํารวจของ ศฝร.ภ.8
89. เอกสารหมายเลข ๑๒.89 - ภาพถายการประชุมมอบนโยบายของ ผบก.ศฝร.ภ.8
90. เอกสารหมายเลข 12.90 - แบบสอบถามความเห็นของบุคลากร
91. เอกสารหมายเลข 12.91 - ประเมินผล
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ตัวบงชี้ที่ 13 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหนวยศึกษาอบรม
ลําดับ
1.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 13.1

2.

เอกสารหมายเลข 13.2

3.

เอกสารหมายเลข 13.3

หลักฐาน
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ตร. โดย บช.ศ.
ประจําป 2553
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ตร. โดย บช.ศ.
ประจําป 2554
- ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของ ตร. โดย บช.ศ.
ประจําป 2555

หมายเหตุ
ตัวบงชี้
13

ตัวบงชี้ที่ 14 การนําผลการประเมินคุณภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
ลําดับ
1.
2.
3.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 14.1
เอกสารหมายเลข 14.2
เอกสารหมายเลข 14.3

4.
5.

เอกสารหมายเลข 14.4
เอกสารหมายเลข 14.5

6.

เอกสารหมายเลข 14.6

7.
8.
9.
10.

เอกสารหมายเลข 14.7
เอกสารหมายเลข 14.8
เอกสารหมายเลข 14.9
เอกสารหมายเลข 14.10

11.

เอกสารหมายเลข 14.11

12.
13.
14.
15.

เอกสารหมายเลข 14.12
เอกสารหมายเลข 14.13
เอกสารหมายเลข 14.14
เอกสารหมายเลข 14.15

16.

เอกสารหมายเลข 14.16

หลักฐาน
- ขั้นตอนการปฏิบัติงานการประกันคุณภาพการศึกษา
- การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.๘ ประจําป ๒๕๕๖
- คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประจําป ๒๕๕๖
- คําสั่งแตงตั้งผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๘
- คําสั่งมอบหมายหนาที่รับผิดชอบมาตรฐานและตัวบงชี้ในการ
ประเมินคุณภาพภายใน
- ประกาศนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษา
ของ ศฝร.ภ.๘
- แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.๘ ประจําป ๒๕๕๖
- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป ๒๕๕๖
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- แผนการดําเนินประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.๘
ประจําป ๒๕๕๖
- แนวทางปฏิบัติที่ดีในการดําเนินงาน ดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
- แผนพับ
- จุลสาร
- หนาเว็บไซด
- รายงานผลโครงการประชุมสัมมนาสรางความรูความเขาใจการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
- รายการการประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา

หมายเหตุ
ตัวบงชี้
14
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ลําดับ
อางอิง
หลักฐาน
17. เอกสารหมายเลข 14.17 - รายงานผลการเขารวมสังเกตการณประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับวิทยาลัยของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สุราษฏรธานี
18. เอกสารหมายเลข 14.18 - บันทึกความรวมมือโครงการ “๑ ชวย ๙”
19. เอกสารหมายเลข 14.19 - หนังสือติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
20. เอกสารหมายเลข 14.20 - รายงานการประชุมติดตามผลการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
21. เอกสารหมายเลข 14.21 - รายงานการตรวจประเมินภายใน ศฝร.ภ.๘
22. เอกสารหมายเลข 14.22 - รายงานผลการดําเนินการโครงการกิจกรรม ๕ ส. (Big Cleaning
Day)

หมายเหตุ

ตัวบงชี้ที่ 15 ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศึกษาอบรมกําหนด
ลําดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 15.1
เอกสารหมายเลข 15.2
เอกสารหมายเลข 15.3
เอกสารหมายเลข 15.4
เอกสารหมายเลข 15.5
เอกสารหมายเลข 15.6
เอกสารหมายเลข 15.7
เอกสารหมายเลข 15.8
เอกสารหมายเลข 15.9

หลักฐาน

- รายงานการประชุม
- แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556
- แผนการฝกอบรมหลักปฏิบัติในการเขาอาคาร (CQB)
- คูมือการฝกปฏิบัติในการเขาอาคาร (ฉบับเดิม)
- คูมือการฝกปฏิบัติในการเขาอาคาร (ฉบับปรับปรุง)
- ตารางการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
- ภาพการฝกหลักสูตรตาง ๆ
- เอกสารเผยแพร CQB
- ใบประกาศนียบัตร

หมายเหตุ
ตัวบงชี้
15

ตัวบงชี้ที่ 16 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ลําดับ
1.
2.

อางอิง
เอกสารหมายเลข 16.1
เอกสารหมายเลข 16.2

3.

เอกสารหมายเลข 16.3

4.
5.
6.

เอกสารหมายเลข 16.4
เอกสารหมายเลข 16.4
เอกสารหมายเลข 16.5

หลักฐาน

- แผนพัฒนาสังคม
- โครงการฝกอบรมสําหรับผูเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติด
ยาเสพติด
- โครงการฝกอบรมการรักษาความปลอดภัยใหกับอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
- หลักฐานแสดงการเห็นชอบโครงการ
- รายงานผลโครงการและผลการประเมิน และแบบการประเมิน
- หนังสือขอบคุณ
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