คําอธิบายตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจําปีงบประมาณ ๒๕60
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยกองบัญชาการศึกษา ได้กําหนดมาตรฐานเพื่อตรวจสอบระบบและกลไก
ในการดําเนินการของหน่วยศึกษาอบรม โดยพัฒนาปรับปรุงมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
ภายใน ที่สามารถประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ซึ่งมาตรฐานมีความครอบคลุมทั้งระบบและกลไกการ
ดําเนินงาน และผลผลิตของการดําเนินงาน ซึ่งการปรับปรุงพิจารณาความเชื่อมโยงกับตัวบ่งชี้การประเมิน
คุณภาพภายนอกของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) และ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 รวมถึงผลการสัมมนาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
และการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร.
การประเมินการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้
๓ กลุ่ ม คื อ กลุ่ มตั ว บ่ งชี้ พื้ น ฐาน กลุ่ มตั ว บ่ งชี้ อั ต ลั กษณ์ /เอกลั กษณ์ และกลุ่ มตั ว บ่ งชี้ มาตรการส่ งเสริ ม
รวมทั้งสิน้ 15 ตัวบ่งชี้
๑. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
ใช้ทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๒. การแบ่งกลุ่มตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือสะท้อนลักษณะ
การดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้ เพื่อบอกสภาพทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
ในประเด็นที่ต้องการ
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วยศึกษาอบรมโดยกําหนด
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และ
ผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๖ ด้าน ๑2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
๓ ตัวบ่งชี้
๒) ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
๒ ตัวบ่งชี้
๓) ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
1 ตัวบ่งชี้
๔) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
1 ตัวบ่งชี้
๕) ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
4 ตัวบ่งชี้
๖) ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
1 ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลผลิตของหน่วยศึกษาอบรมตาม
ปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษาอบรม โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้ระบุและเลือก
ดํา เนินการตามจุดเด่น ของหน่วยศึกษาอบรมโดยผ่า นการอนุมัติจ ากผู้บังคับ บัญชาของหน่ว ยศึกษาอบรม
ประกอบด้วย 2 ตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม
โดยหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้กําหนดแนวทางพัฒนาเพื่อร่วมกันชี้แนะ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาสังคมตาม
นโยบายของรัฐ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนตามกาลเวลาและปัญหาสังคมที่เปลี่ยนไปได้ โดยมีเป้าหมายที่แสดงถึง
ความเป็นผู้ชี้นําสังคม รวมทั้งการแก้ปัญหาสังคม อาทิ ความขัดแย้ง สิ่งเสพติด อุบัติภัย เป็นต้น
ประกอบด้วย ๑ ตัวบ่งชี้

๑

๓. การกําหนดค่าน้ําหนัก
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ําหนัก ๑๐๐ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
(๑2 ตัวบ่งชี้)
๓.๒ กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ (2 ตัวบ่งชี้)
๓.๓ กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (๑ ตัวบ่งชี้)

มีค่าน้ําหนัก
มีค่าน้ําหนัก
มีค่าน้ําหนัก

๘5
๑๐
5

๔. เกณฑ์การประเมิน
๔.๑ เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
กํา หนดให้ค่า คะแนนของตั ว บ่ง ชี้ทุก ตัว เท่า กั น หมด โดยให้ค ะแนนจากการพิจ ารณาผลการ
ดําเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม กําหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่
๐ ถึง ๕ และพิจารณาให้คะแนนการดําเนินการตามสัดส่วนที่ดําเนินการได้ กรณีที่ไม่ดําเนินการใด ๆ ให้ได้
๐ คะแนน
๔.๒ เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้
การคํานวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้นําคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชีค้ ูณด้วยค่าน้ําหนักของ
ตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ และนําคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วย
ค่าน้ําหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่งหากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่า
.๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๔.๓ เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ต้องปรับปรุง
พอใช้
ดี
ดีมาก

๒

ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ประจําปีงบประมาณ ๒๕60
ตัวบ่งชี้สําหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕60 ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 8 ด้าน 15 ตัวบ่งชี้

กลุ่มตัวบ่งชี้

มาตรฐาน
ตามกระทรวง
ผลการจัดการ
ศึกษาและการ
จัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ

พื้นฐาน

การบริหารจัด
การศึกษา

ด้าน

ตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

คุณภาพ
๑.ผู้ ผ่ า นการทดสอบตามเกณฑ์
ผู้ศึกษาอบรม มาตรฐานวิชาการ
๒ . ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลการจั ด การศึ ก ษาอบรม
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ
งานวิจัยและ ๔ . จํ า น ว นงา นวิ จั ย แ ล ะหรื อ
นวัตกรรม
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
๕ . จํ า น ว นงา นวิ จั ย แ ล ะหรื อ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ท างวิ ช าการ
หรือวิชาชีพ
การบริการ
๖. ผลของการดํ า เนิ น โครงการ
วิชาการแก่
บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
สังคม
ตอบสนองความต้องการ พัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
การทํานุบํารุง 7. การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
ศิลปะและ
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม

7

ก า ร บ ริ ห า ร
และการ
พั ฒ นาหน่ ว ย
ศึกษาอบรม

7

การพัฒนา

การประกันคุณภาพ
และประกัน
ภายใน
คุณภาพภายใน

8. ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
9. ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากรของ
หน่วยศึกษาอบรม
10. การบริหารความเสี่ยง

ชนิดตัวบ่งชี้
ผลลัพธ์

7
กระบวนการ + ผลลัพธ์

7
7

กระบวนการ
ผลลัพธ์

7
ผลลัพธ์
7
กระบวนการ + ผลลัพธ์

7

7
7

11. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
๑2.ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน

7

รวมน้ําหนัก

85

8

กระบวนการ + ผลลัพธ์

ผลลัพธ์
กระบวนการ + ผลลัพธ์

กระบวนการ
กระบวนการ + ผลลัพธ์

กระบวนการ

๓

กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

มาตรการ
ส่งเสริม

มาตรฐาน
ด้าน
ตัวบ่งชี้
น้ําหนัก
ตามกระทรวง
ผลการจัดการศึกษา อั ต ลั ก ษ ณ์ / ๑3.ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ 5
และการจัดการ
เอกลักษณ์
ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วย
เรียนการสอนที่เน้น
ศึกษาอบรมกําหนด
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

ผลการจัดการศึกษา มาตรการ
และการจัดการ
ส่งเสริม
เรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ

14.เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม

5

รวมน้ําหนัก

10

15.ความสําเร็จของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม

5

รวมน้ําหนัก

5

รวมน้ําหนักทั้ง 15 ตัวบ่งชี้

ชนิดตัวบ่งชี้
กระบวนการ

กระบวนการ
กระบวนการ

100

ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม

วัดจากผลลัพธ์

7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ผู้รับผิดชอบ : ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ แก้วชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.หญิง กัลยา

รักษาชล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ
คําจํากัดความ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด
๔

วิธีคํานวณ
จํานวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ x ๑๐๐
จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน (วัดจากผลลัพธ์)
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ตัวอย่าง หลักสูตร กดต. ของปีงบประมาณ 2560 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจํานวน 251 นาย ผ่านการ
ทดสอบทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด จํานวน 251 นาย
คํานวณ
จํานวนผูผ้ ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ( 251 ) x ๑๐๐
จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร (251 )
= ๑๐๐
สรุป ผ่านการทดสอบคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (วัดจากผลลัพธ์)
เอกสารหลักฐาน
๑.แผนการฝึกอบรมหลักสูตรที่มีระยะเวลา ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๒.แถลงหลักสูตร
๓.คําสั่งแต่งตั้งกองอํานวยการฝึกอบรม และแต่งตั้งครู – อาจารย์
หลักสูตรที่ใช้ประเมิน
๔.คําสั่งแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการสอบวัดผล
๕.ฐานข้อมูลรายชื่อของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
๖.บัญชีคะแนนภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และผลรวม
๗.สรุปจํานวนผู้ผ่านศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

การดําเนินการ 








- ปีงบประมาณ 25๕9 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ได้ผลการประเมิน

4.78 คะแนน และคณะกรรมการประเมินผลได้แนะนําจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ คือ การวัดผลบาง
หลักสูตรกําหนดให้นําคะแนนความประพฤติ คะแนนภาคบูรณาการ คะแนนภาคการฝึกหลักสูตรพิทักษ์สันติ
มาเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการสอบได้ ดังนั้น ควรรายงานผลคะแนนดังกล่าวให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
ตัวบ่งชี้ ๒
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพการศึกษา กระบวนการ+ผลลัพธ์
อบรม

น้ําหนักคะแนน
7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝบศ.ศฝร.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.ท.ศรีเทพ
มะรื่น รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.สนิท
สังข์เรียง รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
๕

วัตถุประสงค์
เพื่ อ ให้ ท ราบความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ด้ ว ยการสํ า รวจความพึ ง พอใจ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นั้น ๆ หลังจากสําเร็จการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ๓ – ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผูบ้ ังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
แบบประเมินจะต้องมีหัวข้อครอบคลุม ๓ ด้าน คือ
1. ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (0.33 คะแนน)
2. ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน (0.33 คะแนน)
3. ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (0.34 คะแนน)
คําจํากัดความ
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอํานาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา (ถ้ามี) หรือ ผู้รับบริการของผู้สําเร็จการศึกษา
อบรม
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม 5
กระบวนการ
เกณฑ์การให้คะแนน ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนน
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ ค่ า เฉลี่ ย ของระดั บ ความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
คะแนนเต็ม 5
๓. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
หมายเหตุ แบบสอบถามต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือ
ของทาโร ยามาเน่ กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (วัดจากกระบวนการ)
เอกสารหลักฐาน
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
๒.รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจ แยกเป็น
ประเภทผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
(ประชาชน) คิดค่าเฉลี่ยแบบแยกประเภท

การดําเนินการ 



๖

เอกสารหลักฐาน
๓.แบบฟอร์มเอกสารที่ใช้ประเมิน ซึ่งต้องครอบคลุม ๓ ด้าน คือ
๓.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ (0.33 คะแนน)
๓.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
(0.33 คะแนน)
๓.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
(0.34 คะแนน)
๔.แสดงฐานข้อมูลจํานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม พร้อมแสดง
จํานวนแบบสอบถามที่ได้กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่
๕.หนังสือนําส่ง หนังสือตอบรับ ที่ส่งไปยังต้นสังกัด
และที่ต้นสังกัดส่งมายังหน่วย
๖.น.บันทึกสรุปผลการประเมิน นําเรียน ผบก.ศฝร.ภ.8 และ
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ
7.การนําผลการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน เช่น บันทึกการสอน แผนการสอน

การดําเนินการ 









- ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตัวบ่งชี้ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่
เกี่ยวข้อง ได้ผลการประเมิน 4.73 และคณะกรรมการฯ ประเมินผลได้แนะนําจุดเด่น/แนวทางการเสริม
จุดเด่น ศฝร.ภ.8 มีการพัฒนาคุณลักษณะของผู้ศึกษาอบรมทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรมจริยธรรม ทําให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเป็นที่ยอมรับของผู้ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนักคะแนน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้านคุณภาพผู้
ศึกษาอบรม

วัดจากกระบวนการ

7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.วุฒิไชย ทองเสภี อาจารย์ (สบ3) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.อาวุธ ชูจิต
อาจารย์ (สบ3) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ธวัช
ชมเทศ อาจารย์ (สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร อาจารย์ (สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ราเชนทร์ เกตุแก้ว อาจารย์ (สบ1) ศฝร.ภ.8

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรม ที่คํานึงถึงความแตกต่างของผู้ศึกษา
อบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
๗

คําจํากัดความ
การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการศึกษาอบรมที่
คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้
มากที่สุด เช่น
- การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ
- มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
- มีการจัดทําโครงการ
- มีห้องสมุด และระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ทเี่ พียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
ประเด็นการพิจารณา

เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา

1. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริม
ให้ครู/อาจารย์และครูฝึก และหรือ
วิทยากร
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตร

๑. มี ก ารจั ด โครงการ/กิ จ กรรม รายละเอี ย ด
โครงการประกอบด้วย
-ให้ ค วามรู้ ความเข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ การจั ด
การศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ และ
เข้าใจแถลงหลักสูตรการฝึกอบรม ประจําปี ๒๕60
-ให้ความรู้ ความเข้า ใจ ด้านวิช าชีพครู, ด้า น
วิ ช าการ, ด้ า นการจั ด การเรี ย นการสอน, ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านการบริหารจัดการ
๒.คํ า สั่ ง ฝึ ก อบรมตามโครงการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
อาจารย์ และครูฝึก ของ ศฝร.ภ.8
๓.หนังสือเชิญวิทยากรภายนอก และหนังสือตอบรับ
๔.บั ญ ชี ร ายชื่ อ และการลงชื่ อ ของผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรม
๕.คะแนนแบบทดสอบการฝึกอบรมก่อน – หลัง
๖.สรุปคะแนนทดสอบ
๗.แบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการฯ
๘.สรุประดับความพึงพอใจการจัดโครงการ
๙.สรุ ป ผลการจั ด การฝึ ก อบรม เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง
พัฒนาการที่อาจารย์/ครูฝึก ได้รับเพิ่มเติมหลังการ
ฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่กําหนด
ไว้
๑๐.เอกสารที่ ใ ช้ ป ระกอบการเรี ย นการสอนใน
โครงการ
๑๑.ภาพถ่ายประกอบ

การ
ดําเนินการ













๘

ประเด็นการพิจารณา
2. หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมมี ม าตรการ
ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และ
หรื อ วิท ยากรวิ เ คราะห์ ศั กยภาพของผู้
ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมใน
รายบุคคล และนํา ผลการวิเ คราะห์มา
ปรับปรุงแผนการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตร

3. หน่วยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/
ประเมินความรู้ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
สําคัญ

4. ครู / อาจารย์ และครู ฝึ ก และหรื อ
วิทยากรมีการประเมินผลการฝึกอบรมที่
สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัด
ให้ ผู้ ศึ ก ษาอบรม และตามพั ฒ นาการ
ของผู้ ศึ กษาอบรมมีก ารคํ า นึ ง ถึง ความ
แตกต่างระหว่า งบุคคล และนําผลการ
ประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม
เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาอบรมได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
5. ครู / อาจารย์ และครู ฝึ ก และหรื อ
วิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และ
ประสบการณ์จากข้อ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนา
การศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป

การดําเนินการ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
๑.หนังสือสั่งการ ให้อาจารย์ ครูฝึก วิเคราะห์

ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรม
เป็นรายบุคคล
๒.แบบวิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรม เพื่อทํา

ความเข้าใจเป็นรายบุคคล

๓.รายงานสรุปผลจากการวิเคราะห์ศักยภาพของผู้
ศึกษาอบรมและนําผลมาวิเคราะห์ มาปรับปรุง
วิธีการเรียนรู้ เช่น กรณีผู้รับการฝึกถูกบังคับมาเรียน
จะแก้ไขอย่างไร

๔.คู่มือการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
สําคัญ ของ ศฝร.ภ.8 พร้อมหลักฐานการแจกจ่าย

๕.แถลงหลักสูตร
๑.แผนการสอน แสดงการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน และสื่อที่นําไปใช้

๒.บันทึกหลังการสอน ที่ระบุผลการประเมินความรู้
ความสามารถของผู้เรียนเพื่อให้ทราบถึงจุดเด่น จุดที่
ควรประเมิน และข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นหลักฐาน
แสดงให้เห็นว่ามีการปรับปรุงการเรียนการสอนในรุ่น
ต่อไป

๓.แบบประเมินความรู้ความสามารถในการจัดการ
สอนที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ

- ตารางสรุปประเมินผลการทดสอบความรู้ ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม ทั้งก่อนและ
หลังเรียน



๑.บันทึกการประชุมหลังการฝึกอบรม โดยนําผลการ
ฝึกอบรมมาสรุปหาแนวทางแก้ไขปัญหาในหลักสูตร
ต่อไป
๒.โครงการเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของ ปี
งบประมาณ 2560 โดยนําปัญหาที่สรุปได้จาก
ปีงบประมาณ 25๕9 มาใช้เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการ




- ปีงบประมาณ 25๕9 ตัวบ่งชี้ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ ได้ผลการ
ประเมิน 5
๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๔
จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

งานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัว
บ่งชี้
วัดจากผลลัพธ์

น้ําหนักคะแนน
7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอาจารย์ และ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.วิชาญ
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.อํานาจ
พ.ต.ท.วิโรจน์
พ.ต.ท.สุพจน์
พ.ต.ท.โสภณ
พ.ต.ท.ชาคริต

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
เครือรัตน์ อาจารย์ (สบ3) ศฝร.ภ.8
วรรณะ อาจารย์ (สบ3) ศฝร.ภ.8
บํารุง
อาจารย์ (สบ3) ศฝร.ภ.8
วันคง
ผบ.ร้อย (สบ2) ฝปค.
ศยามล ผบ.ร้อย (สบ2) ฝปค.
การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ2) ฝปค.

ร.ต.อ.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อาจารย์ (สบ.1)ฯ

ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ รักษาการณ์ฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย์ ของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี
คําจํากัดความ
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรมที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น งานวิจัยในชั้นเรียน ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผล โดยนับกิจกรรมที่อยู่บน
พื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้
(๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
(๒) ระบุปัญหา
(๓) มีวิธีการดําเนินการ
(๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
(๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนําความรู้ที่ได้จากการดําเนินการไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า
จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของครู /อาจารย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒ นาทักษะและการเรีย นรู้ของผู้ศึกษาอบรมอย่า งเป็ น
รูปธรรม โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือ
วิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
๑๐

บุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึกซึ่งเป็นที่
ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รบั การรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่
กองบังคับการต้นสังกัด
วิธีคํานวณ

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ x ๑๐๐
จํานวนครูและอาจารย์ ทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน เช่นจํานวนครูอาจารย์ ๑๐ คนต่องานวิจัย ๑ ชิ้น
ตัวอย่าง ศฝร.ภ.8 มีอาจารย์ และครู (ที่มีรายชื่อและหมายเลขตําแหน่งเป็นอาจารย์และครู) จํานวน 66 นาย
ต้องมีผลงานวิจัยหรือนวัตกรรม จํานวน 7 ผลงาน
คํานวณ ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ (7 ผลงาน) x ๑๐๐
จํานวนครูและอาจารย์ ทั้งหมด (66 นาย)
= 7 x ๑๐๐
66
คิดเป็นร้อยละ 10.60
จากเกณฑ์กําหนดร้อยละ ๑๐ = ๕ เพราะฉะนั้นจากที่คํานวณได้ 10.60 ผลการประเมิน จึงมีค่า
เท่ากับ ๕ คะแนน
เอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน

การดําเนินการ

๑. เอกสารที่เกี่ยวกับขั้นตอนการทํางานวิจัย และ/หรือ
นวัตกรรม เช่น น.บันทึกขอจัดทําโครงการ , น.บันทึกขอ
สนับสนุนงบประมาณ , น.คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางาน จํานวน
และรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ ทั้งหมด
๒. บัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ ทั้งหมด
3. โครงการงานวิจัย/นวัตกรรม
4. รายงานผลการดําเนินการ







- ปีงบประมาณ 25๕9 ตัวบ่งชีจ้ ํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ผลการ
ประเมินได้คะแนน 4.90 คณะกรรมการให้แนวทางการเสริมจุดเด่น/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ครู/อาจารย์ มีความพยายามในการถ่ายทอดวิชาความรู้ โดยจัดทํางานวิจัยและเครื่องช่วยฝึก
เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ควรออกแบบเอกสารการรับรองนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์นวัตกรรม ให้สามารถทราบได้ว่ามี
การรับรองวันที่ใด และเสร็จสิ้นตามปีงบประมาณนั้น ๆ หรือไม่
๑๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๕
จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน งานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

วัดจากผลลัพธ์

ร้อยละ 7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอาจารย์ฯ และ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.มารุต
คําเล็ก อาจารย์ (สบ3) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง
ผบ.ร้อย (สบ2) ฝปค.
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ2) ฝปค.
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ2) ฝปค.
พ.ต.ท.เอกอนันต์ จําปา อาจารย์ (สบ2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สุริยา เทอดวีระพงศ์ อาจารย์ (สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง ธนิยา สุพัฒน์ อาจารย์ (สบ1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ รักษาการณ์ฯ
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย์ ของหน่วยศึกษาอบรมในการนํางานวิจัยและหรือนวัตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนําไปสู่การป้องกันหรือแก้ปัญหาได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการเผยแพร่สู่สาธารณะและหรือ
กลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
คําจํากัดความ
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรมที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์/ครูฝึก นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทาง
วิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฎอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้
จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และ/หรือได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่สามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
๑.การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะชนในบางเรื่องต่างๆ
ที่ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๑๒

๒.การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น
๓.การใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิช ย์ เช่น ผลงานที่นํา ไปสู่การพัฒ นาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4.การใช้ป ระโยชน์เ ชิงวิช าการ เช่น การใช้ป ระโยชน์ ในการให้บ ริก ารวิช าการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
เขียนตํารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการนํางานวิจัยหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วย
ศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุรายละเอียด
ผลของการนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการ
ต้นสังกัด
การนับจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ให้นับ
จากวันที่นําผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ มาใช้และเกิดผลอย่างชัดเจน
ช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจประเมิน ทั้งนี้ จะนับงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและ
หรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเมื่อได้รับการตอบรับอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่ามีการนําไปใช้ประโยชน์แล้ว
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จํานวนครู/อาจารย์ ทั้งหมด

x๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน หรือ ครูฝึก ๑๐ คน ต่อผลงานวิจัยที่
นําไปใช้ประโยชน์ ๐.๕ ชิ้น
ตัวอย่าง ศฝร.ภ.8. มีผลงานวิจัยนําไปใช้ประโยชน์ให้กับ หน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงานศึกษาอบรมของ
ตร.จํานวนครู/อาจารย์ ทั้งหมดของหน่วย จํานวน 66 นาย
คํานวณ

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ ( 4 ผลงาน)
x ๑๐๐
จํานวนครู/อาจารย์ ทั้งหมด (66 นาย )
= 4 x ๑๐๐
66
= 6.06
๑๓

จากเกณฑ์กําหนดให้ ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน เพราะฉะนั้นจากค่าที่คํานวณได้ 6.06 จึงมีค่า
ประเมินผลได้เท่ากับ ๕ คะแนน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
1. จํานวนงานวิจัย, นวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์


2. บัญชีรายชื่อครู/อาจารย์

3. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

4. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการเผยแพร่งานวิจัย
นวัตกรรม, สิ่งประดิษฐ์ เช่น น.รับรองการนําไปใช้
ประโยชน์จากหน่วยงานภายนอก

5.ชื่อหน่วยงานที่นํางานวิจัยและหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์โดยมีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์ จากหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอก
หน่วยศึกษาอบรม โดยให้แสดงข้อมูลที่ระบุ
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนตามแนวทาง
ดังนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจาก
การนําผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
- ปีงบประมาณ ๕9 ตัวบ่งชี้ จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ ได้ผล
การประเมิน ๕ คะแนน
ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

การบริการวิชาการ กระบวนการ+ผลลัพธ์
แก่สังคม

น้ําหนัก
ร้อยละ 7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง ผบ.ร้อย (สบ2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ปรมาภรณ์ สุขสาร ผบ.มว.(สบ1) ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.หญิง ชลนกานต์ ศักดา ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
๑๔

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
คําจํากัดความ
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรมที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้
จัดทําขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้เกิด
ความสงบสุข /ลดปัญหาอาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการ
และวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดทําขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี
ขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้
เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัย
อันตรายประเภทต่าง ๆ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
1. มีโครงการฯ
-เอกสารหลักฐานการดําเนินการโครงการบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศ
2. มีการดําเนินการตามโครงการฯ เช่น
- คําสั่งแต่งตั้งครู/อาจารย์ บัญชีรายชื่อครู/
อาจารย์
- หลักฐานการดําเนินการ เช่น น.การประสานงาน
น.ขอรับสนับสนุนงบประมาณ , น.ขอรับสนับสนุน
บุคลากรร่วมโครงการ , น.ขออนุมัติออกไปดําเนิน
กิจกรรมนอก ศฝร.ภ.8
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ
- เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผล
โครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา
4. มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินการตามโครงการ
- เอกสารการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินการตามโครงการ
5. รายงานผลการประเมินโครงการฯ รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ










๑๕

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจาณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
x ๑๐๐
จํานวนครูและอาจารย์ทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ตัวอย่าง ศฝร.ภ.8 มีผลรวมจํานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการฯ จํานวน 14 กิจกรรม ครูและ
อาจารย์มีจํานวน 66 นาย
คํานวณ ผลรวมกิจกรรมบริการทางวิชาการ ฯ (14 กิจกรรม) x ๑๐๐
จํานวนครูฝึก/และอาจารย์ทั้งหมด (66 นาย)
= 14 x ๑๐๐
66
= 21.21
จากเกณฑ์กําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ ซึ่งค่าที่ได้จากการคํานวณได้เท่ากับ ๒1.21 ดังนั้นได้ค่า
ประเมิน ๕ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
- ปีงบประมาณ 25๕9 ตัวบ่งชี้ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ ได้ผลการดําเนินงาน ๕ คะแนน
คณะกรรมการให้แนวทางการเสริมจุดเด่น คือ ครู อาจารย์ และครูฝึกมีความรู้ความสามารถและทักษะในการ
ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพเป็นอย่างดี เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
ตัวบ่งชี้ที่ ๗
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

การทํานุบํารุงศิลปะ กระบวนการ+ผลลัพธ์
และวัฒนธรรม

ร้อยละ 7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

๑๖

ผู้รับผิดชอบ : ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.นิโรธ ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์ รอง สว.ฝอ.ฯ
ด.ต.สมเกียรติ พรหมสถิต ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุภาภรณ์ รักวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่
หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยศึกษา
อบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
การส่งเสริมสนับสนุนจึงต้องดํา เนิน การอย่า งมีป ระสิทธิภ าพที่จริง ใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการ
กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้
คําจํากัดความ
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรมที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม
ศิลปะ หมายถึ ง งานสร้ า งสรรค์ ที่ ส่ ง เสริ ม สร้ า งสุ น ทรี ย์ ความงาม และความสุ ข แก่ ผู้ ค น
สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญ
ของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒ นาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของ
วัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
๑.มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและ
สร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ประจําปีงบประมาณ 2560 เช่น กิจกรรม
เทิดพระเกียรติในวาระต่าง ๆ , กิจกรรมการ
ทําบุญเลี้ยงพระ, กิจกรรมร่วมงานบําเพ็ญกุศล,
กิจกรรมวันเด็ก
- มีแผนการดําเนินการด้านศิลปะและวัฒนธรรม
- มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตามโครงการฯ
- บัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ทั้งหมด
๒.มีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมฯ
(สรุปโครงการ/กิจกรรม)
-รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม

การดําเนินการ 






๑๗

เอกสารหลักฐาน
-ตารางสรุปจํานวนกิจกรรม โดยจัดทําเป็นตาราง
มีลําดับ ชื่อกิจกรรม สถานที่ดําเนินกิจกรรม
จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
-ภาพถ่ายประกอบ
3.มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/
กิจกรรมฯ (แบบประเมินฯ)
- บันทึกรายงานการประชุมคณะทํางานฯ
4.มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมฯ
มาพัฒนาปรับปรุง
- แผนพัฒนาฯ
5.มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมฯ
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
- หนังสือรายงานผลการดําเนินการตามแผน

การดําเนินการ 







เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
วิธีคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม x ๑๐๐
จํานวนครู/อาจารย์และบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ตัวอย่าง ศฝร.ภ.8 มีผลรวมจํานวนโครงการ การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
จํานวน กิจกรรม บุคลากรของหน่วยมีทั้งหมด จํานวน 201 นาย
วิธคี ํานวณ

ผลรวมกิจกรรมฯ ( 41 กิจกรรม)
x ๑๐๐
จํานวนบุคลากรของหน่วยที่มี ( 201 คน)
= 20.39
= จากเกณฑ์ กําหนดให้ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ดังนั้นจากค่าที่คํานวณได้ 20.39
จึงประเมินได้ ๕ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
หมายเหตุ การนับจํานวนโครงการ หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้
๑๘

- ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตัวบ่งชีก้ ารส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม มี
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม จํานวน 41 กิจกรรมได้ ๕ คะแนน คณะกรรมการให้
แนวทางการเสริมจุดเด่น ดังนี้
1. ควรรายงานผลการดําเนินกิจกรรมทุกครั้งเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นระบบตรวจสอบได้
2. ควรรายงานผลของโครงการ/แผน ให้ครอบคลุม เพื่อสามารถนําผลการประเมินไป
พัฒนาในปีต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 8
ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและการพัฒนา
หน่วยศึกษาอบรม

วัดจากผลลัพธ์

ร้อยละ 7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอาจารย์ .ศฝร.ภ.8 และ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บช้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง บุญนิสา ส่งแสง อาจารย์ (สบ3)ฯ
พ.ต.ต.พิภพ
พิชิตการณ์ อาจารย์ (สบ2)ฯ
ร.ต.อ.ปรีดา
ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1)ฯ
ร.ต.ท.หญิง ชนิภา พรหมเทพ อาจารย์ (สบ1)ฯ
ด.ต.หญิง ณิชาต์
อินทรอักษร ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ ให้ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ ประสบการณ์ เช่น การศึกษา / ประชุมวิชาการ / อบรม / ศึกษาดูงาน เป็นต้น และได้นํา
ความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
คําจํากัดความ
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรมที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม
การนําความรู้มาขยายผล หมายถึง การนําความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบและนําความรู้มา
พัฒนาการเรียนการสอน
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนครู/อาจารย์ ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์อย่างน้อย 20
ชั่วโมง/คน/ปี และมีการนําความรู้มาขยายผล (จํานวน 66)
x ๑๐๐
จํานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด (จํานวน 66 คน)
= 100.00
๑๙

= จากเกณฑ์ กําหนดให้ร้อยละ 10๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ดังนั้นจากค่าที่คํานวณได้ร้อยละ
100 จึงประเมินได้ ๕ คะแนน
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ 
1. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาครู/อาจารย์

2. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานใน

ปีงบประมาณ ได้แก่

- จํ า นวนและบั ญ ชี ร ายชื่ อ ครู / อาจารย์ ที่
ปฏิบัติงานจริง และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้ง
แต่ 6 เดือนขึ้นไป

- จํา นวนและบัญชีร ายชื่อครู /อาจารย์ ที่ได้รับ
การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น
ศึ ก ษาอบรม สั ม มนา ศึ ก ษาดู ง าน รวมทั้ ง
ปีงบประมาณตั้งแต่ 20 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน

3. เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงให้ เ ห็ น ถึ ง การนํ า
ความรู้มาเผยแพร่ เช่น รายงานการประชุม
บันทึกการสอน

4. แผนการสอนหรือบัน ทึกการสอนที่แสดงถึง
การนําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน
- ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตัวบ่งชี้ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึกได้รับการเพิ่มพูนความรู้และ
ประสบการณ์ ได้คะแนน 4.80
ตัวบ่งชี้ที่ 9
ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและการ
พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม

กระบวนการ+
ผลลัพธ์

ร้อยละ 7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝอ.ศฝร.ภ.8 และ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ฯ
ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก รอง สว.ฝอ.ฯ
จ.ส.ต.หญิง วลิษา ชุมเศียร ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ
๒๐

วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และนําไปสู่
สังคมฐานความรู้
คําจํากัดความ
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษา
อบรมที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (วัดจากกระบวนการ)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐาน

การ
ดําเนินการ

๑.นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการ
๑.แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของ ๒.โครงการพัฒนาบุคคลากร
หน่วยศึกษาอบรม
๓.น.สั่งการจากหน่วยเหนือ(กรณีการจัดอบรม
จากหน่วยเหนือ) , น.บันทึกสั่งการให้เข้า
ฝึกอบรม
๔.น.ส่งตัว , เอกสารลงชื่อผูเ้ ข้ารับการ
ฝึกอบรม
๕.รายงานผลการฝึกอบรม





๒.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของ 1. โครงการฝึกอบรมสิทธิประโยชน์ของ
หน่วยศึกษาอบรม
ข้าราชการตํารวจที่ควรรู้
2.โครงการประชุมสัมมนาสร้างความรู้ความ
เข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
๓.รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/ 1. รายงานผลการประชุมสัมมนาสร้างความรู้
กิจกรรม
ความเข้าใจการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของจํานวนบุคลากร
ทั้งหมด
3. รายงานผลการอบรมสิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการตํารวจที่ควรรู้
4. ตารางแสดงจํานวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนานอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพ
การศึกษา เช่น อบรมทักษะการเขียนหนังสือ
ราชการ, อบรมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการของ
ข้าราชการตํารวจ ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด













๒๑

การ
ดําเนินการ
๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล - รายงานผลการประเมิ น และนํ า ผลการ

และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุง ประเมินมาพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
ปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐาน

๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงาน 1. จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของ
ในปีงบประมาณ
หน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริง
2. จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของ
หน่วย ที่ได้รับการพัฒนาในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รบั การพัฒนา
ตั้งแต่ 6 ชม. ขึ้นไปต่อคนและจะต้องไม่นับ
คนซ้ํา
3. จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของ
หน่วย ที่ได้รับการพัฒนายกเว้นด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รบั การ
พัฒนาตั้งแต่ 20 ชม. ขึ้นไปต่อคนและจะต้อง
ไม่นับคนซ้ํา



6. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพใน - รายงานการประชุม
การบริหารจัดการด้านบุคลากร
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ - น. นําเรียนผลการประเมินความพึงพอใจต่อ
บุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร









แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ในแต่ละกลุ่ม
ที่ทําการสํารวจ ดังนี้
1. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผบก., รอง ผบก.ฯ, ผกก., รอง ผกก.)
2. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ ที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
3. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเต็ม 5

๒๒

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเต็ม 5
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
- ปีงบประมาณ 2559 ตัวบ่งชี้ ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ได้คะแนน 4.86 คณะกรรมการได้ให้คําแนะนําจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะคือ ควรรายงานผลของ
โครงการ/แผน ให้ครอบคลุม เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีรายละเอียดชัดเจน
ตัวบ่งชี้ที่ ๑0
การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริหารและพัฒนา
หน่วยศึกษาอบรม

วัดจาก
กระบวนการ

ร้อยละ 7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประสิทธิศ์ ักดิ์ ศรีสุข
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.นิโรธ ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชํานาญ
ชํานาญกิจ ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.นราวุธ จันทร์พุ่ม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.เดชดนัย คําลือ
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมมาตร
เอียดหมุน ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ห น่ว ยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานต่า ง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมิน สถานการณ์
จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิต
ทรัพย์สิน ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
คําจํากัดความ
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือ
เหตุก ารณ์ ที่ไม่พึ งประสงค์ซึ่งอาจเกิด ขึ้น ในอนาคต หรื อมีผ ลกระทบหรือทํ า ให้ก ารดํ า เนิ น การไม่ป ระสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ทํางานร่วมกับสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด จํานวน
คณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครูองค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ

๒๓

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (วัดจากกระบวนการ)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมและตัวแทนที่รับผิดชอบเป็น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่
ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของ
คณะกรรมการ หรือการทํางานอย่างสม่ําเสมอ

การ
ดําเนินการ
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ

2. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือคณะทํางาน

2 . ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยง
- เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์

สําหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่
ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี่ ย งอาจใช้
กรอบ
แนวคิ ด ในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
คน อาคารสถานที่ อุ ป กรณ์
วิ ธี ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น
สภาพแวดล้ อ มภายในและ
ภายนอก เช่น รายงานการ
ประชุมของคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยง
เอกสารหลักฐาน

3. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท ของหน่วยศึกษาอบรม เช่น
- ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร(การเงิ น งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ง าน เช่ น ความเสี่ ย งของ
กระบวนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร การบริ ห ารงานวิ จั ย ระบบงาน
ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน
ธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
4. เอกสารหลักฐานในการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง
-ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยง
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริ ห ารความเสี่ ย ง ในการ
พิจ ารณาจัดลําดับความสํา คัญ
ของความเสี่ยง
5. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความ 1.
รายงานการประชุ ม
เสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์จากประเด็น คณะกรรมการบริ ห ารความ
การพิจารณา
เสี่ยง
ในข้อ 2
2. รายงานผลการประเมิ น
โอกาสและผลกระทบของความ
เสี่ยง การจัดลําดับความเสี่ยง
6. มีแผนบริหารความเสี่ยง การดําเนินการตามแผน การติดตาม - แผนบริหารความเสี่ยง
และประเมินผลการดําเนินงาน








๒๔

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
7. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงาน
ตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหาร
ของหน่วยศึกษาอบรม
8.มี ก ารรายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานและ
ประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะ

เอกสารหลักฐาน
- รายงานผลการปฏิบัติงานด้านความ
เสี่ยง

การดําเนินการ


- รายงานสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งาน
บริหารความเสี่ยง



- ปีงบประมาณ 2559 ตัวบ่งชี้ การบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 4.00 คณะกรรมการได้ให้
คําแนะนําจุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรทุกคน เพื่อจะทําให้การ
ดําเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม
2. เพื่อให้การบริหารแผนการบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรระบุขั้นตอน
วิธีการดําเนินงาน ส่วนงานที่รับผิดชอบ กําหนดวันแล้วเสร็จ และตัวชี้วัดการดําเนินงานให้ชัดเจน และจัด
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจในส่วนที่รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และพิจารณากําหนด
ผู้รับ ผิด ชอบเป็น รายบุคคลที่กลุ่มบุคคล รวมทั้งกํากับ ติดตามและประเมินผลการดํา เนิน ตามระยะเวลาที่
กําหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑1
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
กลุ่มตัวบ่งชี้
ด้าน
ชนิดของตัว
น้ําหนัก
เป้าหมายคะแนน
บ่งชี้
ตรวจประเมิน
พื้นฐาน
การบริหารและพัฒนา กระบวนการ+
ร้อยละ 7
๕
หน่วยศึกษาอบรม
ผลลัพธ์
ผู้รับผิดชอบ : ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ต.สรรเพชร ช่วยชู สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.สวัสดิ์
ทองชนะ รอง สว.ฝบศ.ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการสอน
โดยเฉพาะในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
1. เอกสารหลั ก ฐานการบริ ก ารห้ อ งสมุ ด ที่ มี 1. คํา สั่งมอบหมายหน้า ที่ป ฏิบัติงาน

ความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม ห้องสมุด

2. ระเบียบการใช้ห้องสมุด

3. การจัดหมวดหมู่หนังสือ

4. สถิติผู้ใช้บริการห้องสมุด
๒๕

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพ
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา
อบรม รวมทั้ง จุดเชื่อต่ออินเตอร์เน็ต

เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
1. ภาพบรรยากาศในห้องเรียน


2 . ภ าพผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมฝึ ก
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์ แ ละการ
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

3.ภาพบรรยากาศการใช้ บ ริ ก าร
ห้องสมุด

4.ภาพบรรยากาศหน้าห้องสมุด

5. รายงานสรุปและภาพถ่ายประกอบ
สภาพห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติ
อุป กรณ์การศึกษาอบรม จุด เชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต
3 . ร ายง านส รุ ป แ ล ะภ าพป ระก อบร ะบ บ 1. แผนป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย

สาธารณู ป โภคพร้ อ มแผนป้ อ งกั น และระงั บ ศฝร.ภ.8

อัคคีภัย
2. ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภค

3. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการลดใช้
พลังงาน

4. ภาพถ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการ
บริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3

1. แบบประเมิน การบริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
2. รายงานผลการประเมินการบริการ
ห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้ อุ ป กรณ์
การศึ ก ษา และสภาพแวดล้ อ มการ
เรียนรู้

5. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิน
- แผนพัฒนาการให้บริการ
คุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดทํา
แผนพัฒนาการให้บริการ






เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ ห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 –
3 ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ใน
กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒๖

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการ
บริการ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัว
บ่งชี้
-ปีงบประมาณ 2559 ตัวบ่งชี้ ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ได้คะแนน 4.61 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ควรจัดทําแผน/โครงการที่ต้องการพัฒนา
ของแต่ละด้านให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน และเป็นรูปธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑2
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การพัฒนาและประกัน
คุณภาพภายใน

วัดจาก
กระบวนการ

ร้อยละ 8

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประชุม เรืองทอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์
ทองพันธ์ รอง สว.ฝบศ.ฯ
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา (กระบวนการ)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่
มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะดําเนินการ
อย่างไรในการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยศึกษาอบรม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
2. มีการดําเนินการตามแนวทางหรือ

เอกสารหลักฐาน
๑.ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติง านประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
2.แผนประกันคุณภาพการศึกษาประจํา ปี
๒๕60 (น.ขออนุมัติแผน , น.แจกจ่ายแผน
เอกสารหลักฐาน
ให้แก่ส่วนเกี่ยวข้อง)

การดําเนินการ


การดําเนินการ
๒๗

ขั้นตอนที่กําหนดในข้อ 1

3. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ กํ า หนด
นโยบายหลั ก เกณฑ์ แนวทาง วิ ธี ก าร
ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
4. มี เ อกสารหลั ก ฐานในการกํ า หนด
นโยบาย หลั ก เกณฑ์ แนวทาง วิ ธี ก าร
ตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ
ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็นรูปธรรม

๓.แผนพั ฒ นาประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประจํา ปี ๒๕60 (น.ขออนุมัติแผน , น.
แจกจ่ายแผนให้แก่ส่วนเกี่ยวข้อง)
๔.แผนการดําเนินงานประกัน
๕ . น . บั น ทึ ก ก า ร ป ร ะ ชุ ม ท บ ท ว น ก า ร
ดํา เนิน งานประกัน ฯของปี ๒๕60 โดยนํา
ปัญหา อุปสรรค มาพัฒนาเป็นแนวทางใน
การจัดทําแผนประกันปี ๒๕60
๖.ภาพถ่ายการประชุมตามข้อ 5





-คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมิ น การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ประจําปี ๒๕60



๑.คําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
๒.บันทึกการประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
๓.ภาพถ่ายประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ตัวบ่งชี้
๔.น.แจ้งเวียนคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบ
ให้ส่วนเกี่ยวข้องทราบ
๕.คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผล
6.คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
5. มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น - คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่ บ ริ ก าร คุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8
พัฒนาและติดตามการดําเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงาน - น.ที่หน่วยงานภายนอกและ ที่ ศฝร.ภ.8
กั บ หน่ ว ยงานภายนอกด้ า นการประกั น ติดต่อประสานงานด้านการประกันคุณภาพ
คุณภาพการศึกษา
การศึกษา
7. มี เ อกสารหลั ก ฐานในการประเมิ น - รายงานผลการตรวจประเมินภายใน
คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา




ข้อมูลประกอบการพิจารณา
เอกสารหลักฐาน
8.มีเอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงาน -รายงานการประเมินตนเองประจําปี๒๕60

การดําเนินการ













๒๘

การประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในกําหนด และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ
9. มี เ อกสารหลั ก ฐานในการนํ า ผลการ
ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ ภ า ย ใ น ไ ป จั ด ทํ า
แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม
10. มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ 9 ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
11. มีเอกสารหลักฐาน มีแนวปฏิบัติที่ดี
หรื อ งานวิ จั ย ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา

(SAR)
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศฝร.ภ.8



- สรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ



- คู่ มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง านประกั น
คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาภ ายใน ศฝ ร. ภ . 8
ประจําปี 2560



12. มีเอกสารหลักฐานการดําเนินงาน - น.ส่ง คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยนําระบบการประกันคุณภาพภายใน ภายใน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
- คู่ มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง านประกั น
คุ ณ ภ าพการศึ ก ษาภ ายใน ศฝ ร. ภ . 8
ประจําปี 2560




*หมายเหตุ : ในปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตัวบ่งชีร้ ะบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ได้ผลการประเมิน 5.00 คณะกรรมการได้ให้คําแนะนํา จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ คือ ควรให้
บุคลากรทุกคนให้ความสําคัญและมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทํา การประกันคุณภาพอย่างจริงจังตั้งแต่ต้นปี
ตัวบ่งชี้ที่ ๑3
ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกําหนด
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

วัดจากกระบวนการ

7

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ปรีดา ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1)ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
๒๙

เพื่อนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษา
อบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
คําจํากัดความ
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาณ/วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้น
สังกัด
การยกย่อง หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากผลของ
อัตลักษณ์
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึน้ ไป
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
1.2 มีการดําเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน)
1.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน)
2. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของหน่วยศึกษาอบรมและ
หรือตามจุดเน้น และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
4. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ การยกย่อง ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา(วัดจากกระบวนการ)
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกํา หนด
ปรัชญา ปณิธาณ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัต ถุป ระสงค์ข องการจั ด ตั้ งหน่ว ยศึ กษา
อบรม รวมทั้ ง จุ ด เด่ น หรื อ จุ ด เน้ น ของ
หน่วยศึกษาอบรม

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
1.การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจําปี

๒๕60 ของหน่วย และโครงการต่าง ๆ
2.บั น ทึ ก การประชุ ม /น.การตรวจสอบ

ติดตาม ตามแผนปฏิบัติประจําปี ๒๕60 ของ
ศฝร.ภ.8

3. ประเมินผลโครงการ/แผนปฏิบัติงาน เพื่อ
นําไปพัฒนา ปรับปรุง ในปีต่อไป

เอกสารหลักฐาน

การดําเนินการ
๓๐

2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงาน
ประจําปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับ
ความเห็นชอบของจากหน่วยศึกอบรม
การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจํา ปีที่
ได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากหน่ ว ยศึ ก ษา
อ บ ร ม ซึ่ ง แ ส ด ง ใ ห้ เ ห็ น ถึ ง ผ ล ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น แ ล ะ ผ ล สํ า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ดํา เนิน งานที่ส อดคล้องกับ ปรัชญา พัน ธ
กิจ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์
ของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมและตามจุ ด เน้ น
หรื อ จุ ด เด่ น ของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรม ที่
กํ า หนด หรื อ ผลการดํ า เนิ น งานและ
ผลสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น งานที่ เ กิ ด ขึ้ น
จนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่น
ของหน่วยศึกษาอบรม ที่ได้รับการยอมรับ

- แผนปฎิ บั ติ ง านประจํ า ปี ๒๕60 ของ
ศฝร.ภ.8

4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ
การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่อง
ว่าเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการ
ขับ เคลื่อนอัต ลักษณ์ เช่น โล่ร างวัล ใบ
ประกาศเกีย รติคุณ เกีย รติบัต ร หนังสือ
เชิดชูเกียรติ

1. หนังสือยกย่องชมเชย ระดับกองบังคับการ
หรือกองบัญชาการ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หรื อ ได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ ภู มิ ภ าค หรื อ
ระดับชาติ หรือนานาชาติ
2.ภายถ่ายจากหนังสือพิมพ์ , ข่าว ,เว็บไซต์
การได้รับการยกย่อง
3.น.ยกย่อง ชมเชย ระดับภูมิภาค, ประเทศ
เกิดจากผู้จบการฝึกอบรมที่ ศฝร.ภ.8 นําอัต
ลัก ษณ์ ของหน่ ว ยไปใช้จ นเกิด ประโยชน์ ป็ น
รูปธรรม

1.รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี 2560
ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดําเนินงานและ
ผลสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
งาน
2.ผลการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จาก ศฝร.ภ.8 ที่แสดงถึงการนําอัตลักษณ์ของ
หน่วยไปใช้ในการปฏิบัติให้เกิดโยชน์ได้อย่าง
แท้จริง
3. คู่มือการปฏิบัติ








หมายเหตุ ในปีงบประมาณ ๒๕59 ตัวบ่งชี้ ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์
ที่หน่วยศึกษาอบรมกําหนด ได้คะแนน 4.00 คณะกรรมการได้แนะนําจุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
การเขียนเป้าหมายต้องเขียนให้ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นผลงานหรือผลลัพธ์ที่เป็นเชิงคุณภาพ หรือ
ปริมาณที่คาดว่าจะทําให้เกิดขึ้นในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งอาจกําหนดเป็นร้อยละหรือจํานวนที่แสดงปริมาณ
หรือคุณภาพ เช่น
เชิงปริมาณ
- ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 80 คน จากลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 100 คน คิดเป็นร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
- ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

ตัวบ่งชี้ที่ ๑4
๓๑

เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

วัดจากกระบวนการ

5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ผปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.วุฒิเลิศ เมืองหนู รอง สว. ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเถื่อน รอง สว. ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ
รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น รอง สว.ฝปค.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ตาม
พันธกิจ วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
คําจํากัดความ
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นของ
หน่วยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจาณา
๑. มีการดําเนินการ
1.1 กําหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน)
1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (0.33 คะแนน)
1.3 มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (0.34 คะแนน)
2. มีการดําเนินการ
2.1 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน)
2.2 มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (0.5 คะแนน)
3. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
4. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
5. มีการดําเนินการ
5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน)
5.2 มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
เอกสาร/หลักฐานประกอบการพิจารณา
๓๒

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการ
กํา หนดเอกลักษณ์ จุดเน้น หรือจุดเด่น
ขอหน่วยศึกษาอบรม นิย ามความหมาย
ในการกําหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
2. เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบ่งชี้
และระดับความสําเร็จของเอกลักษณ์ที่
เหมาะสม

เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
- มีการกําหนดเอกลักษณ์และเหตุผลในการ

กําหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน

- นิยามความหมายของเอกลักษณ์
- รายงานการประชุม
- การกําหนดโครงการฝึกอบรม

3. เอกสารหลัก ฐานมีกระบวนการและ - รายงานการประชุมฯ
กลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ - โครงการฝึก ตารางการฝึก แผนการฝึก
ต่อเนื่อง
4. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการสร้า ง
การมี ส่ ว นร่ ว มของผู้ ศึ ก ษาอบรม และ
บุคลากรในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การ
ปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
5. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล
รายงานการประเมินผล และการนําผลไป
ใช้ในการปรับปรุงพัฒนา





- รายงานการประชุม
- ภาพถ่ายการฝึกและการใช้เอกลักษณ์




- แบบประเมิ น หลั ง การฝึ ก และการใช้
เอกลักษณ์
- น . ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น พ ร้ อ ม
ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนา
- หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
- ประเกียรติคุณ






หมายเหตุ ในปี ง บประมาณ ๒๕๕9 ตัว บ่ง ชี้ เอกลัก ษณ์ ห น่ ว ยศึ กษาอบรมได้ คะแนน 4.00
คณะกรรมการได้แนะนําจดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ดังนี้
1. การกําหนดเอกลักษณ์ของหน่วยควรจัดทําและพัฒนาในรูปของคณะกรรมการในระดับ บก.
2. การกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จต้องแสดงหรือระบุประเด็นที่ต้องการจะวัดหรือประเมิน โดยจะต้อง
ระบุลักษณะที่เป็นรูปธรรม ทั้งส่วนที่มีลักษณะเชิงปริมาณและลักษณะเชิงคุณภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ 15
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้ําหนัก

ตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม

มาตรการส่งเสริม

วัดจากกระบวนการ

ร้อยละ 5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
๕

ผู้รับผิดชอบ : กลุ่มงานอาจารย์ฯ และ ฝปค.ศฝร.ภ.8
๓๓

ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.ประสิทธิศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ อาจารย์ (สบ3)ฯ
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.จิรัชฌานนท์ สุรกุล รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ รอง สว.ฝปศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.สุชาติ ใหม่กุณะ อาจารย์ (สบ1)ฯ
ด.ต.สมควร จําปาบุญ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะนํา และ/หรือการแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่
หน่วยงานอื่นได้
คําจํากัดความ
การชี้นํา ป้องกัน และหรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้นําและ
หรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตสํานึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม
เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
การยกย่อง หมายถึงการได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากผลของอัตลักษณ์
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึน้ ไป
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า
ขึ้นไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ หน่วยงานยกย่อง ระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด และต้องเป็น
กองบังคับการที่ได้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง
เอกสาร/หลักฐานประกอบพิจารณา
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ
PDCA
- มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
- มีการดําเนินการตามแผน (Do)
(0.25 คะแนน)
- มีการตรวจสอบและประเมินผล(Check)
(0.25 คะแนน)
- มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง(Act)
(0.25 คะแนน)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา

เอกสารหลักฐาน
การดําเนินการ
๑.โครงการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของ

สังคม เช่น โครงการต่อต้านการใช้สารเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) หมู่บ้านปลอด
ยาเสพติ ด โรงเรี ย นสี ข าว แก้ ปั ญ หา
การจราจร จิตสาธารณะ

๒.ข้อมูลพื้นฐานความต้องการของสังคม

๓.เอกสารการร่วมประชุมระหว่า ง ศฝร.8
กับหน่วยงานหรือชุมชน ที่เข้าไปแก้ปัญหา
๔.เอกสารการขับเคลื่อนโครงการ/
ภาพถ่าย/บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
๕.สรุปการประเมินผลโครงการ อย่า งเป็น
รู ป ธรรม แสดงถึ ง ความเปลี่ ย นแปลง
หลังจากเข้าไปแก้ไขปัญหาสังคม



เอกสารหลักฐาน

การดําเนินการ



๓๔

2. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผน
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
3. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม

4. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ
หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

-สรุปผลโครงการ โดยเทียบกับเป้าหมายที่
วางไว้ ดํ า เนิ น การสํ า เร็ จ ตามจํ า นวน
เป้าหมาย ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
-เอกสาร/ภาพถ่าย/ ผลที่ได้รับจากการเข้า
ไปแก้ไขปัญหาให้กับสังคม เช่น ในกรณีทํา
โครงการต่ อ ต้า นการใช้ส ารเสพติ ด ในเด็ ก
นักเรียน (D.A.R.E.) จากเดิมมีเด็กนักเรีย น
มั่วสุมยาเสพติด ๑๐ คน หลังทํากิจกรรม มี
เด็กติดยาลดลง หรือไม่มีผู้ติดยาเสพติดเลย

เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการได้รับการยก
ย่ อ ง จ า ก ร ะดั บ ก อ ง บั ง คั บ ก า ร ห รื อ
กองบั ญ ชาการ หรื อ สํ า นั ก งานตํ า รวจ
แห่งชาติ
5. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงถึ ง การได้ รั บ การ
หรือนานาชาติ
ยกย่อง ระดับ จังหวัด , หรือต่างหน่วยงาน
ในจังหวัด








*หมายเหตุ ปีงบประมาณ ๒๕๕9 ตัวบ่งชี้ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรม
ชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม ได้คะแนน 4 คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะและจุดที่ควรพัฒนาคือ
ควรเขียนผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมให้ชดเจน โดยต้องแสดงให้เห็นว่าภายหลังจากการ
ดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วจะเกิดสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังคมโดยรวมอย่างไรบ้าง ซึ่งต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ

๓๕

๓๖

