รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําป ๒๕60
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ก

คํานํา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.๒๕๔๕ มี ส าระบั ญ ญั ติ
ที่กําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงมีการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ใหหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายใน
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอ
ตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ จัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตและ
พัฒ นาบุค คลเปน ขา ราชการตํา รวจ ในการจัดการศึกษาอบรมไดคํานึงถึงคุณภาพผูศึกษาอบรมโดยการประกัน
คุ ณภาพการศึ กษาขั บ เคลื่ อนโดย การตั้ งคณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษา ร ว มกั น วางแผน ขั บ เคลื่ อ น
ปรับปรุงแกไขและพัฒนาตามตัวบงชี้ในมาตรฐานตาง ๆ และมอบหมายใหขาราชการตํารวจมีสวนรวมรับผิดชอบในแต
ละตัวบงชี้ มีการถายทอดและใหขาราชการตํารวจในสังกัดไดรับรูและมีสวนรวมในการดําเนินการทุกกระบวนการ
เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนสถาบันการศึกษาที่ไดรับการยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นวาจะผลิตตํารวจ
ใหเปนตํารวจมืออาชีพได
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ของศูนยฝกอบรมตํารวจ
ภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕60 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนยฝกอบรม
รายงานฉบั บ นี้ สํ าเร็ จ ลุ ล ว งได จ ากความร ว มแรงร ว มใจของบุ คลากรทุ กฝ า ยของศู น ย ฝ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําใหทราบจุดออนจุดแข็งเพื่อใชเปนแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ สงผลใหผลผลิตของ
ศูนยฝกอบรมไดมาตรฐานเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ มีอัตลักษณตามที่กําหนด
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๑. บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยยอ)
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุงเนนการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เปนการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ผานการคัดเลือกเขามารับราชการเปนขาราชการตํารวจชั้นประทวน และ
พั ฒนาข าราชการตํ ารวจชั้ นประทวน เพื่ อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บั ติ งาน ๕ สายงาน ได แก สายงานป องกั น
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน ผู ช วยงานสอบสวน งานจราจร และงานธุร การกํ าลังพล นอกจากนั้ น ยั ง
ฝกอบรมขาราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เชน ขาราชการตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเปนชั้นสัญญาบัตร การ
ฝกอบรมหลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อน
ยศแบบเลื่ อนไหลเป น ชั้ น สั ญ ญาบั ต รถึ ง ยศ ร.ต.อ. หลั ก สู ต รชั ย ยะขั้ น พื้ น ฐาน และหลั ก สู ต รอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด รั บ
มอบหมายทั้งจากสํานักงานตํารวจแหงชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดตอและประสานความรวมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองคกรอื่น เพื่อสงเสริมใหทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยมีวั ตถุประสงค
เพื่อใหผูศึกษาอบรมมีความรู มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในวิชาชีพตํารวจ สามารถนําไปปฏิบัติงานในหนาที่ใหเปน
ที่พึงพอใจของผูบังคับบัญชา เพื่อนรวมงาน และที่สําคัญที่สุดคือประชาชนและประเทศชาติ ในการดําเนินงานของ
หนวยนั้น ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ไดนํา
1. นโยบายของสํานักงานตํารวจแหงชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตรการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
มาเปนกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน

พลตํารวจตรี

( ภรศักดิ์ นวนหนู )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
8 มกราคม ๒๕61

๑
สวนที่ ๑
ขอมูลพื้นฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหนวยงาน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

สถานที่ตั้ง ๑๐๑ หมู ๓ ถนนพอขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

1.3

ปที่ใหขอมูล ปงบประมาณ พ.ศ.2560

๑.4

ประวัติการกอตั้ง

ป ๒๕๒๗ จากการที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กรมตํารวจเดิม) มีวัตถุประสงคตองการขยายอัตรากําลังพล
เพิ่มขึ้นในหวง พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อใหเพียงพอในการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบรอยของประชาชน จึงไดจัดตั้งกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ขึ้น โดยผูวาราชการจังหวัดสุราษฎรธานี
ไดจัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชนใหกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไดเปดทําการฝกอบรมรุนแรก เมื่อวันที่ ๑
กุมภาพัน ธ พ.ศ.๒๕๒๘ สมั ย นั้ นมี จํ านวนนั กเรี ยนพลตํ ารวจ จํ านวน ๘๘ นาย มี ๑ กองรอย ได เป ดทํ าการ
ฝกอบรมนักเรียนพลตํารวจจนถึงรุนที่ ๒๓
ป ๒๕๔๘ ไดมีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสํานักงานตํารวจแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ไดโอนกองกํากับ
การโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงตอตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสรางใหม จึงใชชื่อวา ศูนยฝกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ แตสถานที่ตั้งยังคงอยูที่เดิม
ป ๒๕๕๒ ไดมีกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการหรือสวนราชการเรียกชื่ออยางอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดตั้งสวนราชการในสังกัดจึงไดมีการยกระดับฐานะศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปน
ระดับกองบังคับการ แตชื่อและที่ตั้งยังคงเดิม
๑.5

ปรัชญาองคกร (Organization philosophy)
“เนนคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธี”

1.6

ปณิธาน (Determination)

“มุงมั่นใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ กาวทันเทคโนโลยี มุงสู
ความเปนสากล”
๑.7

วิสัยทัศน (Vision)
“เปนองคกรแหงการเรียนรู สรางและพัฒนาตํารวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

1.8

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการปฏิบัติราชการใหบรรลุผลสําเร็จและสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตรของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๒. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยผลิตและพัฒนาขาราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๘ ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความตองการของหนวยงานและประชาชน
๓. เพื่อใหศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนหนวยงานหลักดานการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจและการฝก
ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการตํารวจเพื่อกาวสู ความเปนสากล
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๑.9

พันธกิจ (Mission)
๑. สรางและพัฒนาขาราชการตํารวจใหมีความรอบรูดานวิชาการและการฝกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปยมดวย
คุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความตองการของประชาชน
๒. ฝกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพขาราชการตํารวจเพื่อมุงสูความเปนสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรูทักษะในการปฏิบัตงิ านเพื่อเปนนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเขาอาคาร (CQB) ใหกับผูเขารับการฝกอบรมทุก
หลักสูตร
๖. สงเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายดานการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. สงเสริมและเผยแพรความรูดานวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสูสังคม
๙. สงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรมและประเพณีทองถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแหงชาติและตํารวจภูธรภาค ๘
1.10 อัตลักษณ (Identity)
เชี่ยวชาญการฝก
1.11 เอกลักษณ (Uniqueness)
เชี่ยวชาญดานการฝกยุทธวิธี
1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” ประจําป 2560 (อบรมระหวางวันที่ 1 ธ.ค.2559 –
22 ก.พ.2560) จํานวน 251 คน
2) หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (อบรมระหวางวันที่ 1
ก.พ.2560 – 31 ม.ค.2561) จํานวน 296 คน
3) หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน (อบรมระหวางวันที่ 24 ก.ค. – 15 ก.ย.2560) จํานวน 120 คน
1.13

ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย/ครูฝก/บุคลากร
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีบุคลากรทั้งสิ้น

196

คน ประกอบดวย

1) บุคลากรระดับผูบริหาร

9

คน

2) บุคลากรทําหนาที่อาจารย

21

คน

3) บุคลากรทําหนาทีค่ รูฝก

33

คน

133

คน

4) บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา
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๑.๑4 ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑4.๑ งบประมาณ ที่ใชในการดําเนินการเปนงบประมาณแผนดิน ในสวนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
118,858,000.10 บาท โดยแบงเปน
๑) เงินเดือน
จํานวน 86,450,723.58 บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน 19,667,530.00 บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน
213,500.00 บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝก
จํานวน 5,127,857.12 บาท
๕) คาสาธารณูปโภค
จํานวน 2,822,898.98 บาท
6) คาใชจายอื่นๆ
จํานวน 3,911,290.42 บาท
๑.๑4.๒ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
จํานวน
664,200.00 บาท
๑.๑4.๓ สถานที่ ไดแก อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑5 โครงสรางองคกรและโครงสรางการบริหาร
โครงสรางองคกรศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบดวย
๑) ฝ า ยอํ า นวยการ มี ห น า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตรและแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและ
งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร งานการเงินและ
งานบั ญ ชี งานงบประมาณ งานส ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง งานสวั ส ดิ ก าร งานช ว ยอํ า นวยการและงานเลขานุ ก าร
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร งานประชาสั ม พั น ธ แ ละเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร งานศึ ก ษาอบรม
งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานขอมูลสถานภาพกําลังพลของขาราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบ
ขอมูลดังกลาวกับ ฐานขอมู ลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และดําเนิน การเพื่อใหขอมูล สถานภาพ
กําลังพลในความรับผิดชอบเปนไปอยางถูกตองและเปนปจจุบัน งานการพยาบาลแกผูเขารับการฝกอบรม ขาราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจาง และครอบครั ว จัดหาเก็ บรักษา และแจกจายเวชภัณฑ เก็บ รักษา จัดซอม
เครื่องมือและเวชภัณฑในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธใหความรูในดานสุขอนามัย การรักษาการณ รักษา
ความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบรอยภายในศูนยฝกอบรม จัดใหมีสหกรณ กองทุนสําหรับ
ข า ราชการตํ า รวจ จั ด ซื้ อ จั ด หา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร งานโภชนาการ งานเก็ บ ควบคุ ม
บํารุงรักษา และจําหนายอุปกรณประกอบอาหาร ปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่
เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย
๒) ฝายบริการการศึกษา มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา และฝกอบรม
งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด
โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา - ออกของฝายบริการการศึกษา
จัดการสอนและฝกอบรม จัดพิมพ เอกสารคําสอนและตํารา รวมทั้งแจกจ ายและเก็บรักษา งานวางแผนและ
กําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานหองสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หองสมุดใหมีความทันสมัยใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ งานจัดหาทรัพยากรหองสมุด งานวิเคราะหเลขหมูและ
จัดทําบัตรรายการ งานเตรียมทรัพยากรหองสมุดออกบริการ งานบริการหนังสือและ ชวยคนควา งานวารสารและ
เอกสารสิ่งพิมพ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝกอบรม ดําเนินการดานการ
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ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา โดยจั ด ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน การควบคุ ม การประเมิ น ผล และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนยฝกอบรม จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงาน
ประจําป เสนอตํารวจภูธรภาค หนวยงานที่เกี่ยวของ หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพรตอ
สาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝายปกครองและการฝก
มีหนาและความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแล
นักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ งานธุรการและ งานสารบรรณ
รวมทั้งจัดทําสถิติงานเขา-ออก ของฝายปกครองและการฝก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ ในดาน
ความประพฤติใหอยูในระเบียบ วินัย คําสั่ง และขอบังคับตาง ๆ ของศูนยฝกอบรม ทําการฝกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจ
และผูเ ขารับ การฝกอบรมหลักสูต รตาง ๆ ใหเ ขารับ การฝกหัด และฝกซอมกีฬา สงเสริม ควบคุม ดูแลการอบรม
ทางดานจิตใจนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ
ทางดานจิตใจ และใหมีคุณลักษณะที่ดีกอนออกไปปฏิบัติหนาที่ ใหความรูแกนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตางๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันใหนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใสในการเรียน เพื่อใหการเรียนไดผล อยูเสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปนหรือ
สิ่งของหลวงตางๆ ดําเนินการวางแผนและฝกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กําหนดไวหรือตามภารกิจที่ไดรั บ
มอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณการศึกษา อุปกรณการฝกพลศึกษา อุปกรณการฝกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจน
การดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝกอบรม ใหการศึกษาอบรมและพัฒ นาวิชาการดานวิช าพลศึกษา วิทยาศาสตร
การกีฬา การฝกการตอสูปองกันตัว งานดําเนินการใหความรูและฝกกีฬาประเภทตางๆ ตลอดจนการฝกการตอสู
ปองกันตัวที่กําหนดไวในหลักสูตร งานเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรมขาราชการตํารวจ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชา
มอบหมาย
๔. กลุมงานอาจารย มีหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนา
การศึกษา และงานอาจารยพิเศษ โดยปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการจัดทํา
แผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนาการศึกษา ดําเนินการ
เกี่ยวกับดานวิชาการ งานสอน สรางบทเรียน สรางตําราหรือเอกสารประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร จัดทําขอสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสั มมนาทางวิชาการ และทดสอบ
สมรรถภาพรางกาย จิตใจขาราชการตํารวจ งานบริหาร เปนกรรมการประจําภาควิชา การติดตอประสานงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวของกับภาควิชาอื่นหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ งานอื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย
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โครงสรางองคกร ศูนยฝก อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ฝายอํานวยการ

ฝายบริการการศึกษา

ฝายปกครองและการฝก

กลุมงานอาจารย

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานการศึกษาและฝกอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชาการ

งานประชาสัมพันธ

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผูอบรม

งานสอน

งานบริหารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื่อการสอน

งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา

งานยุทธศาสตรและแผน

งานเทคโนโลยีและหองสมุด

งานอาจารยพิเศษ

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งง
ง
น
สย

งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ

งานเทคโนโลยีและสื่อสาร
งานรักษาการณ
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๑.๑6 โครงสรางการบริหาร ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนผูกํากับดูแล บังคับบัญชาและเปนผูบริหารหนวยงาน
มีรองผูบังคับการ ๒ คน มีผูกํากับการ ๓ คน คือ ผูกํากับการฝายอํานวยการ, ผูกํากับการฝายบริการการศึกษา
และผูกํากับการฝายปกครองและการฝก มีรองผูกํากับการ ๓ คน คือ รองผูกํากับการฝายอํานวยการ, รองผูกํากับ
การฝายบริการการศึกษา และรองผูกํากับการฝายปกครองและการฝก มีสารวัตร ๙ คน และมีอาจารย 21 คน
โครงสรางการบริหารศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๘

ผบก.ศฝร.ภ.๘
นว.ผบก.
กลุมงานอาจารย

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

ผกก.ฝอ.ฯ

ผกก.ฝปค.ฯ

ผกก.ฝบศ.ฯ

รอง ผกก.ฝอ.ฯ

รอง ผกก.ฝปค.ฯ

รอง ผกก.ฝบศ.ฯ

สว.ฝอ.ฯ

ผบ.รอย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหนวย โดยมีการกําหนดโครงสราง
การดําเนินการ โดยแตงตั้งคณะกรรมการผูรับผิดชอบมาตรฐาน และแตงตั้งกรรมการและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ตัว บงชี้ มี การกําหนดบทบาทหนาที่ ระเบี ยบขั้ นตอนคู มือ มี การแตงตั้ งคณะกรรมการผูป ระเมิ นภายในหน ว ย
เพื่อทําหนาที่ประเมินผลการดําเนินงานของหนวย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพใหดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
นําเอาขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก ตร.
และภายนอกจาก สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาดังกลาว นับเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ซึ่งถือเปนภารกิจ
ที่ตองกระทําอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ
1.18 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา
ตัวบงชี้
1. ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
3. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปน
สําคัญ
4. จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ
8. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปและวัฒนธรรม
14. การบริหารความเสี่ยง

15. หองสมุด อุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอม
การเรียนรู
16. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
17. การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนา
หนวยศึกษาอบรม
18. ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตาม
อัตลักษณที่หนวยศึกษาอบรมกําหนด
19. เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม

20. ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวย
ศึกษาอบรมชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา
มีการรายงานผลคะแนนโดยนําคะแนนความประพฤติ
คะแนนภาคบูรณาการ และคะแนนภาคการฝกหลักสูตร
พิทักษสันติมาเปนสวนหนึ่งของการสอบได
มีการทําบันทึกหลังการสอน มีการนําแผนการสอนไป
ใชไดบรรลุผล
มีการลงวันที่ในเอกสารการรับรองนวัตกรรมและรับรอง
การใชประโยชนนวัตกรรม
1. มีการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมทุกครั้ง
2. รายงานผลการดําเนินการตามแผน/โครงการ
1. มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
แกบุคลากรทุกคน
2. มีการประชุมการดําเนินงาน และติดตามประเมินผล
ตามระยะเวลาที่กําหนด
มีการจัดทําแผน/โครงการพัฒนาหองสมุด
มีการประชุม บุคลากรมีสวนรวมคิดการประกันคุณภาพ
การศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) มีรายละเอียดที่
ชัดเจนขึ้น
การเขียนเปาหมายชัดเจน เพื่อแสดงใหเห็นผลลัพธที่
เปนเชิงคุณภาพหรือปริมาณ
1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและพัฒนา
เอกลักษณ
2. มีการกําหนดตัวบงชี้วัดความสําเร็จของเอกลักษณที่
ชัดเจน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการมีการรายงานผลที่แสดงวาผูเขารวม
กิจกรรมไดรับประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
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สวนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ 1 ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร แกวชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมใหความสําคัญกับการพัฒนาผูศึกษาอบรมใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
เกณฑมาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผูศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักเกณฑที่หลักสูตรกําหนด
วิธีคํานวณ
จํานวนผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
จํานวนผูเขารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร

x

100

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา หนวยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผูสําเร็จการศึกษาอบรมและมีกลไก
ในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน พันธกิจและความ
ตองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหาร
หลักสูตรหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตร
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน สนับสนุนและการใหคําแนะนําผูสําเร็จการศึกษาอบรม
4. บัญชีรายชื่อพรอมคะแนนการทดสอบของผูเขารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
ในปงบประมาณ 2560 ศฝร.ภ.8 ไดดําเนินการจัดหลักสูตรที่มีระยะเวลา
การฝ ก อบรมตั้ ง แต 8 สั ป ดาห ขึ้ น ไป จํ า นวน 3 หลั ก สู ต ร ดั ง มี
รายละเอียด ตอไปนี้
1. หลักสูตรการฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 เอกสารหมายเลข 1
ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
ร.ต.อ. “กดต.” ประจําป 2560 จํานวน 251 คน ผานการทดสอบตาม หลักสูตร กดต.
เกณฑมาตรฐานวิชาการ จํานวน 251 คน คิดเปนรอยละ 100
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1)
2. หลั ก สู ต รชั ย ยะพื้ น ฐาน ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2560 จํ า นวน เอกสารหมายเลข 2
120 คน ผ า นการทดสอบตามเกณฑ ม าตรฐานวิ ช าการ จํ า นวน รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
120 คน คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ 5 คะแนน หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข 3)
3. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. เอกสารหมายเลข 3
2560 จํานวน 296 คน ผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ รายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับ
จํานวน 296 คน คิดเปนรอยละ 100 ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ เทากับ หลักสูตร นสต.
5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2)
โดยสรุป ศฝร.ภ.8 มีห ลักสูตรที่ ใชระยะเวลาในการฝกอบรม ๘ สัปดาห
ขึ้นไป จํานวน 3 หลักสูตร มีผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
(การสอบก อ นสอบซ อ ม) จํ านวน 667 คน จากจํ า นวนผู เ ข ารั บ การ
ฝกอบรมทั้งหมด 667 คน คิดเปนรอยละ 100
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
หลักสูตร
ผูเขาอบรม ผูสอบผาน คะแนน
ประเมิน
1. หลักสูตร กดต.
251
251
5.00
2. หลักสูตร นสต.
296
296
5.00
3. หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
120
120
5.00
รวมทั้งสิ้น
667
667
5.00
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

ระดับการประเมิน

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 80

รอยละ 100

5.00

ดีมาก

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ครูผูสอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู มีการวางแผนการเรียนการสอนกํากับดูแล ติดตามผูเรียน
ผลสัมฤทธิ์ผานเกณฑการวัดผลประเมินผล
2. ผูบังคับบัญชาใหความสนใจที่จะสรรหาครู-อาจารย ภายนอก ที่มีความรูความสามารถมาเปนอาจารย
เพื่อให ผูเขารับการฝกอบรมไดรับความรูมากที่สุด และสามารถนําความรูไปใชในการปฏิบัติหนาที่ได
เชน มีการเชิญเกษตรจังหวัด ประมง ปศุสัตว มาใหความรูในเรื่องอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มีการเชิญวิทยากรภายนอกจากหลายๆ หนวยงานมาใหความรูแกผูเขารับการฝกอบรม
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ตัวบงชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.พิศ

ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

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

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ + กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหทราบระดับความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของดวยการสํารวจความ
พึงพอใจผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหนวยงาน
นั้น ๆ ตั้งแต 3-6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําขอมูลที่ไดมาใชในการ
ปรั บปรุงและพั ฒนาหลักสู ตร รวมทั้งการเรีย นการสอน ใหมีความสอดคล องและเหมาะสมกั บความต องการของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
ผูบังคับบั ญชา หมายถึ ง ผูมีอํานาจปกครอง ควบคุม ดู แล และสั่งการในการปฏิบั ติ หน าที่ ของผูสําเร็ จ
การศึกษาอบรม
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการของผูสําเร็จการศึกษาอบรม โดย
แบงออกเปน 4 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการ
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา และผูรับบริการของผูสําเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ 2 ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน แตไมมีผูใตบังคับบัญชา และไมมีผูรับบริการ
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชา
กรณีที่ 3 ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน แตไมมีผูใตบังคับบัญชา และไมมีผูรับบริการ
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง เพื่อนรวมงานของผูสําเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ 4 ผูสําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนรวมงาน มีผูรับบริการ แตไมมีผูใตบังคับบัญชา
ผูที่เกี่ยวของ หมายถึง เพื่อนรวมงาน และผูรับบริการ
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ หมายถึง คาเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมในทุกหลักสูต รของหนวย
ศึกษาอบรมที่ใชในการประเมิน ซึ่งเก็บขอมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต 3 – 6 เดือน โดยใชมาตราสวน
ประมาณคา 5 ระดับ
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กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. แบบประเมินตองครอบคลุมทั้ง 3 ดาน คือ
1.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (0.33 คะแนน)
1.2 ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน (0.33 คะแนน)
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (0.34 คะแนน)
2. แบบประเมินตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกนหรือของทาโร
ยามาเน ในกรณีที่มีขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน
2.1 แบบประเมินของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุม
ตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาไร ยา
มาเน (0.5 คะแนน)
2.2 แบบประเมินของผูเกี่ยวของ ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และ
มอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน โดยแบบประเมิน
ของผูเกี่ยวของ ไดแก เพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับบริการ สามารถนํามารวมกันได (0.5 คะแนน)
3. มีการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดาน พรอมสรุป
4. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของเสนอ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยรับทราบ และสั่งการ
5. นําขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของมาใช
ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการใหคะแนน
- ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ คะแนน
เต็ม 5
เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
1. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใชคาเฉลี่ ยของคะแนนประเมินความพึ งพอใจของผู บังคับบั ญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ย วของ
คะแนนเต็ม 5
3. นําคะแนนจากขอ 1 และ 2 มารวมกันแลวหารดวย 2 ผลลัพธที่ไดคือคะแนนของตัวบงชี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและผูที่เกี่ยวของทุกชุดที่ไดรับกลับคืนมา
2. รายงานผลการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดาน พรอมสรุป
3. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมิ นความพึ งพอใจของผู บั งคั บ บั ญชาหนว ยงานต น สังกั ด และผู ที่
เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวยรับทราบและสั่งการ
4. เอกสารหลักฐานการนําขอมูลที่ไดจากการประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
และผูที่เกี่ยวของมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
1. ศฝร.ภ.8 ใชแบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตน
สังกัดและผูที่เกี่ยวของตามที่ปรากฏในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ตร.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕60 ซึ่งมีความครอบคลุมทั้ง
๓ ดาน (เอกสารหมายเลข ๑) คือ
๑.1 ดานความรูความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ดานความรูความสามารถพื้นฐานที่สงผลตอการทํางาน
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.ในปงบประมาณ 2560 ศฝร.ภ.8 มีหลักสูตรที่ใชระยะเวลาในการ
ฝกอบรม ๘ สัปดาหขึ้นไป จํานวน 3 หลักสูตร โดยระยะเวลาการ
ฝกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
ที่
หลักสูตร
1 หลักสูตร กดต.
2 หลักสูตร นสต.
3 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาฝกอบรม
1 ธ.ค.2559 – 22 ก.พ.2560
1 ก.พ.2560 - 31 ม.ค.2561
24 ก.ค. – 15 ก.ย.2560

ศฝร.ภ.8 ไดดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา หนวยงานตน
สังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาอบรมซึ่งเก็บขอมูลภายหลัง
สําเร็จการศึกษาอบรม ๓ - ๖ เดือน (เอกสารหมายเลข 2.1 – 2.2) ซึ่ง
แบบประเมินไดรับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข 2.3) ตามตารางขนาด
ของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน และในกรณีที่ขนาดประชากรไมมี
ในตารางไดใชสูตรของทาโร ยามาเนรายละเอียดปรากฏในตาราง ดังนี้
ที่

หลักสูตร

จํานวน
ผูสําเร็จ

1 หลักสูตร กดต.
2 หลักสูตร นสต.

251
296

3 หลักสูตรชัยยะฯ

120

ขนาด
แบบสอบถาม
กลุม
ตอบกลับ
ตัวอยาง ผูบังคับ
ผูเกี่ยว
บัญชา
ของ
ปชช. เพื่อน
154
165 165 165
อยูระหวาง
การฝกอบรม
อยูระหวาง
ดําเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตน
สังกัดและผูที่เกี่ยวของ

เอกสารหมายเลข 2.1
รายละเอียดหนังสือสง
แบบสอบถามไปยังตนสังกัดของ
ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
กดต.
เอกสารหมายเลข 2.2
รายละเอียดหนังสือสง
แบบสอบถามไปยังตนสังกัดของ
ผูสําเร็จการฝกอบรมหลักสูตร
ชัยยะขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 2.3
แบบสอบถามตอบกลับจากตน
สังกัดของผูสําเร็จการศึกษา
อบรมหลักสูตร กดต.
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน
3. หลังจากไดรับแบบประเมินตอบกลับมาจากหนวยตนสังกัดแลว
ศฝร.ภ.8 ไดทําการวิเคราะหขอมูลตามแบบประเมินทุกดาน (เอกสาร
หมายเลข 3) พรอมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้

ที่

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3
ผลการประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร กดต.

สรุปผลการติดตามความพึงพอใจฯ
(คาเฉลี่ย)
ผูบังคับบัญชา
ผูเกี่ยวของ

หลักสูตร

1. หลักสูตร กดต.
2. หลักสูตรชัยยะฯ
3. หลักสูตร นสต.

4.60

อยูระหวาง
ดําเนินการ
อยูระหวาง
ฝกอบรม

เพื่อน
รวมงาน

ประชา
ชน

คาเฉลี่ย

4.49

4.67

4.58

๔. เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบรอยแลว ไดนําผลการประเมินความพึง
พอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของเสนอให
ผบก.ศฝร.ภ.8 รับทราบ และสั่งการดําเนินการตอไป (เอกสารหมายเลข 4)
๕.แจ งผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู บั งคั บ บั ญชาหน ว ยงานต น
สั งกั ด และผู ที่ เกี่ยวของใหแกทุกหนวยที่เกี่ยวของทราบ (เอกสารหมายเลข
5.1) เพื่อนําขอมูลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน (เอกสาร
หมายเลข 5.2)

เอกสารหมายเลข 4
หนังสือถึง ผบก.ศฝร.ภ.8
นําเสนอสรุปผลแบบประเมิน
เอกสารหมายเลข 5.1
หนังสือแจงผลการประเมิ น
เอกสารหมายเลข 5.2
รายงานการประชุมเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงการเรียนการสอน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

5.00

5.00

5.00

บรรลุ

>4.75

4.80

4.80

บรรลุ

4.90

บรรลุ

รวมคะแนนเฉลี่ย

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
แบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ ครอบคลุมทั้ง 3 ดาน
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของใหความสําคัญกับการประเมินติดตามผลผูสําเร็จการฝกอบรม

15
ตัวบงชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
พ.ต.ท.อาวุธ ชูจิต
อจ.(สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
ร.ต.อ.ธวัช
ชมเทศ อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารยฯ
ร.ต.อ.ราเชนทร เกตุแกว อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารยฯ
ร.ต.ท.บัณฑิต ประดิษฐสาร อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารยฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อแสดงใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางของผูศึกษาอบรม
และจัดใหผูศึกษาอบรมมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการรูมากที่สุด
การจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษาอบรมที่
คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของผูศึกษาอบรม และการจัดใหผูศึกษาอบรม มีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนรูมาก
ทีส่ ุด เชน การเปดโอกาสใหผูศึกษาอบรมไดฝกประสบการณภาคปฏิบัติอยางเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีการจัดทําโครงการ มีหองสมุดและระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวย
ตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรูที่เนนผูศึกษาอบรมเปนสําคัญมีหลายรูปแบบ เชน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเรียนรูจากกรณีปญหา (Problem-bassed Learning : PBL)
การเรียนรูเปนรายบุคคล (Individual Study)
การเรียนรูแบบสรรคนิยม (Constructivist Learning)
การเรียนรูแบบแสวงหาความรูไดดวยตนเอง (Self Study)
การเรียนรูจากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรูที่เนนการวิจัยเพื่อสรางองคความรู (Research-based Learning)
การเรียนรูที่ใชวิธีสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา (Crystal-based Approach)

ประเด็นการพิจารณา
1. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร
1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม (0.5 คะแนน)
1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตละหลักสูตรที่ใชประเมิน (0.5 คะแนน)
2. หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร
2.1 วิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษาอบรมในรายบุคคล (0.5 คะแนน)
2.2 นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละหลักสูตร (0.5 คะแนน)
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3. หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรม
เปนสําคัญของครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร
4. ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร
4.1 มีการประเมินผลการฝกอบรมที่สอดคลองกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดใหผูศึกษาอบรม และตาม
พัฒนาการของผูศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล (0.5 คะแนน)
4.2 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูศึกษาอบรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ (0.5 คะแนน)
5. ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูและประสบการณจากประเด็นที่ 1
ถึง 4 มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไป
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสรางความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่ใชในการประเมิน
2. รายงานผลการดําเนินงานที่แสดงขอมูลวาผูที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจตามแนวทางที่กําหนด
3. มาตรการที่หนวยศึกษาอบรมไดกําหนดขึ้นเพื่อใหครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากรดําเนินการ
วิเคราะหศักยภาพผูศึกษาอบรม และเขาใจผูศึกษาอบรมเปนรายบุคคล
4. เอกสารหลักฐานหรือคูมือที่เปนแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว โดยมีการประกาศหรือเผยแพร
อยางกวางขวาง
5. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรูความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูศึกษา
อบรมเปนสําคัญ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เชน แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดสวนวิชา สื่อเทคโนโลยี เปนตน
6. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมินผลการศึกษาที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลของผู
ศึกษาอบรม
7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผูศึกษาอบรม
ใหเต็มศักยภาพ
8. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรูและประสบการณจากการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผู
ศึกษาอบรมเปนสําคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และ
ครูฝก และหรือวิทยากร
1.1 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงคของการจัด
การศึกษาอบรม (0.5 คะแนน)
1.2 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมใน
แตละหลักสูตรที่ใชประเมิน (0.5 คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
หนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพรอมและ
สรรหาครู-อาจารย ในการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เป น ชั้ น สั ญ ญาบั ต รถึ ง ยศ ร.ต.อ. ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2560
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่

2

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2
รายงานการประชุ ม การเตรี ยมความพร อมการ
ฝกอบรมหลักสูตร กดต. ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 1.3
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เพื่ อ เตรี ย มความพร อ ม
หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 1.4
รายงานการประชุ ม เตรี ย มความพร อ มการ
ฝ ก อบรมหลั กสู ต รชั ย ยะขั้ น พื้ น ฐาน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 1.5
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เตรี ย มความพร อ มการ
ฝกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 1.6
รายงานการประชุ มเตรียมพรอมการฝกอบรม
หลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 1.7
หนั ง สื อ เชิ ญ ร ว มสั ม มนาครู อ าจารย ห ลั กสู ต ร
นสต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 1.8
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรูครู-อาจารย
หลักสูตร นสต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 1.9
รายงานผลการสัมมนาครู-อาจารย หลักสูตร
นสต. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 1.10
คูมือแนวทางการศึกษาที่เนนผูศึกษาอบรมเปน
สําคัญ
หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และ เอกสารหมายเลข 2.1
ครูฝก และวิทยากร
แบบวิเ คราะหศักยภาพของผู ศึกษาอบรมเป น
2.1 วิเคราะหศักยภาพของผูศึกษาอบรมและเขาใจผูศึกษา รายบุคคลหลักสูตร กดต.53 ประจําป 2560
อบรมในรายบุคคล (0.5 คะแนน)
เอกสารหมายเลข 2.2
2.2 นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแผนการเรียนรูในแตละ แบบวิเ คราะหศักยภาพของผู ศึกษาอบรมเป น
หลักสูตร (0.5 คะแนน)
รายบุคคลหลักสูตร นสต. ประจําป 2560
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ขอที่

3

4

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.3
แบบวิเ คราะห ศักยภาพของผู ศึกษาอบรมเป น
รายบุคคลหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรู
เอกสารหมายเลข 3.1
ความสามารถในการจัดประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรม
แนวทางการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูเรียนเปน
เปนสําคัญของครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร
สําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.2
ผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตรชัยยะ
ขั้นพื้นฐาน ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 3.3
ผลการประเมิ น การฝ กอบรมหลั กสู ต ร นสต.
ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 3.4
ผลการประเมินการฝกอบรมหลักสูตร กดต.
53 ป ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 3.5
แบบประเมิ น แผนการจั ด การเรี ย นการสอนที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.6
รายงานผลการประเมินความรูความสามารถใน
การจั ด ประสบการณ ที่เ น น ผู ศึ ก ษาอบรมเป น
สําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.7
สรุปการประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา
ครูฝก/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร
เอกสารหมายเลข 4.1
4.1 มีการประเมินผลการศึกษาอบรมที่สอดคลองกับสภาพ รายงาน ผ ล การ ติ ด ตาม แล ะปร ะเมิ น ผ ล
การศึกษาที่จัดใหผูศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผู การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
ศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล
บุคคลของผูศึกษามีการปรับเปลี่ยนการประเมิน
(0.5 คะแนน)
ที่เหมาะสม
4.2 มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เอกสารหมายเลข 4.2
เพื่อพัฒนาผูศึกษาอบรมไดอยางมีประสิทธิภาพ (0.5
หนังสือเชิญประชุม
คะแนน)
เอกสารหมายเลข 4.3
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานติดตามและประเมินผล
การศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข 4.4
แผนการสอน
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ขอที่
5

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.5
บันทึกการสอน
ครู/อาจารย และครูฝก และหรือวิทยากร สามารถบูรณา
เอกสารหมายเลข 5.1
การความรู ประสบการณ จากประเด็นที่ 1 ถึง 4 มาพัฒนา คูมือแนวทางการจัดการศึกษาอบรม
การศึกษาอบรมในรุนหรือปงบประมาณตอไป
ประจําป 2561
เอกสารหมายเลข 5.2
รายงานผลบู ร ณาการความรู ป ระสบการณ มา
พัฒนาการเรียนการสอนในรุนตอไป
เอกสารหมายเลข 5.3
รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาอบรมที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความ
แตกต างระหว า งบุ ค คลของผู ศึก ษาอบรมเพื่ อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ตาง ๆ ตอไป
เอกสารหมายเลข 5.4
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารหมายเลข 5.5
โครงการนํ า นสต. ฝ กปฏิ บัติ ต ามโครงการจิ ต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 5.6
รายงานผลประเมิ น การจั ด การศึ ก ษาอบรมที่
เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.7
แบบรายงานผลการประเมิน การจัดการศึ กษา
อบรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.8
สั่งการ ผบก.ศฝร.ภ.8 รายงานผลการประเมิน
การจัดการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.9
ผลการนํ า แผนการสอนไปใช จั ด กิ จ กรรมให
บรรลุผลการเรียนรู
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

5 ขอ

ดําเนินการได 5 ขอ

5 คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีการจัดระบบการเรียนการสอนใหผูเรียนมีความรอบรูภาคทฤษฏีและเนนการปฏิบัติจริง
2. มีการตรวจเยี่ยมการฝกปฏิบัติราชการของ นสต.
3. มีการสงเสริมสนับสนุนใหครู-อาจารย ใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ที่ 4 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.วิชาญ เครือรัตน อจ.(สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
พ.ต.ท.วิโรจน บํารุง
อจ.(สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
พ.ต.ท.สุพจน วันคง ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ฯ
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ฯ
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ฯ
ร.ต.อ.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อจ.(สบ 1) ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ด.ต.ธเนศ พงศจันทรเสถียร ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ฯ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ มาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนแตละป
ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรม ที่ทํา
หนาที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป หรือหลักสูตร
ผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาห
ขึ้นไป
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ไดมีการศึกษาคนควาตามกระบวนการระเบียบวิธีวินัยเพื่อใหเกิดเปน
องค ค วามรู ใ หม หรื อ เป น การต อ ยอดองค ค วามรู เ ดิ ม หากเป น งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นต อ งมี ก ารศึ ก ษาค น คว า ตาม
กระบวนการระเบี ย บวิ ธี วิ จั ย ที่ เ หมาะสม เน น กระบวนการที่ เ ป น เหตุ เ ป น ผลโดยนั บ กิ จ กรรมที่ อยู บ นพื้ น ฐานของ
กระบวนการตอไปนี้ 1)เปาหมาย/วัตถุประสงค 2)ระบุปญหา 3)วิธีการดําเนินการ 4)การเก็บและบันทึกขอมูล 5)การ
วิเคราะหสรุปผลและแนวทางการนําความรูที่ไดจากการดําเนินการไปใชประโยชน
นวั ต กรรม สิ่ งประดิ ษฐ หมายถึ ง ผลงานทางวิ ช าการหรื อผลงานสร างสรรค ที่มี การศึ ก ษา ค น คว า จาก
โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกตใชองคความรูและประสบการณ
ของครู/อาจารย และครูฝก เพื่อสงเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรูของผูศึกษาอบรมอยางเปนรูปธรรม โดยมี
หลักฐานชัดเจน หรือเปนผลงานที่แสดงความกาวหนาทางวิชาการ เสริมสรางองคความรูหรือวิธีการที่เปนประโยชน
หรือแสดงความเปนตนแบบตนความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐและ
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ผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดคนกระบวนการฝก ซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจาก
แหลงอางอิงที่เชื่อถือได
หมายเหตุ หนวยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับ
การตนสังกัด
การนับจํานวนงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ หมายถึง ใหนับผลงานนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
ที่ครู/อาจารย และครูฝก ดําเนินการจัดทําเสร็จสิ้นในปงบประมาณนั้น ๆ และตองมีเอกสารหลักฐานการยอมรับ
ผลงานจากหนวยงานซึ่งเปนที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ไดรับการรับรองจากแหลงอางอิง ที่เชื่อถือไดหรือมีการนําไปใช
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
จํานวนครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด

X๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 10 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด
2. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอปงบประมาณ
โดยปฏิ บั ติ งานเป น ระยะตั้ งแต 6 เดื อนขึ้ น ไป และนั บ รวมจํ านวนครู / อาจารย และครู ฝ ก ที่ มาช ว ย
ราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
3. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
4. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัต กรรมและหรื อ
สิ่งประดิษฐ
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีจํานวนอาจารยและครูฝกจํานวนทั้งสิ้น
54 คน (เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อาจารย 21 คน
- ครูฝก 33 คน
- รวมอาจารยและครูฝก จํานวน 54 คน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
รายชื่อครูอาจารยและครูฝกของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2
งานวิจัย เรื่อง ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ของ
พนักงานสอบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน
อาจารยและครูฝกจัดทํางานวิจัยและงานนวัตกรรม จํานวน
6 เรื่อง ดังนี้
1. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ของพนักงานสอบสวนในสังกั ด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี (เอกสารหมายเลข 2)
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏรธานี (เอกสารหมายเลข 3)
3. ความรูความเขาใจกฎหมาย ปจจัยอื่น ๆ และ
พฤติกรรม การสวมหมวกกันนอคตามโครงการ “ภาค 8
ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
(เอกสารหมายเลข 4)
4. เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบตํารวจ ศฝร.ภ.8
ปนยางแบบเพิ่มน้ําหนัก (เอกสารหมายเลข 5)
5. เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบตํารวจ ศฝร.ภ.8
มีดยาง (สั้น) สําหรับใชชวยฝก นสต. ศฝร.ภ.8
(เอกสารหมายเลข 6)
6. กระสุนปนพก ขนาด 9 มม. จําลอง (Dummy
Bullet) สําหรับชวยฝกการแกไขปนติดขัด นสต. ศฝร.ภ.8
(เอกสารหมายเลข 7)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3
งานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 4
งานวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจกฎหมาย
ปจจัยอื่น ๆ และพฤติกรรม การสวมหมวก
กันนอคตามโครงการ “ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน
ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
เอกสารหมายเลข 5
นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศฝร.ภ.8 ปนยางแบบเพิ่มน้ําหนัก
เอกสารหมายเลข 6
นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศฝร.ภ.8 มีดยาง (สั้น) สําหรับใชชวยฝก
นสต. ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 7
นวัตกรรม เรื่อง กระสุนปนพก ขนาด 9 มม.
จําลอง (Dummy Bullet) สําหรับชวยฝกการ
แกไขปนติดขัด นสต. ศฝร.ภ.8

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 10

รอยละ 11.11

5.00

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
บุคลากรมีศักยภาพในการจัดทํางานวิจัยและนวัตกรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก
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ตัวบงชี้ที่ 5 จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.มารุต
คําเล็ก อจ.(สบ 3) กลุมงานอาจารยฯ
พ.ต.ท.สุพจน วันคง ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ ผบ.รอย (สบ 2) ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.กฤตภาส ฐานะตระการกูล อจ.(สบ 2) ฯ
ร.ต.อ.สุริยา เทอดวีระพงศ อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารยฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.อ.หญิง ธนิยา สุพัฒน อจ.(สบ 1) กลุมงานอาจารยฯ
ด.ต.ธเนศ พงศจันทรเสถียร ผบ.หมู (รักษาการณ)
ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย และครูฝกของหนวยศึกษาอบรมในการนํางานวิจัยและหรือนวัตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ ไปใชประโยชนตามวัตถุประสงค สามารถนําไปสู การปองกันหรือแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมายโดยมีการเผยแพรสูสาธารณะและหรือกลุมเปาหมาย
อยางชัดเจน
ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรม ที่ทํา
หนาที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป หรือหลักสูตร
ผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป
งานวิ จั ย และหรื อ นวั ต กรรม และหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ที่ นํ า ไปใช ป ระโยชน หมายถึ ง งานวิ จั ย และหรื อ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐของครู/อาจารย และครูฝก นําไปใชประโยชนตามวัตถุประสงคที่ระบุไวในโครงการ/
โครงงานทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอยางถูกตอง สามารถนําไปสูการแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
มีความคิดริเริ่มสรางสรรคในการประยุกตใชกับกลุมเปาหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอยางชัดเจนถึงการนําไปใชจน
กอใหเกิดประโยชนไดจริงอยางชัดเจนตามวัตถุประสงค และไดรับการรับรองการใชประโยชนจากหนวยงานที่
เกี่ยวของ
ประเภทของการใชประโยชน หมายถึง งานวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ ที่สามารถนําไปสูการแกปญหา
ไดอยางเปนรูปธรรม มีดังนี้
1. การใชประโยชนในเชิงสาธารณะ เชน ผลงานที่นําไปใชประโยชนแกสาธารณชนในเรื่องตาง ๆ ที่ทําให
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ไดแก การใชประโยชนดานสาธารณสุข ดานการบริหารจัดการสําหรับ
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SME) ดานการส งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ดานศิลปะและ
วัฒนธรรม ดานวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนตน
2. การใชประโยชนในเชิงนโยบาย เชน ใชประโยชนจากผลงานเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเปนขอมูล
การประกาศใชกฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑตาง ๆ โดยองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน เปนตน
3. การใชประโยชนในเชิงพาณิชย เชน ผลงานที่นําไปสูการพัฒนาสิ่งประดิษฐ หรือผลิตภัณฑซึ่งกอใหเกิด
รายได หรือนําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เปนตน
4. การใชประโยชนเชิงวิชาการ เชน การใชประโยชนในการใหบริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝกอบรม) เชน
เปนสื่อการเรียนการสอน การใชประโยชนในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน
การใชประโยชนในดานการบริการ หรือเปนงานวิจัยเพื่อตอยอดโครงการวิจัย เปนตน
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งในการรั บ รองการนํ า งานวิ จั ย และหรื อ นวั ต กรรม และหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ ไ ปใช
ประโยชน หมายถึง หนวยงาน หรือองคระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการหรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ หรือ
หนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ที่มีการนํางานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐของหนวยศึกษา
อบรม ไปใชกอใหเกิดประโยชน โดยมีการรับรองเปนเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พรอมทั้งระบุรายละเอียดผลของการ
นํางานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐไปใชประโยชน
หมายเหตุ หนวยงานรับรองการใชประโยชน ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการตนสังกัด
การนับจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐที่นําไปใชประโยชน หมายถึง ใหนับจากวันที่
นําผลงานวิ จัย และหรื อนวัต กรรม และหรือสิ่ งประดิษฐของครู /อาจารยและครู ฝก มาใชและเกิ ดผลอยางชั ดเจน
ชวงเวลาที่ใชเปนไปตามปงบประมาณหรือจนถึงวันตรวจประเมินในกรณีที่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐนํ าไปใชประโยชนมากกว า 1 ครั้ง ใหนับ การใช ประโยชนไดเพีย งครั้งเดียว ยกเว นในกรณีที่มีการใช
ประโยชน ที่ แตกต า งกั น อย า งชั ด เจน ตามมติ ก ารใช ป ระโยชน ที่ไ ม ซ้ํา ซ อนกั น ทั้ ง นี้ จะนั บงานวิ จั ย และหรื อ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐนั้นเมื่อไดรับการตอบรับอยางเปนลายลักษณอักษรวามีการนําไปใชประโยชนแลว
วิธีการคํานวณ
ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
ที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จํานวนครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด

X 100

เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 5 เทากับ 5 คะแนน
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ ของครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด
2. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปงบประมาณโดย
ปฏิบั ติงานเป นระยะเวลาตั้ งแต 6 เดือนขึ้ นไป และนั บรวมจํานวนครู / อาจารย และครูฝ ก ที่มาช วยราชการและ
ปฏิบัติงานเปนระยะตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
3. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
4. เอกสารหลักฐานที่แสดงวามีการเผยแพรงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
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5. ชื่อหนวยงานและปที่นํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ โดยมีหลักฐานการรับรองการใช
ประโยชนจ ากหน วยงานหรือองคกรระดั บกองบังคับ การ หรื อกองบัญชาการหรือสํานักงานตํ ารวจแห งชาติ หรื อ
หนวยงานอื่นภายนอกหนวยศึกษาอบรม ทั้งนี้ใหแสดงขอมูลที่ระบุรายละเอียดการใชประโยชนที่ชัดเจนตามแนวทาง
ดังตอไปนี้
- ขอมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐไปใชตามวัตถุประสงคของงาน
- ขอมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมจากการนํานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เปนผลจากงานวิจัย
ไปใช
- ข อมู ลที่ แสดงผลดีที่เกิ ด ขึ้น อย างเป นรู ปธรรมจากการนําผลงานวิ จัย ที่มีวั ตถุ ประสงค เพื่ อการพัฒ นา
สาธารณะไปใช
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีการนํางานวิจัยและนวัตกรรมที่จัดทําขึ้น ไปใช
ประโยชน ดังนี้
1. ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ของพนักงานสอบสวนในสังกัด
ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฎรธานี
2. ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
ขาราชการตํารวจผูปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธร
จังหวัดสุราษฏรธานี
3. ความรูความเขาใจกฎหมาย ปจจัยอื่น ๆ และ
พฤติกรรม การสวมหมวกกันนอคตามโครงการ “ภาค 8
ปลอดภัย ทุกวัน ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
4. เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบตํารวจ ศฝร.ภ.8
ปนยางแบบเพิ่มน้ําหนัก
5. เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบตํารวจ ศฝร.ภ.8
มีดยาง (สั้น) สําหรับใชชวยฝก นสต. ศฝร.ภ.8
6. กระสุนปนพก ขนาด 9 มม. จําลอง (Dummy Bullet)
สําหรับชวยฝกการแกไขปนติดขัด นสต. ศฝร.ภ.8

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
งานวิจัย เรื่อง ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ.2546 ของ
พนักงานสอบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
เอกสารหมายเลข 2
งานวิจัย เรื่อง ปจจัยที่มีผลตอประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานของขาราชการตํารวจ
ผูปฏิบัติงานสืบสวนในสังกัดตํารวจภูธรจังหวัด
สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 3
งานวิจัย เรื่อง ความรูความเขาใจกฎหมาย
ปจจัยอื่น ๆ และพฤติกรรม การสวมหมวก
กันนอคตามโครงการ “ภาค 8 ปลอดภัย ทุกวัน
ทุกวัย สวมหมวกนิรภัย 100%
เอกสารหมายเลข 4
นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศฝร.ภ.8 ปนยางแบบเพิ่มน้ําหนัก
เอกสารหมายเลข 5
นวัตกรรม เรื่อง เครื่องชวยฝกนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ ศฝร.ภ.8 มีดยาง (สั้น) สําหรับใชชวยฝก
นสต. ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 6
นวัตกรรม เรื่อง กระสุนปนพก ขนาด 9 มม.
จําลอง (Dummy Bullet) สําหรับชวยฝกการ
แกไขปนติดขัด นสต. ศฝร.ภ.8
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 8
หนังสือรับรองการนําไปใชประโยชน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเปาหมาย

รอยละ 5

รอยละ 9.80

5 คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.8 มีผลงานทางวิชาการที่ไดรับการตีพิมพในวาระสารวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการดําเนินการจดสิทธิบัตรผลงานนวัตกรรม
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ตัวบงชี้ที่ 6 ผลการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.สุพจน วันคง ผบ.รอย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ปรมาภรณ สุขสาร ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.หญิง ชลนกานต ศักดา ผบ.หมู ฝปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ + กระบวนการ
วัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน อันจะสงผลใหการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสินของประชาชน
ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรม ที่ทํา
หนาที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป หรือหลักสูตร
ผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรมการใหบริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมไดจัดทํา
ขึ้นหรือรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือชวยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการวิชาการหรืองาน
ประเภทใหบริการตาง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมใหความรูแกชุมชนและสงเสริมใหเกิดความสงบสุข /ลดปญหา
อาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลตอชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หนวยศึกษาอบรมจัดทําขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแลวมีผลกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแกชุมชนในดานตาง ๆ และทําใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดตามศักยภาพของตน เชน การใหความรู
เกี่ ย วกับ การรั กษาความปลอดภั ย ในชุ มชน การอบรมเพื่ อพัฒ นาความสามารถของชุ มชน ในดานการป องกั น ภั ย
อันตรายประเภทตาง ๆ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
2. มีการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
4. มี การนํ า ผลการประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พที่ ต อบสนองความต อ งการพั ฒ นา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
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5. มี การนํ า ผลการประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อวิ ช าชี พที่ ต อบสนองความต อ งการพั ฒ นา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชากร และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
x 100
จํานวนครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบกําหนด รอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
1. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
3. นําคะแนนจากขอ 1 และ 2 มารวมกันแลวหารดวย 2 ผลลัพธที่ไดคือคะแนนของตัวบงชี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. ขอมู ล พื้ นฐานและเอกสารหลั กฐานอ างอิงที่ เ กี่ ยวข อง การนับ จํ านวนครู /อาจารย และครู ฝ ก ให นั บ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาตอตามปงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป และนับ
รวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ที่มาชวยราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
2. การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรมยอยแทน
การนับโครงการได
3. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต องการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
4. เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา
และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการ พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
๑. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนา และเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
สังคม ประเทศ
ศฝร.ภ.8 ไดจัดทําโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. มี ก ารดํ า เนิ น การตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ศฝร.ภ.8 ไดดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวนทั้งสิ้น ๑7 โครงการ/กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข ๒) จากจํานวนอาจารยและครูฝกทั้งสิ้น 54
คน คิดเปนรอยละ 31.48
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑7) มีดังนี้

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
โครงการบริการทางวิชาการดานการฝกของ
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8

เอกสารหมายเลข ๒.๑
ฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติ
ของเจาหนาที่ตํารวจภาค 8
เอกสารหมายเลข ๒.2
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสมาชิกกองรอย
อาสารักษาดินแดน อ.เหนือคลอง
เอกสารหมายเลข ๒.3
ฝกอบรมโครงการพัฒนาเพื่อการพัฒนา
ศักยภาพเจาพนักงานฝายปกครองและผูชวย
เหลือเจาพนักงานของจังหวัดระนอง
เอกสารหมายเลข ๒.4
ฝกอบรมโครงการฝกทบทวนการใชอาวุธ
ควบคุมฝูงชนดวยกระบองยางของเรือนจํากลาง
สุราษฎรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.5
ฝกอบรมโครงการสงเสริมเยาวชนลูกเสือมี
ระเบียบวินัยในสังคมโรงเรียนสุราษฎรพิทยา
เอกสารหมายเลข ๒.6
ฝกอบรมโครงการคายตนกลากัลปพฤกษของ
โรงเรียนสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.7
ฝกอบรมเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเขื่อน
รัชชประภา
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒.8
ฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) อ.บานตาขุน จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.9
ฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) รุนที่ 1 อ.เวียงสระ จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.10
ฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) รุนที่ 2 อ.เวียงสระ จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.11
ฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) อ.ทาฉาง จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.12
ฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) อ.ทาชนะ จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.13
ฝกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน
(ชรบ.) อ.บานนาเดิม จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข ๒.14
ฝกอบรมทบทวนการควบคุมฝูงชนใหกับสมาชิก
อาสารักษาดินแดนและสมาชิกอาสาปองกันภัย
ฝายพลเรือน (อปพร.) กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 4
เอกสารหมายเลข ๒.15
ฝกอบรมการใชอาวุธและการยิงปนพกแก
เจาหนาที่สมาคมยิงปน IPSC จ.ชลบุรี
เอกสารหมายเลข ๒.16
ฝกอบรมประชาชน (อาสาสมัครตํารวจบาน)
จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.17
ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผูปวยที่มี
พฤติกรรมรุนแรงในชุมชน” ของโรงพยาบาล
เชียรใหญ
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
หรื อ วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความต อ งการพั ฒ นา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
เมื่ อ ดํ า เนิ น การตามโครงการแล ว จะมี ก าร
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ โดยใชแบบ
ประเมินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓.๑)
๔. มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเขม แข็ง ของชุม ชน สัง คม ประเทศมาพัฒ นา
ปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
ศฝร.ภ.8 ไดนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินการตามโครงการในคราวตอไป
๕. มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และเสริมสราง
ความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชน สั ง คม ประเทศรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เมื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการแล ว ได มี ก าร
รายงานใหผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการตอไป

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓
แบบสังเกตุ

เอกสารหมายเลข ๔
โครงการบริการวิชาการฯ ป ๒๕๖1

เอกสารหมายเลข ๕
หนังสือรายงานผลการดําเนินการ

การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

>๔.๕๑

๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม ๕ได ๕ คะแนน
๒. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ
๒๐ เทากับ ๕ คะแนน ไดรอยละ 31.48
เทากับ ๕ คะแนน

๕

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ครู/ครูฝก มีความชํานาญเฉพาะทาง
- ชุมชน ใหความรวมมือและสนับสนุนในการดําเนินการกิจกรรมตางๆ
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรมีการจัดสรรงบประมาณเปนการเฉพาะสําหรับการใหบริการชุมชนเปนการเฉพาะ

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 7 การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.ท.นิโรจ ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ รอง สว.ฝอ.ฯ
ด.ต.สมเกียรติ พรหมสถิต ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุภาภรณ รักวงศ ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลลัพธ + กระบวนการ
วัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเปนพันธกิจหลักประการหนึ่งที่หนวย
ศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะตองใหความสําคัญในการสงเสริม สนับสนุน เพื่อใหสังคมในหนวยศึกษาอบรมอยูรวมกัน
อยางมีความสุข อยางมีคุณคา สามารถเปนแบบอยางที่นาศรัทธา และเปนที่ยอมรับของสังคม การสงเสริมสนับสนุน
จึงตองดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดตอเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย
ที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได
ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรม ที่ทํา
หนาที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป หรือหลักสูตร
ผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป
ศิลปะ หมายถึ ง งานสรางสรรค งานสร างสรรค ที่ส งเสริ มสรางสุน ทรี ย ความงาม และความสุ ข แกผู คน
สภาพแวดลอมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย เขาใจคุณคาและความสําคัญของศิลปะ
ตลอดจนเปนแนวทางในการพัฒนาการสงเสริมการอยูรวมกันอยางมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุ ษย ที่มีพัฒ นาการอย างต อเนื่ อง เช น เรื่ องความคิ ด
ความรูสึก ความเชื่อ กอใหเกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นไดจากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม
วัฒนธรรมปจจุบันที่ดีควรมีความสอดคลองกับความเปนสากล แตมีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณคา
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
3. มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและเสริ ม สร า งเอกลั ก ษณ
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม มา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
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5. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
รายงานผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ

ผลลัพธ

เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
X 100
จํานวนบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมด

หมายเหตุ การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมยอยแทรกอยูในหนึ่งโครงการใหสามารถนับกิจกรรม
ยอยแทนการนับโครงการได
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
1. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 20 เทากับ 5 คะแนน
3. นําคะแนนจากขอ 1 และ 2 มารวมกันแลวหารดวย 2 ผลลัพธที่ไดคือคะแนนของตัวบงชี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงวาโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการดานการทํานุบํารุง การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม
ที่หนวยศึกษาอบรมดําเนินการไดเกิดประสิทธิผลและเปนประโยชนตอสาธารณะ ชุมชน สังคม หรือประเทศ อาทิ
รายงานประจําป ผลการประเมินโครงการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ
2. หลักฐานที่หนวยศึกษาอบรมไดมีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถิ่นในการบริการวิชาการ
3. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
4. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการสรางวัฒนธรรมหรือองคความรูด านศิลปะและวัฒนธรรม
5. หลักฐานที่แสดงวาหนวยศึกษาอบรมมีการเผยแพรองคความรูดานศิลปะและวัฒนธรรม
6. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตามปงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้ งแต 6 เดื อนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู /อาจารย และครูฝก ที่มาชวยราชการ และ
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
7. จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม
ปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนบุคลากรที่มาชวยราชการ และ
ปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป

35
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
๑. มี โ ครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ พั ฒ นาและสร า ง
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
ศฝร.ภ.8 ได จั ด ทํ า โครงการส ง เสริ ม ศิ ล ปะและ
วั ฒ นธรรมของ ศฝร.ภ.8 ประจํ า ป งบประมาณ ๒๕60
(เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่ งเป น การสนั บ สนุ น ให บุ ค ลากร
ดําเนินการ/เขารวมกิจกรรมในการอนุรักษพัฒนาและสราง
เสริมเอกลักษณศิลปะและวัฒนธรรมตางๆ
๒. มีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ
พัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
ในป ง บประมาณ ๒๕60 ข า ราชการตํ า รวจใน
สังกัด ศฝร.ภ.8 ไดดําเนินการ/เขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กับศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 48 กิจกรรม
ครู/อาจารย/ครูฝกและบุคลากรของหนวยศึกษา
อบรมทั้งหมด มีจํานวนทั้งสิ้น ๑96 คน คิดเปน รอยละ
๒4.48 คิดเปน ๕ คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
โ ครงก ารอนุ รั ก ษ พั ฒนาแล ะเส ริ มส ร า ง
เอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข 1.2
แผนการดําเนินการตามโครงการอนุรักษพัฒนา
และเสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข 2
รายงานผลการดํ า เนิ น การตามโครงการ/
กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 2.1
การจั ด พิ ธี ถ วายสั ต ยปฏิ ญ าณเพื่ อ เป น เป น
ขาราชการที่ดีและพลังงานของแผนดิน
เอกสารหมายเลข 2.2
พิธีทําบุญตักบาตรและปลอยพันธสัตวน้ํา
เวลา 06.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 2.3
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.4
พิ ธี ก ระทํ า สั ต ย ป ฏิ ญ าณตนต อ ธงชั ย เฉลิ ม พล
เนื่องในวันกองทัพไทย ประจําป 2560
ณ ลานจอดอากาศยานกองบิน 7
เอกสารหมายเลข 2.5
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 2.6
พิธีบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม (100 วัน)
ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดไตรธรรมาราม
อ.เมือง จว.สุราษฏรธานี
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.7
พิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เพื่อถวาย
เปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ ภ.8 (เดิม) อ.พุนพิน จว.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.8
งานรัฐพิธี “วันพอขุนรามคําแหงมหาราช”
ประจําปพุทธศักราช 2560
เอกสารหมายเลข 2.9
กิจกรรมการพัฒนาขุดลอกเก็บผักตบชวาริมบึง
ขุนทะเล
เอกสารหมายเลข 2.10
กิจกรรมวันคลายวันสถาปนากองอาสารักษา
ดินแดน ณ กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
สุราษฏรธานีที่ 1
เอกสารหมายเลข 2.11
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวิภาวดีรังสิตรําลึก
ณ ลานพระอนุสาวรียพระเจาวรวงศเธอ
พระองคเจาวิภาวดีรังสิต คายวิภาวดีรังสิต
เอกสารหมายเลข 2.12
พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผาไตร
ประจําป 2560 ณ วัดพัฒนารามพระอาราม
หลวง อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.13
งานแหผาหมพระธาตุศรีสุราษฏร แลธรรมชาติ
เขาทาเพชร
- รวมพิธีสมโภชนผาหมพระธาตุศรีสุราษฏร
เวลา 18.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง
สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.14
รวมพิธีเชิญผาขึ้นหมพระธาตุศรีสุราษฏร เวลา
16.00 น. ณ บริเวณศาลหลักเมือง
สุราษฏรธานี ไปยังพระธาตุศรีสุราษฏร
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.15
พิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง
เกลาเจาอยูหัว พระมหาเจษฏาราชเจาและวัน
ขาราชการพลเรือน ประจําป 2560 ณ หอง
ประชุมเมืองคนดี จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.16
พิธีประดับยศ วาที่ ร.ต.ต. แกขาราชการยศ
ด.ต.อายุ 53 ปขึ้นไป ณ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.17
พิธีรดน้ําดําหัวขอพรเนื่องในวันสงกรานต
ประจําป 2560 ณ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.18
พิธี “ทําบุญประเพณีสงกรานต และรดน้ําดําหัว
ผูอาวุโส” ณ ศูนยบริการสาธารณสุข 4 บึงขุน
ทะเล
เอกสารหมายเลข 2.19
พิธี “วันรําลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรี บรม
ราชวงศ” ณ หองประชุมเมืองคนดี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.20
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคลายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เม.ย.2560
เอกสารหมายเลข 2.21
บําเพ็ญกุศลศพบิดาของ ร.ต.ต.ทิวา รัจจร
เอกสารหมายเลข 2.22
พิธี “วันศาลยุติธรรม ประจําป 2560”
ณ หองประชุมกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค 8
เอกสารหมายเลข 2.23
พิธี “เปดโครงการเทศนมหาชาติเวสสันดร
ชาดกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี”
ณ วัดกลางใหม อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.24
รวมพิธีโครงการ “ปฏิบัติธรรม เจริญวิปสสนา
กรรมฐาน เพื่ออุทิศถวายเปนพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช” ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 8 สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.25
รวมพิธีวันวิสาขบูชา ณ วัดสมหวังวนาราม
อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.26
พิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวัน
“อาภากร” ประจําป 2560 ณ บริเวณศาล
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ปากน้ําตาป
อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.27
รวมพิธีเปดการแขงขันทักษะทางวิชาการ
ณ สุราษฏรธานีฮอลล ชั้น 4 ศูนยการคา
เซ็นทรัลพลาซา สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.28
การจัดกิจกรรมรณรงควันตอตานยาเสพติด
ประจําป 2560 ณ สนามหนาศาลากลาง
จังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.29
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา ประจําป 2560
- วันอาสาฬหบูชา (8 ก.ค.2560)
- จัดปนโตรวมทําบุญตักบาตร ณ วัดสมหวัง
วนาราม
เอกสารหมายเลข 2.30
กิจกรรมเวียนเทียนตามประเพณี ณ วัดสมหวัง
วนาราม
เอกสารหมายเลข 2.31
วันเขาพรรษา (9 ก.ค.2560)
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสมหวัง
วนาราม

39
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
- งานพิธีเจริญพระพุทธมนต พิธีทําบุญตักบาตร
และพิธีศาสนมหามงคล ถวายพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช
บรมราชบพิตร และถวายพระพรชัยมงคล กับ
ถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จ
พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560
เอกสารหมายเลข 2.32
รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตและเจริญจิตภาวนา
เพื่อถวายเปนพระราชกุศล ณ วัดพัฒนาราม
พระอารามหลวง อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.33
พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 2.34
พิธีศาสนมหามงคล ถวายพระราชกุศลและ
ถวายพระพรชัยมงคล ณ หองประชุมเมืองคนดี
ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.35
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หองประชุม
เมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.36
รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราช
กุศล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ประชารัฐรวมใจกําจัด
ผักตบชวาและปลอยพันธปลาอนุรักษสัตวน้ํา
ณ บริเวณริมบึงขุนทะเล (พรุบางพระ) ม.4, 5
ต.วัดประดู อ.เมือง จ.สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.37
รวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย
รัชกาลที่ 6 ในงานครบรอบ 102 ป
การพระราชทานนาม “สุราษฏรธานี”
ณ โรงพยาบาลสวนสราญรมย
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.38
รวมบําเพ็ญกุศลศพ ด.ต.จักรกฤษณ ขุนศรี
ผบ.หมู (รก.)ฝอ.ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.39
รวมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันระพี ประจําป
2560” ณ บริเวณอนุสาวรียของพระเจาบรม
วงศเธอ พระองคเจารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวง
ราชบุรีดิเรกฤทธิ์
เอกสารหมายเลข 2.40
รวมพิธี “โครงการวันแมแหงชาติ ประจําป
2560” ณ ศูนยฝกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 8
เอกสารหมายเลข 2.41
รวมบําเพ็ญกุศลศพบิดาของ ด.ต.สมศักดิ์
พรหมดวง ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.42
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ประจําป 2560
- พิธีทําบุญตักบาตรและปลอยพันธสัตวน้ํา
เวลา 06.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแมน้ําตาป
เอกสารหมายเลข 2.43
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.44
รวมบําเพ็ญกุศลศพมารดาของ ด.ต.สมชาย
ดวงมณี
เอกสารหมายเลข 2.45
รวมพิธีเปดโครงการเยาวชนพิทักษไทย รุนที่ 8
ณ หองประชุม รร.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.46
พิธีทําบุญเลี้ยงพระ และเจริญพระพุทธมนต
ณ หองประชุม อาคารเรียนรวม ศฝร.ภ.8

41
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษพัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
เมื่อสิ้นปงบประมาณ ศฝร.ภ.8 ไดดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.47
รวมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันมหิดล”
ณ ลานพระบรมราชานุสาวรียสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทยาเขตสุราษฏรธานี
เอกสารหมายเลข 2.48
รวมโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจงานพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เอกสารหมายเลข ๓.1
สรุปผลการดําเนินการตามโครงการสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข ๓.2
แบบประเมินโครงการอนุรักษพัฒนาและ
เสริมสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข ๔
แผนอนุรักษพัฒนาและเสริมสรางเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖1

๔. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ
พัฒนาและสร า งเอกลั ก ษณ ศิ ลปวั ฒนธรรม มาพั ฒนา
ปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
หลั งจากติ ด ตามประเมิ น ผลการดํ าเนิ น โครงการ
แล ว ทําการสรุ ป ผล เพื่ อนํ าข อมู ลมาเปน แนวทางในการ
ดําเนินงานของปถัดไป (เอกสารหมายเลข ๔)
๕. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ เอกสารหมายเลข ๕
พัฒนาและสรางเอกลักษณศิลปวัฒนธรรมรายงาน
หนังสือรายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนฯ
ผูบังคับบัญชาทราบและสั่งการ
หลังจากติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
แลวทําการสรุปผล จากนั้นรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ
เพื่อสั่งการตอไป(เอกสารหมายเลข ๕)
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

>๔.๕๑

๑.คะแนนจากประเด็นการพิจารณาคะแนนเต็ม ๕ ได ๕
คะแนน
๒. ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ ๒๐
เทากับ ๕ คะแนน ดําเนินการไดรอยละ 24.48
คิดเปน ๕ คะแนน
ดังนั้น คะแนนของตัวบงชี้ เทากับ ๕ คะแนน

๕

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.8 มีการทํานุบํารุงสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง

การบรรลุ
เปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 8 ครู/อาจารย และครูฝก ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ประสิทธิศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.พงษสิทธิ์
ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ฯ
พ.ต.ต.พิภพ
พิชิตการณ อจ.(สบ 2)ฯ
ร.ต.ท.ปรีดา
ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1)ฯ
ร.ต.ท.หญิง ชนิภา ชวยชูหนู อาจารย (สบ 1)ฯ
ด.ต.หญิง ณิชาต
อินทรอักษร ผบ.หมู
(รักษาการณ)ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก ใหไดรับการ
เพิ่มพูนความรู/ประสบการณ เชน การศึกษา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เปนตน และไดมีการนําความรู
กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรมที่ทํา
หนาที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ประจําป หรือหลักสูตร
ผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาห
ขึ้นไป
การนําความรูมาขยายผล หมายถึง
1) การนําความรูมาเผยแพรใหผูอื่นรับทราบ และ
2) การนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ที่ไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
อยางนอย 20 ชั่วโมง/คน/ป และมีการนําความรูมาขยายผล
X 100
จํานวนครู/อาจารย และครูฝกทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ กําหนดรอยละ 100 เทากับ 5 คะแนน
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย และครูฝก
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก
- จํ า นวนและบั ญ ชี ร ายชื่ อ ครู / อาจารย และครู ฝ ก ทั้ ง หมด ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาต อ ตาม
ปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย และครูฝก ที่มาชวย
ราชการและปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
- จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย และครูฝกที่ไดรับการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ เชน ศึกษา
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปงบประมาณ ตั้งแต 20 ชั่วโมงขึ้นไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการนําความรูมาเผยแพร
4. แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการนําความรูมาพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
จํานวนครูอาจารยและครูฝกของ ศฝร.ภ.8 มีจํานวนทั้งสิ้น 54 คน
ได รับ การเพิ่ มพู นความรูและประสบการณ เ ชน ศึกษาอบรมสั มมนา
ศึ ก ษาดู ง านรวมทั้ ง ป ง บประมาณ๒๐ชั่ ว โมงขึ้ น ไปทุ ก คน(เอกสาร
หมายเลข 1 - 17) และนําความรูมาขยายผล โดยนําความรูมา
เผยแพรใหผูอื่นรับทราบและสอนนักเรียนนายสิบตํารวจและผูเขารับ
การฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบครู/อาจารยไดรับการเพิ่มพูนความรู
และนําความรูมาขยายผล รอยละ ๑๐๐ เทากับ ๕ คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
1. โครงการเพิ่มพูนความรูครูอาจารย
และครูฝกภายใน ศฝร.ภ.8
2. บั ญ ชี ร ายชื่ อ ข า ราชการตํ า รวจ
กลุมงานอาจารย และครูฝก ศฝร.ภ.8
3. รายงานผลการดํ า เนิ น การตาม
โครงการ
4. รายงานการอบรม
5. บั น ทึ ก กลุ ม งานอาจารย ลง 28
ธ.ค.2559 รายงานผลการปฏิ บั ติ
ราชการ
6. บั น ทึ ก กลุ ม งานอาจารย ลง 28
มี . ค . 2 5 6 0 เ รื่ อ ง ร า ย ง า น ผ ล
โครงการฝ ก อบรมภาษาอั ง กฤษ
สําหรับผูบังคับใชกฎหมาย (English
for Law Enforcement)
7. คํ าสั่ ง ศฝร.ภ.8 ที่ 30/2560 ลง
24 มี.ค.2560 ให ขาราชการตํ ารวจ
เดินทางไปราชการ
8. คํ าสั่ ง ศฝร.ภ.8 ที่ 68/2560 ลง
19 พ.ค.2560 ใหขาราชการตํ ารวจ
เดินทางไปราชการ
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
รอยละ 100

ผลการประเมินตนเอง
รอยละ 100

รายการเอกสารหลักฐาน
9. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 55/2560 ลง
4 พ.ค.2560 ใหขาราชการตํารวจ
เดินทางไปราชการ
10. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 76/2560
ลง 31 พ.ค.2560 ใหขาราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
11. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 89/2560
ลง 15 มิ.ย.2560 ใหขาราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
12. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 85/2560
ลง 15 มิ.ย.2560 ใหขาราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
13. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 112/2560
ลง 25 ส.ค.2560 ใหขาราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
14. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 123/2560
ลง 13 ก.ย.2560 ใหขาราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
15. รายงานการประชุมครูอาจารย
ภายใน ศฝร.ภ.8
16. บันทึกการสอน
17. สรุปผลการเพิ่มพูนความรูของ
อาจารยประจํา ศฝร.ภ.8

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.8 มีการสนับสนุนงบประมาณและเปดโอกาสใหบุคลากรไดมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
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ตัวบงชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.พิศ
ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.นิโรธ
ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.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.หมู ฝอ.ฯ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อสะทอนใหเห็นวาหนวยศึกษาอบรมมีการสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดานการประกันคุณภาพ
การศึกษา และองคความรูตาง ๆ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และนําไปสูสังคมฐานความรู
ครู หมายถึง ผูบังคับกองรอย ผูบังคับหมวด ผูบังคับหมูฝายปกครองและการฝกของหนวยศึกษาอบรม ที่ทํา
หนาที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝก
อาจารย หมายถึง อาจารยประจําของหนวยศึกษาอบรม ยกเวน กองบังคับการฝกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช
คําสั่งใหไปปฏิบัติราชการ
ครูฝก หมายถึง ผูที่ไดรับการแตงตั้งใหทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําป หรือหลักสูตร
ผูบังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดรมใหมแบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝกอบรม 8 สัปดาหขึ้นไป
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
1.2 มีการดําเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (025 คะแนน)
1.4 มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน)
๒. ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. จํานวนบุคลากรที่ไดรับ การพัฒ นาด านการประกัน คุณภาพการศึกษาต อป ไมต่ํ ากวาร อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด
๔. จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานประกันคุณภาพการศึกษาตอป ไมต่ํากวา รอยละ
๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมต่ํากวา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับกลับคืนมาตาม
ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางให
ใชสูตรของทาโร ยามาเน ในแตละกลุมที่ทําการสํารวจ ดังนี้
1. แบบประเมิ น ความพึ ง พอใจของบุ ค ลากรระดั บ ผู บ ริ ห าร (ผู บั ง คั บ การ รองผู บั งคั บ การ ผู กํา กั บ การ
รองผูกํากับการ) ที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่
และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน

47
2. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย และครูฝกที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตองไดรับ
กลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณีที่ขนาดประชากร
ไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน
3. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ตอง
ไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน หรือของทาโรยามาเน ในกรณีที่ขนาด
ประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน
ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน
และสูตรของทาโร ยามาเน ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม 5

เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
1. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนน
เต็ม 5
3. นําคะแนนจากขอ 1 และ 2 มารวมกันและหารดวย 2 ผลลัพธที่ไดคือคะแนนของตัวบงชี้นี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
2. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
3. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
4. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปงบประมาณ ไดแก
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหนวยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตอตาม
ปงบประมาณโดยปฏิบัติงานเปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาชวยราชการและปฏิบัติงาน
เปนระยะเวลาตั้งแต 6 เดือนขึ้นไป
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหนวยศึกษา
อบรมไดรับการพัฒนาในดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ตองไดรับการพัฒนาตั้งแต 6 ชั่วโมงขึ้นไปตอคน
และจะตองไมนับคนซ้ํา
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหนวยศึกษา
อบรมไดรับการพัฒนาในดานตาง ๆ ยกเวนดานการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ตองไดรับการพัฒนาตั้งแต 20
ชั่วโมงขึ้นไปตอคน และจะตองไมนับคนซ้ํา
6. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการดานบุคลากร
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 แผนพัฒนาบุคลากรมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
มีการจัดทําแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนาบุคลากรประจําป
๒๕60 (เอกสารหมายเลข ๑.๑) และมี ก ารดํ าเนิ น การตามวงจร
คุณภาพ(เอกสารหมายเลข ๑.๒)คือ
๑. วางแผนการดําเนินการ
๒. ดําเนินการตามแผนที่วางไว
๓. ประเมินและติดตามผลการดําเนินงาน
4. วิ เ คราะห ผ ลการประเมิ น เพื่ อ นํ า ไปพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ใน
คราวตอไป
2 ผลการดําเนินการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมต่ํากวา
รอยละ ๘๐
3

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนาดาน การประกันคุณภาพการศึกษา
ตอป ไมต่ํากวารอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
จํานวนบุคลากรของ ศฝร.ภ.8 มีจํานวนทั้งสิ้น 196 คน ไดรับ
การพั ฒ นาด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จํ า นวน 184 คน
คิดเปน รอยละ ๙๓.87

4

จํานวนบุคลากรที่ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดานประกันคุณภาพ
การศึกษาตอป ไมต่ํากวา รอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
จํานวนบุคลากรของ ศฝร.ภ.8 มีจํานวนทั้งสิ้น 196 คน
ไดรับการพัฒนาดานวิชาการและการฝกจํานวน 177 คน
คิดเปนรอยละ 90.30

5

คาเฉลี่ยผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตอการ
ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและใหไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
แผนปฏิบัติงานดานการพัฒนา
บุคลากร ป ๒๕60
เอกสารหมายเลข ๑.๒
เอกสารรายละเอียดการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานดานการพัฒนา
บุคลากรตามวงจรคุณภาพ (PDCA)

เอกสารหมายเลข 2
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ดานการพัฒนาบุคลากร
เอกสารหมายเลข 3.1
บัญชีรายชื่อบุคลากรในสังกัด
เอกสารหมายเลข 3.2
รายงานผลโครงการสัมมนาความรู
ความเขาใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 4.1
โครงการใหความรูเกี่ยวกับสิทธิ
ประโยชนของขาราชการที่ควรรู
เอกสารหมายเลข 4.2
การฝกอบรมหลักสูตรอื่นๆ
เอกสารหมายเลข 4.3
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 4.5
บัญชีสรุปการฝกอบรมขาราชการ
ตํารวจ
เอกสารหมายเลข 5
ผลการประเมินความพึงพอใจตอการ
พัฒนาบุคลากร
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 ไดจัดทําแบบสอบถาม เรื่อง แบบสอบถามความคิดเห็นตอ
การปฏิ บั ติ งานตามบทบาทหน าที่ ของผู บ ริ ห ารหน ว ยและความพึ ง
พอใจต อระบบการบริ ห ารทรั พยากรบุ ค คลฯประจํ าป ง บประมาณ
๒๕60 (เอกสารหมายเลข ๕.๑) ในหัวขอระดับความพึงพอใจดาน
การพัฒนาบุคลากร ซึ่งไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาตามตารางขนาด
ของกลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน หรือของทาโร ยามาเน ในกรณี
ที่ขนาดประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโรแบบสอบถามกลับคืน
ของบุคลากร ใน ศฝร.ภ.8 มีดังนี้
๑) ศฝร.ภ.8 มีผูบริหาร 9 คน ไดรับแบบสอบถามกลับคืน
มาจํานวน 9 ฉบับ
๒) มี จํ า นวน อาจารย / ครู ฝ ก จํ า นวน 54 คน ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 52 ฉบับ
๓) มีบุ คลากรสายงานสนั บ สนุ น จํ านวน 133 คน ได รั บ
แบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 103 ฉบับ
บุ ค ลากรของ ศฝร.ภ.8 จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 196 คน ได รั บ
แบบสอบถามกลับ คืนมาจํานวน ๑๖4 ฉบั บ มีความพึ งพอใจอยูใน
ระดับดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย ๔.78 จากคะแนนเต็ม ๕

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ
>4.75

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ
ผูบริหาร = 4.83
ครูอาจารย+ครูฝก=4.78
บุคลากรสายสนับสนุน
= 4.73
รวมคะแนนเฉลี่ย

รายการเอกสารหลักฐาน

คะแนน
5 คะแนน
4.78 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
บรรลุ

4.89

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนสงเสริมใหบุคลากรเขารับการฝกอบรมอยางตอเนื่องและทั่วถึง
ขอเสนอแนะ
1. ควรมีการวางแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการสายสนับสนุน
2. ผลักดันใหบุคลากรสายสนับสนุนใหมีการพัฒนาศักยภาพตามสมรรถนะที่จะสงเสริมความเชี่ยวชาญ และ
พัฒนางานอยางเปนรูปธรรม
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ตัวบงชี้ที่ 10 การบริหารความเสี่ยง
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.นิโรธ ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.นราวุธ จันทรพุม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.เดชดนัย คําลือ
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมมาตร เอียดหมุน ผบ.หมู ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานตาง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดานชีวิต ทรัพยสิน
ชื่อเสียง และสังคม ใหอยูในระดับที่สามารถบริหารจัดการได
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปลา หรือเหตุการณ
ที่ไมพึงประสงคซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําใหการดําเนินการไมประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค เปาประสงค และเปาหมายของหนวยศึกษาอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกับสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีความ
เขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด จํานวนคณะกรรมการ
ขึ้นอยูกับขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนจากครู องคการชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ศิษยเกา
พระภิกษุสงฆ หรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูบริหารของหนวยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะหและระบุความเสี่ยง และปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอยางนอย 3 ดาน ตามบริบท
ของหนวยศึกษาอบรม
ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงดานยุทธศาสตรหรือกลยุทธของสวนงาน
- ความเสี่ยงดานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
- ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน เชน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดานบุคลากรและความเสี่ยงดานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของครู/อาจารย และ
ครูฝก และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณภายนอก
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คะแนน)

3. มีการดําเนินการ
3.1 มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะหในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)
3.2 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะหในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)
3.3 มีการจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในประเด็นที่ 2 (0.34 คะแนน)
4. มีการดําเนินการ
4.1 จัดทําแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (0.2 คะแนน)
4.2 มีการดําเนินการตามแผน (0.2 คะแนน)
4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (0.2 คะแนน)
4.4 นําผลการประเมินรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง (0.2

4.5 นําผลการประเมินรายงานตอผูบริหารของหนวยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอยางนอยปละ 1 ครั้ง
(0.2 คะแนน)
5. มีการนําผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือ
วิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประกอบดวยผูบริหารของหนวยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเปนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เชน นโยบายหรือแนวทางในการ
ดําเนินงาน หนาที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาใหมีการประชุมของคณะกรรมการหรือการทํางานอยางสม่ําเสมอ
3. เอกสารหลักฐานการวิเคราะหและระบุความเสี่ยงพรอมปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงที่สงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย ความลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายตามพันธกิจของหนวยศึกษาอบรม โดยประเด็น
ความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและสงผลกระทบตอหนวยศึกษาอบรมทั้ง
ดานชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสุญเสียทางดานชีวิตบุคลากร และทรัพยสินของหนวยศึกษาอบรมเปน
สําคัญ สําหรับปจจัยเสี่ยงหรือปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยงอาจใชกรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวของกับคน อาคารสถานที่
อุปกรณ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก
4. เอกสารหลักฐานในการจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
5. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการ
วิเคราะหจากประเด็นการพิจารณาในขอ 2
6. มีแผนการบริหารความเสี่ยง การดําเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
7. มีรายงานความกาวหนาหรือผลการดําเนินงานตามแผนตอคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารของ
หนวยศึกษาอบรม
8. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแกไข พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบริหาร
ของหนวยศึกษาอบรม
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู บ ริ ห ารของหน ว ยศึ ก ษาอบรมและตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบเป น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ศฝร.ภ.8 มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข ๑.1) และแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.2)
2 การวิ เคราะห และระบุ ความเสี่ ยงและป จจั ยที่ ก อให เกิ ดความเสี่ ยง
อยางนอย ๓ ดานตามบริบทของหนวยศึกษาอบรม
ศฝร.ภ.8 ไดมีการประชุมเพื่อวิเคราะหและระบุความเสี่ยงและปจจัย
ที่กอใหเกิดความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๒)
3 มีการดําเนินการ
๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะหในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓
คะแนน)
๓.๒ มีก ารประเมิน ผลกระทบของความเสี่ย งจากการวิเ คราะห
ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดจากการวิเคราะหในประเด็นที่ ๒
(๐.๓๔ คะแนน)
มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง จาก
ประเด็ น ที่ ๒ และได จั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด จ ากการวิ เ คราะห
ซึ่งความเสี่ยงดาน “การปฏิบัติงานของบุคลากร” (เอกสารหมายเลข ๓)
4 มีการดําเนินการ
๔.๑จัด ทํา แผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีร ะดับความเสี่ยงสูงสุด
(๐.๒ คะแนน)
๔.๒ มีการดําเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๓ มี ก ารติ ด ตาม ประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานตามแผน (๐.๒
คะแนน)
๔.๔ นําผลการประเมิ นรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่ อ
พิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
๔.๕ นําผลการประเมินรายงานตอผู บริหารของหนวยศึกษาอบรม
เพื่อพิจารณาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง(๐.๒ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห าร
ความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 1.2
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
สถานศึกษา
เอกสารหมายเลข ๒
รายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข 3
มีการวิเคราะหความเสี่ยง การ
ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยง

เอกสารหมายเลข 4.1
แผนบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 4
คําสั่งสงขาราชการตํารวจฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ
เอกสารหมายเลข 4.3
โครงการฝกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 4.4
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 4.5
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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ขอที่

5

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงสุด มีการดําเนินการตามแผน ติดตามประเมินผลเปนระยะ
และรายงานผลต อ คณะกรรมการสถานศึ กษาและผู บ ริ ห ารหน ว ย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข ๔)
มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในป
ถัดไป
หน ว ยงานต น สั ง กั ด ได จั ด การประชุ ม ติ ด ตามผลการ
ดําเนิ นการ และนํ าผลการประเมิน และขอเสนอแนะจากกรรมการ
สถานศึกษาไปใชในการปรับแผนหรือวิเคราะหความเสี่ยงในปถัดไป
(เอกสารหมายเลข ๕)

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.6
รายงานผลการปฏิบัติการบริหาร
ความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๕
หนั ง สื อ รายงานผลการปฏิ บั ติ ก าร
บริหารความเสี่ยง

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
ควรจัดใหมีการอบรมบุคลากรใหความรูเฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนําไปพัฒนาหนวยงาน
ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวบงชี้ที่ 11 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ปฐวีย ทิพยหมัด ผบ.หมู (รักษาการณ) ฝอ.ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมจัดบริการดานกายภาพอยางครบถวน นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนการสอน เชน สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หองสมุด และ
แหลงการเรียนรูอื่น ๆ เปนตน นอกจากนั้นยังจําเปนตองมีสภาพแวดลอ มและการบริการดานกายภาพ ที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของผูศึกษาอบรม เชน สิ่งแวดลอมในหนวยศึกษาอบรม หองเรียน สถานที่ออกกําลังกาย เปนตน
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีบริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่น ๆ
2. มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูศึกษาอบรมอยางนอย
ในดานหองเรียน หองปฏิบัติการ อุปกรณการศึกษา และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยางนอยใน
เรื่องประปา ไฟฟา ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ตาง ๆ
4. ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3 ไมต่ํากวา
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการบริการดาน
กายภาพที่สนองความตองการของผูรับริการ
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3
ตองไดรับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกนหรือของทาโร ยามาเนในกรณีที่ขนาด
ประชากรไมมีในตารางใหใชสูตรของทาโร ยามาเน
ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่ และมอรแกน ตารางขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน และ
สูตรของทาโร ยามาเน ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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ผลลัพธ

เกณฑการใหคะแนน
ใชคาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการหองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู คะแนนเต็ม 5
เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
1. ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช คาเฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ศึกษาอบรมต อคุ ณภาพของการบริ การหองสมุ ด
อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนรู คะแนนเต็ม 5
3. นําคะแนนจากขอ 1 และ 2 มารวมกันและหารดวย 2 ผลลัพธที่ไดคือคะแนนของตัวบงชี้นี้
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานการบริการหองสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยใหกับผูศึกษาอบรม
2. รายงานสรุป และภาพประกอบสภาพหองเรี ย น ห องปฏิบั ติ การ อุ ป กรณ การศึ กษาอบรม รวมทั้ งจุ ด
เชื่อมตออินเตอรเน็ต
3. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พรอมแผนปองกันและระงับอัคคีภัย
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3
5. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใชเปนขอมูลในการพัฒนาการจัดการ
บริการดานกายภาพ โดยจัดทําแผนพัฒนาการใหบริการ
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีบริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ
ศฝร.ภ.8 มีหองสมุดไวบริการผูเขาศึกษาอบรมและบุคลากร
โดยมีคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหมีผูรับผิดชอบดูแลหองสมุด มีการจัด
หนังสือเปนหมวดหมู เพื่อใหสะดวกตอการศึกษาคนควาตางๆ จัดทํา
สมุดคุมการยืมหนังสือใหความรูตางๆ (เอกสารหมายเลข 1.1 – 1.6)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
คําสั่งมอบหมายหนาที่ใหขาราชการ
ตํารวจปฏิบัติ
เอกสารหมายเลข ๑.2
ระเบียบการใชหองสมุด
เอกสารหมายเลข ๑.3
การจัดหมวดหมูหนังสือ
เอกสารหมายเลข ๑.4
ภาพถายบรรยากาศภายในหองสมุด
เอกสารหมายเลข ๑.5
สมุดคุมการยืมหนังสือ
เอกสารหมายเลข ๑.๖
ภาพถายการใชบริการแหลงการ
เรียนรูตางๆ
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
2 มีบริการดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู
ศึกษาอบรมอยางนอยในดานหองเรียนหองปฏิบัติการอุปกรณการศึกษา
และจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ต
ศฝร.ภ.8 มีพื้นที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแกการ
จัดการเรียนการสอน สถานที่ตางๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอบรมมี
ความสะอาด และมีความพรอมอยางยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
หองเรียนในแตละหลักสูตรมีสื่อการเรียนครบถวน และมีจุดเชื่อมตอ
อินเตอรเน็ต โดยมีการปลอยสัญญาณ WiFi ใหแกผูศึกษาอบรมเพื่อ
ใชในการศึกษาคนควา
3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอยางนอยในเรื่องประปาไฟฟาระบบจํากัด
ของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณปองกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารตางๆ
มีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพียงพอตอการ
ใชงาน มีระบบความปลอดภัย และระบบอุปกรณปองกันอัคคีภัย มี
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงาน คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานตลอดจนแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัย

4

ระดับความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพของการบริการใน
ประเด็นที๑่ ถึง๓ ไมต่ํากวา๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม๕
มีการประเมินความพึงพอใจของผูศึกษาอบรมตอคุณภาพการ
บริการในดานการบริการหองสมุดและแหลงการเรียนรูอื่นๆ ดาน
กายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน และระบบ
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ พรอมการสรุปผลการประเมินรายงานผูบังคับบัญชาทราบ

5

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่๔มาใชเปนขอมูลใน
การพัฒนาการจั ดการบริการดา นกายภาพที่สนองความตองการ
ของผูรับบริการ
มีการจัดทําคําของบประมาณเพื่อนํามาปรับปรุงการบริการ
ดานตางๆใหดียิ่งขึ้น และมีแผนพัฒนางานบริการหองสมุดใหทันสมัย

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1
ภาพถายหองเรียนและอุปกรณ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.2
ภาพการใชหองคอมพิวเตอรและ
อินเตอรเน็ต

เอกสารหมายเลข ๓.๑
ภาพถายระบบสาธารณูปโภค
เอกสารหมายเลข ๓.๒
ภาพถายอุปกรณดับเพลิง
เอกสารหมายเลข ๓.3
แผนปฏิบัติการลดใชพลังงานของ
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๓.4
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๓.5
คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานลดใชพลังงาน
เอกสารหมายเลข ๓.6
แผนปองกันและระงับอัคคีภัย
เอกสารหมายเลข ๔.๑
แบบประเมินการบริการหองสมุดหรือ
แหลงเรียนรู อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
เอกสารหมายเลข ๔.๒
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
การบริการหองสมุดหรือแหลงเรียนรู
อุปกรณการศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
เอกสารหมายเลข ๕.๑
หนังสือจัดทําคําขอเสนองบประมาณ
เอกสารหมายเลข ๕.3
แผนพั ฒ นางานบริ ก ารห อ งสมุ ด ให
ทันสมัยและเหมาะสม
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ
>4.30

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ
คาเฉลี่ยของคะแนน
ประเมิน คะแนนเต็ม 5
- นสต. = 4.19
- กดต. = 4.20
- ชัยยะขั้นพื้นฐาน = 4.56
รวมคะแนนเฉลี่ย

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

4.31 คะแนน

บรรลุ

4.66 คะแนน

บรรลุ

จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
- ควรจัดระบบการสืบคนขอมูลใหทันสมัยเทียบเทามหาวิทยาลัย
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ตัวบงชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พิศ ยิ้มเยื้อน รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง เกษรา คําเล็ก สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์
ทองพันธ อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู ฝบศ.ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อสรางจิตสํานึกใหเห็นวาเปนความรับผิดชอบรวมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเปน
หลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวา หนวยศึกษาอบรมสามารถสรางผลผลิตที่มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินการ
1.1 มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจ
ของหนวยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน)
1.2 มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (0.5 คะแนน)
2. มีการดําเนินการ
2.1 ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน (0.33 คะแนน)
2.2 มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (0.33 คะแนน)
2.3 มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (0.34 คะแนน)
3. มีการดําเนินการ
3.1 จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (0.5 คะแนน)
3.2 มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก (0.5 คะแนน)
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน ประกอบดวย
4.1 การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (0.25 คะแนน)
4.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด (15 ม.ค.) และ
เปดเผยใหสาธารณชนทราบ (0.25)
4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (0.25)
4.4 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวารอยละ 80 (0.25 คะแนน)
5. มีการดําเนินการ
5.1 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น (0.5
คะแนน)
5.2 มีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
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เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอยางชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไรในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหนวยศึกษาอบรม
2. มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กําหนดในขอ 1
3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. มีเอกสารหลักฐานในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก
และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเปนรูปธรรม
5. มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหนวยงานภายนอกดานการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. มีเอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของภายในกําหนด และ
การเปดเผยใหสาธารณชนทราบ
9. มีเอกสารหลักฐานในการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษา
อบรม
10. มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในขอ 9 ไมนอยกวารอยละ 80
11. มีเอกสารหลักฐานการมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพการศึกษา
12. มีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการ
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการดําเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคลองกับพันธกิจของหนวย
ศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มี ก ารดํ า เนิ น การตามแนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(๐.๕ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 1.2
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8 ประจําป
งบประมาณ 2560
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ขอที่

2

3

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 เห็นความสําคัญในเรื่องประกันคุณภาพการศึกษา
มีขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา(เอกสาร
หมายเลข 1.1) มี แผนการดํ าเนิ นงาน (เอกสารหมายเลข
1.2) มี การดํ าเนิ นการตามคู มือประกั นคุ ณภาพการศึ กษา
(เอกสารหมายเลข 1.3) มีการทบทวนและกําหนดระบบกลไก
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ให ส อดคล อ งกั บ พั น ธกิ จ
และอัตลักษณของหนวยตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการ
ประกั น คุ ณภาพการศึ กษาของสํ า นั ก งานตํ ารวจแห ง ชาติ
(เอกสารหมายเลข 1.4)
มีการดําเนินการ
๒.๑ ใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ แนวทาง วิ ธี ก าร
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน (๐.33 คะแนน)
๒.๒ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๓ มีก ารดํ าเนิ นการตามนโยบายการประกั นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 ใหความสําคัญกับการดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑ
แนวทาง วิ ธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ
ดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มี ก าร
กําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.8 ให
สอดรับกับนโยบายของ ตร. นอกจากนี้ยังมีการติดตามการ
ดําเนิ น การประกั นคุ ณภาพอยูเ ป น ระยะๆ ในการประชุ ม
ประจําเดือน
มีการดําเนินการ
๓.๑ จัดใหมีผูรับผิดชอบดานการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอก(๐.๕ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบมาตรฐานและ
ตัวบงชี้ดานการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑) มีหนาที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ๓.๒) ตลอดจนประสานงานกับหนวยงานภายนอก
(เอกสารหมายเลข ๓.๓)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.3
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 1.4
รายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๒.๑
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เอกสารหมายเลข 2.2
ประกาศนโยบายและหลักการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.8
เอสารหมายเลข 2.3
รายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๓.๑
คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบงชี้ดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.2
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๓.3
เอกสารที่แสดงผลการดําเนินงานที่เปนการ
ประสานงานกับหนวยงานภายนอก
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถวนประกอบดวย
4.1 การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(๐.๒๕คะแนน)
4.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในกําหนด (๑๕ม.ค.) และเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบ (๐.๒๕ คะแนน)
4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนการ
ดําเนินงานหรือมาตรฐานที่ชัดเจน (๐.๒๕คะแนน)
4.4 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมนอยกวา
รอยละ๘๐ (๐.๒๕คะแนน)
ศฝร.ภ.8 ดําเนินงานดานการประกันคุณภาพภายใน
คือ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการ
ควบคุ ม ติด ตามการดํ าเนิน งาน และประเมิน คุณภาพ มี
การแต ง ตั้ ง ผู ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทํ า การตรวจ
ประเมินภายในพรอมรายงานผล
ฝายบริการการศึกษา(งานประกันฯ) จัดทํารายงาน
การประเมินตนเองเสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ ม.ค.
2561
มีการประชุมผูบริหารและขาราชการรวมกัน
วิเคราะหผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของหนวยศึกษาอบรม
5 มีการดําเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หนวยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเขาไปเปนสวนหนึ่งของการดําเนินงาน (๐.๕
คะแนน)
ฝายบริการการศึกษา(งานประกันฯ) จัดทํา
นวัตกรรมดานการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑)
ที่หนวยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใชในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเปนแหลงอางอิงใหกับหนวย
ศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่นตลอดจนนําไปเผยแพรใหหนวย
อื่นสามารถนําไปใชประโยชนได โดยไดอัพโหลดไวใน
เว็บไซตของหนวย และการดําเนินการกิจกรรม 5 ส.
(เอกสารหมายเลข 5.2)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.1
คําสั่งแตงตั้งผูตรวจประเมินคุณภาพภายใน
พรอมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2560
เอกสารหมายเลข 4.2
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 4.3
รายงานการประเมินตนเอง ประจําป 2560
เอกสารหมายเลข 4.4
เอกสารที่แสดงถึงการเสนอตอหนวยงานที่
เกี่ยวของภายในกําหนด และเปดเผยให
สาธารณชนทราบ
เอกสารหมายเลข 4.5
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 4.5
รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เอกสารหมายเลข ๕.๑
คูมือแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเอกสารที่แสดงถึงการ
เผยแพร
เอกสารหมายเลข ๕.๒
การดําเนินการกิจกรรม 5 ส.
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การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. หนวยมีนโยบายดานการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
2. มีการติดตอประสานงานแลกเปลี่ยนความรูกับหนวยงานภายนอกอยางตอเนื่อง
3. มีการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะจากการดําเนินงานไปวางแผนและพัฒนาการดําเนินงาน
4. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
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ตัวบงชี้ที่ 13 ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศึกษาอบรมกําหนด
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ปรีดา ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน ผบ.มว.(สบ1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ1) ฝปค.ฯ
ด.ต.ธเนศ พงศจันทรเสถียร ผบ.หมู (รักษาการณ)ฯ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อนําไปสูการกําหนดเปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหนวยศึกษาอบรมที่
จะสรางองคความรูใหสอดคลองตามอัตลักษณและวัตถุประสงค
อัตลักษณ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผูศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และ
วัตถุประสงคของหนวยศึกษาอบรมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด
การยกยอง หมายถึง การไดรับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชม จากผลของอัตลักษณ
หนวยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หนวยงานตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป
หนวยงานหรือองคกรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือองคการมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจาณา
๑. 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)
๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงคของการดําเนินการของหนวยศึกษา และหรือตาม
จุดเนนและจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม
๔. ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ การยกยอง ถาเปนระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการตนสังกัด
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ของการจัดตั้ง
หนวยศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเดนหรือจุดเนนของหนวยศึกษาอบรม
2. แผนกลยุทธ แผนการปฏิบัติงานประจําป และแผนพัฒนาคุณภาพที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยศึกษา
อบรม
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปที่ไดรับความเห็นชอบจากหนวยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงใหเห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคลองกับปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน วิสัยทัศน และวัตถุประสงคของ
หนวยศึกษาอบรมและตามจุดเนนหรือจุดเดนของหนวยศึกษาอบรมที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของ
การดําเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเปนเอกลักษณ จุดเนนหรือจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม ที่ไดรับการยอมรับ
4. เอกสารหลักฐานการไดรับการยอมรับ การไดรับรางวัล หรือการไดรับการยกยองวาเปนแบบอยางในการ
ปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ เชน โลรางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เปนตน
ผลการดําเนินงาน
1.

2.
3.
4.

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน)
การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ๘๐
มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงคของการดําเนินการ
ของหนวยศึกษาอบรมและหรือตามจุดเนนและจุดเดนของหนวย
ศึกษาอบรม
ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ

เอกสารหมายเลข 1
หนังสือแตงตั้งคณะทํางานจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2
หนังสือขออนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 3
แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 4
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติ
ราชการ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 5
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 6
หนังสือมอบหมายหนาที่รับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบงชี้ในการประเมิน
คุณภาพภายใน
เอกสารหมายเลข 8
คานิยมหลักของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 9
พันธกิจ ปรัชญาองคกร ปณิธาน
วิสัยทัศน
เอกสารหมายเลข 10
นิยาม ความหมายของอัตลักษณ
เอกสารหมายเลข 11
รายงานการประชุมฝายปกครองและ
การฝก
เอกสารหมายเลข 12
รายงานการประชุมกองบังคับการ
เอกสารหมายเลข 13
แผนพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณ
ของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 14
โครงการฝกตามแผนพัฒนาผูศึกษา
อบรมตามอัตลักษณของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 15
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ประจําป
พ.ศ.2560 (หลักสูตรการปองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม)
เอกสารหมายเลข 16
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ประจําป พ.ศ.
2560 (หลักสูตรการสืบสวน)
เอกสารหมายเลข 17
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ประจําป พ.ศ.2560
(หลักสูตรผูชวยงานสอบสวน)
เอกสารหมายเลข 18
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ประจําป
พ.ศ.2560 (หลักสูตรการจราจร)
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ขอที่

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
4 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 4 ขอ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ครูฝกไดรับการพัฒนาดานการฝกอยางทั่วถึง

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 19
การฝกอบรมเพื่อพัฒนาขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวน ประจําป พ.ศ.2560
(หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล)
เอกสารหมายเลข 20
การฝกอบรมหลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 21
การฝกอบรมหลักสูตรนักเรียน
นายสิบตํารวจ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 22
การฝกอบรมหลักสูตรขาราชการ
ตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ
53 ปขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและ
เลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญา
บัตรถึงยศ ร.ต.อ. ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
เอกสารหมายเลข 23
หนังสือรับรองการไดรับประโยชน
จากอัตลักษณ
เอกสารหมายเลข 24
หนังสือขอบคุณ
เอกสารหมายเลข 25
ผลงานดีเดนไดรับการยกยอง
คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 14 เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.พงษสิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.วุฒิเลิศ เมืองหนู ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.เดนชัย แกวเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุน ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อใหหนวยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะทอนความโดดเดน ความชํานาญ ความเชี่ยวชาญ ตามพันธกิจ
วัตถุประสงคและบริบทของหนวยศึกษาอบรม
เอกลักษณ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเนนและจุดเดนที่สะทอนใหเห็นเปนลักษณะโดดเดนเปนหนึ่งของ
หนวยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจาณา
๑. มีการดําเนินการ
1.1 กําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได (0.33 คะแนน)
1.2 นิยามความหมายเอกลักษณของหนวยศึกษาอบรม (0.33 คะแนน)
1.3 มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณของหนวยศึกษาอบรมอยางชัดเจน (0.34 คะแนน)
๒. มีการดําเนินการ
2.1 มีการกําหนดตัวบงชี้ในการวัดเอกลักษณ (0.5 คะแนน)
2.2 มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณที่เหมาะสม (0.5 คะแนน)
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
๔. มีกระบวนการสรางการมีสวนรวมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ
๕. มีการดําเนินการ
5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ (0.5 คะแนน)
5.2 มีการนําผลการประเมินเอกลักษณไปใชปรับปรุงพัฒนา (0.5 คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกลักษณหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงการกําหนดเอกลักษณจุดเนน และจุดเดนของหนวยศึกษาอบรม
นิยามความหมาย และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณอยางชัดเจน
2. เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบงชี้ และระดับความสําเร็จของเอกลักษณที่เหมาะสม
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3. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณสูการปฏิบัติที่ชัดเจนและตอเนื่อง
4. เอกสารหลักฐานมีการสรางระบบการมีสวนรวมของผูศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อน
เอกลักษณสูการปฏิบัติอยางสมบูรณ
5. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการดําเนินการ
๑.๑ กําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได
(๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ นิ ยามความหมายเอกลัก ษณของหน วยศึก ษาอบรม (๐.๓๓
คะแนน)
๑.๓ มี เหตุผลในการกํ าหนดเอกลักษณ ของหน วยศึกษาอบรมอยาง
ชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 ได รวมกัน กําหนดเอกลักษณว า “เชี่ ยวชาญดาน
การฝ กยุ ทธวิธี ” ซึ่ งไดใหคํานิ ยามเอกลักษณ ไว วา “ศูน ยฝ กอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8 มีความชํานาญ สันทัดจัดเจนในยุทธวิธีตํารวจ”
จากผลการดําเนินงานของ ศฝร.ภ.8 ที่ผานมา เปนที่ประจักษชัดแลว
วา ศฝร.ภ.8 เปนหนวยฝกอบรมที่มีความเชี่ ยวชาญในดานการฝ ก
ยุทธวิธีตํารวจหลักสูตรตางๆ ทั้งจากไดรับมอบหมายจาก ตร. และ
การขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มีการดําเนินการ
๒.๑ มีการกําหนดตัวบงชี้ในการวัดเอกลักษณ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 มีการฝกอบรมโครงการต าง ๆ ใหกับหนว ยงาน
ภาครัฐและเอกชน (เอกสารหมายเลข ๒) เชน
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติของเจาหนาที่ตํารวจ
ในสังกัดตํารวจภูธรภาค 8
๒. การใชอาวุธควบคุมฝูงชนแกชุดปฏิบัติการพิเศษเรือนจํา
๓. โครงการสงเสริมเยาวชนลูกเสือมีระเบียบวินัยในสังคม
๔. โครงการตนกลา

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
วิสัยทัศน ปรัชญา ปณิธาน ของ
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๑.๒
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
เอกลักษณของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๑.๓
นิยามและเหตุผลของเอกลักษณ

เอกสารหมายเลข ๒
รายงานผลการปฏิบัติงานฝกอบรม
โครงการตาง ๆ
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ขอที่
ผลการดําเนินงาน
3 มี ก ระบวนการและกลไกขั บ เคลื่ อ นสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและ
ตอเนื่อง
ศฝร.ภ.8 มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนในการ
ดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นเอกลั ก ษณ ไ ปสู ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน มี ก าร
มอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินการ
4 มีกระบวนการสรางการมีสวนรวม
บุ ค ลากรใน ศฝร.ภ.8 มี ส ว นร ว มในการจั ด การฝ ก อบรม
หลักสูตรตางๆ ในทุกระดับ

5

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓
คําสั่งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบ

เอกสารหมายเลข ๔.1
คําสั่งตั้งกองอํานวยการฝกอบรม
หลักสูตรตางๆ
เอกสารหมายเลข 4.2
คําสั่งมอบหมายหนาที่คณะ
ผูรับผิดชอบประจําหลักสูตรตางๆ
เอกสารหมายเลข 4.3
รายงานการประชุมการขับเคลื่อน
เอกลักษณสูการปฏิบัติ
มีการดําเนินการ
เอกสารหมายเลข ๕.1
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ (๐.๕ คะแนน)
เอกสารการวิเคราะหและประเมินผล
๕.๒ มีการนําผลการประเมินเอกลักษณไปใชปรับปรุงพัฒนา เอกสารหมายเลข 5.2
(๐.๕ คะแนน)
รายงานผลการประเมินและการนําผล
มีการวิเคราะหและประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
การประเมินไปใชในการปรับปรุง
พรอมทั้งนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในป
พัฒนา
ถัดไป

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 5 ขอ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ
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ตัวบงชี้ที่ 15 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
พ.ต.อ.ประสิทธิ์ศักดิ์ ศรีสุข รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตนกุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผูจัดเก็บขอมูลตัวบงชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ อาจารย (สบ 3)ฯ
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท สุรกุล รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว(สบ 1)ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.ชูชาติ ใหมกุณะ
อาจารย (สบ 1)ฯ
ด.ต.สมควร จําปาบุญ
ผบ.หมู (รักษาการณ)ฯ

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค :
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของหนวยศึกษาอบรมในการแนะนํา ปองกันหรือการแกปญหาสังคมในดานตาง
ๆ ไดแก สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อเปนตนแบบใหแกหนวยงานอื่นได
การชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการดานการชี้นําปองกัน หรือ
แกปญหาสังคม เพื่อใหชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองไดในการแกปญหาสังคม โดยผูมี
สวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
การยกยอง หมายถึง การไดรับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่ชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคม
หนวยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หนวยงานตั้งแตระดับจังหวัดขึ้นไป
หนวยงานหรือองคกร ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หนวยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเทาขึ้นไป
หรือองคการมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
๑. 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)
๒. การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
๔. ไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหงชาติ
๕. ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ หนวยงานยกยอง ระดับกองบังคับการตองไมใชกองบังคับการตนสังกัดและตองเปนกองบังคับการ
ที่ไดประโยชนจากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง
เกณฑการใหคะแนน
ใชคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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ขอมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการ/กิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมไดดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคม
ในดานตาง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหนวยศึกษาอบรมที่ไดดําเนินงาน โดยมีบทบาทใน
การชี้นํา ปองกันหรือแกปญหาสังคมในดานตาง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะตองมีจํานวนผูเขารวมโครงการจริง ผลการประเมินความรู
ความเขาใจ และผลการประเมินการนําความรูไปใชพรอมแบบประเมิน
4. เอกสารหลักฐานขอมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ
5. เอกสารหลักฐานขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
6. เอกสารหลักฐานขอมูลที่แสดงถึงการไดรับการยกยองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
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ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(๐.๒๕ คะแนน)
2 การดําเนินงานบรรลุเปาหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ๘๐
๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชนและสรางคุณคาตอสังคม
4 ไดรับการยกยองระดับภูมิภาค

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
5 ขอ

ขอเสนอแนะ
ควรเพิ่มพื้นที่บริการ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได 4 ขอ

คะแนน
4 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
โครงการการตอตานการใชสารเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
เอกสารหมายเลข 2
รายงานผลโครงการ
เอกสารหมายเลข 3
ภาพถายกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 4
สรุปผลการประเมินพรอมแบบ
ประเมิน
เอกสารหมายเลข 5
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 6
หนังสือยกยองชมเชย

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ
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สวนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษา ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2560 ของศู นย ฝ กอบรมตํ ารวจภู ธรภาค 8
ทั้ง 3 กลุมตัวบงชี้ คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ และกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุมตัว
บงชี้
ตัวบงชี้
พื้นฐาน

มาตรฐาน
ดาน
ตาม
กฎกระทรวง
ผลการจัด
คุณภาพ
การศึกษา
ผูศกึ ษา
และการ
อบรม
จัดการเรียน
การสอนที่
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ

ตัวบงชี้

1. ผูผานการทดสอบตาม
เกณฑมาตรฐานวิชาการ
2. ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตน
สังกัดและผูที่เกี่ยวของ
3. ผลการจัดการศึกษา
อบรมที่เนนผูศึกษาอบรม
เปนสําคัญ
งานวิจัย
4. จํานวนงานวิจัยและหรือ
และ
นวัตกรรมและหรือ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
5. จํานวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐที่นําไปใช
ประโยชนทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ
การบริ การ 6. ผลของการดําเนิน
วิชาการแก โครงการบริการทางวิชาการ
สังคม
และวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตองการ พัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได

7

5.00

ผลคูณที่ได(คา
น้ําหนัก X
คะแนนที่ได)
35

7

4.90

34.3

7

5.00

35

7

5.00

35

7

5.00

35

7

5.00

35
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กลุมตัว
บงชี้
ตัวบงชี้
พื้นฐาน

ตัวบงชี้
อัตลักษณ/
เอกลักษณ

ตัวบงชี้
มาตรการ
สงเสริม

มาตรฐาน
ดาน
ตาม
กฎกระทรวง
การบริหาร การทํานุ
จัดการศึกษา บํารุงศิลปะ
และ
วัฒนธรรม
การบริการ
และพัฒนา
หนวยศึกษา
อบรม

ตัวบงชี้
7. การสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม

8. ครู/อาจารย และครูฝก
ไดรับการเพิ่มพูนความรู/
ประสบการณ
9. ผลการพั ฒ นาบุ ค ลากร
ของหนวยศึกษาอบรม
10. การบริหารความเสี่ยง
11. หองสมุด อุปกรณ
การศึกษา และ
สภาพแวดลอมการเรียนรู
การประกัน การพัฒนา 12. ระบบและกลไกการ
คุณภาพ
และ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
ประกัน
ภายใน
คุณภาพ
ภายใน
รวมคาน้ําหนัก
ผลการจัด
อัตลักษณ/ 13. ความสําเร็จของการ
การศึกษา
เอกลักษณ พัฒนาผูศึกษาอบรมตาม
และการ
อัตลักษณที่หนวยศึกษา
จัดการเรียน
อบรมกําหนด
การสอนที่
14. เอกลักษณหนวยศึกษา
เนนผูเรียน
อบรม
เปนสําคัญ
รวมน้ําหนัก
ผลการจัด
มาตรการ 15. ความสําเร็จของ
การศึกษา
สงเสริม
โครงการหรือกิจกรรมที่
และการ
หนวยศึกษาอบรมชี้นํา
จัดการเรียน
ปองกันหรือแกปญหาของ
การสอนที่
สังคม
เนนผูเรียน
เปนสําคัญ
รวมน้ําหนัก
รวมน้ําหนักทั้ง 20 ตัวบงชี้

น้ําหนัก
(วตร.)

คะแนน
ที่ได

7

5.00

ผลคูณที่ได(คา
น้ําหนัก X
คะแนนทีไ่ ด)
35

7

5.00

35

7

4.89

34.23

7
7

5.00
4.66

35
32.62

8

5.00

40

85
5

4.95
4.00

421.15
20

5

5.00

25

10
5

4.50
4.00

45
20

5
100

4.00
4.86

20
486.15
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จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขางตน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ไดผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนประเมินแตละกลุมตัวบงชี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
คะแนนเฉลี่ย 4.95 อยูในระดับดีมาก
(ผลคูณที่ได หารดวย 85)
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับดี
(ผลคูณที่ได หารดวย 10)
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยูในระดับดี
(ผลคูณที่ได หารดวย 5)
2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย 4.86 อยูในระดับดีมาก
(ผลรวมของผลคูณที่ไดทั้ง 3 กลุม หารดวย 100)
ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จึงไดวิเคราะห จุดเดน จุดที่ควรพัฒนาและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูการ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนไดจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มีรายละเอียด ดังนี้
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ดานงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานงานวิจัยและนวัตกรรมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
1. ควรเพิ่มการ แสวงหาทุนวิจัย ขอสนับสนุนวิจัย งบประมาณที่ ปงบประมาณ
กอจ.ศฝร.ภ.8
แสวงหาทุนวิจัย จากภายนอก
ไดรับจัดสรร 2561
จากภายนอก

2. ควรมีการ
ดําเนินการจด
สิทธิบัตรผลงาน
นวัตกรรม

การดําเนินการ
ของจดสิทธิบัตร
ผลงานนวัตกรรม

ขอจดสิทธิบัตร

สิทธิบัตร

ปงบประมาณ
2561

ฝปค.ศฝร.ภ.8
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ดานการบริการวิชาการแกสังคม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริการวิชาการแกสังคมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรมีการจัดสรร
จัดสรร
ขอตั้ง
งบประมาณที่
ปงบประมาณ
ฝปค.ศฝร.ภ.8
งบประมาณเปน
งบประมาณ งบประมาณ
ไดรับการจัดสรร
2561
การเฉพาะ
ประจําปเปนการ
สําหรับการ
เฉพาะ
ใหบริการชุมชน
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ดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารและพัฒนาหนวยศึกษาอบรมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผูรับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
1. ควรมีการวาง วางแผนการ
จัดทําแผนการ แผนการพัฒนา
ปงบประมาณ
ฝอ.ศฝร.ภ.8
แผนการพัฒนา พัฒนาบุคลากร พัฒนาบุคลากร บุคลากร
2561
บุคลากรทั้งสาย ของหนวย
ของหนวย
วิชาการสาย
สนับสนุน
2. ผลักดันให
พัฒนาบุคลากร จัดบุคลากรเขา จํานวนบุคลากร ปงบประมาณ
ฝอ.ศฝร.ภ.8
บุคลากรสาย
สายงาน
รับการฝกอบรม ที่ไดรับการอบรม
2561
สนับสนุนใหมี
สนับสนุนตาม
การพัฒนา
สมรรถนะ
ศักยภาพตาม
สมรรถนะที่จะ
สงเสริมความ
เชี่ยวชาญ และ
พัฒนางานอยาง
เปนรูปธรรม
3. ควรจัดใหมี การอบรม
จัดสงบุคลากร แผนบริหาร
ปงบประมาณ
ฝอ.ศฝร.ภ.8
การอบรม
บุคลากรใหมี
เขารับการอบรม ความเสี่ยงที่มี
2561
บุคลากรให
ความรูเรื่องการ การบริหารความ ความชัดเจน
ความรูเฉพาะ
บริหารความ
เสี่ยง
เรื่องการบริหาร เสี่ยง
ความเสี่ยง
สามารถนําไป
พัฒนาหนวยงาน
ใหมี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
4. ควรจัดระบบ ระบบการสืบคน ของบประมาณ งบประมาณ
ปงบประมาณ
ฝบศ.ศฝร.ภ.8
การสืบคนขอมูล ขอมูลที่ทันสมัย สนับสนุน
2561
ใหทันสมัย
ปรับปรุงระบบ
เทียบเทา
สืบคนขอมูลทาง
มหาวิทยาลัย
อินเตอรเน็ต
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ดานมาตรการสงเสริม
แผนพัฒนาปรับปรุงดานมาตรการสงเสริมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการประเมิน จากการประเมิน แกไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
ควรเพิ่มพื้นที่
เพิ่มโรงเรียนใน จัดทําโครงการ จํานวนโรงเรียน
ปงบประมาณ
บริการ
การดําเนิน
ขยายพื้นที่
2561
โครงการ
บริการ

ผูรับผิดชอบ

ฝอ.ศฝร.ภ.8
กอจ.ศฝร.ภ.8

ภาคผนวก

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

หนวยนับ

ปงบประมาณ
พ.ศ.2558

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559

ปงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2560 ใชกับตัวบงชี้

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
2
3
3
9
45
96

1
1
3
3
22
9
49
100

1
2
3
3
21
9
50
107

คน
คน

69
87

84
59

86
58

คน
คน
คน
คน
คน

7
43
26
1
-

1
21
-

1
20
-

คน
คน
คน
คน
คน

8
78
1
-

6
52
1

7
50
1
-

คน

231

136

251
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รายการขอมูล

หนวยนับ
คน

ปงบประมาณ
พ.ศ.2558
696

ปงบประมาณ
พ.ศ.2559
571

5.2 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ (นสต.)
5.3 หลักสูตรสารวัตร รุน 151
5.4 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
6. ผูสําเร็จการศึกษาอบรม
6.1 หลักสูตรการฝกอบรม
ขาราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหนงและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเปนชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
6.2 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ (นสต.)
5.3 หลักสูตรสารวัตร รุน 151
5.4 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
7. งบประมาณการศึกษาอบรม
7.1 งบประมาณจาก ตร.
7.1.1 หลักสูตรการ
ฝกอบรมขาราชการตํารวจชั้น
ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้น
ไป เพื่อเลื่อนตําแหนงและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเปนชั้นสัญญา
บัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.”
7.1.2 หลักสูตร
นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.)
7.1.3 หลักสูตรสารวัตร
รุน 151
7.1.4 หลักสูตรชัยยะ
ขั้นพื้นฐาน
7.2 จากแหลงอื่น

คน
คน

212
121

120

120

คน

231

136

251

คน

696

571

296

คน
คน

212
121

120

120

บาท

3,784,050

2,132,750

3,399,600

บาท
บาท

50,684,900 42,548,825 14,765,550
(2 รุน)
3,885,562
-

บาท

1,931,340

1,948,500

-

-

บาท

-

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล
พล.ต.ต.
( ภรศักดิ์ นวนหนู )
ผบก.ศฝร.ภ.8
8 ม.ค.2561

ปงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2560 ใชกับตัวบงชี้
296

ผนวก ข
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คําสั่ง ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ที่ 97/๒๕60
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจําป ๒๕60

………………………………………

ด ว ยพระราชบั ญญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก ไ ขเพิ่ มเติ ม พ.ศ.๒๕๔๕ มาตรา ๔๘
กํ าหนดให ห น ว ยงานต น สั งกั ด และสถานศึ กษาจั ด ให มีร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ กษา และมาตรา ๔๙
กําหนดใหมีการประกันคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาทุกแหงอยางนอยหนึ่งครั้งในทุกหาป โดยสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาอันเปนองคการมหาชน และใหมีการประเมินคุณภาพภายในจากสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติปละครั้ง
สํ า นั ก งานตํ า รวจแห ง ชาติ ได จั ด ทํ า คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ๒๕60 ให
สถานศึกษาใชเ ป น แนวทางปฏิ บั ติ ดั งนั้ น เพื่ อให ร ะบบการประกั น คุณภาพภายในสถานศึกษาของศู น ย ฝกอบรม
ตํารวจภูธ รภาค ๘ ดํ าเนิ น การอย างต อเนื่ องอยางมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ มี ความพร อมที่ จะรั บการประเมิน คุ ณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาจึงแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดังนี้
๑. ผูบังคับการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนประธาน
กรรมการ
๒. รองผูบังคับการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนรองประธาน
กรรมการ
๓. ผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนกรรมการ
๔. ผูกํากับการ ฝายปกครองและการฝก ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนกรรมการ
๕. รองผูกํากับการ ฝายอํานวยการ ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
เปนกรรมการ
๖. รองผูกํากับการ ฝายปกครองและการฝก ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เปนกรรมการ
๗. ผูบังคับกองรอย (สบ ๒) ฝายปกครองและการฝกฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๘. อาจารย (สบ ๑-๓)กลุมงานอาจารยฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๙. สารวัตร ฝายอํานวยการฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๐. สารวัตร ฝายบริการการศึกษาฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๑. รองสารวัตร ฝายบริการการศึกษาฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๒. รองสารวัตร ฝายอํานวยการฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
๑๓. รองสารวัตร ฝายปกครองและการฝกฯ ทุกนาย
เปนกรรมการ
14. ผูกํากับการ ฝายบริการการศึกษาฯ
เปนกรรมการ
และเลขานุการ
15. รองผูกํากับการ ฝายบริการการศึกษาฯ
เปนกรรมการและ
ผูชวยเลขานุการ
/มีหนาที่ ...
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-๒มี หน า ที่ วางแผน กํ าหนดนโยบาย กลไก แนวทางการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ รวมทั้งวิธีการถายทอดองคความรูในระบบการประกันคุณภาพ
การศึ กษา ให แก ขาราชการตํ ารวจในหน ว ย โดยให ส อดคล องกั บ ประกาศสํานั กงานตํ ารวจแหงชาติ ลงวัน ที่ 30
พฤษภาคม 2556 เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแหงชาติ และ
คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหนวยฝกอบรม สํานักงานตํารวจแหงชาติ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.๒๕60
พลตํารวจตรี

( ภรศักดิ์ นวนหนู )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ผนวก ค
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คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR
1. พลตํารวจตรี ภรศักดิ์
2. พันตํารวจเอก ประสิทธิ์ศักดิ์
3. พันตํารวจเอก เอกกมนต
4. พันตํารวจเอก ชาญยุทธ
5. พันตํารวจโท พิศ
6. พันตํารวจโทหญิง เกษรา
7. รอยตํารวจเอกหญิง ลักษณา
8. รอยตํารวจโท ศรีเทพ
9. รอยตํารวจโท สนิท
10.ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ

นวนหนู
ศรีสุข
พรชูเกียรติ
เรืองดิษฐ
ยิ้มเยื้อน
คําเล็ก
มุขเงิน
มะรื่น
สังขเรียง
เกลี้ยงเกลา

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

ผนวก ง

85
สภาพทางกายภาพของศูนยฝกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
อาคารกองบังคับการ สํานักงานผูบังคับการ รองผูบ ังคับการ
ฝายอํานวยการ ฝายบริการการศึกษา และกลุมงานอาจารย

อาคารฝายปกครองและการฝก และอาคารกองรอย

86
หองประชุม ศฝร.ภ.8

หองเรียน ศฝร.ภ.8

87
หองสมุด

ลานฝกเอนกประสงค

โรงฝกยุทธวิธี

สนามฝกยิงปนพก

ศูนยการเรียนรู

88

สถานพยาบาล

โรงอาหาร

รานคาสวัสดิการขาราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8

อาคารบานพัก

