รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําปี ๒๕61

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ก

คํานํา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.๒๕๔๕ มี ส าระบั ญ ญั ติ
ที่กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ จัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตและ
พัฒ นาบุค คลเป็น ข้า ราชการตํา รวจ ในการจัดการศึกษาอบรมได้คํานึงถึงคุณภาพผู้ศึกษาอบรมโดยการประกัน
คุณภาพการศึกษาขับ เคลื่อนโดย การตั้งคณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึกษา ร่ว มกั น วางแผน ขับ เคลื่อ น
ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่
ละตัวบ่งชี้ มีการถ่ายทอดและให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการดําเนินการทุกกระบวนการ
เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นว่าจะผลิตตํารวจ
ให้เป็นตํารวจมืออาชีพได้
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ
ภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕61 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
ศูนย์ฝึกอบรม
รายงานฉบับ นี้ สํา เร็จ ลุ ล่ว งได้จ ากความร่ว มแรงร่ว มใจของบุคลากรทุกฝ่า ยของศูน ย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ ส่งผลให้ผลผลิตของ
ศูนย์ฝึกอบรมได้มาตรฐานเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีอัตลักษณ์ตามที่กําหนด

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
พฤศจิกายน ๒๕61
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๑. บทสรุปสําหรับผู้บริหาร
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย่อ)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และ
พัฒนาข้ าราชการตํ ารวจชั้ นประทวน เพื่ อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการปฏิบัติ งาน ๕ สายงาน ได้แก่ สายงานป้องกั น
ปราบปรามอาชญากรรม งานสืบสวน ผู้ช่วยงานสอบสวน งานจราจร และงานธุร การกํา ลังพล นอกจากนั้น ยัง
ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เช่น ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนเลื่อนชั้นเป็นชั้นสัญญาบัตร การ
ฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ ๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อน
ยศแบบเลื่ อนไหลเป็ น ชั้น สั ญ ญาบั ต รถึ ง ยศ ร.ต.อ. หลัก สู ต รชั ย ยะขั้ น พื้น ฐาน และหลัก สู ต รอื่ น ๆ ตามที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายทั้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดต่อและประสานความร่วมมือกับ
สถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในวิชาชีพตํารวจ สามารถนําไปปฏิบัติงานในหน้าที่ให้เป็น
ที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และที่สําคัญที่สุดคือประชาชนและประเทศชาติ ในการดําเนินงานของ
หน่วยนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ได้นํา
1. นโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พลตํารวจตรี
( สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ )
รักษาราชการแทน ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
๖ พฤศจิกายน ๒๕61

๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

สถานที่ตั้ง ๑๐๑ หมู่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.3

ปีที่ให้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

๑.4

ประวัตกิ ารก่อตั้ง

ปี ๒๕๒๗ จากการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กรมตํารวจเดิม) มีวัตถุประสงค์ต้องการขยายอัตรากําลังพล
เพิ่มขึ้นในห้วง พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน จึงได้จัดตั้งกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ได้เปิดทําการฝึกอบรมรุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ สมัยนั้นมีจํานวนนักเรียนพลตํารวจ จํานวน ๘๘ นาย มี ๑ กองร้อย ได้เปิดทําการฝึกอบรม
นักเรียนพลตํารวจจนถึงรุ่นที่ ๒๓
ปี ๒๕๔๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้โอนกองกํากับ
การโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงต่อตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงใช้ชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ แต่สถานที่ตั้งยังคงอยู่ที่เดิม
ปี ๒๕๕๒ ได้มีกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอื่นในสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดตั้งส่วนราชการในสังกัดจึงได้มีการยกระดับฐานะศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็น
ระดับกองบังคับการ แต่ชื่อและที่ตั้งยังคงเดิม
๑.5

ปรัชญาองค์กร (Organization philosophy)
“เน้นคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธ”ี

1.6

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี มุ่งสู่
ความเป็นสากล”
๑.7

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาตํารวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

1.8

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสําเร็จและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๘ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและประชาชน
๓. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจและการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตํารวจเพื่อก้าวสู่ ความเป็นสากล
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๑.9

พันธกิจ (Mission)
๑. สร้างและพัฒนาข้าราชการตํารวจให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการและการฝึกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปี่ยมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัตงิ านเพื่อเป็นนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเข้าอาคาร (CQB) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุก
หลักสูตร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสู่สังคม
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค ๘
1.10 อัตลักษณ์ (Identity)
เชี่ยวชาญการฝึก
1.11 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เชี่ยวชาญด้านการฝึกยุทธวิธี
1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
1) หลักสูต รนักเรีย นนายสิบ ตํา รวจ (นสต.) ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (อบรมระหว่า งวันที่ 1
ก.พ.2560 – 31 ม.ค.2561) จํานวน 296 คน
2) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.” ประจําปี 2561 (อบรมระหว่างวันที่ 4 ธ.ค.2560 – 23
ก.พ.2561) จํานวน 286 คน
3) หลักสูตรนักเรีย นนายสิบ ตํา รวจ (นสต.) ประจํา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (อบรมระหว่างวัน ที่ 1
เม.ย.2561 – 30 ก.ย.2562) จํานวน 246 คน
1.13

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

198
9
23
35
131

คน
คน
คน
คน
คน

ประกอบด้วย
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๑.๑4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑4.๑ งบประมาณ ที่ใช้ในการดําเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
271,183,559.50 บาท โดยแบ่งเป็น
๑) เงินเดือน
จํานวน 89,109,601.14 บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน 26,470,547.34 บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน 5,164,495.00 บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝึก
จํานวน 5,534,855.63 บาท
๕) ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน 3,002,577.28 บาท
6) งบปฏิรูป
จํานวน 48,001,800.00 บาท
7) งบซ่อมแซม
จํานวน 4,454,000.00 บาท
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวน 23,097,609.43 บาท
๑.๑4.๒ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จํานวน 66,348,073.68 บาท
๑.๑4.๓ สถานที่ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค์ โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑5 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กรศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ า ยอํ า นวยการ มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานธุ ร การ งานสารบรรณ
งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและ
งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานคดีและวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุทธศาสตร์ งานการเงินและ
งานบั ญ ชี งานงบประมาณ งานส่ ง กํ า ลั ง บํ า รุ ง งานสวั ส ดิ ก าร งานช่ ว ยอํ า นวยการและงานเลขานุ ก าร
งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร งานประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร งานศึ ก ษาอบรม
งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูลสถานภาพกําลังพลของข้าราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบ
ข้อมูลดังกล่าวกับ ฐานข้อมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนิน การเพื่อให้ข้อมูล สถานภาพ
กําลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน งานการพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว จัดหาเก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ เก็บ รักษา จัดซ่อม
เครื่องมือและเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย การรักษาการณ์ รักษา
ความปลอดภัย จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกอบรม จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสําหรับ
ข้ า ราชการตํ า รวจ จั ด ซื้ อ จั ด หา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร งานโภชนาการ งานเก็ บ ควบคุ ม
บํารุงรักษา และจําหน่ายอุปกรณ์ประกอบอาหาร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
๒) ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา และฝึกอบรม
งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายบริการการศึกษา
จัดการสอนและฝึกอบรม จัดพิมพ์เอกสารคําสอนและตํารา รวมทั้งแจกจ่ายและเก็บรักษา งานวางแผนและ
กําหนดโครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ห้องสมุดให้มีความทันสมัยใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานจัดหาทรัพยากรห้องสมุด งานวิเคราะห์เลขหมู่และ
จัดทําบัตรรายการ งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ งานบริการหนังสือและ ช่วยค้นคว้า งานวารสารและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์ งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม ดําเนินการด้านการ
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ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษา โดยจั ด ให้ มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพภายใน การควบคุ ม การประเมิ น ผล และ
การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงาน
ประจําปี เสนอตํารวจภูธรภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแล
นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและ งานสารบรรณ
รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายปกครองและการฝึก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ควบคุม ดูแลนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในด้าน
ความประพฤติให้อยู่ในระเบียบ วินัย คําสั่ง และข้อบังคับต่าง ๆ ของศูนย์ฝึกอบรม ทําการฝึกหัดนักเรียนนายสิบตํารวจ
และผู้เ ข้า รับ การฝึกอบรมหลักสูต รต่า ง ๆ ให้เ ข้า รับ การฝึกหัด และฝึกซ้อมกีฬา ส่งเสริม ควบคุม ดูแลการอบรม
ทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ
ทางด้านจิตใจ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันให้นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผล อยู่เสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือ
สิ่งของหลวงต่างๆ ดําเนินการวางแผนและฝึกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กําหนดไว้หรือตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจน
การดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝึกอบรม ให้การศึกษาอบรมและพัฒ นาวิชาการด้า นวิช าพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว งานดําเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่างๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้
ป้องกันตัวที่กําหนดไว้ในหลักสูตร งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตํารวจ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
๔. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนา
การศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการจัดทํา
แผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนาการศึกษา ดําเนินการ
เกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตําราหรือเอกสารประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตร จัดทําข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบ
สมรรถภาพร่างกาย จิตใจข้าราชการตํารวจ งานบริหาร เป็นกรรมการประจําภาควิชา การติดต่อประสานงาน
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร ศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายปกครองและการฝึก

กลุ่มงานอาจารย์

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานการศึกษาและฝึกอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผู้อบรม

งานสอน

งานบริหารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื่อการสอน

งานวิจยั และพัฒนาการศึกษา

งานยุทธศาสตร์และแผน

งานเทคโนโลยีและห้องสมุด

งานอาจารย์พิเศษ

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งง

งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ
งานเทคโนโลยีและสื่อสาร
งานรักษาการณ์
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๑.๑6 โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้กํากับดูแล บังคับบัญชาและเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
มีรองผู้บังคับการ ๒ คน มีผู้กํากับการ ๓ คน คือ ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ, ผู้กํากับการฝ่ายบริการการศึกษา
และผู้กํากับการฝ่ายปกครองและการฝึก มีรองผู้กํากับการ ๓ คน คือ รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ, รองผู้กํากับ
การฝ่ายบริการการศึกษา และรองผู้กํากับการฝ่ายปกครองและการฝึก มีสารวัตร ๙ คน และมีอาจารย์ 23 คน
โครงสร้างการบริหารศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘
นว.ผบก.

กลุ่มงานอาจารย์

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.ร้อย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ มีแผนการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย โดยมีการกําหนดโครงสร้าง
การดําเนินการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบมาตรฐาน และแต่งตั้งกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตัว บ่งชี้ มีการกํา หนดบทบาทหน้า ที่ ระเบียบขั้นตอนคู่มือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ป ระเมินภายในหน่ว ย
เพื่อทําหน้าที่ประเมินผลการดําเนินงานของหน่วย และนําผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง
นําเอาข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนาปรับปรุง จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก ตร.
และภายนอกจาก สมศ. มาพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ซึ่งถือเป็นภารกิจ
ที่ต้องกระทําอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1.18 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ตัวบ่งชี้
3. ผลการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
สําคัญ

ผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
1. มีการสรุปข้อมูลพื้นฐานของผู้ศกึ ษาอบรมด้านอายุ
คุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ซึ่งทําให้ครูผู้สอน
สามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
2. สรุปผลการนําแผนไปใช้จัดกิจกรรมให้บรรลุผลการ
เรียนรู้ในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใน
รุ่นต่อไปให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. จํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
1. มีการเผยแพร่งานวิจัยทางเว็บไซด์
สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 2. มีหนังสือตอบรับการรับรองการใช้ประโยชน์จาก
งานวิจัยที่ชัดเจน
6. ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและ 1. มีโครงการบริการทางวิชาการที่สอดคล้องกัน
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง 2. มีผลการประเมินทุกโครงการ
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
10. การบริหารความเสี่ยง
มีแผนพัฒนาการบริหารความเสี่ยงที่มีรายละเอียด
ชัดเจน
11. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อม
1. มีการประเมินออนไลน์ผู้ใช้บริการห้องสมุด
การเรียนรู้
2. มีการสรุปผลการประเมินภาพรวม
13. ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตาม
มีโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาของหน่วย
อัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกําหนด
14. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
มีโครงการประชุมสัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา
ทําให้ข้าราชการมีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดทําตัวบ่งชี้
15. ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วย
มีแผน/โครงการ ที่มีเป้าหมายชัดเจน
ศึกษาอบรมชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง สุภาพร แก้วชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
จ.ส.ต.หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.ท.หญิง วศินีย์ ชุมคง
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความสําคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้ศึกษาอบรมมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด
วิธีคํานวณ
จํานวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
จํานวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทัง้ หมดตามหลักสูตร

x

100

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้สําเร็จการศึกษาอบรมและมีกลไก
ในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและความ
ต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนการบริหาร
หลักสูตรหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตร แถลงหลักสูตร
3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียน
การสอน สนับสนุนและการให้คําแนะนําผูส้ ําเร็จการศึกษาอบรม
4. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2561 ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการจัดหลักสูตรที่มีระยะเวลา
การฝึกอบรมตั้งแต่ 8 สัปดาห์ขึ้นไป จํานวน 2 หลักสูตร ดังมี
รายละเอียด ต่อไปนี้
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 จํานวน 296 คน ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
จํานวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ
5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 1)

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข 1
รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตร นสต.

2. หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 เอกสารหมายเลข 2
ขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ รายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับ
ร.ต.อ. “กดต.” ประจําปี 2561 จํานวน 286 คน ผ่านการทดสอบตาม หลักสูตร กดต.
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ จํานวน 286 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ เท่ากับ 5 คะแนน (เอกสารหมายเลข 2)
โดยสรุป ศฝร.ภ.8 มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์
ขึ้นไป จํานวน 2 หลักสูตร มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
(การสอบก่อนสอบซ่อม) จํานวน 582 คน จากจํานวนผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด 582 คน คิดเป็นร้อยละ 100
รายละเอียดตามตาราง ดังนี้
หลักสูตร
ผู้เข้าอบรม ผู้สอบผ่าน คะแนน
ประเมิน
1. หลักสูตร นสต.
296
296
5.00
2. หลักสูตร กดต.
286
286
5.00
รวมทั้งสิ้น
582
582
5.00
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

ระดับการประเมิน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ 80

ร้อยละ 100

5.00

ดีมาก

บรรลุ
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ผู้บังคับบัญชาให้ความสนใจที่จะสรรหาครู-อาจารย์ ภายนอก ที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นอาจารย์
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้มากที่สุด และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ เช่น มีการเชิญ
เกษตรจังหวัด ประมง ปศุสัตว์ มาให้ความรู้ในเรื่องอาชีพเสริมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีการเชิญวิทยากรภายนอก
จากหลายๆ หน่วยงานมาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
2. ครูผู้สอนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้ มีการวางแผนการเรียนการสอนกํากับดูแล ติดตามผู้เรียน
ผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การวัดผลประเมินผล
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ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ต.สังคม
สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สนิท
สังข์เรียง รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศรีเทพ
มะรื่น รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ + กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการสํารวจความ
พึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน
นั้น ๆ ตั้งแต่ 3-6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรีย นการสอน ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้มีอํานาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สํา เร็จ
การศึกษาอบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม โดย
แบ่งออกเป็น 4 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ 2 ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
กรณีที่ 3 ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงานของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ 4 ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมในทุกหลักสูตรของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต่ 3 – 6 เดือน โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ
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กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ
1.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (0.33 คะแนน)
1.2 ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน (0.33 คะแนน)
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (0.34 คะแนน)
2. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกนหรือของทาโร
ยามาเน่ ในกรณีที่มีขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
2.1 แบบประเมินของผู้บังคับบัญ ชาหน่ว ยงานต้น สังกัด ต้องได้รับกลับ คืนมาตามตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาไร
ยามาเน่ (0.5 คะแนน)
2.2 แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และ
มอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมิน
ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนํามารวมกันได้ (0.5 คะแนน)
3. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
4. มีการนํา ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผู้บั งคับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด และผู้ที่เ กี่ย วข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ
5. นําข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้
ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์การให้คะแนน
- ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง คะแนน
เต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ย วข้อง
คะแนนเต็ม 5
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
3. เอกสารหลักฐานการนํา ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับ บัญชาหน่ว ยงานต้น สังกัด และผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ
4. เอกสารหลักฐานการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
1. ศฝร.ภ.8 ใช้แบบประเมินออนไลน์ ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฏในคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
ซึ่งมีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน (เอกสารหมายเลข ๑) คือ
๑.1 ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
1.3 ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
๒.ในปีงบประมาณ 2561 ศฝร.ภ.8 มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป จํานวน 2 หลักสูตร โดยระยะเวลาการ
ฝึกอบรม มีรายละเอียด ดังนี้
ที่
หลักสูตร
1 หลักสูตร นสต.
2 หลักสูตร กดต.

ระยะเวลาฝึกอบรม
1 ก.พ.2560 - 31 ม.ค.2561
4 ธ.ค.2560 - 23 ก.พ.2561

ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมซึ่งเก็บข้อมูลภายหลัง
สําเร็จการศึกษาอบรม ๓ - ๖ เดือน (เอกสารหมายเลข 2.1 – 2.4) โดย
การใช้แบบประเมินออนไลน์ ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่
และมอร์แกน และในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้ใช้สูตรของทา
โร ยามาเน่รายละเอียดปรากฏในตาราง ดังนี้
ที่

หลักสูตร จํานวน
ผู้สําเร็จ

1 หลักสูตร
นสต.
2 หลักสูตร
กดต.

ขนาด
แบบสอบถาม
กลุ่ม
ตอบกลับ
ตัวอย่าง ผู้บังคับ
ผู้เกี่ยว
บัญชา
ข้อง
ผู้รับ
บริการ

เพื่อน
ร่วมงาน

ผู้ใต้
บังคับ
บัญชา

296

168

169

75

93

-

286

165

165

171

180

175

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
แบบประเมินออนไลน์
ประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

เอกสารหมายเลข 2.1
หนังสือขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามติดตามผลผู้สําเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 2.2
หนังสือขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามติดตามผลผู้สําเร็จ
การฝึกอบรมหลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 2.3
หนังสือตอบกลับจากต้นสังกัด
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
หลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 2.4
หนังสือตอบกลับจากต้นสังกัด
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
หลักสูตร กดต.
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
3. หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว
ศฝร.ภ.8 ได้ทําการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3.2) พร้อมสรุปผลแบบประเมิน ดังนี้

หลักสูตร

เอกสารหมายเลข 3.2
ผลการประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร กดต.

สรุปผลการติดตามความพึงพอใจฯ
(ค่าเฉลี่ย)
ผู้บังคับ
ผู้เกี่ยวข้อง
บัญชา
เพื่อน
ร่วมงาน

ผู้รับบริการ

ผู้ใต้บังคับ
บัญชา

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3.1
ผลการประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร นสต.

ค่าเฉลี่ย

หลักสูตร นสต. 4.16
4.54
4.52
4.41
4.48 4.45
หลักสูตร กดต. 4.45
4.52
4.34
๔. เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้นําผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอให้
ผบก.ศฝร.ภ.8 รับทราบ และสั่งการดําเนินการต่อไป (เอกสารหมายเลข 4.1 –
4.2)

เอกสารหมายเลข 4.1
หนังสือถึง ผบก.ศฝร.ภ.8
นําเสนอสรุปผลแบบประเมิน
หลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 4.2
หนังสือถึง ผบก.ศฝร.ภ.8
นําเสนอสรุปผลแบบประเมิน
หลักสูตร กดต.
๕.แจ้งผลการประเมิน ความพึง พอใจของผู้บั งคับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้ น เอกสารหมายเลข 5.1
สังกัด และผู้ ที่เกี่ยวข้องให้แก่ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารหมายเลข หนังสือแจ้งผลการประเมิ น
5.1-5.2) เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
หลักสูต ร นสต.
(เอกสารหมายเลข 5.3)
เอกสารหมายเลข 5.2
หนังสือแจ้งผลการประเมิ น
หลักสูต ร กดต.
เอกสารหมายเลข 5.3
แผนการสอน
เอกสารหมายเลข 5.4
บันทึกการสอน
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

5.00

5.00

5.00

บรรลุ

>4.00

4.43

4.43

บรรลุ

4.72

บรรลุ

รวมคะแนนเฉลี่ย
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง

1. ศฝร.ภ.8 ใช้แบบประเมินออนไลน์ในการประเมินติดตามผลผู้สําเร็จการฝึกอบรมทั้ง 2 หลักสูตร คือ
หลักสูตร นสต. และหลักสูตร กดต.
2. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องให้ความสําคัญกับการประเมินติดตามผลผู้สําเร็จการฝึกอบรม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.อาวุธ ชูจิต
อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ฯ
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4)กลุ่มงานอาจารย์ฯ ร.ต.อ.ธวัช
ชมเทศ อจ.(สบ 2) กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ร.ต.อ.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ร.ต.อ.ราเชนทร์ เกตุแก้ว อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ร.ต.อ.หญิง ธนิยา สุพัฒน์ อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ร.ต.ท.หญิง นรารัตน์ สุทธิช่วย อจ.(สบ 1) กลุ่มงานอาจารย์ฯ

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความแตกต่างของผู้ศึกษาอบรม
และจัดให้ผศู้ ึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการรู้มากที่สุด
การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษาอบรมที่
คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู้ศึกษาอบรม มีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มาก
ที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่างเพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
มีการจัดทําโครงการ มีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วย
ตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผูศ้ ึกษาอบรมเป็นสําคัญมีหลายรูปแบบ เช่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-bassed Learning : PBL)
การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
การเรียนรูแ้ บบสรรคนิยม (Constructivist Learning)
การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study)
การเรียนรู้จากการทํางาน (Work-based Learning)
การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)
การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)

ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม (0.5 คะแนน)
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (0.5 คะแนน)
2. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
2.1 วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (0.5 คะแนน)
2.2 นําผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร (0.5 คะแนน)
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3. หน่วยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสําคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก
4. ครู/อาจารย์ และครูฝึก
4.1 จัดทําแผนการสอนอย่างน้อย 1 วิชา ทุกครั้งทั้งวิชาอย่างน้อย 1 หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน ร้อยละ
100 (0.5 คะแนน)
4.2 จัดทําบันทึกหลังการสอนอย่างน้อย 1 วิชา ทุกครั้งทั้งวิชาอย่างน้อย 1 หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
ร้อยละ 100 (0.5 คะแนน)
5. ครู/อาจารย์ และครูฝึก สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากประเด็นที่ 1 ถึง 4 มาพัฒนา
การศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการจัดโครงการ/กิจกรรม หรือเอกสารหลักฐานในการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน
2. รายงานผลการดําเนินงานที่แสดงข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจตามแนวทางที่กําหนด
3. มาตรการที่หน่วยศึกษาอบรมได้กําหนดขึ้นเพื่อให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรดําเนินการ
วิเคราะห์ศักยภาพผู้ศึกษาอบรม และเข้าใจผู้ศึกษาอบรมเป็นรายบุคคล
4. เอกสารหลักฐานหรือคู่มือที่เป็นแนวทางปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดไว้ โดยมีการประกาศหรือเผยแพร่
อย่างกว้างขวาง
5. รายงานหรือผลการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษา
อบรมเป็นสําคัญ รวมถึงเอกสารอื่น ๆ เช่น แผนการสอน การจัดกิจกรรม สัดส่วนวิชา สื่อเทคโนโลยี เป็นต้น
6. เอกสารหลักฐานในการติดตามและประเมิน ผลการศึกษาที่คํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของ
ผู้ศึกษาอบรม
7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรมที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
ให้เต็มศักยภาพ
8. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากการจัด การศึกษาอบรมที่เน้น
ผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญมาพัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
1 หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาอบรม และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน โดยมี
การประชุมเตรียมความพร้อมในการสรรหาครูอาจารย์ มี
โครงการสัมมนาครู-อาจารย์ พร้อมทั้งจัดทําคู่มือแนวทาง
การศึกษาที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
หนังสือเชิญประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและ
สรรหาครู-อาจารย์ ในการฝึกอบรมข้าราชการ
ตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. ที่มีอายุ 53 ปีขึ้นไป
เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหล
เป็ น ชั้ น สั ญ ญาบั ต รถึ ง ยศ ร.ต.อ. ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2561
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

2

3

ผลการดําเนินงาน

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้
ศึกษาอบรมในรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
หน่วยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสําคัญของครู/อาจารย์ และครูฝกึ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.2
รายงานการประชุม การเตรียมความพร้อมการ
ฝึกอบรมหลักสูตร กดต. ประจําปี 2561
เอกสารหมายเลข 1.3
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1.4
รายงานการประชุมเตรียมพร้อมการฝึกอบรม
หลักสูตร นสต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1.5
หนั ง สื อ เชิ ญ ร่ ว มสั ม มนาครู อ าจารย์ ห ลั กสู ต ร
นสต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1.6
โครงการสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ครู-อาจารย์
หลักสูตร นสต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1.7
รายงานผลการสัมมนาครู-อาจารย์ หลักสูตร
นสต. ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 1.8
คู่มือแนวทางการศึกษาที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็น
สําคัญ
เอกสารหมายเลข 2
แบบวิเ คราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมเป็น
รายบุคคลหลักสูตร กดต.53 ประจําปี 2561
เอกสารหมายเลข 3.1
แนวทางการจั ด การศึ กษาอบรมที่เ น้ น ผู้ เ รี ย น
เป็นสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.2
ผลการประเมิน การฝึกอบรมหลักสูต ร นสต.
ประจําปี 2561
เอกสารหมายเลข 3.3
ผลการประเมินการฝึกอบรมหลักสูตร กดต.
53 ปี ประจําปี 2561
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ข้อที่

4

5

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3.4
คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแต่งตั้งครูอาจารย์
หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 3.5
คําสั่งตั้งกองอํานวยการและแต่งตั้งครูอาจารย์
หลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 3.6
แบบประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนที่ เ น้ น
ผู้เรียนเป็นสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.7
สรุปรายงานผลการประเมินประสิทธิภาพการ
สอนที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญ
เอกสารหมายเลข 3.8
สรุปการประเมินวิทยากรและเนื้อหาวิชา
ครู/อาจารย์ และครูฝึก จัดทําแผนการสอน พร้อมทั้งบันทึก เอกสารหมายเลข 4.1
การสอนทุกครั้ง
แผนการสอน
เอกสารหมายเลข 4.2
บันทึกการสอน
ครู/อาจารย์ และครูฝึก สามารถบูรณาการความรู้ และ
เอกสารหมายเลข 5.1
ประสบการณ์ โดยจัดทําคู่มือแนวทางการจัดการศึกษา
คู่มือแนวทางการจัดการศึกษาอบรม
อบรม มีการรายงานผลบูรณาการความรู้ประสบการณ์มา ประจําปี 2561
พัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป มีการประชุมติดตาม เอกสารหมายเลข 5.2
และประเมินผลการศึกษาอบรม พร้อมทั้งรายงานผลการ รายงานผลบูร ณาการความรู้ป ระสบการณ์มา
ประเมินต่อผู้บังคับบัญชา
พัฒนาการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป
เอกสารหมายเลข 5.3
รายงานการประชุ ม คณะทํ า งานติ ด ตามและ
ประเมิ น ผลการศึ ก ษาอบรมที่ คํ า นึ ง ถึ ง ความ
แตกต่า งระหว่า งบุค คลของผู้ ศึก ษาอบรมเพื่ อ
นํามาพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ต่าง ๆ ต่อไป
เอกสารหมายเลข 5.4
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารหมายเลข 5.5
โครงการนํา นสต. ฝึกปฏิบัติต ามโครงการจิต
อาสาเพื่อพัฒนาชุมชน ประจําปี 2561
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 5.6
รายงานผลประเมิน การจัด การศึ ก ษาอบรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.7
แบบรายงานผลการประเมิน การจัดการศึกษา
อบรมที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.8
สั่งการ ผบก.ศฝร.ภ.8 รายงานผลการประเมิน
การจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เอกสารหมายเลข 5.9
ผลการนํ า แผนการสอนไปใช้ จั ด กิ จ กรรมให้
บรรลุผลการเรียนรู้

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

5 ข้อ

ดําเนินการได้ 5 ข้อ

5 คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีการจัดระบบการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความรอบรูท้ ั้งทฤษฏีและการปฏิบัติจริง
2. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ครู-อาจารย์ ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนทุกรายวิชา
3. ศฝร.ภ.8 มีคู่มือกระบวนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อส่งเสริมให้ความรู้ด้านการจัด
การศึกษาที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญได้ดียิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 4 ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรม
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.สังคม สร้อยระย้า
สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง
รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศรีเทพ มะรื่น
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สนิท สังข์เรียง
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการฝึกอบรม
และนําข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรกําหนด รวมทั้งการเรียน
การสอนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมที่มีต่อหลักสูตร
และการเรียนการสอน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
หมายเหตุ แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมทุกหลักสูตรที่ใช้ประเมิน และทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
2. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านและทุกข้อ พร้อมข้อสรุป
3. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรม เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยรับทราบและสั่งการ
4. เอกสารหลักฐานการนําข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาการอบรมเกิน 8 สัปดาห์
มีทั้งหมด 2 หลักสูตร
1. หลักสูตร นสต.
2. หลักสูตร กดต.
ศฝร.ภ.8 ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมทั้ง 2
หลักสูตร และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบ
ประเมินทุกด้านและทุกข้อ พร้อมข้อสรุปนําเสนอ
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยรับทราบและสั่งการ และนําข้อมูล
ที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน
- หลักสูตร นสต. ผลการประเมิน = 4.55
- หลักสูตร กดต. ผลการประเมิน = 4.66

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
แบบประเมินความพึงพอใจฯ หลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 2
แบบประเมินความพึงพอใจฯ หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 3
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาหลักสูตร นสต.
เอกสารหมายเลข 4
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอ
ผู้บังคับบัญชาหลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 5
บันทึกการสอน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

>4.00

4.61

4.61

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ศฝร.ภ.8 มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย
- ครู/อาจารย์ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการถ่ายทอดให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์
ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ฯ
พ.ต.ต.ณกรณ์ นิติธนธนากร อจ.(สบ 2)ฯ
ร.ต.อ.หญิง ชนิภา ช่วยชูหนู อจ.(สบ 1)ฯ
ร.ต.ท.หญิง กุลจิรา ชนะกุล อจ.(สบ 1)ฯ
ร.ต.ต.ประสพโชค สุวรรณะ รอง สว.(อก.)
ฝปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้ได้รับการ
เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา/ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น และได้มีการนําความรู้
กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ทํา
หน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช้
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดน ประจําปี หรือหลักสูตร
ผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม 8 สัปดาห์
ขึ้นไป
การนําความรู้มาขยายผล หมายถึง
1) การนําความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ
2) การนําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
อย่างน้อย 20 ชั่วโมง/คน/ปี และมีการนําความรู้มาขยายผล
X 100
จํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
2. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จํ า นวนและบั ญ ชี ร ายชื่ อ ครู / อาจารย์ และครู ฝึ ก ทั้ ง หมด ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาต่ อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วย
ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ เช่น ศึกษา
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ 20 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ํา
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการนําความรู้มาเผยแพร่
4. แผนการสอนหรือบันทึกการสอนที่แสดงถึงการนําความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
จํานวนครูอาจารย์และครูฝึกของ ศฝร.ภ.8 มีจํานวนทั้งสิ้น 58 คน
ได้รับ การเพิ่มพูน ความรู้และประสบการณ์เช่นศึกษาอบรมสัมมนา
ศึกษาดูงานรวมทั้งปีงบประมาณ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปทุกคน (เอกสาร
หมายเลข 1 - 27) และนําความรู้มาขยายผล โดยนําความรู้มา
เผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบและสอนนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบครู/อาจารย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้
และนําความรู้มาขยายผล ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
1 บัญชีรายชื่อข้าราชการตํารวจ
กลุ่มงานอาจารย์ และครูฝึก ศฝร.ภ.8
2. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 21/2561
ลง 31 ม.ค.2561 ให้ ข้ า ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
3. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 27/2561 ลง 7
ก.พ.2561 ให้ ข้ า ราชการตํ า รวจ
เดินทางไปราชการ
4. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 36/2561
ลง 15 ก.พ.2561 ให้ ข้ า ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
5. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 57/2561
ลง 27 ก.พ.2561 ให้ ข้ า ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
6. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 61/2561 ลง 6
มี . ค.2561 ให้ ข้ า ราชการตํ า รวจ
เดินทางไปราชการ
7. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 73/2561
ลง 12 มี . ค.2561 ให้ ข้ า ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
8. คําสั่ง ศฝร.ภ.8 ที่ 75/2561
ลง 19 เม.ย.2561 ให้ ข้ า ราชการ
ตํารวจเดินทางไปราชการ
9. การฝึกท่าทําความเคารพ
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
10. โครงการอบรมการอยู่รอดของ
เจ้าหน้าที่และยุทธวิธี (OfficerSurvial and Tactics/O.S.T)
11. โครงการฝึกอบรมการปฐม
พยาบาลทางยุทธวิธี (Tactical
CombatCasualty Care/TCCC)
12. โครงการอบรมหลักสูตรการปรับ
พื้นฐานยุทธวิธีตํารวจระดับครูฝึก
(ชั้นประทวน) รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2
13. โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อน
เข้ารับราชการ (Pre-Service
Training) กิจกรรมที่ 3 การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําคู่มือการฝึก
ยุทธวิธีตํารวจสําหรับครูฝึกของหน่วย
ฝึกอบรมในสังกัด ตร.
14. โครงการฝึกอบรมการเข้าตรวจ
ค้นและปฏิบัติการในอาคาร
(Building Entry & Close Quarter
Battle/C.Q.B) รุ่นที่ 4
15. โครงการฝึกอบรมการสร้าง
สถานการณ์จําลองสําหรับครูฝึก
(Reality Scenario) รุ่นที่ 1 และ 2
16. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อแก้ไข
สถานการณ์สําหรับครูฝึก (Use of
Force : UOF) รุ่น 1
17. โครงการพัฒนาหลักสูตรก่อน
เข้ารับราชการ (Pre-Service
Training) กิจกรรมที่ 2 การสัมมนา
เชิงปฏิบัติการเพื่อนําความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์การกีฬาและสมรรถภาพ
ร่างกายมาใช้ในการฝึก นสต.
18. โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที่ตํารวจ เพื่อแก้ไข
สถานการณ์สําหรับครูฝึก (Use of
Force : UOF) รุ่นที่ 2
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลการประเมินตนเอง
ร้อยละ 100

รายการเอกสารหลักฐาน
19. โครงการความช่วยเหลือด้านการ
ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจ โดยฝ่ายความ
ร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายฯ
20. โครงการความช่วยเหลือด้านการ
ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจ โดยฝ่ายความ
ร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
ยาเสพติด (International
Narcotics and Law Enforcement
Section-INL)
21. โครงการอบรมผู้เข้าเผชิญเหตุ
คนแรก (First Responder) รุ่นที่ 5
22. โครงการความช่วยเหลือด้านการ
ฝึกอบรมยุทธวิธีตํารวจ โดยฝ่ายความ
ร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
ยาเสพติด (International
Narcotics and Law Enforcement
Section-INL)
23. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์/
ครูฝึก หน่วยฝึกอบรมของ ตร.
24. โครงการพัฒนาครูฝึกอาวุธปืน
(fireaemsinstructor
development coutse) รุ่นที่ 1-2
25. โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการจัดทําคู่มือการฝึกและการ
ปฏิบัติการควบคุมฝูงชนของ ตร.
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
26. บันทึกการสอน
27. แผนการสอน

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีการสนับสนุนและเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง
2. ศฝร.ภ.8 มีการเตรียมความพร้อมก่อนการฝึกอบรมโดยการจัดสัมมนาครู/อาจารย์

27
ตัวบ่งชี้ที่ 6 งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ
รอง ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์
อจ.(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.วิโรจน์ บํารุง
อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ฯ
พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝปค.ฯ
พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝปค.ฯ
พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝปค.ฯ
ร.ต.อ.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อจ.(สบ 1) ฯ
ร.ต.อ.ชัยณรงค์ ราชรักษ์ อจ.(สบ 1)ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.วัชระ ทองดี
อจ.(สบ 1)ฯ
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ฯ

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี
งานวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้เกิดเป็น
องค์ ค วามรู้ ใ หม่ หรื อ เป็ น การต่ อ ยอดองค์ ค วามรู้ เ ดิ ม หากเป็ น งานวิ จั ย ในชั้ น เรี ย นต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า ตาม
กระบวนการระเบีย บวิธีวิจัย ที่เ หมาะสม เน้น กระบวนการที่เ ป็น เหตุเ ป็น ผลโดยนับ กิจ กรรมที่อยู่บ นพื้น ฐานของ
กระบวนการต่อไปนี้ 1)เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 2)ระบุปัญหา 3)วิธีการดําเนินการ 4)การเก็บและบันทึกข้อมูล 5)การ
วิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนําความรู้ที่ได้จากการดําเนินการไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษา ค้นคว้าจาก
โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และประสบการณ์
ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรมอย่างเป็นรูปธรรม โดยมี
หลักฐานชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์
หรือแสดงความเป็นต้นแบบต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการบุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และ
ผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึก ซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจาก
แหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับ
การต้นสังกัด
ผูท้ รงคุณวุฒิในการรับรองงานวิจัย หมายถึง อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป และมี
ความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยนั้น ๆ อย่างน้อย 1 คน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง หน่วยงานที่มีบุคลากรที่มีความรู้ประสบการณ์
เกี่ยวกับนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์นั้น ๆ และเป็นที่เชื่อถือในวงวิชาชีพ
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งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงการทางวิชาชีพ/
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่างชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิด
ประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถนําไปสู่การ
แก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
1. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่าง ๆ ที่ทําให้
คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
2. การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการนําไปประกอบเป็นข้อมูล
การประกาศใช้กฎหมาย หรือกําหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
3. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ซึ่งก่อให้เกิด
รายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
4. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/ฝึกอบรม) เช่น
เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การเขียนตํารา แบบเรียน
การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรับรองการนํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง
หน่วยงาน หรือองค์กรระดับ กองบังคับการ หรือกองบัญ ชาการ หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่น
ภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการนํางานวิจัย หรือนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยศึกษาอบรมไปใช้ก่อให้เกิด
ประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุรายละเอียดผลของการนํางานวิจัย หรือ
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด
การนํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มีการนําไปใช้และเกิดผลอย่างชัดเจนช่วงเวลาที่ใช้เป็นไปตามปีงบประมาณ
หรือจนถึงวันตรวจประเมิน
ประเด็นการพิจารณา
1.
2.
3.
4.
5.

มีงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สมบูรณ์ อย่างน้อย 1 ชิ้น
งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
มีการเผยแพร่งานวิจยั หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ อย่างน้อย 1 ช่องทาง
งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มีการนําไปใช้ประโยชน์อย่างน้อย 1 ครั้ง
มีการรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอก
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
2. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
3. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
4. ชื่อหน่วยงานและปีที่นํางานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์จ ากหน่วยงานหรือองค์กรระดับ กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํา นักงานตํารวจ
แห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจน
ตามแนวทางดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไป
ใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
- ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิด ขึ้น อย่า งเป็น รูป ธรรมจากการนํา นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เ ป็นผลจาก
งานวิจัยไปใช้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนําผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา
สาธารณะไปใช้
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีจํานวนอาจารย์และครูฝึกจํานวนทั้งสิ้น
58 คน (เอกสารหมายเลข ๑) โดยมีรายละเอียดดังนี้
- อาจารย์ 23 คน
- ครูฝึก 35 คน
- รวมอาจารย์และครูฝึก จํานวน 58 คน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑
รายชื่อครูอาจารย์และครูฝึกของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2
งานวิจัย เรื่อง ปัญ หาและอุปสรรคงานชุมชน
และมวลชนสัมพัน ธ์ของข้า ราชการตํา รวจชั้น
ป ร ะ ท ว น ใ น สั ง กั ด ตํ า ร ว จ ภู ธ ร จั ง ห วั ด
สุราษฏร์ธานี กรณีศึกษา : สถานีตํารวจภูธร
เมืองสุราษฏร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.วิโรจน์ บํารุง อจ.(สบ 3) กลุ่มงานอาจารย์ฯ ได้
จัด ทํา งานวิ จัย เรื่อง ปัญ หาและอุป สรรคงานชุมชนและ
มวลชนสัมพันธ์ของข้าราชการตํารวจชั้นประทวนในสังกัด
ตํา รวจภู ธ รจั งหวั ด สุ ร าษฏร์ธ านี กรณีศึ ก ษา : สถานี
ตํารวจภูธรเมืองสุราษฏร์ธานี สถานีตํารวจภูธร
กาญจนดิษฐ์ และสถานีตํารวจภูธรขุนทะเล

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3
หนังสือรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ
เอกสารหมายเลข 4
หนังสือส่งผลงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ลงวารสาร
เอกสารหมายเลข 5
หนังสือการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

5.00

5.00

5.00

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- อาจารย์มีศักยภาพในการจัดทํางานวิจยั
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
- ควรเพิ่มการแสวงหาทุนวิจัยจากภายนอก
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ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเกลื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ปรมาภรณ์ สุขสาร ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.นําชัย อินทร์จันทร์ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ประสพโชค สุวรรณะ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์ + กระบวนการ
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินของประชาชน
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรม ที่ทํา
หน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลาง ที่ใช้
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําปี หรือหลักสูตร
ตํารวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลา
ในการฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้จัดทํา
ขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการวิชาการหรืองาน
ประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุข/ลดปัญหา
อาชญากรรม
โครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการหรือกิจกรรม
บริการวิชาการและหรือวิชาชีพที่หน่วยศึกษาอบรมจัดทําขึ้น หรือดําเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไป
ในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนในด้านต่าง ๆ และทําให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้
เกี่ย วกับ การรักษาความปลอดภัย ในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒ นาความสามารถของชุมชน ในด้า นการป้องกัน ภัย
อันตรายประเภทต่าง ๆ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
2. มีการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
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3. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
4. มีการนํา ผลการประเมิน โครงการบริก ารวิ ช าการหรือวิ ช าชี พที่ต อบสนองความต้อ งการพัฒ นา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
5. มีการนํา ผลการประเมิน โครงการบริก ารวิ ช าการหรือวิ ช าชี พที่ต อบสนองความต้อ งการพัฒ นา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชากร และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
x 100
จํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนด ร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ข้อมูล พื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้า งอิงที่เ กี่ยวข้อง การนับ จํา นวนครู /อาจารย์ และครูฝึก ให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และนับ
รวมจํานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
2. การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทน
การนับโครงการได้
3. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
4. เอกสารหลักฐานการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
5. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการ พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
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6. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
7. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
1. ศฝร.ภ.8 มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ศฝร.ภ.8 ได้จัดทําโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
(เอกสารหมายเลข ๑)
๒. มี ก ารดํา เนิน การตามโครงการบริ ก ารวิช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพ จํานวนทั้งสิ้น ๑5 โครงการ/กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข ๒) จากจํานวนอาจารย์และครูฝึกทั้งสิ้น 58
คน คิดเป็นร้อยละ 25.86
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพ (เอกสารหมายเลข ๒.๑ – ๒.๑5) มีดังนี้

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
โครงการบริการทางวิชาการด้านการฝึกของ
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8

เอกสารหมายเลข ๒.๑
ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ณ วัดเวียงสระ อ.เวียงสระ
จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข ๒.2
ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
(ชรบ.) ณ วัดเวียงสระ อ.เวียงสระ
จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข ๒.3
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ วัดศาลเจ้าท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง
จว.ภูเก็ต
เอกสารหมายเลข ๒.4
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัย ต.คลัง อ.เมือง
จว.นครศรีธรรมราช
เอกสารหมายเลข ๒.5
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัย ต.คลัง อ.เมือง
จว.นครศรีธรรมราช
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒.6
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัย ต.ถ้ําใหญ่
อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
เอกสารหมายเลข ๒.7
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ โรงแรม ที. เค. พาเลซ เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร
เอกสารหมายเลข ๒.8
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัยฯ อ.หาดใหญ่
จว.สงขลา
เอกสารหมายเลข ๒.9
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ ศาลเจ้าท่าเรือ ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จว.ภูเก็ต
เอกสารหมายเลข ๒.10
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัยฯ ต.ศรีสุนทร
อ.ถลาง จว.ภูเก็ต
เอกสารหมายเลข ๒.11
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัยฯ อ.หาดใหญ่
จว.สงขลา
เอกสารหมายเลข ๒.12
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ บริษัทรักษาความปลอดภัยฯ ต.บ่อผุด
อ.เกาะสมุย จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข ๒.13
ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ต.คลองสระ อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข ๒.14
ฝึกอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัย
ณ วิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกระบี่
อ.เมือง จว.กระบี่
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒.15
ฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ต.ป่าร่อน อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฏร์ธานี
๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ เอกสารหมายเลข ๓
หรื อ วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนองความต้ อ งการพั ฒ นา และ แบบประเมิน
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
เมื่ อ ดํ า เนิ น การตามโครงการแล้ ว จะมี ก าร
ตรวจสอบและประเมินผลโครงการที่ดําเนินการ โดยใช้แบบ
ประเมินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓)
๔. มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือ เอกสารหมายเลข ๔
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง โครงการบริการวิชาการฯ ปี ๒๕๖2
ความเข้ม แข็ง ของชุม ชน สัง คม ประเทศมาพัฒ นา
ปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
ศฝร.ภ.8 ได้นําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุง
การดําเนินการตามโครงการในคราวต่อไป
๕. มีการนําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือ เอกสารหมายเลข ๕
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง หนังสือรายงานผลการดําเนินการ
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน สั ง คม ประเทศรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เมื่ อ สรุ ป ผลการประเมิ น โครงการแล้ ว ได้ มี ก าร
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการต่อไป

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

>๔.๕๑

๑. คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนน
เต็ม ๕ได้ ๕ คะแนน
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ
๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน ได้ร้อยละ 25.86
เท่ากับ ๕ คะแนน

๕

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีครู/ครูฝึก ทีม่ ีความเชี่ยวชาญด้านการฝึก
2. ชุมชนมีความเข้มแข็งและสามารถพี่งพาตนเองได้

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง
รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ต.สังคม สร้อยระย้า
สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ฯ
ร.ต.ท.หญิง วรรณา สังข์ทอง รอง สว.ฝอ.ฯ
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ฯ
จ.ส.ต.หญิง ชุติมน เขียวคง ผบ.หมู่ ฝอ.ฯ

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และนําไปสู่สังคมฐานความรู้
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. ผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. จํานวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒ นาด้านการประกัน คุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด
๔. จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ
๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตาม
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้
ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ทําการสํารวจ ดังนี้
1. แบบประเมิ น ความพึง พอใจของบุ ค ลากรระดับ ผู้บ ริห าร (ผู้ บัง คับ การ รองผู้ บังคั บ การ ผู้ กํา กับ การ
รองผู้กํากับการ และสารวัตร) ที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
บุคลากรระดับบริหารหรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
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2. แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับ
กลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ครู/อาจารย์ และครูฝึกหรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์
แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
3. แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุนที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ต้อง
ได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของบุคลากรสายงานสนับสนุนตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่
และมอร์แกน หรือของทาโรยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่
และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนน
เต็ม 5
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
2. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
3. รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
4. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม
5. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วยราชการและปฏิบัตงิ าน
เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วยศึกษา
อบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ 6 ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน
และจะต้องไม่นับคนซ้ํา
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วยศึกษา
อบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ 20
ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ํา
6. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
1 แผนพัฒนาบุคลากรมีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
เอกสารหมายเลข ๑
ศฝร.ภ.8 ได้ จั ด ทํ า แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจํ า ปี ๒๕61 แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕61
(เอกสารหมายเลข ๑)
2
3

4

5

ผลการดําเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ํากว่า เอกสารหมายเลข 2
ร้อยละ ๘๐
ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
ด้านการพัฒนาบุคลากร
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้าน การประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหมายเลข 3.1
ต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
บัญชีรายชื่อบุคลากรในสังกัด
จํานวนบุคลากรของ ศฝร.ภ.8 มีจํานวนทั้งสิ้น 198 คน ได้รับ เอกสารหมายเลข 3.2
การพั ฒ นาด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา จํ า นวน 180 คน รายงานผลโครงการสัมมนาความรู้
คิดเป็น ร้อยละ ๙0.45
ความเข้าใจการประกันคุณภาพ
การศึกษา
จํานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพ เอกสารหมายเลข 4.1
การศึกษาต่อปี ไม่ต่ํากว่า ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
โครงการฝึกท่าพระราชทาน การฝึก
จํานวนบุคลากรของ ศฝร.ภ.8 มีจํานวนทั้งสิ้น 198 คน
ท่าทําความเคารพ
ได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและการฝึกจํานวน 182 คน
เอกสารหมายเลข 4.2
การฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ
คิดเป็นร้อยละ 91.91
เอกสารหมายเลข 4.3
บัญชีสรุปการฝึกอบรมข้าราชการ
ตํารวจ
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดําเนินการพัฒนาบุคลากร เอกสารหมายเลข 5
ไม่ต่ํากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการ
ศฝร.ภ.8 ได้จัดทําแบบประเมินออนไลน์สอบถามความพึงพอใจต่อ พัฒนาบุคลากร
พัฒนาบุคลากร ประจําปีงบประมาณ ๒๕61 ตามตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโรแบบสอบถามกลับคืน
ของบุคลากร ใน ศฝร.ภ.8 มีดังนี้
๑) ผู้บริหาร 9 คน
๒) ครู/อาจารย์และครูฝึก จํานวน 56 คน
๓) บุคลากรสายงานสนับสนุน จํานวน 119 คน
รวมทั้งสิ้น 184 คน จากบุคลากรของ ศฝร.ภ.8 ทั้งสิ้น 198
คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ย ๔.68 จาก
คะแนนเต็ม ๕
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ
>4.60

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
รวมคะแนนเฉลี่ย

คะแนน
5 คะแนน
4.68 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
บรรลุ

4.84

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ผู้บังคับบัญชาให้การสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

40
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การบริหารความเสี่ยง
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.นิโรธ ธรรมโสภณ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หัตถพล ทองคํา สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.นราวุธ จันทร์พมุ่ รอง สว.ฝอ.ฯ
ร.ต.ท.เดชดนัย คําลือ
รอง สว.(อก.)ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมมาตร เอียดหมุน ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์ จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน
ชื่อเสียง และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่า หรือเหตุการณ์
ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินการไม่ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ทํางานร่วมกับสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายกําหนด จํานวนคณะกรรมการ
ขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า
พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่และผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และ
ตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน ตามบริบท
ของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และบุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
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3. มีการดําเนินการ
3.1 มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)
3.2 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)
3.3 มีการจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 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 นําผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (0.2
คะแนน)
4.5 นําผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(0.2 คะแนน)
5. มีการนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
2. มีการระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการหรือคณะทํางาน เช่น นโยบายหรือแนวทางในการ
ดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
3. เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบหรือ
สร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม โดยประเด็น
ความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้ง
ด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสุญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็น
สําคัญ สําหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่
อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
4. เอกสารหลักฐานในการจัดลําดับความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและผลกระทบจาก
ความเสี่ยง
5. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ 2
6. มีแผนการบริหารความเสี่ยง การดําเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
7. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดําเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารของ
หน่วยศึกษาอบรม
8. มีการรายงานสรุปผลการดําเนินงานและประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินงานปัญหาอุปสรรคและ
แนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดําเนินงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้บริหาร
ของหน่วยศึกษาอบรม
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยงโดยมี
ผู้ บ ริ ห ารของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรมและตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบเป็ น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
ศฝร.ภ.8 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข ๑.1) และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 1.2)
2 การวิ เคราะห์ และระบุ ความเสี่ ยงและปัจจัยที่ก่ อให้เกิดความเสี่ ยง
อย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
ศฝร.ภ.8 ได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง (เอกสารหมายเลข ๒)
3 มีการดําเนินการ
๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓
คะแนน)
๓.๒ มีก ารประเมิน ผลกระทบของความเสี่ย งจากการวิเ คราะห์
ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลําดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒
(๐.๓๔ คะแนน)
มี ก ารประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย ง จาก
ประเด็ น ที่ ๒ และได้ จั ด ลํ า ดั บ ความเสี่ ย งที่ ไ ด้ จ ากการวิ เ คราะห์
ซึ่งความเสี่ยงด้าน “บุคลากร” (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 นําผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อ
พิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (๐.๒ คะแนน)
๔.๕ นําผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม
เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง(๐.๒ คะแนน)

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

เอกสารหมายเลข 3
มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง การ
ประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดลําดับความเสี่ยง

เอกสารหมายเลข 4.1
แผนบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข 4
คําสั่งส่งข้าราชการตํารวจฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ
เอกสารหมายเลข 4.3
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ
ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 4.4
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 4.5
รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา

43

ข้อที่

5

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูงสุด มีการดําเนินการตามแผน ติดตามประเมินผลเป็นระยะ
และรายงานผลต่อ คณะกรรมการสถานศึ กษาและผู้บ ริ ห ารหน่ ว ย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (เอกสารหมายเลข ๔.1 - 4.6)
มีการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี
ถัดไป
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด ได้ จั ด การประชุ ม ติ ด ตามผลการ
ดําเนินการ และนําผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
(เอกสารหมายเลข ๕)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

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

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรจัดให้มีการอบรมบุคลากรให้ความรู้เฉพาะเรื่องการบริหารความเสี่ยง สามารถนําไปพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ตัวบ่งชี้ที่ 10 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง
รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศรีเทพ มะรื่น รอง สว.(อก.)ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ปฐวีย์ ทิพย์หมัด ผบ.หมู่ (รักษาการณ์) ฝอ.ฯ
จ.ส.ต.นนทชา ปิ่นรัตน์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
ในเรื่องการบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ห้องสมุด และ
แหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจําเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน สถานที่ออกกําลังกาย เป็นต้น
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
2. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบจํากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ต่าง ๆ
4. ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3 ไม่ต่ํากว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
5. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับริการ
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3
ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ในกรณีที่ขนาด
ประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่
และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้ค่า เฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันและหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม
2. รายงานสรุป และภาพประกอบสภาพห้องเรีย น ห้องปฏิบัติการ อุป กรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้งจุด
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
3. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
4. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ 1 ถึง 3
5. เอกสารหลักฐานการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ 4 มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการ
บริการด้านกายภาพ โดยจัดทําแผนพัฒนาการให้บริการ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
1 มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ
ศฝร.ภ.8 มีห้องสมุดไว้บริการผู้เข้าศึกษาอบรมและบุคลากร
โดยมีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้มีผู้รับผิดชอบดูแลห้องสมุด มีการจัด
หนังสือเป็นหมวดหมู่ เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาค้นคว้าต่างๆ จัดทํา
สมุดคุมการยืมหนังสือให้ความรู้ต่างๆ (เอกสารหมายเลข 1.1 – 1.6)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
คําสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการ
ตํารวจปฏิบัติ
เอกสารหมายเลข ๑.2
ระเบียบการใช้ห้องสมุด
เอกสารหมายเลข ๑.3
การจัดหมวดหมู่หนังสือ
เอกสารหมายเลข ๑.4
ภาพถ่ายบรรยากาศภายในห้องสมุด
เอกสารหมายเลข ๑.5
สมุดคุมการยืมหนังสือ
เอกสารหมายเลข ๑.๖
ภาพถ่ายการใช้บริการแหล่งการ
เรียนรู้ต่างๆ
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ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
2 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้
ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้านห้องเรียนห้องปฏิบัติการอุปกรณ์การศึกษา
และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
ศฝร.ภ.8 มีพื้นที่และอาคารเรียนโดยรอบ เหมาะสมแก่การ
จัดการเรียนการสอน สถานที่ต่างๆ ซึ่งเกี่ยวกับการศึกษาอบรมมี
ความสะอาด และมีความพร้อมอย่างยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
ห้องเรียนในแต่ละหลักสูตรมีสื่อการเรียนครบถ้วน และมีจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต โดยมีการปล่อยสัญญาณ WiFi ให้แก่ผู้ศึกษาอบรมเพื่อ
ใช้ในการศึกษาค้นคว้า (เอกสารหมายเลข 2.1 – 2.2)
3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบอย่างน้อยในเรื่องประปาไฟฟ้าระบบจํากัด
ของเสียการจัดการขยะรวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
ในบริเวณอาคารต่างๆ
มีการจัดระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพียงพอต่อการ
ใช้งาน มีระบบความปลอดภัย และระบบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย มี
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานตลอดจนแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย (เอกสารหมายเลข 3.1 – 3.6)

4

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.1
ภาพถ่ายห้องเรียนและอุปกรณ์
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 2.2
ภาพการใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเตอร์เน็ต

เอกสารหมายเลข ๓.๑
ภาพถ่ายระบบสาธารณูปโภค
เอกสารหมายเลข ๓.๒
ภาพถ่ายอุปกรณ์ดับเพลิง
เอกสารหมายเลข ๓.3
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานของ
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๓.4
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๓.5
คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงาน
เอกสารหมายเลข ๓.6
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการใน เอกสารหมายเลข ๔.๑
ประเด็นที๑่ ถึง๓ ไม่ต่ํากว่า๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม๕
แบบประเมินการบริการห้องสมุดหรือ
มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพการ แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา และ
บริการในด้านการบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ ด้าน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
กายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และระบบ
เอกสารหมายเลข ๔.๒
สาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ
โดยรอบ พร้อมการสรุปผลการประเมินรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ การบริการห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้
(เอกสารหมายเลข 4.1 – 4.2)
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
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ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
5 มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่๔มาใช้เป็นข้อมูลใน
การพัฒนาการจัดการบริการด้า นกายภาพที่สนองความต้องการ
ของผู้รับบริการ
มีการจัดทําคําของบประมาณเพื่อนํามาปรับปรุงการบริการ
ด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น และนําปัญหาด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจน้อย
ที่สุดเข้า ที่ป ระชุม เพื่อหาแนวทางแก้ ไข และนํามาเขีย นโครงการ
พัฒนาห้องสมุด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ต่อไป
(เอกสารหมายเลข 5.1 – 5.2)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ
>4.30

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 5 ข้อ
ค่าเฉลี่ยของคะแนน
ประเมิน คะแนนเต็ม 5
- กดต. = 4.43
- นสต. = 4.44
รวมคะแนนเฉลี่ย

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
- ควรจัดระบบการสืบค้นข้อมูลให้ทันสมัย

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๕.๑
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๕.3
โครงการห้ อ งสมุ ด เทคโนโลยี ศู น ย์
ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

4.44 คะแนน

บรรลุ

4.72 คะแนน

บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 11 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ประเสริฐ คงยั่งยืน ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.หญิง ศุภาวรรณ ทองรักษ์ รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมเกียรติ พรหมสถิต ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุภาพร รักวงศ์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่หน่วย
ศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสําคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม การส่งเสริมสนับสนุน
จึงต้องดําเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้
ศิลปะ หมายถึง งานสร้า งสรรค์ งานสร้า งสรรค์ที่ส่งเสริมสร้า งสุน ทรีย์ ความงาม และความสุข แก่ผู้คน
สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและความสําคัญของศิลปะ
ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญ งอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒ นาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่องความคิด
ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม รวมทั้งผลที่เกิดจาก
กิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากลเปลี่ยนแปลงตามสมัยนิยม
วัฒนธรรมปัจจุบันที่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มีรากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
3. มี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ผลโครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งเอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม มา
พัฒนาปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
5. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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ผลลัพธ์
วิธีการคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
X 100
จํานวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด
หมายเหตุ การนับจํานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรม
ย่อยแทนการนับโครงการได้
- จํานวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด (ศฝร.ภ.8) จํานวน 198 คน ดังนั้น ศฝร.ภ.8 จะต้องมี
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 40 กิจกรรม
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
3. นําคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการทํานุบํารุง การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ที่หน่วยศึกษาอบรมดําเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน สังคม หรือประเทศ อาทิ
รายงานประจําปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมงานวิจัยเชิงประเมินโครงการ
2. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ
3. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
4. จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป และนับรวมจํานวนบุคลากรที่มาช่วยราชการ และ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึน้
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
๑. มี โ ครงการ/กิ จ กรรมการอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและสร้ า ง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ศฝร.ภ.8 ได้ จั ด ทํ า โครงการส่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและ
วัฒ นธรรมของ ศฝร.ภ.8 ประจํา ปี งบประมาณ ๒๕61
(เอกสารหมายเลข ๑) ซึ่งเป็น การสนับ สนุน ให้บุค ลากร
ดําเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เสริ ม เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมต่ า งๆ (เอกสาร
หมายเลข 1.1 – 1.2)
๒. มีการดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ในปี ง บประมาณ ๒๕61 ข้ า ราชการตํ า รวจใน
สังกัด ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการ/เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 61 กิจกรรม
ครู/อาจารย์/ครูฝึกและบุคลากรของหน่วยศึกษา
อบรมทั้ งหมด มี จํ า นวนทั้ งสิ้ น ๑98 คน คิ ด เป็ น ร้ อยละ
30.81 คิดเป็น ๕ คะแนน (เอกสารหมายเลข 2 – 2.61)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
โ ครงก ารอนุ รั ก ษ์ พั ฒนาแล ะเส ริ มส ร้ า ง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข 1.2
แผนการดําเนินการตามโครงการอนุรักษ์พัฒนา
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข 2
รายงานผลการดํ า เนิ น การตามโครงการ/
กิจกรรม
เอกสารหมายเลข 2.1
ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เอกสารหมายเลข 2.2
พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี
เอกสารหมายเลข 2.3
พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลเพื่ อ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล
ครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ณ วัดพัฒนารามพระอารามหลวง
เอกสารหมายเลข 2.4
ร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดธรรมบูชา
พระอารามหลวง
เอกสารหมายเลข 2.5
ร่วมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ประจํา ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.6
ร่วมพิธีสงฆ์ ณ ห้องประชุมใหญ่ ศฝร.ภ.8 จว.
สุราษฏร์ธานี
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.7
ร่วมงานพิธี “วันปิยมหาราช” ประจํา
พุทธศักราช 2560 ณ ลายพระบรมราชา
นุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.8
ร่วมพิธีงาน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”
ประจําปี 2560 ณ ห้องเมืองคนดี ชั้น 5
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.9
ร่วมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม
พระชนมพรรษา วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 5 ธนวาคม 2560 ณ ริมเขื่อนแม่น้ําตาปี
เอกสารหมายเลข 2.10
ร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาฯ ณ โรงเรียนบ้านซอย 2
เอกสารหมายเลข 2.11
ร่วมพิธวี างพวงมาลาเนื่องในวันวิญญาณ
ประจําปี 2560 ณ โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.12
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจําปี 2561
ณ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.13
ร่วมบําเพ็ญกุศลศพบิดาของ จ.ส.ต.หญิง ศิริภรณ์
วิพลชัย ณ วัดชัยชุมพล
เอกสารหมายเลข 2.14
งานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช”
ประจําปีพุทธศักราช 2561 ณ ป้องประชุม
เมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.15
ร่วมงานวันสถาปนาหน่วย ครบรอบปีที่ 25
ณ อาคารกองบังคับการค่ายวิภาวดีรังสิต
อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.16
ร่วมพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนา กองบิน 7
ครบรอบ 36 ปี ณ กองบิน 7
เอกสารหมายเลข 2.17
พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันวิภาวดีรังสิตรําลึก
ณ ลานพระอนุสาวรีย์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์เจ้าวิภาวดีรังสิต ค่ายวิภาวดีรังสิต
เอกสารหมายเลข 2.18
ร่วมบําเพ็ญกุศลศพบิดาของ ด.ต.จเร คําหวาน
ณ บ้านเลขที่ 48/14 (บ้านดอนเนียง) ม.2
ต.พุนพิน จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.19
ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวัน
“พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มหาราช” ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี จ.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.20
ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึก
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหา
เจษฎาราชเจ้า ประจําปี 2561 ณ ห้องประชุม
เมืองคนดี จ.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.21
ร่วมพิธีบวงสรวงศาลหลักเมืองสุราษฏร์ธานี
ณ บริเวณศาลหลักเมืองสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.22
ร่วมพิธีเปิดโครงการวันสงกรานต์ วันครอบครัว
ประจําปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชนเขต 8
เอกสารหมายเลข 2.23
ร่วมงานทําบุญประเพณีสงกรานต์ ประจําปี
2561 ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 4
บึงขุนทะเล
เอกสารหมายเลข 2.24
ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมการประกวดโครงการ
TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
ณ อาคารเอนกประสงค์ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 8
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.25
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันศาล
ยุติธรรม ณ บ้านพักข้าราชการตุลาการศาล
ยุติธรรม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.26
ร่วมบําเพ็ญกุศลศพมารดาของ ด.ต.กฤชพล
วิชัยดิษฐ์
เอกสารหมายเลข 2.27
ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
พื้นที่โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ณ สถาน
พินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.28
ร่วมพิธีบวงสรวงและถวายสักการะ เนื่องในวัน
“อาภากร” ประจําปี 2561 ณ บริเวณศาล
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ปากน้ําตาปี
อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.29
ร่วมโครงการ “หิ้วปื่นโตเข้าวัด ประชารัฐสามัคคี
เมืองคนดีวิถีธรรม” ณ วัดสุมังคลาราม
ต.ท่าชนะ อ.ท่าชนะ จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.30
ร่วมพิธีเปิดสโมสรฟุตบอล โพลิสเทโร สาขา
สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.31
ร่วมบําเพ็ญกุศลศพบิดาของ ร.ต.อ.หญิง ลักษณา
มุขเงิน ณ วัดราษฏร์บํารุง ม.2 ต.ตะปาน
อ.พุนพิน จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.32
ร่วมบําเพ็ญกุศลศพมารดาของ ด.ต.สมควร
จําปาบุญ ณ บ้านเลขที่ 167 ม.2 ต.บ้านสาคู
อ.ชําสูง จว.ขอนแก่น
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.33
ร่วมพิธีบําเพ็ญกุศลศพพระเทพพิพัฒนาภรณ์
ครบกําหนด 100 วัน ณ ศาลาการเปรียญ
วัดพัฒนาราม พระอารามหลวง อ.เมือง
จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.34
ร่วมปลูกต้นไม้มงคล “ต้นรวงผึ้ง” เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว บดินทรเทพยวรางกูล ในวันที่
28 กรกฎาคม 2561
เอกสารหมายเลข 2.35
ร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเพื่อส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 2.36
ร่วมโครงการวางและจัดทําผังเมืองรวมเมือง
พุนพิน ณ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม อ.พุนพิน
จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.37
ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคปวด
ข้อประจําปี 2561 ณ บริเวณตลาดไดมอนด์
ชุมชนการเคหะสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.38
ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพพิพัฒนา
ภรณ์ (ชูชาติ กนตวณโณ) ณ บริเวณพิธีวัด
ท่าไทร อ.กาญจนดิษฐ์ จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.39
ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ตํารวจบ้านเรา พิทักษ์
ถิ่นเกิด” ณ โรงแรมบรรจงบุรี
เอกสารหมายเลข 2.40
ร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านยาเสพติดโลก”
ประจําปี 2561 ณ สนามหน้าศาลากลาง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี
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รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.41
ร่วมกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ตามโครงการจิตอาสา “เราทํา
ความดีด้วยหัวใจ” ณ วัดสมหวังวนาราม
อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.42
ร่วมโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา ณ ศาลาการ
เปรียญวัดสมหวังวนาราม
เอกสารหมายเลข 2.43
กิจกรรมอบรมการปฏิบัติธรรม ณ ศาลาการ
เปรียญวัดสมหวังวนาราม
เอกสารหมายเลข 2.44
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา
28 กรกฎาคม 2561
- พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณริมเขื่อน
แม่น้ําตาปี
เอกสารหมายเลข 2.45
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุม
ครูลํายอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.46
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี
และพลังของแผ่นดิน ณ ตํารวจภูธรภาค 8
ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต
เอกสารหมายเลข 2.47
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียน
ถลายพระพรชัยมงคล ณ บริเวณสนามหน้า
ศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.48
กิจกรรม รวงผึ้งร่วมใจ ผูกไทยรวมกัน”
ณ บริเวณบึงขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง
จว.สุราษฏร์ธานี
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เอกสารหมายเลข 2.49
ร่วมวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี ประจําปี
2561” ณ สํานักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 8
ต.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.50
ร่วมพิธีเปิดโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจําปี
2561 ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน
เขต 8 ต.ขุนทะเล อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.51
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิต พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา
12 สิงหาคม 2561
เอกสารหมายเลข 2.52
พิธีตักบาตรและปล่อยพันธ์สัตว์น้ํา เวลา
06.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ําตาปี
เอกสารหมายเลข 2.53
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมครูลํายอง โรงเรียนสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.54
พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวาย
พระพรชัยมงคล เวลา 18.00 น. ณ สนาม
หน้าศาลากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.55
ร่วมพิธีพระราชทานเพลงศพ นายเชย หนูเที่ยง
บิดาเจ้าอาวาสวัดสมหวังวนาราม ณ วัดสมหวัง
วนาราม
เอกสารหมายเลข 2.56
ร่วมพิธีมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช
แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัดสุราษฏร์ธานี ณ วัดไตร
ธรรมมาราม อ.เมือง จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.57
ร่วมบําเพ็ญกุศลศพมารดาของ ร.ต.ท.ประสาน
สุขสุวรรณ ณ วัดลําไพล อ.เทพา จว.สงขลา
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.58
ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยเหลือ
เจ้าพนักงาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด ณ โรงแรมนิภากาณ์เด้น อ.เมือง
จว.สุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.59
ร่วมพิธีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเชื่อม
ความสัมพันธ์ตํารวจภูธรจังหวัดสุราษฏร์ธานี
ณ สนามกีฬากลางจังหวัดสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.60
ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันมหิดล”
ประจําปี 2561 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลเดชวิกรม พระ
บรมราชชนก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.61

๓. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินโครงการ (เอกสารหมายเลข ๓.1 –
3.2)
๔. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้า งเอกลัก ษณ์ศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินการตามโครงการ
หลังจากติด ตามประเมิน ผลการดํา เนิน โครงการ
แล้ว ทํา การสรุป ผล เพื่อนําข้อมูลมาเป็น แนวทางในการ
ดําเนินงานของปีถัดไป (เอกสารหมายเลข ๔)

ร่วมพิธีวันพระราชทานธงชาติไทย วันที่ 28
ก.ย.2561 ณ ลานหน้าเสาธง ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๓.1
สรุปผลการดําเนินการตามโครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข ๓.2
ประเมินผลโครงการอนุรักษ์พัฒนาและ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
เอกสารหมายเลข ๔
แผนอนุรักษ์พัฒนาและเสริมสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖2
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
๕. มีการนําผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
หลังจากติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการ
แล้วทําการสรุปผล จากนั้นรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เพื่อสั่งการต่อไป(เอกสารหมายเลข ๕)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๕
รายงานผลการประเมินโครงการอนุรักษ์พัฒนา
และเสริมสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

>๔.๕๑

๑.คะแนนจากประเด็นการพิจารณาคะแนนเต็ม ๕ ได้ ๕
คะแนน
๒. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๒๐
เท่ากับ ๕ คะแนน ดําเนินการได้ร้อยละ 30.81
คิดเป็น ๕ คะแนน
ดังนั้น คะแนนของตัวบ่งชี้ เท่ากับ ๕ คะแนน

๕

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.8 มีการทํานุบํารุงส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ชาญยุทธ เรืองดิษฐ์ ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สุพจน์ วันคง รอง ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี/้ รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ต.สังคม สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ทรงศักดิ์
ทองพันธ์ อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ฯ

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างจิตสํานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น
หลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีการดําเนินการ
1.1 มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
ของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน)
1.2 มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (0.5 คะแนน)
2. มีการดําเนินการ
2.1 ให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน (0.33 คะแนน)
2.2 มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (0.33 คะแนน)
2.3 มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (0.34 คะแนน)
3. มีการดําเนินการ
3.1 จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (0.5 คะแนน)
3.2 มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (0.5 คะแนน)
4. มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
4.1 การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (0.25 คะแนน)
4.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกําหนด (15 ม.ค.) และ
เปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (0.25)
4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (0.25)
4.4 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (0.25 คะแนน)
5. มีการดําเนินการ
5.1 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (0.5
คะแนน)
5.2 มีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน
(0.5 คะแนน)
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าจะดําเนินการอย่างไรในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม
2. มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กําหนดในข้อ 1
3. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
4. มีเอกสารหลักฐานในการกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก
และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม
5. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
6. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
7. มีเอกสารหลักฐานในการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
8. มีเอกสารหลักฐานในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกําหนด และ
การเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
9. มีเอกสารหลักฐานในการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษา
อบรม
10. มีเอกสารหลักฐานในการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ 9 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
11. มีเอกสารหลักฐานการมีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
12. มีเอกสารหลักฐานการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
1 มีการดําเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วย
ศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มี ก ารดํ า เนิ น การตามแนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพภายใน(๐.๕ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 เห็นความสําคัญในเรื่องประกันคุณภาพ
การศึกษา มีขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
ขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพ
ภายใน ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 1.2
แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.8 ประจําปี
งบประมาณ 2561
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ข้อที่

2

3

ผลการดําเนินงาน
มี แผนการดํ า เนิ น งาน มี การดํ า เนิ น การตามคู่ มื อ ประกั น
คุณภาพการศึกษา มีการทบทวนและกําหนดระบบกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ให้สอดคล้องกับพันธกิจและอัต
ลั ก ษณ์ ข องหน่ ว ยตลอดจนนโยบายและมาตรฐานการ
ประกัน คุ ณภาพการศึ กษาของสํา นัก งานตํา รวจแห่ง ชาติ
(เอกสารหมายเลข 1.1 - 1.4)
มีการดําเนินการ
๒.๑ ให้ความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดย
การแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่ อ กํ า หนดนโยบาย หลั ก เกณฑ์ แนวทาง วิ ธี ก าร
ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพภายใน (๐.33 คะแนน)
๒.๒ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๓ มีก ารดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบายหลักเกณฑ์
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการ
ดํ า เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน มี ก าร
กําหนดนโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.8 ให้
สอดรับกับนโยบายของ ตร. นอกจากนี้ยังมีการติดตามการ
ดํา เนิน การประกันคุณภาพอยู่เ ป็น ระยะๆ ในการประชุม
ประจําเดือน (เอกสารหมายเลข 2.1 – 2.4)
มีการดําเนินการ
๓.๑ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก(๐.๕ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 มีการแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบมาตรฐานและ
ตัวบ่งชีด้ ้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ๓.๑) มีหน้าที่บริหาร พัฒนา และติดตามการ
ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข ๓.๒) ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
(เอกสารหมายเลข ๓.๓)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.3
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 1.4
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๒.๑
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เอกสารหมายเลข 2.2
ประกาศนโยบายและหลักการในการประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ศฝร.ภ.8
เอสารหมายเลข 2.3
รายงานการประชุม

เอกสารหมายเลข ๓.๑
คําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.2
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๓.3
เอกสารที่แสดงผลการดําเนินงานที่เป็นการ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
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ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
4 มีการดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่ครบถ้วนประกอบด้วย
4.1 การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
(๐.๒๕คะแนน)
4.2 การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ องภายในกําหนด (๑๕ พ.ย.) และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ (๐.๒๕ คะแนน)
4.3 การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปทําแผนการ
ดําเนินงานหรือมาตรฐานที่ชัดเจน (๐.๒๕คะแนน)
4.4 มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่า
ร้อยละ๘๐ (๐.๒๕คะแนน)
ศฝร.ภ.8 ดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายใน
คือ มีคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาดําเนินการ
ควบคุม ติด ตามการดําเนิน งาน และประเมิน คุณภาพ มี
การแต่ ง ตั้ ง ผู้ ป ระเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทํ า การตรวจ
ประเมินภายในพร้อมรายงานผล
ฝ่ายบริการการศึกษา(งานประกันฯ) จัดทํารายงาน
การประเมินตนเองเสนอ สศป.บช.ศ. ภายในวันที่ ๑๕ พ.ย.
2561
มีการประชุมผู้บริหารและข้าราชการร่วมกัน
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพ
ของหน่วยศึกษาอบรม
5 มีการดําเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงาน (๐.๕
คะแนน)
ฝ่ายบริการการศึกษา(งานประกันฯ) จัดทํา
นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ (เอกสารหมายเลข ๕.๑)
ที่หน่วยศึกษาอบรมพัฒนาขึ้นใช้ในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งอ้างอิงให้กับหน่วย
ศึกษาอบรมหรือสถาบันอื่นตลอดจนนําไปเผยแพร่ให้หน่วย
อื่นสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ โดยได้อัพโหลดไว้ใน
เว็บไซต์ของหน่วย และการดําเนินการกิจกรรม 5 ส.
(เอกสารหมายเลข 5.2)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.1
คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
พร้อมรายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
เอกสารหมายเลข 4.2
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 4.3
รายงานการประเมินตนเอง ประจําปี 2561
เอกสารหมายเลข 4.4
เอกสารที่แสดงถึงการเสนอต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องภายในกําหนด และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ
เอกสารหมายเลข 4.5
แผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 4.5
รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

เอกสารหมายเลข ๕.๑
คู่มือแนวทางการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และเอกสารที่แสดงถึงการ
เผยแพร่
เอกสารหมายเลข ๕.๒
การดําเนินการกิจกรรม 5 ส.
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. หน่วยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
2. มีการติดต่อประสานงานแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานภายนอกอย่างต่อเนื่อง
3. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชี้ที่ 13 อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.โสภณ ศยามล ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ชาคริต การกรณ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝปค.ฯ
พ.ต.ต.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.นําชัย อินทร์จันทร์ รอง สว.(อก.) ฝปค.ฯ
จ.ส.ต.วีระชัย สวนกูล ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีความพร้อมในการสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ทั้งความพร้อมทางกายภาพ
ปริมาณ มีคุณภาพพร้อมใช้งาน และทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้ศึกษาอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
เกณฑ์การประเมิน
1. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
2. มีจํานวนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
3. มีสถิติและรายละเอียดการนําอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกไปใช้ในการเรียนการสอน
4. มีการประเมินผลระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกโดยผู้ศึกษาอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5. มีการนําผลการสรุปจากการประเมินในข้อที่ 4 มากําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็น
รูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานแสดงเอกสารคําสั่งผู้รับผิดชอบดูแล การบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทุกประเภท
2. เอกสารหลักฐานการแสดงระเบียบการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
3. เอกสารหลักฐานการแสดงทะเบียนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก โดยแยกให้เห็นว่า รายการใดประจําอยู่ที่ใด
4. เอกสารหลักฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
5. เอกสารหลักฐานการประเมินหรือบันทึกการแก้ไขปัญหาความพร้อมหรือความเพียงพอในการใช้งาน
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
6. แสดงแบบประเมินที่มีรายการประเมินที่ครอบคลุมทั้งระบบ และสรุปผลการประเมินเป็นสารสนเทศ
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร
7. แสดงรายงานการประชุม/การสรุปประเด็นการนําผลการประเมินการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกมาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป โดยกําหนดผู้รับผิดชอบ เรื่องที่จะดําเนินการ ห้วงเวลาในการดําเนินการ
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
1. มีระบบการบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
เอกสารหมายเลข 1
ศฝร.ภ.8 มีคําสั่งผู้รับผิดชอบดูแลอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก คําสั่งผู้รับผิดชอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

2.

มีจํานวนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เอกสารหมายเลข 2.1
ศฝร.ภ.8 จัดทําระเบียบการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก ระเบียบการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
และทะเบียนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
เอกสารหมายเลข 2.2
ทะเบียนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

3.

มีสถิติและรายละเอียดการนําอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกไปใช้ เอกสารหมายเลข 3
ในการเรียนการสอน
หลักฐานการเบิกจ่ายอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ในการนําอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกไปใช้ ต้องมีการเบิกจ่าย
ทุกครั้ง

4.

มีการประเมินผลระบบบริหารจัดการอุปกรณ์เครื่องช่วย
ฝึกโดยผู้ศึกษาอบรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
มีการบันทึกการแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์เครือ่ งช่วย
ฝึกเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ

5.

เอกสารหมายเลข 4.1
บันทึกการแก้ไขปัญหาการใช้อุปกรณ์
เครื่องช่วยฝึก
เอกสารหมายเลข 4.2
แบบประเมิน/สรุปผลการประเมิน
มีการนําผลการสรุปจากการประเมินในข้อที่ 4 มากําหนด เอกสารหมายเลข 5.1
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม
รายงานการประชุม
เมื่อทําการประเมินและสรุปผลการประเมินแล้ว
นําเสนอผู้บังคับบัญชาทราบ และนํามาเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 ความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกําหนด
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สิทธิชัย นันทรัตน์กุล ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ผบ.มว.(สบ1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ1) ฝปค.ฯ
ด.ต.ธเนศ พงศ์จันทร์เสถียร ผบ.หมู่ (รักษาการณ์)ฯ

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรมที่
จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
อั ต ลั ก ษณ์ หมายถึ ง ลั ก ษณะที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ศึ ก ษาอบรมตามปรั ช ญา ปณิ ธ าน วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด
การยกย่อง หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชม จากผลของอัตลักษณ์
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือองค์การมหาชน 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. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการดําเนินการของหน่วยศึกษา และหรือตาม
จุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ การยกย่อง ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงการกําหนดปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ ของการจัดตั้ง
หน่วยศึกษาอบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม
2. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจําปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษา
อบรม
3. รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการ
ดําเนินงานและผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของ
หน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่กําหนด หรือผลการดําเนินงานและผลสําเร็จของ
การดําเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์ จุดเน้นหรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม ที่ได้รับการยอมรับ
4. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้รับรางวัล หรือการได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
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. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ๘๐
3. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการดําเนินการ
ของหน่วยศึกษาอบรมและหรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วย
ศึกษาอบรม
4. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
เอกสารหมายเลข 2
แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 3
หนังสือมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
มาตรฐานและตัวบ่งชี้ในการประเมิน
คุณภาพภายใน
เอกสารหมายเลข 4
หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
เอกสารหมายเลข 5
ค่านิยมหลักของสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ
เอกสารหมายเลข 6
พันธกิจ ปรัชญาองค์กร ปณิธาน
วิสัยทัศน์
เอกสารหมายเลข 7
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ.2542
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 8
แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
เอกสารหมายเลข 9
รายงานการประชุมประกันคุณภาพ
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 10
รายงานการประชุมฝ่ายปกครองและ
การฝึก
เอกสารหมายเลข 11
รายงานการประชุมกองบังคับการ
เอกสารหมายเลข 12
แผนพัฒนาผูศ้ ึกษาอบรมตาม
อัตลักษณ์ของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 13
นิยาม ความหมายของอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข 14
โครงการการฝึกตามแผนผู้ศึกษา
อบรมตามอัตลักษณ์ของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข 15
แบบประเมินผลผู้ผ่านการใช้
อัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข 16
รายงานผลการฝึกตามแผนพัฒนาผู้
ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์
เอกสารหมายเลข 17
การฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2561
เอกสารหมายเลข 18
การฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
เอกสารหมายเลข 19
การฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความ
ปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจ
รักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
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ข้อที่

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 4 ข้อ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ครูฝึกได้รบั การพัฒนาด้านการฝึกอย่างต่อเนื่อง

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 20
ผลงานดีเด่นได้รับการยกย่องระดับ
กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ
หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ ร่วมรักษ์ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.วุฒิเลิศ เมืองหนู ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.เด่นชัย แก้วเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ
ร.ต.ท.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ฝปค.ฯ

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความชํานาญ/ความเชี่ยวชาญ/ตามพันธกิจ
วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสําเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็นหนึ่งของ
หน่วยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจาณา
๑. มีการดําเนินการ
1.1 กําหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน)
1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (0.33 คะแนน)
1.3 มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (0.34 คะแนน)
๒. มีการดําเนินการ
2.1 มีการกําหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน)
2.2 มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (0.5 คะแนน)
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔. มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
๕. มีการดําเนินการ
5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน)
5.2 มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกลักษณ์หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกําหนดเอกลักษณ์จุดเน้น และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
นิยามความหมาย และเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
2. เอกสารหลักฐานการกําหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสําเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม
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3. เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
4. เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
5. เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนําผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงพัฒนา
ผลการดําเนินงาน
ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
1 มีการดําเนินการ
๑.๑ กําหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้
(๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ นิยามความหมายเอกลัก ษณ์ของหน่วยศึก ษาอบรม (๐.๓๓
คะแนน)
๑.๓ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่าง
ชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 ได้ร่วมกัน กําหนดเอกลักษณ์ว่า “เชี่ยวชาญด้า น
การฝึกยุทธวิธี” ซึ่งได้ให้คํานิยามเอกลักษณ์ ไว้ว่า “ศูน ย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค 8 มีความชํานาญ สันทัดจัดเจนในยุทธวิธีตํารวจ”
จากผลการดําเนินงานของ ศฝร.ภ.8 ที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ์ชัดแล้ว
ว่า ศฝร.ภ.8 เป็นหน่วยฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญในด้า นการฝึก
ยุทธวิธีตํารวจหลักสูตรต่างๆ ทั้งจากได้รับมอบหมายจาก ตร. และ
การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
2. มีการดําเนินการ
๒.๑ มีการกําหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน)
ศฝร.ภ.8 มีการฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ให้กับหน่ว ยงาน
ภาครัฐและเอกชน (เอกสารหมายเลข ๒)
3 มี ก ระบวนการและกลไกขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและ
ต่อเนื่อง
ศฝร.ภ.8 มี ก ระบวนการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจนในการ
ดํ า เนิ น งานขั บ เคลื่ อ นเอกลั ก ษณ์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน มี ก าร
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดําเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
วิสัยทัศน์ ปรัชญา ปณิธาน ของ
ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๑.๒
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกําหนด
เอกลักษณ์ของ ศฝร.ภ.8
เอกสารหมายเลข ๑.๓
นิยามและเหตุผลของเอกลักษณ์

เอกสารหมายเลข ๒
รายงานผลการปฏิบัติงานฝึกอบรม
โครงการต่าง ๆ

เอกสารหมายเลข ๓.1
คําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เอกสารหมายเลข ๓.2
รายงานการประชุม
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ข้อที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
4 มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
เอกสารหมายเลข ๔.1
บุ ค ลากรใน ศฝร.ภ.8 มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด การฝึ ก อบรม คําสั่งตั้งกองอํานวยการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ในทุกระดับ
หลักสูตรต่างๆ
5

มีการดําเนินการ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
(๐.๕ คะแนน)
มีการวิเคราะห์และประเมินผลการดําเนินงานในภาพรวม
พร้อมทั้งนําผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานในปี
ถัดไป

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

เอกสารหมายเลข ๕.1
เอกสารการวิเคราะห์และประเมินผล
เอกสารหมายเลข 5.2
รายงานผลการประเมินและการนําผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 16 ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
ผู้กํากับดูแลตัวบ่งชี้ :
ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.เอกกมนต์ พรชูเกียรติ รอง ผบก.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ อาจารย์ (สบ 3)ฯ
พ.ต.ต.จิรัชฌานนท์ สุรกุล รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ชูชาติ ใหม่กุณะ
อาจารย์ (สบ 1)ฯ
ร.ต.อ.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว(สบ 1)ฝปค.ฯ
ด.ต.สมควร จําปาบุญ
ผบ.หมู่ (รักษาการณ์)ฯ
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะนํา ป้องกันหรือการแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง
ๆ ได้แก่ สิ่งเสพติด อุบัติภัย และจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้
การชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้นําป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
โครงการชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม หมายถึง การกําหนดแนวทางในการชี้นําหรือแก้ปัญหา
สังคมในด้านต่าง ๆ ที่มีวัตถุประสงค์เด่นชัด มีกิจกรรมที่ทําให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายอย่างเหมาะสม มีการ
จัดสรรทรัพยากรอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ มีเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน
หมายเหตุ โครงการที่ดีต้องสามารถตอบคําถามต่อไปนี้ได้
- โครงการอะไร
= ชื่อโครงการ
- ทําไมต้องริเริ่ม (มี) โครงการ
= หลักการและเหตุผล
- ทําเพื่ออะไร
= วัตถุประสงค์
- ปริมาณที่จะทําเท่าไหร่
= เป้าหมาย
- ทําอย่างไร
= วิธีดําเนินการ
- จะทําเมื่อไหร่ นานแค่ไหน
= ระยะเวลาดําเนินการ
- ใช้ทรัพยากรเท่าไหร่ มาจากไหน
= งบประมาณ
- ใครทํา
= ผู้รับผิดชอบโครงการ
- บรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่
= การประเมินผล
- เมื่อเสร็จสิน้ โครงการ และจะได้อย่างไร = ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม หมายถึง สิ่งที่แสดงให้เห็นว่าภายหลังจากการ
ดําเนินการโครงการเสร็จสิ้นแล้วเกิดสิ่งที่เป็นผลดีต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมและสังคมโดยรวมอย่างไรบ้าง ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของโครงการ
การยกย่อง หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากการดําเนินการ
โครงการ/กิจกรรมที่ชี้นํา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กร ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน
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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. การดําเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ หน่วยงานยกย่อง ระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัดและต้องเป็นกองบังคับการ
ที่ได้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ดําเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความสําเร็จของโครงการ
2. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ดําเนินงาน โดยมีบทบาทใน
การชี้นํา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
3. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจํานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมินความรู้
ความเข้าใจ และผลการประเมินการนําความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน
4. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคมจากการ
ดําเนินงานของโครงการ
5. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
6. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
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ผลการดําเนินงาน
ข้อที่

ผลการดําเนินงาน
ศฝร.ภ.8 ได้ดํา เนิน การโครงการต่อต้า นการใช้ส ารเสพติด ในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E) ให้กับนักเรียนโรงเรียนมานิตานุเคราะห์ (เอกสาร
หมายเลข 1) มี ภ าพถ่ า ยกิจ กรรมการสอน (เอกสารหมายเลข 2)
ประเมินผลโครงการและทําสรุปผลการประเมิน (เอกสารหมายเลข
3) และได้ ทํ า การรายงานผลโครงการ (เอกสารหมายเลข 4) มี
รายงานการประชุ ม (เอกสารหมายเลข 5) พร้ อมหนั ง สือ ยกย่ อ ง
ชมเชย (เอกสารหมายเลข 6)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
4 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ดําเนินการได้ 4 ข้อ

คะแนน
4 คะแนน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1
โครงการการต่อต้านการใช้สารเสพ
ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E)
เอกสารหมายเลข 2
ภาพถ่ายกิจกรรม
เอกสารหมายเลข 3
ประเมินผลโครงการพร้อมสรุปผล
การประเมิน
เอกสารหมายเลข 4
รายงานผลโครงการ
เอกสารหมายเลข 5
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข 6
หนังสือยกย่องชมเชย

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนย์ฝึ กอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ทั้ง 3 กลุ่มตัวบ่งชี้ คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พนื้ ฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มตัว
บ่งชี้
ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

มาตรฐาน
ด้าน
ตาม
กฎกระทรวง
ผลการจัด
คุณภาพ
การศึกษา
ผู้ศกึ ษา
และการ
อบรม
จัดการเรียน
การสอนที่
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
หลักสูตร

ครู/
อาจารย์
และครูฝึก

ตัวบ่งชี้

น้ําหนัก
คะแนน

คะแนน
ที่ได้

1. ผู้ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
2. ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ผลการจัดการศึกษา
อบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสําคัญ
4. ความพึงพอใจของผู้
ศึกษาอบรมที่มีต่อการจัด
ฝึกอบรมตามหลักสูตรการ
ฝึกอบรม
5. ครู/อาจารย์ และครูฝึก
ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/
ประสบการณ์
6. งานวิจัย หรือนวัตกรรม
หรือสิง่ ประดิษฐ์
7. ผลของการดําเนิน
โครงการบริการทางวิชาการ
และหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศ

7

5.00

ผลคูณที่ได้(ค่า
น้ําหนัก X
คะแนนที่ได้)
35

7

4.72

33.04

7

5.00

35

7

4.61

32.27

7

5.00

35

7

5.00

35

7

5.00

35
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กลุ่มตัว
บ่งชี้
ตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

มาตรฐาน
ด้าน
ตาม
กฎกระทรวง
การบริหาร การบริหาร
จัดการศึกษา และพัฒนา
หน่วย
ศึกษา
อบรม

น้ําหนัก
(วตร.)

คะแนน
ที่ได้

8. ผลการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยศึกษาอบรม
9. การบริหารความเสี่ยง
10. ห้องสมุด อุปกรณ์
การศึกษาและ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
11. การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม
การพัฒนา 12. ระบบและกลไกการ
และประกัน ประกันคุณภาพการศึกษา
คุณภาพ
ภายใน
ภายใน
อุปกรณ์
13. อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
เครื่องช่วย
ฝึก

6

4.84

ผลคูณที่ได้(ค่า
น้ําหนัก X
คะแนนทีไ่ ด้)
29.04

6
6

5.00
4.72

30
28.32

6

5.00

30

6

5.00

30

6

5.00

30

รวมค่าน้ําหนัก
ผลการจัด
อัตลักษณ์/ 14. ความสําเร็จของการ
การศึกษา
เอกลักษณ์ พัฒนาผู้ศึกษาอบรมตาม
และการ
อัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษา
จัดการเรียน
อบรมกําหนด
การสอนที่
15. เอกลักษณ์หน่วยศึกษา
เน้นผู้เรียน
อบรม
เป็นสําคัญ
รวมน้ําหนัก
ผลการจัด
มาตรการ 16. ความสําเร็จของ
การศึกษา
ส่งเสริม
โครงการหรือกิจกรรมที่
และการ
หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา
จัดการเรียน
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของ
การสอนที่
สังคม
เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
รวมน้ําหนัก
รวมน้ําหนักทั้ง 16 ตัวบ่งชี้

85
5

4.91
4.00

417.67
20

5

5.00

25

10
5

4.50
4.00

45
20

5
100

4.00
4.83

20
482.67

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
การบริหาร
จัดการและ
การจัดการ
เรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ
ตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

ตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ตัวบ่งชี้
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จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ได้ผลคะแนน ดังนี้
1. ผลคะแนนประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
คะแนนเฉลีย่
4.91 อยู่ในระดับดีมาก
(ผลคูณที่ได้ หารด้วย 85)
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
คะแนนเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับดี
(ผลคูณที่ได้ หารด้วย 10)
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
คะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับดี
(ผลคูณที่ได้ หารด้วย 5)
2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย 4.83 อยู่ในระดับดีมาก
(ผลรวมของผลคูณที่ได้ทั้ง 3 กลุ่ม หารด้วย 100)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มีรายละเอียด ดังนี้
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ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
แผนพัฒนาปรับปรุงผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสําคัญในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ประเมินตนเอง
จากการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
1. การสรุปข้อมูลพื้นฐาน จัดทํารายงาน
ทําสรุปข้อมูล มีข้อมูลพื้นฐาน ปีงบประมาณ กอจ.ศฝร.ภ.8/
ของผู้ศึกษาอบรมในแต่ สรุปข้อมูล
ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พื้นฐานของ
ของผู้ศึกษา 2561
ละหลักสูตร ทั้งด้านอายุ พื้นฐานของผู้
แต่ละ
อบรม
คุณวุฒิการศึกษา
ศึกษาอบรมใน
หลักสูตร
ประสบการณ์ จะทําให้ แต่ละหลักสูตร
ครู/อาจารย์ ผู้สอน
สามารถวิเคราะห์ผู้เรียน
ได้อย่างง่ายและชัดเจน
ยิง่ ขึ้น
2. การจัดการศึกษา
อบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสําคัญ ย่อมมีความ
แตกต่างกันไปตามแต่ละ สรุปผลการนํา
หลักสูตร ดังนั้น การบูร
แผนไปใช้จัด
ณาการความรู้และ
กิจกรรมให้
ประสบการณ์ที่ได้จาก
บรรลุผลการ
การจัดการศึกษาดังกล่าว เรียนรู้ในทุก
เพื่อนํามาพัฒนาการ
หลักสูตร
เรียนการสอนในรุ่นต่อไป
ควรทําให้เห็นเด่นชัดไป
ในแต่ละหลักสูตร

สรุปการนํา
แผนไปใช้

มีการพัฒนาการ ปีงบประมาณ
เรียนการสอนใน 2561
รุน่ ต่อไปให้มี
ประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

กอจ.ศฝร.ภ.8
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ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
แผนพัฒนาปรับปรุงจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ทาง
วิชาการหรือวิชาชีพในปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง
จากการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
1. ในการเผยแพร่
เผยแพร่
เผยแพร่
มีผลงานวิจัยใน ปีงบประมาณ กอจ.ศฝร.ภ.8
งานวิจัย นวัตกรรม หรือ งานวิจัยทาง งานวิจัยทาง เว็บไซต์
2561
สิ่งประดิษฐ์ ควรเพิ่ม
เว็บไซต์
เว็บไซต์ของ
ช่องทางในการเผยแพร่
หน่วย
ให้หลากหลายช่องทาง
เช่น ทางสื่อออนไลน์
เว็บไซต์หน่วยงานหรือ
เว็บไซต์หน่วยงานที่
นําไปใช้ประโยชน์ อีกทั้ง
แนบไฟล์ภาพหรือ
ภาพเคลื่อนไหวประกอบ
เสียงบรรยาย หรือ
ภาพประกอบในไฟล์ที่
แนบ เพื่อเพิ่มความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น ไม่ควร
แนบเอกสารเพียงอย่าง
เดียว
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แผนพัฒนาปรับปรุงจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
จากการประเมิน จากการประเมิน แก้ไข ปรับปรุง/ ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ตนเอง
ตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
2. ในเรื่องของ หนังสือรับรอง เมื่อมีการ
มีหนังสือตอบรับ งบประมาณปี
กอจ.ศฝร.ภ.8
งานวิจัยควรมี
การใช้ประโยชน์ เผยแพร่งานวิจัย การรับรองการ
2561
การเผยแพร่ไปยัง
ไปยัง ศฝร. อื่น ใช้ประโยชน์จาก
ศูนย์ฝึกอบรม
นําไปใช้ ขอ
งานวิจัยที่ชัดเจน
อื่นๆ ในสังกัด
ความร่วมมือให้
ตร. เอง หรือ
ศฝร. ที่นําไปใช้
ห้องสมุดของ
ออกหนังสือ
หน่วย
รับรองการใช้
สถาบันการศึกษา
ประโยชน์
อื่นๆ ที่ใกล้เคียง
เพื่อเป็น
ประโยชน์ในเชิง
วิชาการ เชิง
วิชาชีพ หรือเชิง
สาธารณะ เมื่อมี
การเผยแพร่
งานวิจัยหรือ
นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ไป
เผยแพร่หรือใช้
ประโยชน์ยัง
หน่วยงานใด
ควรมีการตอบรับ
หรือมีเอกสาร
รับรองการใช้
ประโยชน์ในแต่
ละด้านให้ชัดเจน
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ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
แผนพัฒนาปรับปรุงผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ ในปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง
จากการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
1. การเขียนโครงการ เขียนโครงการ เขียนโครงการ โครงการบริการ งบประมาณปี ฝปค.ศฝร.ภ.8
วัตถุประสงค์ และการ บริการทาง
บริการทาง
ทางวิชาการที่
2561
ประเมินผล ต้อง
วิชาการ
วิชาการให้
สอดคล้องกัน
สอดคล้องกันและ
สอดคล้องกัน
สามารถวัดได้ เพื่อให้
และสามารถ
ทราบว่าการดําเนิน
วัดได้
โครงการประสบ
ความสําเร็จหรือไม่
2. เพื่อให้การดําเนิน
แบบประเมิน
โครงการบริการวิชาการ ออนไลน์
แก่สังคม มีการพัฒนา
เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ผูร้ ับบริการ เห็นควรนํา
ผลการประเมินโครงการ
มาพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินการในปีต่อไป

จัดทําแบบ
ประเมิน
ออนไลน์ให้
ผู้รับบริการ
ประเมินผล
โครงการ

มีผลการ
ประเมินทุก
โครงการ

งบประมาณปี
2561

ฝปค.ศฝร.ภ.8
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ด้านการบริการและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
แผนพัฒนาปรับปรุงผลของการบริหารความเสี่ยงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินตนเอง
จากการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
การเขียนแผนพัฒนา
แผนพัฒนา
จัดทํา
มีแผนบริหาร งบประมาณปี
ควรมีรายละเอียดที่
บริหารความ
แผนพัฒนา
ความเสี่ยงที่มี พ.ศ.2561
ชัดเจนเพื่อสื่อให้ผู้ปฏิบัติ เสี่ยง
บริหารความ รายละเอียด
สามารถดําเนินการได้
เสี่ยง
ชัดเจน
อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกําหนดรายละเอียด
ของกิจกรรมหรือ
ขั้นตอนการปฏิบัติให้
ชัดเจน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด
สามารถเชื่อมโยง ตั้งแต่
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์
มาตรฐาน ที่เป็นจุดเน้น
ของการพัฒนา วิธีการ
ประเมินผล ตัวบ่งชี้
ความสําเร็จ
ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา
และงบประมาณในแต่
ละกิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

ฝอ.ศฝร.ภ.8
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แผนพัฒนาปรับปรุงผลของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปีงบประมาณ
ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

1. เมื่อได้ค่าความพึง
พอใจออกมาในแต่ละ
หลักสูตร ควรประมวล
ภาพรวมของหน่วย
ศึกษาอบรม และจะต้อง
แยกทีละประเด็นว่า
ความพึงพอใจด้านไหนที่
ผู้ศึกษาอบรมให้ค่า
คะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด
ต้องนําปัญหาด้านที่ได้
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
น้อยที่สุดเข้าที่ประชุม
และนําเสนอให้ผู้มี
อํานาจแก้ไขปรับปรุง
และนําบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาปรับปรุงการ
บริการด้านห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ทางภายภาพในปี
ต่อไป

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
จากการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
แบบประเมิน
จัดทําแบบ
มีแบบประเมิน
ออนไลน์
ประเมิน
ออนไลน์
ออนไลน์

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
2561

ฝบศ.ศฝร.ภ.8
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แผนพัฒนาปรับปรุงผลของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในปีงบประมาณ
ต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

2. ควรใช้องค์ความรู้ที่
ได้จากการอบรมด้าน
การประเมินออนไลน์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
จากการฝึกอบรมกลับมา
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ในการทํางาน จะทําให้
ตัวบ่งชี้ได้ค่าความพึง
พอใจที่ค่อนข้างแม่นยํา
มากที่สุด และไม่
สิ้นเปลืองกระดาษ ลด
ภาระในการเก็บเอกสาร
และไม่สิ้นเปลืองเวลา

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
จากการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
ประเมินผล
จัดทําสรุป
สรุปผลการ
ภาพรวม
ประเมินผล
ประเมิน
ภาพรวม
ภาพรวม

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

ฝบศ.ศฝร.ภ.8

86
ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
แผนพัฒนาปรับปรุงผลของความสําเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรม
กําหนดในปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง
จากการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
การเขียนโครงการต้อง เขียนโครงการ เขียนโครงการ มีโครงการที่
งบประมาณปี ฝปค.ศฝร.ภ.8
สามารถแก้ไขปัญหาของ ให้สามารถแก้ไข ที่สามารถ
สามารถแก้ไข
พ.ศ.2561
หน่วยงานได้อย่างมี
ปัญหาของ
แก้ไขปัญหา ปัญหาของ
ประสิทธิภาพ โดย
หน่วยได้อย่างมี ของหน่วย
หน่วยได้
รายละเอียดของ
ประสิทธิภาพ
โครงการต้องมีการใช้
ภาษาที่ง่ายและเข้าใจ
กันทั่วไป ซึ่งต้อง
เกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กัน
ตั้งแต่ประเด็นแรกถึง
ประเด็นสุดท้าย
นอกจากนั้นยังต้องมีการ
กําหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมาย ทรัพยากร
วิธีการติดตามและ
ประเมินผลทีช่ ัดเจน
และเหมาะสม

87
แผนพัฒนาปรับปรุงผลของเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ประเมินตนเอง
จากการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
ควรอบรมให้ความรู้
จัดให้มีการให้ ประชุมสัมมนา ข้าราชการมี
งบประมาณปี
เกี่ยวกับการจัดทําตัว
ความรู้เกี่ยวกับ ประกัน
ความรู้เกี่ยวกับ
พ.ศ.2561
บ่งชี้และระดับ
ตัวบ่งชีก้ ับ
คุณภาพ
การประกัน
ความสําเร็จในการวัด
ข้าราชการ
การศึกษา
คุณภาพ
เอกลักษณ์ ทั้งนีเ้ พื่อให้ ตํารวจและ
การศึกษาและ
สามารถวินิจฉัย และ
ผู้รับผิดชอบตัว
การจัดทําตัว
ช่วยชี้บทบาทหน้าที่
บ่งชี้
บ่งชี้
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค
ของการดําเนินงานของ
องค์ประกอบต่าง ๆ ของ
การจัดการศึกษาใน
ช่วงเวลาและระดับที่
ต้องการวัดหรือ
ตรวจสอบ

ผู้รับผิดชอบ

88
ด้านมาตรการส่งเสริม
แผนพัฒนาปรับปรุงผลของความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นํา ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคมในปีงบประมาณต่อไป
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
ข้อเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
แก้ไข
ความสําเร็จ
ดําเนินการ
ประเมินตนเอง
จากการ
ประเมินตนเอง ปรับปรุง/
แผนการ
ปรับปรุง
ในการเขียนแผนงาน
เขียนแผนหรือ เขียนแผนหรือ มีแผนหรือ
งบประมาณปี
ฝอ.ศฝร.ภ.8
โครงการ ในการ
โครงการในการ โครงการใน
โครงการที่มี
พ.ศ.2561
อจ.ศฝร.ภ.8
ฝึกอบรมประชาชน และ ฝึกอบรมที่มี
การฝึกอบรม เป้าหมาย
เยาวชนเป้าหมายควร เป้าหมาย
เยาวชนที่มี
ชัดเจน
ชัดเจนว่ามีเป้าหมายเชิง ชัดเจน
เป้าหมาย
ปริมาณ จํานวนเท่าใด
ชัดเจน
และดําเนินการให้ครบ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

ภาคผนวก

ผนวก ก
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม
(Common Data set)

89
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set)
ศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘
รายการข้อมูล
1. จํานวนบุคลากร
1.1 ผบก.
1.2 รอง ผบก.
1.3 ผกก.
1.4 รอง ผกก.
1.5 อาจารย์ (สบ 1 – 4)
1.5 สว.
1.6 รอง สว.
1.7 ผบ.หมู่
2. จํานวนครู/อาจารย์/วิทยากร
2.1 ภายใน
2.2 ภายนอก
3. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์/วิทยากร (ภายใน)
3.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท
3.4 ระดับปริญญาเอก
3.5 อื่น ๆ
4. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์/วิทยากร (ภายนอก)
4.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
4.2 ระดับปริญญาตรี
4.3 ระดับปริญญาโท
4.4 ระดับปริญญาเอก
4.5 อื่น ๆ
5. จํานวนผู้ศึกษาอบรมทั้งหมด
5.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1
1
3
3
22
9
49
100

1
2
3
3
21
9
50
107

1
2
3
3
23
8
53
103

คน
คน

84
59

86
58

83
55

คน
คน
คน
คน
คน

1
21
-

1
20
-

46
37
-

คน
คน
คน
คน
คน

6
52
1

7
50
1
-

6
45
4
-

คน

136

251

286

หมายเหตุ/
ใช้กับตัวบ่งชี้

90
รายการข้อมูล

หน่วยนับ
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2559
571

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2560
296

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
249

5.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.)
5.3 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
6. ผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
6.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อน
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
6.2 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ (นสต.)
6.3 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
7. งบประมาณการศึกษาอบรม
7.1 งบประมาณจาก ตร.
7.1.1 หลักสูตรการ
ฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้น
ประทวนยศ ด.ต. อายุ 53 ขึ้น
ไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อน
ยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญา
บัตรถึงยศ ร.ต.อ. “กดต.”
7.1.2 หลักสูตร
นักเรียนนายสิบตํารวจ (นสต.)
7.1.3 หลักสูตรชัยยะ
ขั้นพื้นฐาน

คน

120

120

-

คน

136

251

286

คน

571

296

246

คน

120

120

-

บาท

2,132,750

3,399,600

3,263,920

บาท

42,548,825 14,765,550 11,522,228
(2 รุ่น)
(7 เดือน)
1,931,340 1,948,500
-

บาท

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พล.ต.ต.
( สนธิชัย อาวัฒนกุลเทพ )
รรท.ผบก.ศฝร.ภ.8
พ.ย.2561

หมายเหตุ/
ใช้กับตัวบ่งชี้

ผนวก ข

91

ผนวก ค

92

93
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พลตํารวจตรี สนธิชัย
พันตํารวจเอก ภาณุวัฒน์
พันตํารวจเอก เอกกมนต์
พันตํารวจเอก ชาญยุทธ
พันตํารวจโท สุพจน์
พันตํารวจตรี สังคม
ร้อยตํารวจเอกหญิง ลักษณา
ดาบตํารวจ ยุทธนา
ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ

อาวัฒนกุลเทพ
ร่วมรักษ์
พรชูเกียรติ
เรืองดิษฐ์
วันคง
สร้อยระย้า
มุขเงิน
มากนวล
เกลี้ยงเกลา

รรท.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
ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.8
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

93
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

พลตํารวจตรี สนธิชัย
พันตํารวจเอก ภาณุวัฒน์
พันตํารวจเอก เอกกมนต์
พันตํารวจเอก ชาญยุทธ
พันตํารวจโท สุพจน์
พันตํารวจตรี สังคม
ร้อยตํารวจเอกหญิง ลักษณา
ดาบตํารวจ ยุทธนา
ดาบตํารวจหญิง วิไลวรรณ

อาวัฒนกุลเทพ
ร่วมรักษ์
พรชูเกียรติ
เรืองดิษฐ์
วันคง
สร้อยระย้า
มุขเงิน
นามนวล
เกลี้ยงเกลา

รรท.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
ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.8
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ผนวก ง

94
สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
อาคารกองบังคับการ สํานักงานผู้บังคับการ รองผูบ้ ังคับการ
ฝ่ายอํานวยการฯ ฝ่ายบริการการศึกษาฯ และกลุ่มงานอาจารย์ฯ

อาคารฝ่ายปกครองและการฝึก และอาคารกองร้อย

95
ห้องประชุม ศฝร.ภ.8

ห้องเรียน ศฝร.ภ.8

96
ห้องสมุด

ลานฝึกเอนกประสงค์

อาคารกีฬาในร่ม

97

สนามฝึกยิงปืนพก

สถานพยาบาล

98

โรงอาหาร

ร้านค้าสวัสดิการข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8

99

อาคารบ้านพัก

อาคาร CQB

100

ลานจอดรถ

สนามฟุตบอล

101

สถานีทดสอบกําลังกายและทดสอบจิตใจ

102

ศาลาพักผ่อน

