รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําปี ๒๕63

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
คุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
มี ก ารถ่ า ยทอดให้ ข้ า ราชการตํ า รวจในสั ง กั ด ได้ รั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น การทุ ก กระบวนการ เพื่ อ ให้
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นว่าจะผลิตตํารวจให้เป็น
ตํารวจมืออาชีพได้
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ
ภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕63 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
รายงานฉบั บนี้ สํา เร็จลุ ล่ วงได้จ ากความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากรทุกฝ่ ายของศูนย์ ฝึก อบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ ส่งผลให้ผลผลิต
ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
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สารบัญ
- คํานํา
- สารบัญ
- บทสรุปผู้บริหาร
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม
- ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 9 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560 – 2579) ไปสู่การปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 17 การจัดการความรู้
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- ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา

หน้า
ก
ข
ค
1-17
18
19-21
22-24
25-27
28-30
31-33
34
35-36
37-40
41-42
43-45
46-48
49-50
51-53
54-55
56-58
59-61
62-64
65-66
67-68
69-71
72-75

ภาคผนวก
ผนวก ก ข้อมูลพื้นฐาน Common Data Set
76-80
ผนวก ข คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
81-82
ผนวก ค คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR หน่วยศึกษาอบรม
83
ผนวก ง ภาพ
84-92

ค
๑. บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย่อ)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และ
พัฒนาข้าราชการตํ ารวจชั้ นประทวน เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๕ สายงาน ได้ แก่ สายงานป้องกั น
ปราบปรามอาชญากรรม งานสื บสวน ผู้ ช่ ว ยงานสอบสวน งานจราจร และงานธุ ร การกํ า ลั ง พล นอกจากนั้ น
ยังฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ
๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ., หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งจากสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดต่อ
และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในวิชาชีพตํารวจ สามารถ
นําไปปฏิบัติงานในหน้าที่ใ ห้เป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และที่สําคัญ ที่สุดคื อประชาชนและ
ประเทศชาติ ในการดําเนินงานของหน่วยนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ได้นํา
1. นโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พลตํารวจตรี
(พีรยุทธ การะเจดีย์)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
พฤศจิกายน ๒๕63

๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

สถานทีต่ งั้ ๑๐๑ หมู่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.3

ปีทใี่ ห้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

๑.4

ประวัตกิ ารก่อตั้ง

พ.ศ.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
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้โอนกองกํากับการ
โรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงต่อตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงใช้ชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ แต่สถานที่ตั้งยังคงอยู่ที่เดิม
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้มีกฎกระทรวงแบ่ งส่วนราชการเป็นกองบั งคับการหรือส่วนราชการเรี ยกชื่ ออย่างอื่น ใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ จัดตั้งส่วนราชการในสังกัดจึงได้มีการยกระดับฐานะศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ
ภูธรภาค ๘ เป็นระดับกองบังคับการ แต่ช่อื และที่ตั้งยังคงเดิม

2
ที่ตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฏร์ธานี มีเนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

๑.5

ทิศเหนือ

ติดหมู่บ้านจัดสรร

ทิศใต้

ติดกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฏร์ธานี

ทิศตะวันออก

ด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ติดถนนพ่อขุนทะเล

ทิศตะวันตก

ติดหมู่บ้านจัดสรร

ปรัชญาองค์กร (Organization philosophy)
“เน้นคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธี”

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
๑.9 พันธกิจ (Mission)
๑. สร้างและพัฒนาข้าราชการตํารวจให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการและการฝึกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปี่ยมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเข้าอาคาร (CQB) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุก
หลักสูตร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสู่สังคม
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค ๘
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1.10 อัตลักษณ์ (Identity)
เชี่ยวชาญการฝึก

1.11 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เชี่ยวชาญด้านการฝึกยุทธวิธี
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1.12 สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1) อาคารที่ ทํ า การ 6 ชั้ น เป็ น สถานที่ ทํ า งานของผู้ บ ริ ห าร ครู อาจารย์ บุ ค ลากรสายงานสนั บ สนุ น
เป็นอาคารเรียนรวม ประกอบด้วย
- สํานักงานผู้บังคับการ

จํานวน

1

ห้อง

- สํานักงานรองผู้บังคับการ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายธุรการและกําลังพล

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายพลาธิการ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายงานการเงิน

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องเทคโนโลยีสานสนเทศ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องวิทยุ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องประชุม ศปก.

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องอาหารผู้บังคับบัญชา/ห้องรับรอง

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องประชุมใหญ่

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานกลุ่มงานอาจารย์

จํานวน

2

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายบริการการศึกษา

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องเรียน

จํานวน

8

ห้อง

- ห้องสมุด

จํานวน

1

ห้อง

- ร้านค้าสวัสดิการ

จํานวน

1

ร้าน

2) โรงอาหาร

จํานวน

2

หลัง

3) คลังอาวุธ

จํานวน

1

หลัง

4) สนามยิงปืน

จํานวน

1

หลัง

5) อาคารกีฬาในร่ม

จํานวน

1

หลัง

6) อาคารพยาบาล

จํานวน

1

หลัง

7) อาคาร CQB

จํานวน

1

หลัง

8) อาคารฝ่ายปกครองและการฝึก

จํานวน

1

หลัง

9) อาคารกองร้อย

จํานวน

6

หลัง

10) โรงจอดรถ

จํานวน

2

หลัง
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11) สนามฟุตบอล

จํานวน

1

สนาม

12) ลานฝึกเอนกประสงค์

จํานวน

1

แห่ง

13) ศาลาตรวจการฝึก

จํานวน

1

หลัง

14) บ้านพักผู้บังคับการ

จํานวน

1

หลัง

15) บ้านพักเรือนแถว

จํานวน

6

หลัง

16) แฟลตบ้านพัก

จํานวน

3

หลัง

17) สถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จํานวน

6

สถานี

1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่

หลักสูตร

1

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
รุ่น 11

1 ก.พ.62 – 31 ก.ค.63

2.
3.
4.

หลักสูตร กดต.
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
รุ่น 12

11 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 12 สัปดาห์
6 ม.ค.63 – 14 ก.พ.63 6 สัปดาห์
1 ก.พ.63 – 31 ก.ค.64 1 ปี 6
เดือน

5.

หลักสูตรการป้องกันปราบปราม 19 ก.พ. – 6 มี.ค.63
3 สัปดาห์
อาชญากรรม
หลักสูตรการสืบสวน
19 ก.พ. – 6 มี.ค.63
3 สัปดาห์
หลักสูตรการจราจร
9 – 18 มี.ค และ 14 -20 3 สัปดาห์
ก.ย.63

6.
7.

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา
1 ปี 6
เดือน

จํานวน(นาย)
หมายเหตุ
แผน สําเร็จ
200 194 ลาออก
6 นาย
516 516
533 533
476
อยู่
ระหว่าง
อบรม
50
50
50
50

50
49

8.

หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล 9 – 18 มี.ค และ 14 -20 3 สัปดาห์
ก.ย.63

50

50

9.

Local Cat

312

312

9 ส.ค. – 6 ก.ย.63

1 เดือน

ลาบวช
1 นาย
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1.13
ที่
๑
๒
๓

ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/ครูฝึก/บุคลากร
หลักสูตร
ระดับผู้บริหาร
บุคลากรทําหน้าที่ครู/อาจารย์
- อาจารย์
- ครู
บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา
รวม

จํานวนข้าราชการตํารวจ
สัญญาบัตร
ประทวน
8
23
15
46
92

15
98
113

รวม
8
23
30
144
205

๑.๑4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑4.๑ งบประมาณ ที่ใช้ในการดําเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
114,684,444.98 บาท โดยแบ่งเป็น
๑) เงินเดือน
จํานวน 100,000,193.24 บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน
320,000
บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน
บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝึก
จํานวน
3,408,192
บาท
๕) ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน
3,528,829.74 บาท
6) งบปฏิรูป
จํานวน
บาท
7) งบซ่อมแซม
จํานวน
2,139,830
บาท
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวน
บาท
๑.๑4.๒ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จํานวน
5,287,400
บาท
๑.๑4.๓ สถานที่ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค์ โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑5 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กรศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค 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
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ข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพ
กําลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน งานการพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว จัดหาเก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ เก็บรักษา 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 ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม จัดทํารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําปี เสนอตํารวจภูธรภาค หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา ส่งเสริม ควบคุม ดูแลการอบรม
ทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ
ทางด้านจิตใจ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันให้นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผล อยู่เสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือ
สิ่งของหลวงต่าง ๆ ดําเนินการวางแผนและฝึกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กําหนดไว้หรือตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจน
การดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝึกอบรม ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการด้านวิชาพลศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว งานดําเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้
ป้องกันตัวที่กําหนดไว้ในหลักสูตร งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตํารวจ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
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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 งานอื่น ๆ 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

งานยุทธศาสตร์และแผน

งานเทคโนโลยีและห้องสมุด

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ
งานเทคโนโลยีและสื่อสาร
งานรักษาการณ์

งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

งานอาจารย์พิเศษ
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๑.๑6 โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้กํากับดูแลบังคับบัญชาและเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
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.

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

กลุ่มงานอาจารย์

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

ผกก.ฝอ.ฯ

ผกก.ฝปค.ฯ

ผกก.ฝบศ.ฯ

รอง ผกก.ฝอ.ฯ

รอง ผกก.ฝปค.

รอง ผกก.ฝบศ.

สว.ฝอ.ฯ

ผบ.ร้อย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าเป็นปัจจัย
สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจําทุกปี และเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย มีกระบวนการ ดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของหน่วยงานเพื่อกําหนดแผนพัฒนาการ
จัดการศึกษา แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
๒. จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนาและติดตามการ
ดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการจัด
การศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กําหนด โดยเน้นการจัดให้มีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
๔. จัดทํารายงานประจําปีที่ครอบคลุมการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ดัชนีตัวบ่งชี้
คุณ ภาพการศึก ษา เสนอต่อ หน่ว ยงานต้น สัง กัด (กองบัญ ชาการศึก ษา) หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งและเปิด เผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๕. นําผลการประเมินคุณภาพ ไปประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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1.18 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีทผี่ ่านมา
ตัวบ่งชี้
ด้านผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการ
กําหนดหน้าที่และการรายงานผลเป็น
วงรอบ เพื่อติดตามผลการดําเนินการ ดูแล
แนะนํา ช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อผู้ฝึกอบรม
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการทําร้ายตัวเอง
ของผู้ฝึกอบรมจากปัญหาสภาพจิตใจ และ
ความเครียดบ่อยครั้ง
2. ให้มีการประเมินกระบวนการทั้ง 3
ประเด็น ได้แก่
2.1 กระบวนการพิจารณาผู้เรียนแรก
เข้า
2.2 กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล
2.3 กระบวนการจัดระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา
เพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา และนําผล
ข้อมูลที่ได้ไปใช้กับการจัดการวางแผนใน
หลักสูตรต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กิจกรรมพัฒนา 1. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุก
ผู้เรียน
หลักสูตร อย่างน้อยหลักสูตรละ 1
กิจกรรม

2. วัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมของ
หลักสูตร ควรสอดคล้องกับกิจกรรมที่
ปฏิบัติ
3. ควรเพิ่มหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน

การดําเนินการพัฒนา
- คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อติดตามผลการเรียน ดูแล
แนะนํา ช่วยเหลือ หรือแก้ไข
ปัญหาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และรายงานผลเป็นวงรอบ

- ประชุมคณะกรรมการติดตามผล
การประเมินทั้ง 3 กระบวนการ
เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุง
พัฒนา และนําผลข้อมูลที่ได้ไปใช้
กับการจัดการวางแผนใน
หลักสูตรต่อไป

หลักสูตร นสต.
1 ทําโครงการฝึกอาชีพเสริมผูก
ผ้าและจีบผ้า
2. ทําโครงการฝึกอาชีพเสริมทํา
เจลแอลกอฮอล์
หลักสูตร กดต.
กิจกรรมจิตอาสา
- วัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรม
สอดคล้องกับกิจกรรมทีท่ ํา
- โครงการมีหลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
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ตัวบ่งชี้

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชา
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการ
ปฏิบัติงานของผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรม

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
4. ควรมีการสรุปผลแต่ละกิจกรรมเสริม
หลักสูตร ทุกหลักสูตรในเรื่องของปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้ง
ต่อไป
5. ควรมีการประชุมผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับ
กิจกรรม เพื่อประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน และให้ได้มาซึ่งข้อสรุปไปปรับปรุง
แผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน โดยมีการจัดทําแผน
ปรับปรุงในปีต่อไป
1. แบบประเมินแต่ละชุดที่หน่วยประเมิน
ออนไลน์ควรมีช่องให้ระบุ ยศ ชื่อ สกุล
และหลักสูตรที่อบรมของผู้ถูกประเมิน

2. ข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้องของผู้ถูกประเมินมีหลากหลาย
ควรจัดทําความถี่ของความต้องการ และ
เรียงลําดับจากมากสุดไปหาน้อยที่สุด เพื่อ
จะได้นําข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอมากที่สุด
1-3 ลําดับมาพิจารณาในการปรับปรุงใน
หลักสูตรการฝึกอบรมต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 8 กระบวนการ 1. คณะกรรมการบริห ารหลัก สูต ร ต้อ ง
จัดการเรียนการสอน
กํ า กับ ติด ตาม ตรวจสอบ การจัด ทํ า
แผนการเรีย นรู ้ต ามแผนการสอนและ
บัน ทึก หลัง การสอนให้ค รบทุก วิช าในทุก
หลัก สูต รที ่ใ ช้ใ นการประเมิน รวมถึง
แผนการสอนและบัน ทึก หลัง การสอนใน
ภาควิชาปฏิบัติของครูและครูฝึกในทุกวิชา
ทุกหลักสูตร

การดําเนินการพัฒนา
- รายงานผลการดําเนินการ

- ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร

- จัดทําแบบประเมินโดยมีช่องให้
ระบุ ยศ ชื่อ สกุล และหลักสูตรที่
อบรมของผู้ถูกประเมิน
- สรุปข้อเสนอแนะโดยเรียงลําดับ
ความถี่ของตามความต้องการจาก
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด และนํา
เรียนผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
เพื่อพิจารณาปรับปรุงในหลักสูตร
การฝึกอบรมต่อไป

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมี
การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ให้
อาจารย์และครูฝึกจัดแผนการ
สอนและบันทึกหลังการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติในทุก
วิชาทุกหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
2. ในภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือน
จริงนั้น ควรบันทึกไว้ใ นแผนการสอนและ
บัน ทึก หลัง การสอนให้ค รบถ้ว นว่า ได้ใ ช้
อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกใดประกอบในการฝึก
ปฏิบ ัต ิแ ละได้ผ ลลัพ ธ์ก ารเรีย นรู ้เ ป็น ไป
ตามที่กําหนดหรือไม่ เพียงใด ไม่ใช่ใช้เพียง
ภาพถ่า ยเพีย งอย่า งเดีย วมาประกอบใน
ประเด็นนี้
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องนํา
ผลการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการ
สอน จุดเด่น จุดด้อย ของการจัดการเรียน
การสอน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง ทุก
หลักสูตร หลังเสร็จสิ้นการฝึกอบรม เพื่อหา
ข้อสรุปในการปรับปรุงการเรียนการสอน
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
1. ควรมี “ประมวลการสอน” ครบทุก
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การประเมิน
หลักสูตรและครบทุกรายวิชา
ผู้เรียน
2. ควรมี “แผนการสอน” ครบทุกรายวิชา

ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุน 1. เมื่อได้รับมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่
การเรียนรู้สําหรับพัฒนา
ว่ า จากศิ ษ ย์ เ ก่ า หรื อ ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น เพื่ อ เป็ น
ผู้เรียน
ประโยชน์ให้กับผู้เรียนควรทําหลักฐานการ
ส่งมอบและรับบริจาคไว้เป็นหลักฐานหรือมี
เอกสารตอบขอบคุณให้กับผู้มอบ
2. การประเมินผลความพึงพอใจของผู้เรียน
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต้อง
ประเมินทุกหลักสูตรและประเมินทั้งผู้เรียน
และครู อ าจารย์ พ ร้ อ มนํ า ผลการประเมิ น
รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
ตามข้อเสนอแนะของแต่ละหลักสูตรด้วย

การดําเนินการพัฒนา
- ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติ
เสมือนจริง มีการบันทึกไว้ใน
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอนว่าได้ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ใดประกอบในการฝึกปฏิบัติ

- หลังเสร็จสิ้นการอบรม ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
พิจารณาจุดเด่น จุดด้อยในการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละ
หลักสูตรเพื่อหาข้อสรุปในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอน
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
กําชับให้อาจารย์ประจํา และ
อาจารย์พิเศษ จัดทําประมวลการ
สอน และแผนการสอนทุกวิชาใน
ทุกหลักสูตร
- มีประมวลการสอนครบทุก
รายวิชาทุกหลักสูตร
- มีแผนการสอนครบทุกรายวิชา
- รวบรวมหลักฐานการรับบริจาค
หรือเอกสารขอบคุณให้กับ
ผู้บริจาค
- มีการประเมินผลความพึงพอใจ
ของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกหลักสูตร
และประเมินโดยแยกผู้เรียนและ
ครูอาจารย์พร้อมนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงต่อไป
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ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ด้านงานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
1. หน่ ว ยศึ ก ษาอบรม ควรสนั บ สนุ น
ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย
งบประมาณด้ า นงานวิ จั ย นวั ต กรรม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่
นําไปใช้กับหน่วยงาน หรือ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จากแหล่ ง ทุ น ภายในหรื อ
ภายนอกให้ กั บ ครู อ าจารย์ ที่ ทํ า งานวิ จั ย
ชุมชน สังคม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นภารกิจทาง
วิ ช าการและพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ ข องหน่ ว ย
ศึกษาอบรม หน่วยศึกษาอบรมต้องพัฒนา
องค์ความรู้ของตัวเองด้วยการทําวิจัยและ
พัฒนาความรู้จากการทําวิจัย ซึ่งเป็นศาสตร์
ที่สามารถวัดได้ และเป็นที่ยอมรับจากสากล
2. งานนวั ต กรรมและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ จะ
สมบู ร ณ์ ก็ ต่ อ เมื่ อ ได้ นํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ
หน่วยงาน ชุมชน สังคม ครบถ้วนทุกชิ้น อีก
ทั้ ง มี ก ารติ ด ตามประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์
จากงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และนําผล
ก า ร ป ร ะ เ มิ น ไ ป ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า ก า ร
ปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีถัดไป
3.
ควรมีคู่มือ สํา หรับ งานนวัต กรรม
สิ ่ง ประดิษ ฐ์ที ่จ ัด ทํ า ขึ ้น เพื ่อ ทราบใน
รายละเอีย ดของขั ้น ตอนการทํ า งานและ
รายละเอีย ดอื ่น ๆ โดยอธิบ าย หลัก การ
ทํ า งานของนวัต กรรม สิ ่ง ประดิษ ฐ์นั ้น ๆ
งบประมาณในการจัดทํา
ด้านการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบริการ 1. ผู้เข้ารับการอบรมและชุมชนควรมีส่วน
วิชาการแก่ชุมชน
ร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จก่อนและ
หลังการให้บริการทางวิชาการจาก ศฝร.ภ.8
อย่างชัดเจน
3. ควรตรวจสอบและประเมินผลโครงการ
การบริการทางวิชาการของชุมชนที่สามารถ
สร้างความเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองทุกกิจกรรม
4. ควรมีแผนงานการดําเนินโครงการ
บริการวิชาการนําไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนา

การดําเนินการพัฒนา
- หน่วยไม่มีงบประมาณด้าน
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

- ส่งนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ให้
หน่วยงาน ชุมชน สังคม นําไปใช้
ประโยชน์ และติดตามประเมินผล
การใช้ประโยชน์จาก นวัตกรรม
และสิ่งประดิษฐ์และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
- มีคมู่ ือสําหรับงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

- ผู้เข้ารับการอบรมและชุมชนมี
ส่วนร่วมในโครงการฯ
- กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จก่อน
และหลังการให้บริการทางวิชาการ
ที่ชัดเจน
- มีการประเมินผลโครงการทุก
กิจกรรม
- มีแผนงานการดําเนินโครงการ
บริการทางวิชาการนําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา
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ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและ
1. จัดทําแผนงาน เพื่อระบุโครงการ/
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ กิจกรรม ที่หน่วยต้องการจัดทําหรือเข้าร่วม
และวัฒนธรรม
กําหนดห้วงเวลาและตัวชี้วัดความสําเร็จ ซึง่
แผนงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารหรือ
คณะทํางานสะดวกต่อการกํากับติดตาม
และช่วยให้ข้าราชการตํารวจระดับ
ปฏิบัติการสามารถเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี ทั้งยังสามารถนํา
แผนงานข้างต้นควบรวมกับแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีได้
2. เมื่อมีการสรุปผลการดําเนินการโครงการ
มีการรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบและ
พิจารณาให้นําข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงและ
พัฒนาในการจัดทําแผนงานและโครงการใน
รอบปีถัดไป ควรแสดงให้เห็นว่าได้นําข้อมูล
ไปปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 16 การบริห าร การบริหารความเสี่ยง มีบทบาทสําคัญ ใน
ความเสี่ยง
การสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการให้
องค์ก รสามารถดํ า เนิน งานอย่า งต่อ เนื ่อ ง
หรือเกิดผลกระทบที่องค์กรยอมรับได้หาก
เกิด เหตุก ารณ์ค วามเสี ่ย ง โดยกํ า หนด
แนวทางจัด การและติด ตามปัจ จัย ความ
เสี ่ย งเกี ่ย วข้อ งกับ การดํ า เนิน งานและ
สามารถดําเนินการขจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ
ที่เ ป็น อุป สรรคต่อ การดํา เนิน งาน ดัง นั้น
เพื ่อ ให้ก ารบริห ารความเสี ่ย งบรรลุต าม
วัต ถุป ระสงค์ต ามแผนบริห ารความเสี ่ย ง
เห็น ควรจัด อบรมให้ค วามรู ้ก ับ บุค ลากร
ภายในหน่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
เพื ่อ เพิ ่ม ความเชื ่อ มั ่น ให้ก ับ การบริห าร
องค์ก รมากยิ ่ง ขึ ้น และสนับ สนุน การ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

การดําเนินการพัฒนา
- จัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

- จัดทํารายงานผลการดําเนิน
โครงการให้ผู้บงั คับบัญชาทราบ
และพิจารณาโดยเสนอแนวทางใน
การปรับปรุงพัฒนาในรอบปีถัดไป

มีการจัดอบรมให้ความรู้กับ
บุคลากรภายในหน่วยในเรื่องการ
บริหารความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความ
เชื่อมั่นให้กับการบริหารองค์กร
มากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุ
เป้าหมาย
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ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 17 การจัด การ ตามตัวบ่งชี้นี้จะต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่มี
ความรู้
อยู่ใ นหน่ว ย ซึ ่ง กระจัด กระจายอยู่ใ นตัว
บุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ
ตามขบวนการจัดการความรู้ของ ก.พ.ร.
7 ขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยสามารถ
เข้า ถึง องค์ค วามรู ้ รวมทั ้ง ปฏิบ ัต ิง านได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 18 การพัฒ นา หน่วยจะต้องนําความต้องการในการพัฒนา
บุคลากร
บุค ล า ก ร ข อ ง ห น่ว ย ม า จัด ทํ า แ ผ น ใ ห้
สอดคล้อ งกับ ความต้อ งการในการพัฒ นา
ของบุคลากรรายบุคคล

การดําเนินการพัฒนา
แต่งตั้งคณะทํางานพิจารณาองค์
ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วย ประชุม
พิจารณาองค์ความรู้มาพัฒนาให้
เป็นระบบ

มีการนําความต้องการในการ
พัฒนาบุคลากรของหน่วยมา
จัดทําแผนเพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาของ
บุคลากรรายบุคคล
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 19 การบริห าร สํ า หรับ ในปี 2563 แบบประเมิน ความ ได้จัดทําแบบประเมินความผูกพัน
จัดการเชิงธรรมาภิบาล
ผูก พัน ของบุค ลากรต่อ องค์ก ร ของกรม ของบุคลากรต่อองค์กรตามแบบที่
สุข ภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ ปรับปรุงใหม่
ปรับปรุงรูปแบบประเมินและข้อคําถาม
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 20 ระบบและ ควรมีก ารเพิ ่ม เติม แผนพัฒ นาคุณ ภาพ มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
กลไกการประกัน คุณ ภาพ การศึก ษา ซึ ่ง จะช่ว ยในการยกระดับ
การศึกษา
ผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นของผู ้ฝ ึก อบรม
ทั ้ง นี ้ห น่ว ยสามารถกํ า หนดแนวทางการ
พัฒ นาได้ว ่า จะพัฒ นาทางด้า นใดตาม
สภาพปัญหา เช่น พัฒนาด้านคุณธรรมและ
จริย ธรรม พัฒ นาด้า นสมรรถภาพ พัฒ นา
ด้านทักษะ หรือพัฒนาด้านความรู้ เป็นต้น
โ ด ย แ ต ่ล ะ ก ิจ ก ร ร ม จ ะ ต ้อ ง ม ีต ัว ชี ้ว ัด
ความสําเร็จ และออกแบบการปฏิบัติงาน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ สําหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ
๘ ด้าน ๒๐ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
๑) ด้านผู้เรียน
๓
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านครู อาจารย์
๒
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๔
ตัวบ่งชี้
๔) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๕) ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๒
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖) ด้านการบริการวิชากากร
๑
ตัวบ่งชี้
๗) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
๘) ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
๖
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๑) เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้
กําหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการดําเนินงานจริง
ของหน่ ว ยศึ ก ษาอบรม โดยกํ า หนดให้ ตั ว บ่ ง ชี้ แ ต่ ล ะตั ว มี ค ะแนนเต็ ม ๕ คะแนน กรณี ที่ ไ ม่ ดํ า เนิ น การใดๆ ให้ ไ ด้
๐ คะแนน สําหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้เป็นไปตามคะแนนที่ดําเนินการได้
๒) เกณฑ์การประเมินรายองค์ประกอบ
กํ า หนดให้ ค่ า คะแนนของรายองค์ ป ระกอบ ให้ นํ า คะแนนที่ ไ ด้ แ ต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ คู ณ ด้ ว ยค่ า น้ํ า หนั ก ของ
ตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ และนําค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกันหารด้วย
ค่าน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สาม
มีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ผลการประเมินที่ได้ขององค์ประกอบที่ ๑ ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ทั้ง ๔ องค์ประกอบ ต้องมีคะแนนตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๓) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก
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ผลการประเมินในภาพรวมที่ได้ ต้องมีคา่ คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึน้ ไป จึงจะถือว่า “ได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน”
หมายเหตุ : ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่งหากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่า .๐๐๕ ขึ้นไป
ให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.หญิง ธนิยา สุพัฒน์ อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง นรารัตน์ สุทธิชว่ ย อจ.(สบ1) ศฝร.ภ.8

ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ แก้วชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ด.ต.ชยพล ขันทอง
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแต่ละหลักสูตร ดังนั้น
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและ
นําศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น
ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อสมรรถนะ
ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณา
1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนําศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จาก
ผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นําสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
๑. กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน
๑.๑ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การแถลงหลักสูตรก่อนเข้ารับการเรียนและการฝึกต่าง ๆ
เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นเข้ า สู่ ม าตรฐานใกล้ เ คี ย งกั น ได้ รั บ ทราบกฎระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ วิ นั ย ตลอดจน
การปฏิบัติตัวที่ ต้องเข้ ามาอยู่ ใ น ศฝร.ภ.8 รวมทั้งจัดทําข้ อมูลรายบุค คลของผู้ เรี ยน มี ก าร
วิเคราะห์และนําศักยภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน
๑.๒ การแถลงหลักสูตร นสต. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อให้ นสต. ใหม่มีความรู้ความเข้าใจในบริบทของ ศฝร.ภ.8 รับทราบถึงนโยบาย
เป้าหมาย ระบบ บริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งสิทธิ
ประโยชน์ และสวัสดิการ
(๒) เพื่อให้ นสต. ใหม่ได้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดหลักสูตร นสต. รู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองที่มีต่อการเรียนการสอน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
(3) เพื่ อ ให้ นสต. ใหม่ ไ ด้ มี โ อกาสทํ า ความรู ้ จั ก และสร้ า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี ร ะหว่ า ง
ผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์และระหว่าง นสต. ด้วยกัน อันจะส่งผลดีต่อการเรียนการสอนและ
ฝึกอบรมต่อไป
๑.๓ ผลการดําเนินการแถลงหลักสูตร นสต. ใหม่
จากผลประเมินความพึงพอใจต่อการแถลงหลักสูตร นสต.ใหม่ ปรากฏว่าได้คะแนน
4.36 อยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ ศฝร.ภ.8, โครงสร้างขององค์กร
มีความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร เข้าใจการปกครองบังคับบัญชา กฎระเบียบ ข้อบังคับ วินัย
ตลอดจนถึงการปฏิบัติตัวต่าง ๆ ของนักเรียน รวมทั้งได้รับทราบรายละเอียดหลักสูตรและเกณฑ์
การวัดผลประเมินผล ทําให้ นสต. ทุกคนมีความพร้อมและมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนและนําศักยภาพมาใช้ประโยชน์
๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย แบบกรอกข้อมูลรายบุคคล การสังเกตนักเรียน
แบบประเมิ น การสั มภาษณ์ นักเรียน แบบสํ ารวจ แบบบันทึกต่าง ๆ เพื่อศึ กษารู้จั กผู้เรียน
เป็ นรายบุคคล แล้ วนํ ามาวิ เคราะห์แยกแยะความพร้อมของผู้เรียนรายบุ ค คล ศึกษาจุดเด่ น
จุ ด ด้ อ ย ที่ ค วรได้ รั บ การพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง แล้ ว พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและจั ด กิ จ กรรม
การเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนา
ตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลเต็มตามศักยภาพ และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มี ข้อบกพร่อง
ให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข ๓

เอกสาร
หมายเลข ๔
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
๒. จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในทุกด้านของนักเรียน พบว่า นสต.แต่ละ
คนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แ ตกต่างกัน ซึ่งเกิดจากระดับของความสามารถในการเรียนรู้
ที่แตกต่างกัน ดังนี้
(1) นสต. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร้อยละ 51.6
(2) นสต. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ร้อยละ 4.7
(3) นสต. การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ร้อยละ 5.6
(4) นสต. การศึกษาระดับปริญญาตรี ร้อยละ 37.4
(5) นสต. การศึกษาประดับปริญญาโท ร้อยละ 0.2
(5) นสต. การศึกษาระดับอื่น ร้อยละ 0.5
ฝ่ายบริการการศึกษาฯ ได้ส่งข้อมูลให้ ฝ่ายปกครองและการฝึกฯ และกลุ่มงานอาจารย์ฯ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
๓. กําหนดแผนพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านการเรียนหรือแก้ไขด้านพฤติกรรม การเรียนรู้
ด้านต่าง ๆ หรือการจัดการเรียนรู้รายบุคคลให้เหมาะสม และนําข้อมูลพื้นฐานของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมาพิจารณาแบ่งกลุ่มโดยให้ผู้มีคุณวุฒิด้านกฎหมายเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คําแนะนําเพื่อน ๆ
ในกลุ่ม
การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษากับผู้เรียน
มีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนํานักเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า
การติดตามผลการเรียนอย่างสม่ําเสมอ ช่วยเหลือนักเรียนเพื่อแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ
ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยศึกษาอบรมอย่างเคร่งครัด
ระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน
มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน ได้แก่ การกําหนดขั้นตอนวิธีการและ
ผลการดําเนินการติดตามผลลัพธ์
การประเมินและแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
คณะกรรมการกํากับติดตามผลลัพธ์ สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนาเพื่อปรับปรุง
และพัฒนาไปสู่การปฏิบัติในครั้งต่อไป ได้แก่ รายงานผลการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่
มาตรฐานใกล้เคียงกัน , รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และรายงานผลการให้คําปรึกษา
และการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมใน
ครั้งต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข ๕

เอกสาร
หมายเลข ๖

เอกสาร
หมายเลข ๗
เอกสาร
หมายเลข ๘

เอกสาร
หมายเลข ๙

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์
2. อาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการรายงานผลการดูแลผู้เรียนในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
อาจารย์(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.สมบัติ ทองดี
อาจารย์(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ประสพโชค สุวรรณะ รอง สว.(อก.)ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วราภรณ์ พัฒจันทร์ ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์
หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วนตามคุณลักษณะ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
๒. ดําเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดอย่างครบถ้วน
๓. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (๐.๕ คะแนน) และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
๔. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) และนําผลการ
ประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
๕. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๖. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตํารวจ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กําหนด
ศฝร.ภ.8 มี ก ารจั ด ทํ า แผนกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ ส อดคล้ อ งกั บ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
หลักสูตร มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของ
การทําประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนี้
(1) การเสริมสร้างจิตสํานึก เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการ
บริการ และบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน
(2) การทําเจลล้างมือ และการผูกผ้า
(3) ฝึกหัดขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์สําหรับ นสต. เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะในการขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเพื่อให้สามารถนําความรู้ที่ได้ไปสอบ
ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
(4) ศาสนิกสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม
(5) บูรณาการ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนํา
ความรู้ที่ได้รับมาใช้แก้ไขปัญหาในการทดสอบปฏิบัติหน้าที่ได้
การดําเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดอย่างครบถ้วน
๑. ศฝร.ภ.8 ได้กําหนดตารางการทํากิจกรรมพัฒนา นสต. ดังนี้
(๑) การสร้างจิตสํานึก = ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาทุกคน
(๒) การทําเจลล้างมือ และการผูกผ้า = นสต. ได้รับการฝึกอบรมทุกคน
(๓) ฝึกหัดขั บรถยนต์ รถจักรยานยนต์สําหรับ นสต. = นสต. ได้รับใบอนุญาตขับขี่
รถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(๔) ศาสนิกสัมพันธ์ = ผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ทุกคน
(๕) บูรณาการ = ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
๒. มีคําสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละกิจกรรม
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
๑. ผลการดําเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จากการเก็บข้อมูลต่างๆ แล้วนําข้อมูล
มาวิเคราะห์พบว่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
๒. รายงานการประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสนอผู้บังคับบัญชา
พิจารณาและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข ๓

เอกสาร
หมายเลข ๔
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา
ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมต่างๆ ที่สร้างคุณประโยชน์
ให้กับหน่วยศึกษาอบรม ได้แก่ การเป็นวิทยากรมาสอนภาควิชาการ สอดแทรกประสบการณ์ของ
รุ่นพี่ศิษย์เก่า ที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน อีกทั้งสามารถ สร้างแรงบันดาลใจให้แก่
นักเรียนนายสิบตํารวจในการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสาน
สัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบัน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมความรักและความภาคภูมิใจ
ในสถาบันให้เกิดแก่นักเรียนนายสิบตํารวจอีกด้วย
ศิษย์์เก่าได้รับรางวัลระดับชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหน้าที่ของตํารวจ
ศิ ษ ย์ เ ก่ า ศฝร.ภ.8 คื อ พ.ต.ต.สุ ช าติ เกื้ อ ฉิ ม สวป.สภ.พุ น พิ น จว.สุ ร าษฏร์ ธ านี
จับยาเสพติด “ไอซ์” ลอตใหญ่ น้ําหนักรวม 1,199 กิโลกรัม และ ร.ต.อ.อภิเชษฐ์ คีรีเพชร
รอง สวป.สภ.หลังสวน จว.ชุมพร เข้าช่วยชีวิตชาวสวนทุเรียนโดนไฟฟ้าช็อตจนหมดสติกลับมา
มีชีวิตอีกครั้งได้

เอกสาร
หมายเลข ๕

เอกสาร
หมายเลข ๖

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้เรียนสามารถขับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และได้รับใบอนุญาตขับขี่ เป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานจริง
2. ศฝร.ภ.8 มีศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
3. ศิษย์เก่ามีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ ศฝร.ภ.8
4. นําความรู้ความสามารถพิเศษของผู้เรียนไปพัฒนา
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สังคม สร้อยระย้า
สว.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการสํารวจ
ความพึ ง พอใจผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เ กี่ย วข้อ งที่ มีต่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึก ษาอบรมที่ ป ฏิบั ติ ง านใน
หน่วยงานนั้นๆ ตั้งแต่ ๓-๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําข้อมูลที่ได้มาใช้
ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีใน
ตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนํามา
รวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง ๒ กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๔. นํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ เสนอผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน่ ว ย
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๕. นําข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่าง
เป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
ศฝร.ภ.8 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ซึ่งมีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน
คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖3 ศฝร.ภ.8 ดํ า เนิ น การติ ด ตามความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องของผู้สําเร็จการฝึกอบรม 1 หลักสูตร ดังนี้
- หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมข้ า ราชการตํ า รวจชั้ น ประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ปี ขึ้ น ไป
เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.)ฝึกอบรม
ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.62 – 31 ม.ค.63 จํานวน 516 คน
ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ ย วข้ อ งที่ มี ต่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาอบรม(เอกสารหมายเลข 2) ซึ่ ง เก็ บ ข้ อ มู ล ภายหลั ง สํ า เร็ จ
การศึกษาอบรม ๓ – ๖ เดือน ซึ่งแบบประเมินได้รับกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข 3) ตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน และในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้ใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่
วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน
หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว ศฝร.ภ.8 ได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุปผลแบบประเมิน คะแนนเฉลี่ย 4.55 อยู่ในระดับดีมาก
นําผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชา
เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสนอให้ ผบก.ศฝร.ภ.8 รั บ ทราบ และพิ จ ารณาสั่ ง การ
ดําเนินการต่อไป
นําข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข 3

เอกสาร
หมายเลข 4
เอกสาร
หมายเลข 5
เอกสาร
หมายเลข 6-7
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด และผูท้ ี่เกีย่ วข้อง
ด้วยระบบออนไลน์ โดยระบุชื่อผู้รับการประเมิน
2. มีก ารสรุ ป ผลการประเมิ น และรายงานให้ผู้ บัง คับบั ญ ชาและผู้เ กี่ย วข้อ งทราบเพื่ อนํ าข้ อมูล ไปพั ฒ นา
ปรับปรุงการเรียนการสอนในรุ่นต่อ ๆ ไป
3. ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมจาก ศฝร.ภ.8 มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
พร้อมที่จะปฏิบัติงานตามอํานาจหน้าที่ เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและประชาชนผู้รับบริการ
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๒. ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ อาจารย์ประจํา
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ต.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อจ.(สบ2)ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ทองพันธ์
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

: กระบวนการ + ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
อาจารย์เป็นปัจจัยที่ สําคัญของการผลิตผู้ศึกษาอบรม ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจํา เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและเพื่อให้ทราบข้อมูล
ป้อนกลับจากความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ดัชนีนี้ถือเป็นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input) เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีจะมีผลทําให้คุณภาพของผู้เรียนดีด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. อาจารย์ประจําทุกคนมีคณ
ุ สมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน
๒. อาจารย์ประจําทุกคนต้องจัดทําสื่อการสอน หรือเอกสารตํารา หรือบทความทางวิชาการหรือ e-Learning
ไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นต่อคนต่อปี
๓. จํานวนอาจารย์ประจําร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจําทั้งหมด มีเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลองสถานการณ์ เป็นต้น
๔. อาจารย์ประจําทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๕ คะแนน) บันทึก
หลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)
๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจําร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจําทั้งหมด ต้องมีผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําทุกคนมีคุณ สมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
มีการตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์ประจํา พร้อมประวัติย่อและ
เอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การทํางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง
คุณวุฒิการศึกษาการอบรม ) หลักสูตรต่าง ๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)
อาจารย์ ป ระจํ า ได้ มี ก ารผลิ ต สื่ อ การสอน/เอกสารตํ า รา/บทความวิ ช าการ/e-Learning
เป็นรายบุคคลทุกคน
ศฝร.ภ.8 มีอาจารย์ประจํา จํานวน 23 คน มีการจัดทําสื่อการสอนทุกคน
อาจารย์ประจําทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อาจารย์ประจํา มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
๑. มีการประชุ มอาจารย์ทุกนาย เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกั บแผนการสอน และบั นทึ ก
หลังการสอน การจั ดทํ าแผนการสอนซึ่งแผนการสอนเป็ นสิ่ งสําคั ญ ในการที่ จะนํ าสู่การเรี ยน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้อาจารย์ทุกนายเน้นการจัดทําแผนการสอน ซึ่งมีการเน้นผู้เรียน
เป็ น สํ า คั ญ และให้ ต รงตามเจตนารมณ์ ข องสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ โดยให้ ผู้ เ รี ย นได้ มี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
๒. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยองค์ประกอบ
ที่สําคัญของแผนการสอน จะต้องประกอบด้วย
(๑) หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกําหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ขั้นที่สอนและ
เวลาที่ใช้สอน
(๒) สาระสํ า คั ญ คื อ มโนทั ศ น์ หลั ก หรือ ความคิด รวบยอดของการจั ด การเรี ย นรู้ ใ น
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งกําหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กําลังจะสอน
(๓) มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสําคัญของผู้เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่า
จะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและ
ส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา
(๔) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่ได้
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น
จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร
(๕) สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่
จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข ๒
เอกสาร
หมายเลข 3
เอกสาร
หมายเลข 4
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
(๖) กระบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ทจี่ ัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
(7) ให้มีการวัดผลทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนการ
สอนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
จัดให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถาม online เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ประจําทุกคน
(ร้อยละ ๑๐๐) ปรากฏว่ามีผลการประเมิน 4.53 อยู่ในระดับดีมาก มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
๑. ด้านผู้สอน เห็นว่าผู้สอนมีความรู้ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม บุคลิกภาพโดยรวม
ของผู้สอน มีการเตรียมความพร้อมในการสอน เทคนิควิธีการถ่ายทอดเนื้อหาที่ทําให้เข้าใจง่าย
ความตรงต่อเวลา และความสม่ําเสมอในการสอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
๒.ด้านเนื้อหา เห็นว่ามีความน่าสนใจ ทันสมัยเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน , ครอบคลุม
และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเหมาะสมกับระดับความรู้ ความสามารถของผู้เรียน ,
การบรรยายเข้าใจง่ายมีความต่อเนื่องและยกตัวอย่างประกอบเนื้อหาได้อย่างชัดเจน รวมทั้งมีการ
สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
๓. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน เห็นว่ากิจกรรมการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน , ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้า
ด้ ว ยตนเอง พร้ อ มแนะนํ า แหล่ ง ความรู้ เ พิ่ ม เติ ม รวมทั้ ง มี ก ารพั ฒ นาผู้ เ รี ย นให้ เ กิ ด แนวคิ ด
เชิ ง วิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ แ ละสร้ า งสรรค์ รู ป แบบการสอนและกิ จ กรรมที่ ห ลากหลายในเชิ ง
บูรณาการ การกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการโต้ตอบและซักถาม มีระดับความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับดีมาก
๔. ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนมีเพียงพอ
ถูกต้อง การใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก
การนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจําเป็น
รายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ ให้ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบและ
สั่งการต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจําอยู่ในระดับดีมาก
2. อาจารย์ประจํา (ครูฝึก) ไม่มคี วามชํานาญในการทําบันทึกการสอน

เอกสาร
หมายเลข 5

เอกสาร
หมายเลข 6

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๕ อาจารย์พิเศษ
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.ราเชนทร์ เกตุแก้ว
อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.วัชระ ทองดี
อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

: กระบวนการ + ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความสําคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมีระบบและกลไกการ
สรรหาอาจารย์พิเศษที่เหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายบุคคล เพื่อนําข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมมี ร ะบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์ พิ เ ศษ (๐.๓๔ คะแนน) มี ก ารประเมิ น
กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดําเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน)
๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
๔. อาจารย์ พิ เ ศษทุ ก คนมี แ ผนการสอนทุ ก วิ ช าทุ ก ครั้ ง ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น (๐.๕ คะแนน)
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน)โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอ
แนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)
๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์พิเศษทั้งหมด ต้องมีผล
การประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
(๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ
๑. ศฝร.ภ.8 มีระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
(๒) กระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษ
(๓) กระบวนการพัฒนาอาจารย์พิเศษ
2. ประชุมเตรียมความพร้อมและสรรหาครูอาจารย์

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข 2

อาจารย์พิเศษมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
จัดทําบัญชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์พิเศษ พร้อมประวัติย่อและเอกสารหลักฐานที่แสดง
ประสบการณ์การทํางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คํานําหน้านาม ชื่อ สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิ
การศึกษา การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประสบการณ์วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)

เอกสาร
หมายเลข 3

การสร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคน
จัดให้มีการสัมมนาครูอาจารย์ ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร นสต. , รายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน , การจัดทําแนวการสอน ,การจัดกิจกรรม , การออกข้อสอบ , คะแนนเก็บ คุณภาพ
การสอน รวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ของหลักสูตร นสต.

เอกสาร
หมายเลข 4

แผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
๑. มีการประชุมอาจารย์ทุกนาย เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการสอน การจัดทําแผนการ
สอนซึ่งแผนการสอนเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะนําสู่การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
อาจารย์ทุก นายเน้ น การจั ดทํ า แผนการสอน ซึ่งมีก ารเน้ นผู้ เ รีย นเป็นสํ าคั ญ และให้ ตรงตาม
เจตนารมณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยให้ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
๒. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยองค์ประกอบ ที่
สําคัญของแผนการสอน จะต้องประกอบด้วย
(๑) หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกําหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ขั้นที่สอนและ เวลาที่
ใช้สอน
(๒) สาระสําคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ
ซึ่งกําหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กําลังจะสอน
(๓) มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสําคัญของผู้เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตรโดยใน
แต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่าจะเกิดกับ
ผู้เรี ยน ซึ่ ง การที่ ลั ก ษณะของผู้ เ รีย นเป็ น ไปตามมาตรฐานและตั วชี้ วัด นี้ จะช่ ว ยให้ ผู้ เรี ย นเกิ ด
สมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและ ส่วนที่
เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา
(๔) จุ ด ประสงค์ ก ารเรี ย นรู้ คื อ เป้ า หมายที่ ต้ อ งการให้ เ กิ ด กั บ ตั ว ผู้ เ รี ย นหลั ง จากที่ ไ ด้
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น
จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร

เอกสาร
หมายเลข 5
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ผลการดําเนินงาน
(๕) สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่
จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ
(๖) การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
(7) ให้มีการวัดผลทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนการ
สอนหรือไม่มากน้อยเพียงใด
๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานขอแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
ของอาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกครั้ง
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
(๑) กําหนดแบบประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ สําหรับผู้เรียนประเมินการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษ ด้วยระบบ online
(๒) นําข้อมูลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์พิเศษทุกคน (ร้อยละ ๑๐๐)
มาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินอยู่ในระดับดี 4.50 มีรายละเอียดดังนี้
- ด้ า นผู้ ส อน อาจารย์ พิ เ ศษมี ก ารเตรี ย มความพร้ อ ม การเตรี ย มการสอน ความรู้
ความสามารถของผู้สอน ความตรงต่อเวลาและความสม่ําเสมอในการเสนอมีระดับความพึงพอใจ
อยู่ในระดับดีมาก
- ด้ า นเนื้ อ หา มี ค วามน่ า สนใจ ทั น สมั ย มีค วามเหมาะสมกั บ สถานการณ์ ปัจ จุ บั น
เนื้อหาถูกต้อง เข้าใจง่าย มีความครอบคลุมและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ การบรรยายเข้าใจง่าย
และมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แก่ผู้เรียนในเนื้อหา มีระดับ
ความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน บรรยากาศการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง พร้อมแนะนําแหล่งความรู้เพิ่มเติม พัฒนาผู้เรียน
ให้เกิดแนวคิดเชิงวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสร้างสรรค์ เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ รูปแบบการสอนและ
กิจกรรมที่หลากหลายในเชิงบูรณาการ มีการกระตุ้นผู้เรียนให้มีส่วนร่วมในการโต้ตอบและซักถาม
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
- ด้านสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน เห็นว่าเอกสารประกอบการเรียนมีเพียงพอ
ถูกต้อง การใช้สื่อที่หลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน และการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามา
ใช้ในการเรียนการสอน มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดี
(๓) รายงานผลการประเมินเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและอย่างต่อเนื่อง
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
4.75

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
นําผลการประเมินมาพิจารณาสรรหาอาจารย์พิเศษ

เอกสาร
หมายเลข 6
เอกสาร
หมายเลข 7

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร

อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง กุลจิรา ชนะกุล อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ประสพโชค สุวรรณ รอง สว.(อก.)ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพ และมีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและ
มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นการพิจารณา
1. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการตามขั้นตอนของ
การพัฒนาหลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล
2. นําผลจากการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร หรือโครงการ
ฝึกอบรม
3. กําหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุชั่วโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงคําอธิบาย
รายวิชา ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
4. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
5. มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมให้ทันสมัย ตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (๐.๕ คะแนน)
6. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๗ การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกําหนด
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.หญิง ชนิภา ช่วยชูหนู อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง เยาวรัตน์ ช่วยรอด รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมชาย ดวงมณี
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์
หน่วยศึกษาอบรมมีการดําเนินการร่วมกันวางแผนการสอน ตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน โดยเชิญอาจารย์
และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมิน
คุณภาพหลักสูตร เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน)
เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กําหนดไว้
4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และนําสู่การปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผล ไปปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
รวมทั้งประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่างๆ และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตร
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑
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ผลการดําเนินงาน
2. ศฝร.ภ.8 ได้เข้าร่วมสัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการวางแผนการสอนกับ บช.ศ.

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข 2

การเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการเชิญ อาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาได้
เอกสาร
เสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร นสต. ดังนี้
หมายเลข 3, 4
1. การประชุมเตรียมความพร้อมและสรรหาครูอาจารย์
2. การจัดกิจกรรม สัมมนาครู-อาจารย์
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กําหนดไว้
1. ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแผนการสอนประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
2. ตารางสอน

เอกสาร
หมายเลข ๕, 6

ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวม
ศฝร.ภ.8 ได้ทําการประเมินการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร เพื่อ
นําไปสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและนํามาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน
๑. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมเพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินการตาม
แผนการสอนและบันทึกการสอน จุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนเพื่อนํามาปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง
๒. สรุปผลการประชุมกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามแผนการสอนและบันทึกการสอน
จุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นพิจารณาและนํา
ข้อมูลข้อเสนอมาใช้ในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น

เอกสาร
หมายเลข 7

เอกสาร
หมายเลข 8
เอกสาร
หมายเลข 9

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
บุคลากรและครู-อาจารย์ของ ศฝร.ภ.8 มีความพร้อมในการจัดการฝึกอบรม

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้รับผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน

ชนิดตัวบ่งชี้

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.อนุชิต ยี่โหว๊ะ
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.ธวัช ชมเทศ
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ปรมาภรณ์ สุขสาร ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเกลื่อน ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง พิมพิดา ไชยเชียงของ ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุปราณี บุญมี
ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
: กระบวนการ

วัตถุประสงค์
หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมต้ อ งให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การวางระบบผู ้ ส อนในแต่ ล ะรายวิ ช า โดยคํ า นึ ง ถึ ง ความรู ้
ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ
เพื่อให้ผู้เรียนได้ รับความรู้ ประสบการณ์ และได้ รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยมีการกํากับติดตาม
ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนอื่น
ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอน
และบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์
สามารถปฏิบัติได้จริง
3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วน ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่
กําหนด
4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของ
การจัดการเรียนการสอน นํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร มี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบการจั ด ทํ า
แผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตร
ที่ใช้ในการประเมิน
๑. มีคํ า สั่ง แต่ ง ตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร เพื่อ กํ ากั บ ติ ด ตาม ตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกวิชาในทุกหลักสูตร
ที่ใช้ในการประเมิน รวมทั้งประสานความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ
และชุมชน เพื่อให้การใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
๒. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการประชุมกํากับติดตาม ตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึกการสอน
เทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจ
และได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง
ครู อาจารย์ มีเทคนิคการสอนที่ ประกอบด้วย
1. เอกสารประกอบการสอน
2. Power point ประกอบการบรรยาย
3. สื่อการสอนทาง youtube
4. แนะนําแหล่งสืบค้นแก่ผู้เรียน
5. ใช้ อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งช่ ว ยฝึ ก ในภาควิ ช าปฏิ บั ติ เช่ น วิ ท ยุ สื่ อ สาร รถยนต์
รถจักรยานยนต์ โทรศัพท์มือถือ
โล่ ปืน กระบอง อุปกรณ์การปฐม
พยาบาล (CPR) ดิ้ว
ภาควิชาปฏิบตั เิ น้นการปฏิบตั เิ สมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วนตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนด
ศฝร.ภ.8 มีกิจกรรมภาควิชาปฏิบัติเสมือนจริง ดังนี้
(๑) การฝึกควบคุมฝูงชน
(๒) การฝึกยิงปืนพก
(๓) การยิงปืนเล็กยาว
(๔) การยิงปืนลูกซอง
(๕) การใช้วิทยุสื่อสารในหน้าที่ตํารวจ
(6) การปฐมพยาบาล
(7) การฝึกใช้โล่และกระบอง
(8) การใช้อุปกรณ์ช่วยฝึกการตั้งจุดตรวจ
(9) การบรรเทาสาธารณภัย
(10) การฝึกปฏิบัติขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
(11) การใช้ดิ้ว

หมายเหตุ

เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข 3

เอกสาร
หมายเลข 4
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ผลการดําเนินงาน
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนอื่น
ศฝร.ภ.8 มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสํานักงานอัยการภาค 8 และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฏร์ธานี
การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศฝร.ภ.8 ได้มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
พบว่า มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาและสอดแทรกทักษะเข้าไปในทุกรายวิชา มีจุดเด่น
และจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเด่น
๑. เป็นแนวการจัดการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเป็นสําคัญ โดยการใช้กระบวนการทาง
ความคิด การแบ่งกลุ่ม และให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์และมีส่วนร่วมในการเรียนสามารถนําความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นผู้อํานวยความสะดวกจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ผู้เรียน
๒. นสต. มีความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตน ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้บทบาทของผู้สอน คือ
ผู้สนับสนุน (Supporter) และเป็นแหล่งความรู้ (Resource Person) ของผู้เรียน
3. ผู้บังคับบัญชามีการสรรหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่หลากหลาย เพื่อสนับสนุนการฝึกของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม
4. นสต. มีโอกาสใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่หลากหลายในการปฏิบัติจริง เพื่อการปฏิบัติที่
ถูกต้อง และนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
1. อุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการเรี ย นการสอนในภาควิ ช าการ เช่ น คอมพิ ว เตอร์ ควรจั ด หาให้
เพียงพอเหมาะสมกับผู้เรียน
2. ห้องสมุดควรได้รับการปรับปรุงระบบสืบค้นข้อมูลให้ทันสมัย และปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
หนังสือเอกสารให้ทันสมัย เป็นแหล่งข้อมูลทั้งผู้เรียนและครู-อาจารย์ที่จะใช้เป็นแหล่งค้นคว้า
3. ครู-อาจารย์ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง
ตลอดเวลา เพื่อนําความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดแก่ผู้เรียน
4. ควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีที่สามารถดูแล ซ่อมบํารุง แก้ไขอุปกรณ์
ด้านเทคโนโลยีให้มีความชํานาญ สามารถแก้ไข ซ่อมบํารุงเพื่อให้อุปกรณ์สามารถใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข 5

เอกสาร
หมายเลข 6
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกที่หลากหลาย
2. ควรให้ผู้เรียนนําคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คมาใช้ในการเรียนการสอน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ การประเมินผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ร.ต.อ.หญิง วิจาริณีย์ ชนะทัพ อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ชูชาติ ใหม่กุณะ
อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง จิราพร สมเพชร รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สุราษฏร์ สมุทรเก่า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

: กระบวนการ+ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
การประเมิ นผู ้ เรียนมีจุดมุ่ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมิน ผลผู้เรียนเพื่ อ ให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินที่ทําให้ผู้เรียน
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1. กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. กํากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีการประชุมชี้แจงให้ นสต. ทุกคนทราบ โดยใช้ประมวลการสอนรายวิชา เรื่องหลักเกณฑ์
การวั ด และประเมิ น ผลการเรี ย นการสอน ตามที่ ห ลั ก สู ต รนั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจ กํ า หนด
หลักเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม หลักเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินผล
การฝึกอบรมหลักสูตรนี้ ให้วัดผลเป็นคะแนนผู้สําเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อย
ละ ๖๐ ในแต่ละภาค

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
หลักเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม ให้วัดผลเป็นคะแนน
ผู้สําเร็จ
การฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ ในแต่ละภาค ผลการทดสอบปรากฏว่า นสต.
ทุกคนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด

เอกสาร
หมายเลข ๒

ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย
เอกสาร
มีแผนการสอน คําสั่งการออกข้อสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ นสต. ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา การออกข้อสอบและ หมายเลข ๓, 4,
5
ประเมินผลความรู้ การพัฒนาการเรียนรู้การประเมินผลที่ทําให้ นสต.สามารถประเมินตนเองเป็น
และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และคําสั่งคุมสอบภาควิชาการ หลักสูตร นสต.
กํากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
1. คณะกรรมการประเมินผู้เรียน ได้มีการประชุมพิจารณาวิเคราะห์ข้อสอบ ตามหลักเกณฑ์
วิธีการวัดและประเมินผลการฝึกอบรม
๒. รายงานผลการพิ จ ารณาพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง นสต.
เสนอ ผบก.ศฝร.ภ.8 พิจารณามีความเห็นชอบและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
ต่อไป

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข 6
เอกสาร
หมายเลข 7

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
การกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน

43

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี

ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด สว.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.อานนท์ อุดมประชารักษ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศานิตย์ รักษศรี ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์นารี รักษ์จาํ รูญ รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง วรรณา สังข์ทอง รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.บุญรอง ยอดสวัสดิ์
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ไพรวัลย์ ทิพย์พิมล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.นนทชา ปิ่นรัตน์
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ทั้งความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้ เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ งอํ านวยความสะดวกหรือ
ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เช่ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด หนั ง สื อ ตํ า รา สิ่ ง พิ ม พ์ วารสาร
ฐานข้อมูล เพื่อการสื บค้น แหล่งเรียนรู ้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้ องมีปริมาณเพี ยงพอ และ
มี คุณภาพพร้อ มใช้ งาน ทั น สมัย โดยพิ จารณาการดํ าเนินการปรั บปรุง พั ฒนาจากผลการประเมิน ความพึ งพอใจ
ของผู้เรียนและผู้สอน
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ทั้งจากภายในหรือภายนอก
๒. มี ความพร้อมสํ าหรั บสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
๓. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์
กับผู้เรียน
๔. มีสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เช่ น ห้ อ งสมุ ด แหล่ง เรี ย นรู้ ฐานข้ อมู ล ทรั พ ยากร วารสารวิ ช าการทั้ ง ไทย
และต่ า งประเทศ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป บางรายการที่ จํ า เป็ น ต่ อ หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เป็ น ต้ น
(๐.๕ คะแนน) และนําสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕ คะแนน)
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

44
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับ
หลักสูตร ทั้งจากภายในหรือภายนอก
ศฝร.ภ.8 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน สนามกีฬานันทนาการ ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด (หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์) สถานี
การฝึกต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
ความพร้ อ มสํ า หรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ท างกายภาพ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ศฝร.ภ.8 มีความพร้อมสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
CQB ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกต่างๆ และ
สถานที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรม
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
ศิษย์เก่าได้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ ศฝร.ภ.8 เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ศฝร.ภ.8 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน สนามกีฬานันทนาการ ห้องปฏิบัติการ
ต่างๆ ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด (หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์) สถานี
การฝึกต่างๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนํา
ผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
๑. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของครู อาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ผลปรากฏว่ามีคะแนนความพึงพอใจ 4.34 คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดี
๒. รายงานผลการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอ ผบก.ศฝร.ภ.8 ทราบและพิจารณาสั่งการนําไป
พัฒนาปรับปรุงต่อไป

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข 2

เอกสาร
หมายเลข 3
เอกสาร
หมายเลข 4

เอกสาร
หมายเลข 5
เอกสาร
หมายเลข 6
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ห้องเรียนมีการปรับปรุงพัฒนาให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้
2. มีการรวบรวมหลักฐานการรับบริจาคและจัดทําบัญชีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมหนังสือขอบคุณ
ให้กับผู้มอบ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๑ งานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ ทีน่ ําไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
ผู้รบั ผิชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง จิรสุดา ปลายยอด อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม
ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.สุริยา เทอดวีระพงศ์ อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ลักษณะ เภรีมาศ
ผบ.มว. (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.วุฒิเลิศ เมืองหนู ผบ.มว.1 (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
: กระบวนการ+ผลลัพธ์

ชนิดตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
งานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เป็ น สิ่ ง แสดงถึ ง ศั ก ยภาพของอาจารย์ ป ระจํ า เพื่ อ ใช้ ใ นการพั ฒ นา
การเรียนการสอน หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมในแต่ละปี
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดยจัดฝึกอบรม
จั ด สรรงบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นงานวิ จั ย หรื อ มี กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ ส นั บ สนุ น การทํ า วิ จั ย นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์
๒. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก
๓. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๓.๑ อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ทั้งหมด
๓.๒ ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จํานวนไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นต่อปี
๔. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
๔.๑ มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์ กับหน่วยงาน
หรือชุมชน สังคม
๔.๒ มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์ กับหน่วยงานหรือ
ชุมชน สังคม จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
๕. ติ ดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิ ษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการ
ประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๑. ศฝร.ภ.8 กําหนดนโยบายสนับสนุนการดําเนินงานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
ของครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่นําไปใช้ประโยชน์การเรียนการสอนของ นสต.
2. การฝึกอบรมครู อาจารย์และครูฝึก ของหน่วยฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนทักษะ รวมทั้งเสริมสร้าง
แรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการทําวิจัย นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑

สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก
ใช้งบประมาณส่วนตัวของผู้ทํางานวิจัย
จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๑. อาจารย์ ในสังกัด ศฝร.ภ.8 มีจํานวน 23 ท่าน โดยอาจารย์มีผลงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ทั้งหมด
เอกสาร
1.1 งานวิจัยเรื่อง สัมฤทธิผลการฝึกอบรมหลักสูตรสารวัตร ของข้าราชการตํารวจชั้นสัญญา
หมายเลข 2-6
บัตร ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1.2 งานวิ จัยเรื่อง รูปแบบการเสริม สร้างคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการตํารวจ ศูนย์
ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
1.3 งานวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการสิ่งปฏิกูลจากฟาร์มสุกรของเทศบาลตําบลช้างขวา
อําเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒. ครู หรือครูฝึก มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน ๑ ชิ้น คือ เครื่องช่วยฝึกการเล็ง
จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน
สังคม
๑. มีการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ให้กับ ศฝร.ภ.4, เทศบาลตําบลช้างขวาและมีการ
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วย
2. มี ก ารนํ า งานวิ จั ยและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ท างวิช าการในการสอนผู้ เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

เอกสาร
หมายเลข ๗
เอกสาร
หมายเลข ๘

การติ ด ตามประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
และนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป
ศฝร.ภ.8 ได้มีการติดตามประเมินผลการนํางานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์

เอกสาร
หมายเลข 9

48

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
๔.50

ระดับการประเมิน
ดี

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. อาจารย์ประจํามีความรู้ความสามารถในการจัดทํางานวิจัย
๒. อาจารย์ มี ค วามรู้ ค วามสามารถด้ า นวิ ช าการและสามารถสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการทํ า งานวิ จั ย ร่ ว มกั บ
นักวิชาการในสถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้
3. นวัตกรรมที่จัดทําขึ้นเป็นประโยชน์สามารถใช้เป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ ทําให้การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรต่างๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๒ งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง

อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ
อจ.(สบ 3) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
การจะพั ฒ นาผู ้ เ รี ย นให้ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามหลั ก สู ต รกํ า หนด ควรมี ก ารจั ด การเรี ย นการสอนที่ ส นอง
ความต้องการ จําเป็นของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ อาจารย์ประจําจึงต้องทําวิจัย
ที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มี
คุณค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้ นที่ และเป็นประเด็นสําคัญ มีการสืบค้ นที่ซับซ้อน มาจัดทําเป็น
งานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัตินําไปเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา อย่างน้อย ๑ ชิ้น ต่อ
หน่วยงาน (ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัย ๕ บท และผ่านการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน) (ผลงาน ๑
ชิ้น : ๒ คะแนน นําไปใช้ : ๓ คะแนน โดยแบ่งเป็น หน่วยศึกษาอบรมใช้เอง ๑ คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ ๒
คะแนน)
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ได้
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มงานอาจารย์ฯ ได้จัดทําผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เรื่อง การมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

เอกสาร
หมายเลข ๑
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การประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน
การนําเสนอรายงานการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คนรับรอง

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข 2

การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
๑. นําผลงานวิจัยมาใช้กับหลักสูตร นสต.
๒. หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์

เอกสาร
หมายเลข 3-4

ผลการดําเนินงาน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
นําผลงานวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตร นสต. รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางเว็บไซด์ เพื่อ
นําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๓ การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.อดิเรก มากเกลื่อน
ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุน่ ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง พิมพิดา ไชยเชียงของ ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุปราณี บุญมี
ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
การบริก ารวิ ชาการเป็น ภารกิ จ อีก อย่า งหนึ่งของหน่ ว ยศึกษาอบรม จึ ง ควรคํ านึงถึ งกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่ สังคม โดยศึ กษาความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายนํ ามาจัดทําแผนบริการวิ ชาการประจํ าปี
ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยศึกษาอบรม จัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
ให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจ ต่อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
2. จัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม (๐.๕ คะแนน)
และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กําหนด โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่
ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
4. ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน)
6. นํ า ผลการดํ า เนิ น การบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณา (๐.๕ คะแนน)
พร้อมให้ข้อเสนอแนะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

หน่วยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
ศฝร.ภ.8 ได้กําหนดชุมชนเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนาเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม จํานวน 2 องค์กร คือ ปปส.ภ.8 และสรรพสามิตร โดยมีคําสั่งแต่งตั้ง
คณะทํางานการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อศึกษาความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชน
รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อนํามาจัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี

เอกสาร
หมายเลข ๑

การจัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่กําหนด โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
- จัดทําโครงการบริการทางวิชาการ

เอกสาร
หมายเลข 2

การตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน
คณะทํางานฯ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ มีการประเมินผลการดําเนินการ
โดยการแจกแบบสอบถาม ปรากฏว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี

เอกสาร
หมายเลข 3

ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ได้มีการสํารวจพบว่า บุคลากรของ ปปส.ภ.8 และ
สรรพสามิตกระบี่มีทักษะ มีความชํานาญ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างปลอดภัย

เอกสาร
หมายเลข 4

สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
ศฝร.ภ.8 สามารถประสานงานกับ ปปส.ภ.8 และสรรพสามิตกระบี่ เพื่อขอความร่วมมือใน
การปฏิบัติภารกิจต่างๆ

เอกสาร
หมายเลข 5

53
หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
นําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
พร้อมให้ข้อเสนอแนะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ได้มีการประเมินผลโครงการนําเสนอ ผบก.ศฝร.ภ.8 เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ นํา
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข 6

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผู้บังคับบัญชาและข้าราชการตํารวจ พึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม ในรูปแบบต่างๆตามความ
ถนัดและความเชี่ยวชาญ โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิ สระ หน่วยงาน
สาธารณะ ชุมชนและสังคม
๒. มีโครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน ชุมชนและสังคม
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๔ ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.วันชัย รักสวัสดิ์
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 ด.ต.หญิง สุภาภรณ์ ดวงแป้น ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.วัชรกร รัตน์พันธุ์
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมต้ อ งมี น โยบาย แผนงาน โครงการ และการบริ ห ารจั ด การงานทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของหน่วยศึกษา
อบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดทําแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน)
๒. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
๕. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน)
๖. นํ า ผลการดํ า เนิ น แผนงานและโครงการด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมเสนอผู้ บัง คั บบั ญ ชา เพื่ อพิ จ ารณา
(๐.๕ คะแนน) พร้อมนําข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

การจัดทําแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
ศฝร.ภ.8 ได้จัดทําโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

เอกสาร
หมายเลข ๑
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
การกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ศฝร.ภ.8 มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยให้ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การประเมิน ความสํา เร็ จ ตามตัวชี้วัด ของแผนงานและโครงการด้ า นทํา นุ บํ า รุง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
มีการประเมินโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมิน
ได้ 4.59 อยู่ในระดับดีมาก
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
นําสรุปผลการประเมินโครงการรายงานผู้บังคับบัญชา เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
มีการเผยแพร่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมทางเว็บไซด์ของ
ศฝร.ภ.8
นําผลการดําเนินแผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
มีการรายงานผลการดําเนินงานพร้อมประเมินผลตามตัวชี้วัดต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้น
ถึง ผบก.ศฝร.ภ.8 เพื่อพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนที่เหมาะสม โดยจัดทําแผนทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ประจําปี พ.ศ.2564

เอกสาร
หมายเลข 2

เอกสาร
หมายเลข 3
เอกสาร
หมายเลข 4
เอกสาร
หมายเลข 5
เอกสาร
หมายเลข 6

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๕ การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ไปสู่การปฏิบตั ิ
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.วินัย ชูฟอง
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 ด.ต.หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ (รักษาการณ์)
ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วย โดยมีการกําหนดกิจกรรม
งบประมาณ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและ โครงการที่ได้กําหนดไว้และสามารถนําผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการคุณภาพ (PDCA)
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์นําไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกําหนดกิจกรรม
และงบประมาณอย่างชัดเจน
๒. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ
๓. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น
๔. กํ ากั บติ ดตามผลลั พธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปี ใ ห้ บรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์ที่
สํานักงานตํ ารวจแห่งชาติ กําหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาทั้งหมด)
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุท ธศาสตร์ การศึกษาของสํ านักงานตํารวจ
แห่งชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์นําไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างเป็นรูปธรรม
(๑) ประกาศสํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ ลง ๒๔ มกราคม ๒๕๖๑ เรื่ อ ง ยุ ท ธศาสตร์
การศึกษา สํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ระยะเวลา ๒๐ ปี ให้ทุกหน่วยงานใน
สังกัด สํานักงานตํารวจแห่งชาติ นํายุทธศาสตร์การศึกษาฯ ซึ่งประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ คือ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การสร้างและพัฒนาหน่วยฝึกอบรมให้มีมาตรฐานและมีความพร้อมในทุกด้าน
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้าน
การศึกษาอบรม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับชั้น เพื่อให้เกิด
ทักษะ ความชํานาญ เชี่ยวชาญ ในการปฏิบัติหน้าที่ และ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
(๒) แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐๒๕๗๙) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ ได้กําหนดกลยุทธ์ แนวทางการดําเนินงาน
แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ตั ว ชี้ วั ด และหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาฯ ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ดังเป้าหมายที่กําหนดไว้
(๓) จัดทําแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2564
การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เป็นสําคัญ
ได้ มีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตาม
แผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการประเมินและปรับปรุง
เพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น
ศฝร.ภ.8 ได้มีการประชุมติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
กํากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปีให้บรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
คณะทํางานจั ดทําแผนปฏิบัติราชการ ศฝร.ภ.8 ได้ มี การควบคุ มกํากับติ ดตามผลการ
ดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ และพิจารณาประเมินผลการดําเนินการปรากฏว่าแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่กําหนดไว้บรรลุเป้าหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข ๒
เอกสาร
หมายเลข 3

เอกสาร
หมายเลข ๔
เอกสาร
หมายเลข ๕

เอกสาร
หมายเลข 6
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ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
๑. แนวทางการปฏิ บั ติ / การติ ด ตามประเมิ น ผลตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการยุ ท ธศาสตร์
การศึกษา ตร.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ กําหนดให้หน่วยผู้รับผิดชอบและหน่วย
ปฏิบัติ รายงานผลการดํ าเนิ นการตามแผนปฏิ บัติราชการยุ ท ธศาสตร์การศึ กษาฯ มายัง ตร.
(ผ่าน บช.ศ.) ในห้วงระยะเวลาดังนี้
- รอบ ๖ เดือน ครบกําหนดในวันที่ ๓๑ มี.ค. ให้จัดส่งรายงานถึง บช.ศ.ภายในวันที่
๑๕ เม.ย. ของทุกปี
- รอบ ๑๒ เดือน ครบกําหนดในวันที่ ๓๐ ก.ย. ให้จัดส่งรายงานถึง บช.ศ.ภายในวันที่
๑๕ ต.ค. ของทุกปี
๒. ศฝร.ภ.8 มีการรายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษาฯ
ไปยัง ตร. (ผ่าน บช.ศ.) ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด ดังนี้
๒.๑ รอบ ๖ เดือน ได้จัดส่งรายงานผลถึง บช.ศ. เมื่อวันที่ ๑ เม.ย.๖3
๒.๒ รอบ ๑๒ เดือน ได้จัดส่งรายงานถึง บช.ศ. เมื่อวันที่ ๑๐ ต.ค.๖3

เอกสาร
หมายเลข 7

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖ การบริหารความเสี่ยง
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง ขวัญสุดา นุรักษ์ภักดี สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และ
สังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม
2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลําดับความเสี่ยง
3. นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) โดยกําหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
4. กํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง จากเดิม และ
นําผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ความเสี่ยงในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
มี คํ า สั่ ง แต่ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ย ประกอบด้ ว ย ผบก.ศฝร.ภ.8
เป็นประธาน รอง ผบก.ศฝร.ภ. 8 ที่รับผิดชอบงานฝ่ายอํานวยการเป็น รองประธาน ผกก.
ในสังกัด และ อจ.(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นกรรมการ สว.ฝ่าย
อํานวยการ (งานการเงิน) เป็นเลขานุการ มีหน้าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่
ก่ อ ให้เ กิดความเสี่ ยง ที่ จะส่ ง ผลกระทบในการบริ ห ารงานของ ศฝร.ภ.8 ตลอดจนจั ดลําดั บ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง จัดลําดับแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการ
ดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผบก.ศฝร.ภ.8 รับทราบ และดําเนินการอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
คณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงและจัดลําดับความสําคัญ
ดังนี้
๑. ด้านการเงิน
๒. ด้านการปฏิบัติงาน
๓. ด้านการปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การทําแผนบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกําหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง ดังนี้
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานลดการใช้พลังงานและมาตรการลดใช้พลังงานและแต่งตั้งคณะ
ผู้ตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองค์กร
2. คําสั่งให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานมาตรการในการลดใช้
พลังงาน และดําเนินการในอาคารสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย โดย
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ปี 2563 ของ ศฝร.ภ.8
กํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง
1. รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการลดใช้พลังงานของแต่ละฝ่าย
2. แบบตรวจสอบเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน
3. แบบรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข ๓

เอกสาร
หมายเลข ๔
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
รายงานสรุปผลการกํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง และนําผลลัพธ์ความ
เสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณาและนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปี
ต่อไป

เอกสาร
หมายเลข ๖

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการต่อเนื่องและเป็นระบบ โดย
มุ่งเน้นให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการดําเนินงานตามปกติ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๗ การจัดการความรู้
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.วันชัย ปาละวัน
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง กุลจิรา ชนะกุล อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ปรีดา ทองนิยม
ผบ.มว.1(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.8
รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ผบ.มว.1(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ชัยวิวัฒน์ แป้นไทย ผบ.มว.1(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.ทวีศักดิ์ เพชรหนู รอง สว.(อก.)ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ศราวุธ สนิทธิเวทย์
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง มยุรา เจริญแก้ว ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
: กระบวนการ+ผลลัพธ์

ชนิดตัวบ่งชี้
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
ระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้และการเรียนรู้ภายใน
องค์ กร อั นนํ า ไปสู ่ก ารจัด การสารสนเทศที่ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จํ าเป็นสํ าหรั บ หน่ วยศึ ก ษาอบรม
โดยส่ว นมากจะมี ก ารจั ดสรรทรั พ ยากรสํ า หรับ การจั ด การองค์ค วามรู้ ซึ่ ง มั ก จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี
๒. มี ก ารวางแผนจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ตามขั้ น ตอนการจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )
๓. มี กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และนํามาจัดเป็น
หมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน)
๔. นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และนําไปสู่การปรับปรุง และ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
๕. นําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง (๐.๕ คะแนน)
และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

63
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย
๑ เรื่องต่อปี
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ศฝร.ภ.8 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี
จึงได้นําการจัดการความรู้ โดยมีการจัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดําเนินงาน ไว้
ดังต่อไปนี้
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานและวางแผนการจัดการความรู้ พิจารณาทบทวน วิเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ศฝร.ภ.8 คัดเลือกองค์ความรู้มาดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้
แล้วสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ ดังนี้
2.1 หลักการยิงปืนพก
2.2 ความโดดเด่นในการฝึกแถว
2.3 การฝึก CQB
สรุปคณะทํางานฯ พิจารณาเลือก หลักการยิงปืนพก มาดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้
มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะทํางานจัดการความรู้ ได้นําแนวทางการจัดเก็บองค์ความรู้ของ ก.พ.ร. มาใช้วางแผน
ในการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการยิงปืน จํานวน ๗ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งชี้ความรู้ โดยสํารวจความรู้ที่บุคลากรว่ามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อสํารวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติม
ขั้ น ตอนที่ ๓ การจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ เมื่ อ ได้ ค วามรู้ ม าเพี ย งพอแล้ ว ก็ นํ า มา
จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ต้องนํ าความรู้ ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย
ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้ ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ
ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข 3
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เช่น การสอน และระบบพี่เลี้ยง
ขั้นตอนที่ ๗ การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น นําความรู้ไปใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้และนํามาจัดเป็นหมวดหมู่
๑. คณะทํางานการจัดการความรู้ รวบรวมเอกสาร ตํารา เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นเรื่องใน เทคนิคการยิงปืน การจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญข้าราชการ
ตํารวจฝ่ายปกครองและการฝึก แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการยิงปืนที่เหมาะสมกับตํารวจ
ในสถานการณ์ปัจจุบันและองค์ความรู้ใหม่ๆ และมีการแลกเปลี่ยนความรู้กับบุคคลภายนอก
2. จัดทํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสารเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ของนักเรียนตํารวจหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งนําองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ
และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองและนําไปใช้ประโยชน์

เอกสาร
หมายเลข 4

การนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนา
ศฝร.ภ.8 ได้กําหนดแผนจัดการองค์ความรู้หลักการยิงปืนพก ดังนี้
เอกสาร
(๑) เผยแพร่องค์ความรู้ทางเว็บไซด์ สําหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง
(2) จัดโครงการเพิ่มทักษะการใช้อาวุธปืนพกเพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเข้าร่วม หมายเลข 5-6
ทดสอบยิงปืนประจําปีของ ตร.
นํ า องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด เก็ บ มาจั ด ทํ า เป็ น เอกสารในรู ป แบบต่ า งๆ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์
จัดทํารูปเล่มเอกสารตําราเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้ง
ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8 นําองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นเอกสารตํารา และเผยแพร่ทางเว็บไซด์
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข 7

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.8 มีบคุ ลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านการยิงปืนพก ได้รางวัลจากการเข้าร่วมการแข่งขันยิงปืน
ตร.
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๘ การพัฒนาบุคลากร
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี

ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ต.สังคม สร้อยระย้า
สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง พรอุมา ชูสม
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง นริดา ขาวนวล
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
๑. สํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน) และนําข้อมูลจากการ
สํารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตําแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (๐.๕ คะแนน)
๒. นําผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual
Development Plan : ID Plan)
๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๖ ชม.
ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๕. กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณา นําข้อเสนอแนะที่ เกิด
จากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดําเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

66
ผลการดําเนินการ
หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
การสํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และนําข้อมูล
จากการสํารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าทีแ่ ละตําแหน่งงาน มาสรุปผลขัน้ ต้น
ศฝร.ภ.8 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มคี วามรู้ ทักษะ สมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วย โดยใช้แบบประเมินออนไลน์สํารวจความ
ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ผลการประเมินปรากฏว่า บุคลากรของหน่วยต้องการ
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือโรคโควิด 19 มากที่สุด
นําผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)
ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับ การพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนื อ
จากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
ศฝร.ภ.8 มีบุคลากรได้รับการพัฒนาโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อรับมือ
โรคโควิด 19 ของ ศฝร.ภ.8 รวมจํานวน 204 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งหมด
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่
น้อยกว่า 6 ชม. ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด
ศฝร.ภ.8 มีบุคลากรได้รับการพัฒนาโครงการประชุมสัมมนาโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด จํานวน 197 คน
กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการ และพิจารณานําข้อเสนอแนะ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดําเนินงานดียิ่งขึ้น
ศฝร.ภ.8 ได้รวบรวมผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วย และทําแบบ
ประเมินออนไลน์ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ได้คะแนน 4.39 อยู่ใน
เกณฑ์ดี แล้วนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีต่อไป

เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข 2

เอกสาร
หมายเลข 3

เอกสาร
หมายเลข 4

เอกสาร
หมายเลข 5

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ผู้บังคับบัญชาให้ความสําคัญต่อการพัฒนาบุคลากร

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๙ การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพนั ธ์ รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 จ.ส.ต.ชีวานนท์ สามารถ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการประเมินผู้บริหารในด้านการบริหารจัดการ
และการเป็นผู้นํา เพื่อนําไปสู่การบริหารจัดการหน่วยศึกษาอบรมที่ดีให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม
ประเด็นการพิจารณา
๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม
๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์
๓. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทํางาน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
(ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า ๔.๔๕
ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๗)
๔. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน)
๕. นําข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม
ผู้บริหารสูงสุดหน่วยศึกษาอบรม มีการประชุมชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วย
ศึกษาอบรม “ฝึกให้จํา ทําให้จริง เรียนให้รู้ เป็นครูเขาได้”

เอกสาร
หมายเลข ๑

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนและมีผลลัพธ์
เชิงประจักษ์
ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมได้มีการประกาศโดยนําหลักธรรมมาภิบาล ได้แก่ หลักนิธิธรรม
หลักคุณธรรม หลักความคุ้มค่า หลักความรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส่ และหลักการมีส่วนร่วม
มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร ศฝร.ภ.8 เพื่อผลิตและพัฒนาบุคลากรตํารวจให้มีความทันสมัย
เหมาะกับ สถานการณ์ สามารถรองรับภารกิจ ของหน่ วยปฏิบั ติได้ ตรงตามความต้ อ งการของ
สังคมและประชาชน

เอกสาร
หมายเลข ๒

68
หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทํางานและ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ) ไม่น้อยกว่า ๔.๔๕ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๗)
มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการตํารวจทําแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร แล้วทํา
การประเมินตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนน 5.68
(จากคะแนนเต็ม 7)
นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็นและเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การรายงานผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ รายงาน ผบก.ศฝร.ภ.8
พิจารณาสั่งการ
นําข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษา
อบรม
ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มี การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในหน่วยศึ กษาอบรม เพื่ อ
พิจารณาแนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตามที่มีการประเมินและมีข้อเสนอแล้ว
กําหนดแนวทางดําเนินการในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นต่อไป

เอกสาร
หมายเลข ๓

เอกสาร
หมายเลข ๔

เอกสาร
หมายเลข ๕

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
หน่วยศึกษาอบรมมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒๐ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.สังคม สร้อยระย้า
สว.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม ที่แสดงถึงการให้ความสําคัญ
ในการประกันคุณภาพอย่างทั่วถึง มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติกําหนดขึ้น รวมถึงเล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดําเนินงานประจําวัน
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (0.5 คะแนน)
2. จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจําปี (0.5 คะแนน)
3. กํ า หนดเป้ า หมายในการดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมต่ า งๆ และออกแบบการปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ บ รรลุ
ตามเป้ า หมายนั้ น (0.5 คะแนน) และนํ า ผลลั พ ธ์ ไ ปสู่ ก ารประเมิ น และพั ฒ นาโดยมี ผ ลลั พ ธ์ ดี ยิ่ ง ขึ้ น กว่ า เดิ ม
(0.5 คะแนน)
4. ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุ ณ ภาพและการประเมิ น คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ ม าตรฐาน
ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผย ให้สาธารณชนทราบ (๐.๕
คะแนน)
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และ
นําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

การจั ดระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
1. ศฝร.ภ.8 มีอํานาจหน้าที่และพันธกิจในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ได้ดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษามาโดยตลอด ได้สนับสนุนส่งเสริมให้มีการพัฒนากระบวนการ
เอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง โดยได้กําหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
หมายเลข ๑-3
การศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่เน้นปัจจัยสําคัญในการจัดการฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. มีขั้นตอนการปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษา วิธีการดําเนินงานเพื่อตอบสนองตัวบ่งชี้
(แสดงเป็น Work Flow)
3. ศฝร.ภ.8 ยังได้ใช้ระบบประกันคุณภาพที่สําคัญอีกระบบหนึ่งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ
ปฏิบัติงาน คือ ระบบ ๕ ส เป็นการจัดระเบียบและปรับปรุงที่ทํางาน เพื่อก่อให้เกิดสภาพแวดล้อม
การทํางานที่ดี ปลอดภัย มีระเบียบเรียบร้อย มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้วิธีสะสาง สะดวก
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปี
๑. ศฝร.ภ.8 กําหนดกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการและมาตรการของการ
ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานในเรื่องการประกันคุณภาพภายใน ดังนี้
๑.1 มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
1.2 มีคําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
เอกสาร
การศึกษา
หมายเลข 4-10
1.3 มีคู่มือแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8 ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2563
1.๔ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8 โดย บช.ศ.
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2 และแจ้งผู้เกี่ยวข้องนําผลการประเมินไปเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงและพัฒนา
๒. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการประชุมทบทวน
3. ศฝร.ภ.8 ได้ มี โ ครงการประชุ ม สั ม มนาสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา เป็นการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร
ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
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ผลการดําเนินงาน

กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และออกแบบการปฏิบตั งิ านเพื่อให้
เอกสาร
บรรลุตามเป้าหมายนัน้ และนําผลลัพธ์ในสูก่ ารประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดยี ิ่งขึ้น
หมายเลข 11
กว่าเดิม
ศฝร.ภ.8 มีแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ศฝร.ภ.8
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
เอกสาร
มาตรฐานทีส่ ํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
หมายเลข 131. คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
14
2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้
เอกสาร
ให้ชัดเจนเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ.ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๑. ศฝร.ภ.8 ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแต่ละตัว หมายเลข 1516
บ่งชี้ให้ชัดเจนเสนอต่อ ผบก.ศฝร.ภ.8 และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด
๒. นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ลงเว็บไซด์ของหน่วย เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ.รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
๑. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8 โดย บช.ศ.
เอกสาร
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖2
หมายเลข 17๒. ศฝร.ภ.8 ได้จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
19
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไปปรับปรุงพัฒนา
๓. สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของ ศฝร.ภ.8
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. หน่วยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
3. หน่วยควรจัดทําโครงการสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา โดยเชิญ
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถจาก สศป. มาให้คําแนะนํา
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 ของ ศฝร.ภ.8 มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

หน่วยศึกษาอบรม : ศฝร.ภ.8
ตัวบ่งชี้สาํ หรับการตรวจเอกสาร

น้ําหนัก

คะแนนที่ได้

45

4.98

ด้านผู้เรียน
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

5
5

5.00
5.00

๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้สาํ เร็จ
การศึกษาอบรม

5

5.00

5
5

5.00
4.75

5
5
5
5

5.00
5.00
5.00
5.00

5

5.00

องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

10

4.75

ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๑๑. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
๑๒. งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่

5
5

4.50
5.00

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน

ด้านครู อาจารย์ ครูฝกึ
4. อาจารย์ประจํา
๕. อาจารย์พิเศษ
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๖. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
๗. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรทีส่ ว่ นกลางกําหนด
๘. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๙. การประเมินผู้เรียน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๐. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้สาํ หรับการตรวจเอกสาร

น้ําหนัก

คะแนนที่ได้

10

5.00

5

5.00

5

5.00

30

5.00

๑๕. การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
ไปสู่การปฏิบัติ

5

5.00

๑๖. การบริหารความเสี่ยง
๑๗. การจัดการความรู้
๑๘. การพัฒนาบุคลากร
๑๙. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
๒๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

5
5
5
5
5

5.00
5.00
5.00
5.00
5.00

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ๔ องค์ประกอบ

95

4.96

องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริการวิชาการ
๑๓. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ด้านการบริการวิชาการ
๑๔. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น ศฝร.ภ.8 ได้ผลคะแนน ดังนี้
๑. ผลคะแนนประเมินของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑
คะแนนเฉลี่ย ๔.98 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๒
คะแนนเฉลี่ย ๔.75 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๓
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
๒. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.96 อยู่ในระดับดีมาก
ศฝร.ภ.8 จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุง
คุณภาพ ตลอดจนได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังนี้
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๑. ด้านผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๓)
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผูศ้ ึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก
จุดทีค่ วร
การประเมินตนเอง พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา จัดทํารายงาน
ควรมีการรายงานผล ผลการดูแล
การดู แ ลผู้ เ รี ย นใน ผู้เรียนในความ
ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ รับผิดชอบ
ทุกไตรมาส
อย่างต่อเนื่อง

แนวทางการแก้ไข
ตัวชี้วดั
ปรับปรุง /
ความสําเร็จ
แผนการปรับปรุง
การรายงานผล
บศ. กําชับการ
รายงานผลการ
ดูแลผู้เรียนของ
อาจารย์ที่ปรึกษา

นํ า ความสามารถ คัดเลือก
พิเศษของผู้เรียนไป ความสามารถ
พัฒนา
ของผู้เรียนตาม
ความถนัด

ส่งเสริมสนับสนุน ผู้เรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรม
ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมตาม
ความสามารถ
พิเศษของแต่ละคน

ระยะเวลา
ดําเนินการ
ปีงบประมาณ
2563

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝ่ายบริการ
การศึกษา
และ
อาจารย์ที่
ปรึกษา

ปีงบประมาณ ฝ่ายปกครอง
2563
และการฝึก

๒. ด้านครู อาจารย์ (ตัวบ่งชีท้ ี่ ๔-๕)
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านงานวิจัยและนวัตกรรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก
จุดทีค่ วร
การประเมินตนเอง พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
การบันทึกการสอน ควรจัดให้
ของครู การฝึกส่วน ความรู้ในการ
ใหญ่เป็นภาคปฏิบัติ ทําบันทึกการ
สอน
ซึ่งครูไม่มีความ
ชํานาญในการทํา
บันทึกการสอน

แนวทางการแก้ไข
ตัวชี้วดั
ระยะเวลา
ปรับปรุง /
ความสําเร็จ
ดําเนินการ ผู้รบั ผิดชอบ
แผนการปรับปรุง
กลุ่มงานอาจารย์ ครูมีความเข้าใจ ปีงบประมาณ กลุ่มงาน
2563
อาจารย์
ในการทําบันทึก
ให้คําแนะนําใน
การทําบันทึกการ การสอน
สอน
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3. ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 8)
แผนพัฒนาด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก
จุดทีค่ วร
การประเมินตนเอง พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
คอมพิวเตอร์
ควรให้ผู้เรียนนํา
คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โน๊คบุ๊คไม่
เพียงพอกับ
มาใช้ในการเรียน
จํานวนผู้เข้ารับ
การสอน
การอบรม

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนการปรับปรุง
ขออนุมัติให้ผู้เข้า
รับการอบรมนํา
คอมพิวเตอร์
โน๊คบุ๊คมาใช้ในการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

ห้วงเวลาที่มี
ผู้เข้ารับการ
การเรียนการ
อบรมมี
สอนวิชาที่
คอมพิวเตอร์
ต้องใช้
โน๊คบุ๊คใช้ในการ
เรียนการสอน คอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ต

ผู้รบั ผิดชอบ
อจ.

ภาคผนวก
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ผนวก ก
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม
(Common Data set)
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การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
1. จํานวนผูบ้ ริหาร
1.1 ผบก.
1.2 รอง ผบก.
1.3 ผกก.
1.4 รอง ผกก.
2. จํานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด
2.1 บุคลากรที่ดํารงตําแหน่ง
ครู/อาจารย์
2.2 บุคลากรที่ทําหน้าทีค่ รูฝึก
3. คุณวุฒทิ างการศึกษาของครู/
อาจารย์ และครูฝึก
3.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท
3.4 ระดับปริญญาเอก
3.5 อื่น ๆ
4. จํานวนอาจารย์พเิ ศษ
4.1 ภายใน
4.2 ภายนอก
5. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
6. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
6.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลือ่ น
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
6.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.) รุ่น 10

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

คน
คน
คน
คน

1
2
3
3

1
2
3
3

1
2
3
3

คน

83

23

23

คน

55

26

30

คน
คน
คน
คน
คน

1
22
-

11
14
24
-

8
17
27
1
-

คน
คน
คน

6
131

3
27
139

4
45
144

คน

286

361

516

คน

249

244

-

หมายเหตุ/
ใช้กบั ตัวบ่งชี้
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รายการข้อมูล

หน่วยนับ
คน
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
120
50

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
50

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
50

6.3 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
6.4 หลักสูตรการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
6.5 หลักสูตรผู้ช่วยงาน
สอบสวน
6.6 หลักสูตรการจราจร
6.7 หลักสูตรงานธุรการและ
กําลังพล
6.8 หลักสูตรการสืบสวน
6.9 หลักสูตรสารวัตร
6.10 หลักสูตร Local Cat
6.11 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 11
7. จํานวนผู้สําเร็จการอบรม
7.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลือ่ น
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
7.2 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ (นสต.) รุ่น 10
7.3 หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
6.4 หลักสูตรการป้องกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
6.5 หลักสูตรผู้ช่วยงาน
สอบสวน
6.6 หลักสูตรการจราจร
6.7 หลักสูตรงานธุรการและ
กําลังพล
6.8 หลักสูตรการสืบสวน
6.9 หลักสูตรสารวัตร
6.10 หลักสูตร Local Cat
6.11 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 11
6.12 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 12

คน

50

50

50

คน
คน

50
50

50
50

50
50

คน
คน
คน
คน

50
-

50
458
594
200

50
534
312
194

คน

251

286

516

คน

-

246

-

คน
คน

120
50

50

50

คน

50

50

50

คน
คน

50
50

50
50

49
50

คน
คน
คน
คน

50
-

50
458
593
194

50
533
312
194

คน

-

-

476
อยู่ระหว่างอบรม

หมายเหตุ/
ใช้กบั ตัวบ่งชี้
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รายการข้อมูล

8. รายรับ
8.1 จากงบประมาณแผ่นดิน
8.2 จากแหล่งอื่น ๆ
9. รายจ่าย
9.1 เงินเดือน
9.2 งบพัฒนาบุคลากร
9.3 งบสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม
9.3.1 จากภายใน
สถาบัน
9.3.2 จากภายนอก
สถาบัน
9.4 งบประมาณในการ
บริการวิชาการ
9.5 งบประมาณวัสดุฝึก
9.6 งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม
9.7 ค่าสาธารณูปโภค
9.8 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
9.9 ครุภณ
ั ฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
-ค่าเสื่อมราคา
10. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
10.1 จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรมที่มีการทดสอบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร
10.2 จํานวนผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรม
11. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
11.1 จํานวนครู/อาจารย์
ประจําที่บรรจุตามเลขที่
ตําแหน่งแยกตามกลุ่มวิชา...
11.1.1 กฎหมาย
11.1.2 ป้องกัน

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561

บาท
บาท

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

-

-

บาท
บาท

89,109,601.14
26,470,547.34

79,148,110
-

100,000,193.24
320,000

บาท

-

-

-

บาท

-

-

-

บาท

5,164,495

-

-

บาท
บาท

5,534,855.63
-

913,327
-

3,408,192
-

บาท
บาท

3,002,577.28
23,097,609.43
66,348,073.68

1,547,100
-

3,528,829.74
5,287,400

-

-

บาท
คน

582

605

828

คน

582

605

828

7
4

7
5

คน
คน

หมาย
เหตุ/
ใช้กบั ตัว
บ่งชี้

ปราบปราม
80
รายการข้อมูล

หน่วยนับ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
พ.ศ.2561
พ.ศ.2562
คน
2
คน
2
คน
2
คน
3
คน
2

11.1.3 บริหารงานตํารวจ
11.1.4 สืบสวน
11.1.5 จราจร
11.1.6 ทั่วไป
11.1.7 การฝึก
13. การบริการทางวิชาการ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีใ่ ห้บริการ
โครงการ
ทางวิชาการที่ตอบสนองต่อชุมชนและ
สังคม
14. การบริหารและการจัดการ
14.1 จํานวนครู/อาจารย์ และครู
คน
ฝึกที่ได้รับการพัฒนา (20 ชัว่ โมง/คน/
ปี)
คน
14.2 จํานวนบุคลากรสายงาน
สนับสนุนที่ได้รบั การพัฒนา (20
ชั่วโมง/คน/ปี)
14.3 จํานวนโครงการที่สอดคล้อง โครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์

17

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
3
2
2
3
1

5

2

47

53

133

152

16

16

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พลตํารวจตรี
(พีรยุทธ การะเจดีย์)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
พฤศจิกายน ๒๕63

หมายเหตุ/
ใช้กบั ตัวบ่งชี้

ผนวก ข

81

82

ผนวก ค

83
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR
1. พล.ต.ต.พีรยุทธ
การะเจดีย์
2. พ.ต.อ.สุวัฒน์
สุขศรี
3. พ.ต.อ.สมชาย
ซื่อต่อตระกูล
4. พ.ต.อ.พิศิษฐ์
ชื่นเพ็ชร
5. พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย
6. พ.ต.ท.สังคม
สร้อยระย้า
7. ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
8. ด.ต.ยุทธนา
นามนวล
9. ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา
10. ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า

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
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8

\

ผนวก ง

84
สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘
อาคารกองบังคับการ สํานักงานผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ
ฝ่ายอํานวยการฯ ฝ่ายบริการการศึกษาฯ และกลุ่มงานอาจารย์ฯ

อาคารฝ่ายปกครองและการฝึก และอาคารกองร้อย

85

ห้องประชุม ศฝร.ภ.8

ห้องเรียน ศฝร.ภ.8

86
ห้องสมุด

ลานฝึกเอนกประสงค์

อาคารกีฬาในร่ม

87

สนามฝึกยิงปืนพก

สถานพยาบาล

88

โรงอาหาร

ร้านค้าสวัสดิการข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8

89

อาคารบ้านพัก

อาคาร CQB

90

ลานจอดรถ

สนามฟุตบอล

91

สถานีทดสอบกําลังกายและทดสอบจิตใจ

92

ศาลาพักผ่อน

