ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

คํานํา
ตามพระราชบัญ ญัต ิก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.2542 แก้ไ ขเพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ 3)
พ.ศ.2553 หมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 ให้หน่วยงานต้นสังกัด
และสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปีเสนอหน่วยต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก
งานประกันคุณภาพการศึกษา ฝ่ายบริการการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 จึง
ได้จัด ทํา คู่มือ แนวทางการปฏิบัติก ารประกัน คุณ ภาพการศึกษาภายใน ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.
2563 เพื่อ ให้ผู้กํา กับ ดูแ ลตัว บ่ง ชี้ วางแผนขับ เคลื่อ นการปฏิบัติ ผู้รับ ผิด ชอบตัว บ่ง ชี้ และข้า ราชการ
ตํา รวจของศูน ย์ฝึก อบรมตํา รวจภูธ รภาค 8 ใช้เ ป็น แนวทางในการดํา เนิน งานการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพภายในจากกองบัญชาการ
ศึกษา

พล.ต.ต.
(ปิยะวัฒน์ บุญยืนอนนต์)
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สารบัญ
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน
ตัวบ่งชี้สาํ หรับการตรวจเอกสาร
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผู้บังคับชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์ประจํา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 อาจารย์พิเศษ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม(งดการประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกําหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 8 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
ตัวบ่งชี้ที่ 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติ
ตัวบ่งชี้ที่ 16 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 17 การจัดการความรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 18 การพัฒนาบุคลากร
ตัวบ่งชี้ที่ 19 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การสาธิตการฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานที่โดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 4 ห้องน้าํ ห้องส้วม
ตัวบ่งชี้ที่ 5 โรงนอน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 โรงอาหาร
ตัวบ่งชี้ที่ 7 สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 8 อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
นิยามศัพท์
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ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕63
การประเมิ น การดํา เนิ น งานของหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประจํา
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
๑.๑ หลักสูตร นสต. รุ่นที่ 11 อบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.2562 – 31 ก.ค.2563 จํานวน
194 นาย (ภาคเรียนที่ 2)
1.2 หลักสูตร กดต. รุ่นที่ 9 อบรมระหว่างวันที่ 17 พ.ย.2562 – 31 ม.ค.2563 จํานวน
516 นาย
1.3 หลักสูตร นสต. รุ่นที่ 12 อบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.2563 – 31 ก.ค.2564 จํานวน
475 นาย (ภาคเรียนที่ 1)
๒. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๒ ส่วน ได้แก่
ส่วน
ที่ ๑ ตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจเอกสาร และส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
ตัว บ่ง ชี ้สํ า หรับ การตรวจเอกสาร หมายถึง ตัว บ่ง ชี ้ที ่ป ระเมิน จากการตรวจเอกสาร
หลักฐานต่างๆ เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการ
สอน องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กลุ่มตัวบ่งชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของ
หน่วยศึกษาอบรม โดยกําหนดตั วบ่ งชี้แ ละเกณฑ์ก ารประเมิน บนพื้น ฐานที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมต้ อ งมี
และปฏิ บัติได้ ซึ่งสามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านผู้เรียน
๓
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก
๒
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๔
ตัวบ่งชี้
๔) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สําคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจําได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อ
เป็นการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่าในการพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยงาน
ชุมชนหรือสังคม ประกอบด้วย ๑ ด้าน ๒ ตัวบ่งชี้
องค์ป ระกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํา นุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม หมายถึง ตัว
บ่ง ชี้ที่ป ระเมิน ผลการบริก ารทางวิช าการแก่สัง คมซึ่ง เป็น หนึ่ง ในภารกิจ ของหน่ว ยศึก ษาอบรม ที่
หน่วยศึกษาอบรมพึงให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตาม
ความถนัดและความเชี่ยวชาญการให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิด
ค่า ใช้จ ่า ยตามความเหมาะสม โดยให้บ ริก ารทั ้ง หน่ว ยงานภาครัฐ และเอกชน หน่ว ยงานอิส ระ
หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน และสังคมโดยกว้าง รวมทั้งการทํานุบํารุงศิปละและวัฒนธรรม หน่วย
ศึกษาอบรมต้องมีระบบและกลไกการดําเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของหน่วยศึกษาอบรม และมีการบูร
ณาการเข้า กับ พัน ธกิจ อื่น ๆ โดยเฉพาะการผลิต ผู้เ รีย น รวมทั ้ง มีก ารจัด กิจ กรรมที่ฟื้น ฟู อนุร ัก ษ์

๒
สืบสาน พัฒนาเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ๒ ด้าน ๒ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการกํากับดูแลการทํางาน
ของหน่วยศึกษาอบรมให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพประกอบด้วย
๑ ด้าน ๖ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินหน่วยศึกษาอบรมตามสภาพจริงในวันตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยกําหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรม
ต้องมีและปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๙ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านหลักสูตร
๑
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านสถานที่
๕
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
๓
ตัวบ่งชี้
๓. การกําหนดค่าน้ําหนัก
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ําหนัก ๑๐๐ ดังนี้
๓.๑ ตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจเอกสาร
มีค่าน้ําหนัก ๗๐ (ร้อยละ ๑๐๐)
๑) องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
มีค่าน้ําหนัก ๓๕ (ร้อยละ ๕๐)
๒) องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีค่าน้ําหนัก ๗ (ร้อยละ ๑๐)
๓) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีค่าน้ําหนัก ๗ (ร้อยละ ๑๐)
๔) องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
มีค่าน้ําหนัก ๒๑ (ร้อยละ ๓๐)
๓.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
มีค่าน้าํ หนัก ๓๐ (ร้อยละ ๑๐๐)
๑) ด้านหลักสูตร
มีค่าน้ําหนัก ๖ (ร้อยละ ๒๐)
๒) ด้านสถานที่
มีค่าน้ําหนัก ๑๕ (ร้อยละ ๕๐)
๓) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
มีค่าน้ําหนัก ๙ (ร้อยละ ๓๐)
๔. เกณฑ์การประเมิน
๔.๑ เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
๔.๑.๑ ตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจเอกสาร
กํา หนดให้ค่า คะแนนของตัว บ่ง ชี้ทุ ก ตัว เท่ า กัน หมด โดยให้ ค ะแนนจากการ
พิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกําหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕
คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน สําหรับคะแนนที่ได้แต่ละ
ตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
๔.๑.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
กํา หนดให้ ค่ า คะแนนของตัว บ่ง ชี้ ทุก ตั ว เท่า กั น หมด โดยให้ค ะแนนจากการ
พิจารณาผลการดําเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกําหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕
คะแนน ใช้ค่าคะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดําเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน สําหรับคะแนนที่ได้แต่ละ
ตัวบ่งชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
๔.๒ เกณฑ์การประเมินแต่ละองค์ประกอบ
๔.๒.๑ ตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจเอกสาร
การคํานวณค่าคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ ให้นําคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณ
ด้วยค่าน้ําหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ และนําค่าคะแนนที่คูณได้ของ

๓
ทุกตัวบ่งชี้มารวมกันหารด้วยค่าน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม
สองตําแหน่งหากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ขององค์ประกอบที่ ๑ ต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และ
ค่าคะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง ๔ องค์ประกอบต้องมีคะแนนตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๔.๒.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
การคํานวณค่าคะแนนในแต่ละด้าน ให้นําคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วย
ค่าน้ําหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละด้าน และนําค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มา
รวมกัน หารด้วยค่าน้ําหนักของด้าน ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตําแหน่งหากทศนิยม
ตําแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
๔.๓ เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
นําค่าคะแนนของตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจเอกสาร (ร้อยละ ๗๐) รวมกับค่าคะแนนของตัว
บ่งชี้เชิงประจักษ์ (ร้อยละ ๓๐) แล้วใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
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
๕. การรับรองมาตรฐาน
หน่วยศึกษาอบรมจะ“ได้รับการรับรองมาตรฐาน” เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินทั้ง ๒
ส่วน ได้แก่ ส่วนของการตรวจเอกสาร และส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์แล้วมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่
3.51 ขึ้นไป และค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๐) มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
กรณีที่ผ ลการประเมิน ของหน่ว ยศึก ษาอบรมไม่เ ป็น ไปตามเกณฑ์ข้า งต้น ให้ถือ ว่า หน่ว ย
ศึกษาอบรมนั้น “ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน”

๔
ตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒–๒๕๖๔
สําหรับหน่วยที่รบั ผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม
หลักสูตรประจํา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ ๒ ส่วน คือ ตัวบ่งชี้สําหรับการตรวจเอกสาร และตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
๑. ตัวบ่งชี้สาํ หรับการตรวจเอกสาร
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
การจัดการเรียน
การสอน

ด้าน
1. ผู้เรียน

2. ครู อาจารย์
ครูฝึก
3. หลักสูตร
การเรียนการสอน
การประเมิน
ผู้เรียน
4. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้
องค์ประกอบที่ 2 5. งานวิจัย
งานวิจัย นวัตกรรม นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์
องค์ประกอบที่ 3
การบริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
๔. อาจารย์ประจํา
๕. อาจารย์พิเศษ
6. การพัฒนาหลักสูตร
โดยหน่วยศึกษาอบรม
7. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตร
ที่ส่วนกลางกําหนด
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผูเ้ รียน
๑0. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
รวมน้ําหนัก
1๑. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ที่นําไปใช้กบั หน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
1๒. งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริง
ในพื้นที่
รวมน้ําหนัก
13. การบริการวิชาการแก่ชุมชน

6. การบริการ
วิชาการ
7. การทํานุบํารุง 14. ระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปะและ
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม
รวมน้ําหนัก

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
กระบวนการ
กระบวนการ+ผลลัพธ์

ค่าน้ําหนัก
5
5
5

กระบวนการ+ผลลัพธ์
กระบวนการ+ผลลัพธ์
กระบวนการ

5
5
5

กระบวนการ

5

กระบวนการ
กระบวนการ+ผลลัพธ์
กระบวนการ+ผลลัพธ์

5
5
5

กระบวนการ+ผลลัพธ์

๕๐
5

กระบวนการ+ผลลัพธ์

5

กระบวนการ+ผลลัพธ์

๑๐
5

กระบวนการ+ผลลัพธ์

5
๑๐

๕
องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 4
การบริหารจัดการ

ด้าน
ตัวบ่งชี้
8. การบริหาร
15. การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จัดการในภาพรวม สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ไปสู่การปฏิบัติ
16. การบริหารความเสี่ยง
17. การจัดการความรู้
18. การพัฒนาบุคลากร
19. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
20. ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา
รวมน้ําหนัก
รวมน้ําหนักทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ+ผลลัพธ์

ค่าน้ําหนัก
5

กระบวนการ+ผลลัพธ์

5

กระบวนการ+ผลลัพธ์

5

กระบวนการ
กระบวนการ+ผลลัพธ์
กระบวนการ+ผลลัพธ์

5
5
5
๓๐
๑๐๐

องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารบริ ห ารพั ฒ นาหลั ก สู ต ร ให้ ต อบสนองต่ อ การผลิ ต บุ ค ลากรตาม
วัตถุประสงค์ของ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ พัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยี
วิทยาการและความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ มีการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเน้นการ
ปฏิบัติจริงและส่งเสริมประสบการณ์จริง โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพและมีความสามารถใน
การถ่ายทอด รวมทั้ งมีการจัดการเรียนการสอน มี หลั กเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่มีมาตรฐาน
ตลอดจนมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ประกอบด้วย 4 ด้าน 10 ตัวบ่งชี้ ได้แก่
ด้าน

ตัวบ่งชี้
1. ผู้เรียน
1. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
ต่อการปฏิบัติงานของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
2. ครู อาจารย์ ครูฝึก
4. อาจารย์ประจํา
5. อาจารย์พิเศษ
3. หลักสูตร การเรียนการสอน 6. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
การประเมินผู้เรียน
7. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกําหนด
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผู้เรียน
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
10. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับพัฒนาผู้เรียน

๖

แนวทางการปฏิบัตขิ อง ศฝร.ภ.8
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

การจัดการเรียน
ผู้เรียน
กระบวนการ
5
การสอน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง นรารัตน์ สุทธิช่วย อาจารย์ (สบ2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อาจารย์ (สบ 4)ฯ
ร.ต.อ.หญิง ธนิยา สุพัฒน์ อาจารย์ (สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ แก้วชลคราม รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ชยพล ขันทอง ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.หญิง สุภาภรณ์ แก้วชลคราม
089-6551616
คําอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแต่ละหลักสูตร
ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียน
รายบุคคล และนําศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมี
ความเหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะของ
ผู้เรียนเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อสมรรถนะ ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณา
1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐาน
ใกล้เคียงกัน
2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล(๐.๕ คะแนน) และนําศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์
(๐.๕ คะแนน)
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกํากับ
ติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นําสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานการมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียง
กั น เช่ น การปฐมนิ เ ทศ แถลงหลั ก สู ต ร หรื อ การประเมิ น เชิ ง วิ ช าการ (ภาษาอั ง กฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ สมรรถนะทางร่างกาย หรือวิชาชีพเฉพาะ) เป็นต้น

๗
2. เอกสารหรือหลักฐานการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น Pre-Test แบบกรอกประวัติ
ผู้เรียนรายบุคคล เป็นต้น
3. เอกสารหรือหลักฐานผลการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และการนําผลการวิเคราะห์ไปใช้
ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เช่น ระบุไว้ในแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หรือแผนการสอน เป็นต้น
4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เช่น คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น
5. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน เช่น
นโยบาย แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ ผลการดําเนินการ เป็นต้น
6. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ประเด็นพร้อมรายงานผลการประเมิน
7. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินมาจัดทําแนวทางเพื่อปรับปรุงและพัฒนาไปสู่
การปฏิบัติ
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. มีการประชุมเตรียมความพร้อมหลักสูตร การปฐมนิเทศ การแถลงหลักสูตร และการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการแถลงหลักสูตร
2. ทําแบบประเมินออนไลน์สํารวจข้อมูลประวัติผู้เรียนเป็นรายบุคคล พร้อมสุรปแจกจ่าย
3. มีการวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และนําผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยบันทึกในแผนการสอนไว้เป็นหลักฐาน
4. ออกคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
5. มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน
6. หลักฐานการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น พร้อมรายงานผลการประเมิน
6.1 กระบวนการพิจารณาผู้เรียนแรกเข้า
6.2 กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
6.3 กระบวนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
7. นําประเด็นการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ เช่น มีรายงานการประชุม
คณะกรรมการกํากับติดตามผลลัพธ์สรุปปัญหาอุปสรรค แนวทางการพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาควรมีการกํากับหน้าที่และการรายงานผลเป็นวงรอบ เพื่อติดตามผล
การดํ า เนิ น การ ดู แ ล แนะนํ า ช่ ว ยเหลื อ หรื อ แก้ ไ ขปั ญ หาของอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาที่ มี ต่ อ ผู้ ฝึ ก อบรม
เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาการทําร้ายตัวเองของผู้ฝึกอบรมจากปัญหาสภาพจิตใจ และความเครียด
บ่อยครั้ง
2. ให้มีการประเมินกระบวนการทั้ง 3 ประเด็น ได้แก่
2.1 กระบวนการพิจารณาผู้เรียนแรกเข้า
2.2 กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
2.3 กระบวนการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อหาแนวทางปรับปรุง พัฒนา และนําผลข้อมูลที่ได้ไปใช้กับการจัดการวางแผนในหลักสูตรต่อไป

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

การจัดการเรียน
การสอน

ผู้เรียน

กระบวนการ

5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

๘
ผู้รบั ผิดชอบหลักหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อาจารย์ (สบ 4)ฯ
ร.ต.อ.สมบัติ
ทองดี อาจารย์ (สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ประสพโชค สุวรรณะ รอง สว.(อก.) ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา
นามนวล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วราภรณ์ พัฒจันทร์ ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
พ.ต.ท.หญิง กรวิภา เมืองแมน
089-2899899
สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วน
ตามคุณลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และ
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
2. ดําเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดอย่างครบถ้วน
3. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (๐.๕
คะแนน) และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
4. ประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) และนํา
ผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
5. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่างๆ และสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
6. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตํารวจ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
2. เอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
และนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนเช่น โครงการ
พัฒนาผู้เรียนเป็นต้น
4. เอกสารหรือหลักฐานการจัดทําแผนพัฒนากิจกรรมผู้เรียนตามระยะเวลาของหลักสูตร และ
ประเมินผลลัพธ์กิจกรรมในภาพรวม
5. โครงการ/กิจกรรมที่ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่างๆที่

๙
สร้างคุณประโยชน์ใ ห้กับหน่วยศึกษาอบรม เช่น การเป็นวิทยากร การสนับสนุนสถานที่ใ ห้
เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นต้น
6. ผลงานที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตํารวจ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัล และหลักฐานการได้รับรางวัล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ
โล่รางวัล เหรียญรางวัล เป็นต้น
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. ต้องจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่สอดคล้องกับหลักสูตร
2. ต้องมีหลักฐานการดําเนินการในแต่ละกิจกรรม ตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3. ต้องประเมินความสําเร็จของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และประเมินผลลัพธ์ กิจกรรมในภาพรวม
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
5. โครงการ/กิจกรรมที่ศษิ ฐ์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ วิชาชีพ หรือกิจกรรมต่างๆ
ที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับหน่วย
6. หลักฐานการได้รับรางวัล เช่น ใบประกาศเกียรติคุณ โล่รางวัล เหรียญรางวัล เป็นต้น
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรทุกหลักสูตร อย่างน้อยหลักสูตรละ 1 กิจกรรม
2. วัตถุประสงค์แต่ละกิจกรรมของหลักสูตร ควรสอดคล้องกับกิจกรรมที่ทํา
3. ควรเพิ่มหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผน
4. ควรมีการสรุปผลแต่ละกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทุกหลักสูตรในเรื่องของปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข เพื่อนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อไป
5. ควรมีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม เพื่อประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และให้ได้มาซึ่งข้อสรุปไปปรับปรุงแผน หรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ผู้เรียน โดยมีการจัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงในปีต่อไป

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน 1

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

การจัดการเรียน
ผู้เรียน
กระบวนการ+
5
การสอน
ผลลัพธ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ว่าที่ พ.ต.ท.สังคม สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก.ฝบศ.ฯ ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา
นามนวล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
089-7289409
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

๑๐
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วย
การสํารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษา
อบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆตั้งแต่ 3 - 6 เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงาน และนําข้อมูลที่ ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรีย นการสอน ให้มีค วาม
สอดคล้องและเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตร
ของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ใน
กรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร
ไม่มีใ นตารางให้ใ ช้สูต รของทาโร ยามาเน่โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนํามารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้
คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕
คะแนน)
๔. นําผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๕. นําข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการ
สอนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมินและผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับ
กลับคืนมา
2. รายงานผลการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ตามแบบประเมิ น ทั้ ง ชุ ด พร้ อ มสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและ
ข้อเสนอแนะ
3. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการวิเคราะห์ตามข้อ 2 ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
4. เอกสารหรือหลักฐานการนําข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน

๑๑
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. จัดทําแบบประเมินออนไลน์ ประเมินความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
2. รายงานผลการวิเคราะห์ พร้อมสรุปประเด็นปัญหา ให้ ผบก.ศฝร.ภ.8 พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ
3. นําข้อเสนอแนะของ ผบก.ศฝร.ภ.8 แจกจ่ายผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. แบบประเมิ นแต่ ล ะฉบั บ ที่ห น่ ว ยประเมิ น ออนไลน์ ค วรมี ช่ อ งให้ร ะบุ ยศ ชื่อ สกุ ล และ
หลักสูตรที่อบรมของผู้ถูกประเมิน
2. ข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้ถูกประเมิน มีหลากหลาย ควรจัดทํา
ความถี่ต้องการ และเรียงลําดับจากมากสุดไปหาน้อยสุด เพื่อจะได้นําข้อเสนอแนะที่มีผู้เสนอมากที่สุด
1 – 3 ลําดับ มาพิจารณาในการปรับปรุงในหลักสูตรการฝึกอบรมต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 อาจารย์ประจํา
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

กระบวนการ+
5
การจัดการเรียน
ครู อาจารย์
ครูฝึก
ผลลัพธ์
การสอน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.หญิง สุภาพรหมรัศมิ์ พรหมมี อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ทองพันธ์
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ด.ต.ยุทธนา
นามนวล ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.ทรงศักดิ์ ทองพันธ์
081-5361493
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
อาจารย์เป็นปัจจัยที่สําคัญของการผลิตผู้ศึกษาอบรม ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ประจํา เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร และ
เพื่อให้ทราบข้อมูลป้อนกลับจากความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา
การบูรณาการ และความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ดัชนีนี้ถือเป็นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input)
เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีจะมีผลทําให้คุณภาพของผู้เรียนดีด้วย
ประเด็นการพิจารณา
1. อาจารย์ประจําทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน

๑๒
2. อาจารย์ประจําทุกคนต้องจัดทําสื่อการสอน หรือเอกสารตํารา หรือบทความทางวิชาการ หรือ
e-Learning ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี
3. จํ า นวนอาจารย์ ป ระจํ า ร้ อ ยละ 80 ของอาจารย์ป ระจํ า ทั้ง หมด มี เ ทคนิ ค การสอนเพื่ อ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การ
จําลองสถานการณ์เป็นต้น
4. อาจารย์ประจําทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5
คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)โดยมี
ผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
5. ผลการประเมิน การสอนของอาจารย์ป ระจํา ร้อ ยละ 80 ของอาจารย์ป ระจํา ทั้ง หมด
ต้อ งมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. บัญ ชีรายชื่อ ทั้ งหมดของอาจารย์ ประจํา พร้อมประวัติ ย่อ และเอกสารหลัก ฐานที่แ สดง
ประสบการณ์การทํางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (ยศ ชื่อ สกุลตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรม
หลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)
2. สื่อการสอน/เอกสารตํารา/บทความวิชาการ/e-Learning ที่อาจารย์ประจําผลิตขึ้นเป็น
รายบุคคล
3. เอกสารหรือหลักฐานของอาจารย์ประจําแต่ละคนที่มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลองสถานการณ์ เป็น
ต้น
4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารย์ประจํารายบุคคล
5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ประจําทุกชุดที่ได้รับ
กลับคืนมา
6. รายงานผลการวิเ คราะห์ข้อ มูล การประเมิน การจัด การเรีย นการสอนอาจารย์ป ระจํา
เป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินอาจารย์ประจํารายบุคคลมาปรับปรุง
แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา แผนการ
สอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. ต้องทําประวัติอาจารย์ประจํา พร้อมเอกสารหลักฐานทีแ่ สดงประสบการณ์การทํางาน
ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน
2. อาจารย์ประจําทุกคนต้องทําสื่อการสอน หรือเอกสารตํารา หรือบทความทางวิชาการ หรือ
e-Learning ไม่น้อยกว่า 1 ชิ้น/คน/ปี
3. จํานวนอาจารย์ประจําร้อยละ 80 ของ ศฝร.ภ.8 จะต้องมีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลอง
สถานการณ์ เป็นต้น

๑๓
4. อาจารย์ประจําทุกคนต้องมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมินบันทึก
หลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการ
สอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (ในหลักสูตร กดต.รุ่น 9, นสต.รุ่น 11 ภาคเรียนที่ 2
และ รุ่น 12 ภาคเรียนที่ 1)
5. ต้องประเมินอาจารย์ประจําทุกคน ทุกวิชาที่สอนและสรุปผลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนของอาจารย์ประจํา
6. รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ประจํา พร้อมสรุปปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ ให้ ผบก.ศฝร.ภ.8 พิจารณาสั่งการ
7. นําปัญหาและข้อเสนอแนะจากการประเมินอาจารย์ประจํามาปรับปรุงแผนการสอน

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 อาจารย์พิเศษ
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

การจัดการเรียน
ครู อาจารย์
กระบวนการ+
5
การสอน
ครูฝึก
ผลลัพธ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ราเชนทร์ เกตุแก้ว อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
ทองดี
อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.วัชระ
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ด.ต.ยุทธนา
นามนวล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.ราเชนทร์ เกตุแก้ว
084-1333698
อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความสําคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมีระบบ
และกลไกการสรรหาอาจารย์พิเศษที่เหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการ
สอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคล เพื่อนําข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มีการประเมิน
กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดําเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน)
๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุม
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น
4. อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน

๑๔
(๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25
คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25
คะแนน)
5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของอาจารย์พิเศษทั้งหมด
ต้องมีผลการประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ พร้อมมีการประเมิน
กระบวนการและปรับปรุงการดําเนินการให้ชัดเจน
2. บั ญ ชี ร ายชื่ อ ทั้ ง หมดของอาจารย์ พิ เ ศษ พร้ อ มประวั ติ ย่ อ และเอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดง
ประสบการณ์การทํางานที่ตรงตามสาขาวิชาที่สอน (คํานําหน้านาม ชื่อ สกุลตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรต่างๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร)
3. เอกสารหรือหลักฐานรายงานการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจด้านการเรียนการสอนของ
อาจารย์พิเศษและรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
4. แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนรายครั้งของอาจารย์พิเศษรายบุคคล
5. แบบประเมินและผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์พิเศษทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
6. รายงานผลการวิ เ คราะห์ ข้อ มู ล การประเมิ น การจั ด การเรี ย นการสอนอาจารย์พิ เ ศษเป็ น
รายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินอาจารย์พิเศษรายบุคคลมาปรับปรุ ง
แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา
แผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. มีเอกสารหรือหลักฐานการมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ เช่น มีการประชุมเตรียม
ความพร้อมการสรรหาอาจารย์พิเศษ การประชุมสรรหาอาจารย์พิเศษ
2. มีการประเมินกระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษ
3. นําผลการประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการให้ชัดเจน (อาจารย์เลขาวิชานําผลการประเมิน
ไปพิจารณาในการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนในวิชาต่าง ๆ)
4. ทําบัญชีรายชื่อและประวัติของอาจารย์พิเศษ พร้อมแนบคุณวุฒิการศึกษา การอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ประสบการณ์วิชาที่สอนในแต่ละหลักสูตร
5. ต้องมีโครงการสัมมนาครูอาจารย์ มีการประชุมสัมมนาครูอาจารย์ทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจ
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการ
เรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา
6. อาจารย์พิเศษทุกคน จะต้องมีแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนทุกวิชาทุกครั้ง.
(ในหลักสูตร กดต.รุ่น 9, นสต.รุ่น 11 ภาคเรียนที่ 2 และ รุ่น 12 ภาคเรียนที่ 1)
7. ทําแบบประเมินและสรุปผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน รายงานผลการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นรายบุคคล พร้อมสรุปประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ

๑๕
8. นําประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแผนการสอน การจัดการเรียนการสอนเป็น
รายวิชาแผนการสอนภายหลังปรับปรุงแล้ว

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม (งดการประเมิน)
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกําหนด
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

การจัดการเรียน หลักสูตรการเรียน
การสอน
การสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

กระบวนการ

5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

การประเมินผู้เรียน

ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ชนิภา ช่วยชูหนู อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อาจารย์ (สบ 4)ฯ
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง เยาวรัตน์ ช่วยรอด รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.สมชาย
ดวงมณี ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา
นามนวล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.หญิง ชนิภา ช่วยชูหนู
086-9436974
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมมีการดําเนินการร่วมกันวางแผนการสอน ตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน โดย
เชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกําหนด และมีคณะกรรมการ
กํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน
(๐.๕ คะแนน) เพื่อให้หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตาม
หลักสูตร
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กําหนดไว้
4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และ
นําสู่การปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5. มีคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)

๑๖
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและวางแผนการสอน เช่ น
หนังสือเชิญประชุมหรือสัมมนา รายงานการประชุมหรือสัมมนา และผลลัพธ์ที่นําสู่การปฏิบัติ เป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรมให้
เป็นไปตามหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุม เป็นต้น
3. หลักสูตรการศึกษาอบรม
4. ตารางสอน
5. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และรายหัวข้อ
6. แบบประเมินการจัดการเรียนการสอน
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
แผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา แผนการ
สอนภายหลังปรับปรุงแล้ว เป็นต้น
8. คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร
9. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. หลักฐานการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรและวางแผนการสอน เช่น หนังสือเชิญ
ประชุมหรือสัมมนา ของ บช.ศ. รายงานการประชุมหรือสัมมนา คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร และผลลัพธ์ที่นําสู่การปฏิบัติ
2. มีโครงการสัมมนาครูอาจารย์ มีเอกสารหรือหลักฐานการเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวาง
แผนการจัดการศึกษาอบรม ให้เป็นไปตามหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญประชุมสัมมนาครู – อาจารย์
รายงานการประชุม
3. หลักสูตรการศึกษาอบรม
4. ตารางสอน
5. แผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา และรายหัวข้อ
6. ประเมินการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร และสรุปผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนภาพรวม
7. นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนการสอน เช่น ตารางแสดงข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนเป็นรายวิชา เช่น ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพ
หลักสูตร เพื่อกํากับ ติดตาม การดําเนินการตามแผนการสอนและบันทึกการสอนเสนอผู้บังคับบัญชา
8. หลักฐานการนําผลการประเมินจากคณะกรรมการไปปรับปรุง พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป

ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

การจัดการเรียน หลักสูตรการเรียน
การสอน
การสอน
การประเมินผู้เรียน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

กระบวนการ

5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

๑๗
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.อนุชิต
ยี่โหว๊ะ อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อาจารย์ (สบ 4)ฯ พ.ต.ต.ธวัช
ชมเทศ อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ปรมาภรณ์ สุขสาร ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเถื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง พิมพิดา ไชยเชียงของ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุปราณี บุญมี
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
พ.ต.ต.ธวัช ชมเทศ อาจารย์(สบ 2)ฯ
086-6824890
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องให้ความสําคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคํานึงถึง
ความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมาย
ให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์ และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้
จริง โดยมีการกํากับติดตามตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น
ประเด็นการพิจารณา
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้
ตามแผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและ
ได้รับประโยชน์สามารถปฏิบัติได้จริง
3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วน ตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนด
4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอนพิจารณา
จุดเด่นจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน นํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. แผนการสอน และบันทึกการสอนทุกครั้งทั้งรายวิชา
2. เอกสารหรือหลักฐานกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการสอน
3. เอกสารหรือหลักฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกในภาควิชาปฏิบัติ
4. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหรือเอกชน เช่น การทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding :
Mou) เป็นต้น
5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. เอกสารหรือหลักฐานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เช่น หนังสือเชิญ รายงาน
การประชุม เป็นต้น

๑๘
7. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําจุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ตาม
แผนการสอนและบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน โดยนําแผนการสอน
และบันทึกการสอนทุกครั้งทั้งรายวิชา
2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดทําแผนการสอน
3. นําเอกสารหรือหลักฐานการใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกในภาควิชาปฏิบัติ
4. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหรือเอกชน เช่น การทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (Memorandum of Understanding :
MoU)
5. ออกคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
6. ต้ องมี การจั ดประชุ มคณะกรรมการบริหารหลั กสูตร โดยนําเอกสารหรือหลักฐาน เช่น
หนังสือเชิญ รายงานการประชุม
7. ต้องมีหลักฐานที่แสดงการนําจุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ การจัดทําแผนการเรียนรู้ตาม
แผนการสอน และบั นทึ ก หลั งการสอน ให้ ค รบทุกวิ ชาในทุก หลั กสู ตรที่ ใ ช้ ใ นการประเมิน รวมถึ ง
แผนการสอนและบันทึกหลังการสอนในภาควิชาปฏิบัติของครูและครูฝึกในทุกวิชาทุกหลักสูตร
2. ในภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริงนั้น ควรบันทึกไว้ในแผนการสอนและบันทึกหลัง
การสอนให้ครบถ้วนว่าได้ใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกใดประกอบในการฝึกปฏิบัติและได้ผลลัพธ์การเรียนรู้
เป็นไปตามที่กําหนดหรือไม่ เพียงใด ไม่ใช่ใช้เพียงภาพถ่ายเพียงอย่างเดียวมาประกอบในประเด็นนี้
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ต้องนําผลการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
จุดเด่น จุดด้อยของการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงอย่างต่อเนื่องทุกครั้ง ทุกหลักสูตรหลังเสร็จสิน้
การฝึกอบรมเพื่อข้อสรุปในการปรับปรุงการเรียนการสอน

ตัวบ่งชีท้ ี่ ๙ การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

การจัดการเรียน หลักสูตรการเรียน
การสอน
การสอน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

กระบวนการ+
ผลลัพธ์

5

การประเมินผู้เรียน

ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

๑๙
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อาจารย์ (สบ 4)ฯ

ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.ชูชาติ
ใหม่กณ
ุ ะ อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง จิราพร สมเพชร รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง วิจาริณีย์ ชนะทัพ อจ.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.สุราษฎร์
สมุทรเก่า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
โทร
088-7530145

ผู้รับผิดชอบ
ร.ต.อ.หญิง จิราพร สมเพชร
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียนมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การประเมิน
ที่ทําให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงผลลั พธ์ การเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1. กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวน
ผู้เรียนทั้งหมด
3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย
เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน
แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. กํากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วมมี
การแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดผล และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ เช่น ตารางการจัดการเรียนการสอน
หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีแผนและผลการศึกษาอบรมชัดเจน
3. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร
4. เอกสารหรือหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย เช่น แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ข้อสอบ และผลลัพธ์การเรียนรู้ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด เป็นต้น
5. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบหรือเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้
6. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน เช่น การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา รายงานผลการวิเคราะห์ข้อสอบ พร้อมข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงครั้งต่อไป รายงานการประชุมเพื่อพัฒนาข้อสอบ ผลลัพธ์การเรียนรู้ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม
หรือการฝึกปฏิบัติ เป็นต้น
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงหลักเกณฑ์การประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียน มีส่วนร่วม

๒๐
มีการแจ้งหลักเกณฑ์ วิธีการวัดผล และประเมินผลให้ผู้เรียนทราบ เช่น ตารางการจัดการเรียนการสอน
หรือประมวลการจัดการเรียนการสอน
2. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนและผลการศึกษา
อบรม ชัดเจน
3. ผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ
จํานวนผู้เรียนทั้งหมด โดยใช้เอกสารหลักฐานเป็นบัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมจําแนกตามหลักสูตร
4. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง โดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น แผนการสอน ประมวลการจัดการเรียนการสอน ข้อสอบ และผลลัพธ์การ
เรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กําหนด
5. ต้องมีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการออกข้อสอบหรือเลือกข้อสอบและประเมินผลการเรียนรู้
6. ต้อ งมีเ อกสารหรือ หลัก ฐานการกํา กับ การพัฒ นาเครื่อ งมือ ที่ใ ช้ใ นการวัด ผลลัพ ธ์ก าร
เรีย นรู ้ของผู้ เรี ยน เช่ น การวิ เคราะห์ ข้ อสอบเป็ นรายวิ ชา รายงานผลการวิ เคราะห์ ข้ อสอบ พร้ อม
ข้อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง ครั้ ง ต่อ ไป รายงานการประชุม เพื่ อ พัฒ นาข้ อ สอบ ผลลั พธ์ ก ารเรี ย นรู้
ทางด้านคุณธรรมจริยธรรม หรือการฝึกปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ควรมี “ประมวลการสอน” ครบทุกหลักสูตรและครบทุกวิชา
2. ควรมี “แผนการสอน” ครบทุกรายวิชา

ตัวบ่งชีท้ ี่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 1

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

การจัดการเรียน สิ่งสนับสนุนการ
กระบวนการ+
5
การสอน
เรียนรู้
ผลลัพธ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ว่าที่ พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.อานนท์ อุดมประชารักษ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ศานิตย์ รักษ์ศรี
ผบ.มว. (สบ 1) ศฝร.ภ.8

ผู้รับผิดชอบ
ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์นารี รักษ์จาํ รูญ
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8

ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์นารี รักษ์จาํ รูญ รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง วรรณา สังข์ทอง รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.บุญรอง
ยอดสวัสดิ์ ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ไพรวัลย์
ทิพย์พิมล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.นนทชา ปิ่นรัตน์
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
โทร
081-5141370

๒๑
คําอธิบายตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ทั้งความพร้อมทางกายภาพ
เช่น ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่ง
อํา นวยความสะดวกหรื อ ทรั พ ยากรที่ เอื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู้ เช่ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด
หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น แหล่งเรียนรู้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่ง
สนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดําเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับ
หลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก
2. มี ค วามพร้ อ มสํ า หรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ท างกายภาพ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อ
เป็นประโยชน์กับผู้เรียน
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการ
ทั้ ง ไทยและต่ 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
สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และนําสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕
คะแนน)
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ อุปกรณ์
เทคโนโลยี การให้บริการ และแหล่งฝึกปฏิบัติเช่น แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานรายละเอี ย ดสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ ท างกายภาพ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรมพร้อมรายละเอียดการใช้
๓. เอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า
เช่น หนังสือมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้แก่หน่วยศึกษาอบรม ภาพถ่ายวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ ที่
ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าบริจาคให้กับหน่วยศึกษาอบรม เป็นต้น
๔. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานรายงานสรุ ป พร้ อ มภาพประกอบสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ และ
รายละเอียดการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และนําสู่การใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจริง
๕. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินและการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งด้านกายภาพ
อุปกรณ์ เทคโนโลยี การให้บริการ และแหล่งฝึกปฏิบัติ เช่น แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ

๒๒
๒. ต้องมีเอกสารหรื อหลั กฐานรายละเอี ยดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้ องเรียน
ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ และบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรมพร้อมรายละเอียดการใช้
เช่น บัญชีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้พร้อมภาพถ่ายประกอบ
๓. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์
เก่ า เช่น หนั งสื อมอบสิ่งสนับสนุ นการเรียนรู้ใ ห้แ ก่หน่ วยศึ กษาอบรม ภาพถ่ายวั สดุ อุปกรณ์ หรือ
ครุภัณฑ์ ที่ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าบริจาคให้กับหน่วยศึกษาอบรม เป็นต้น
๔. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานรายงานสรุปพร้อมภาพประกอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ
รายละเอียดการนําไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์และนําสู่การใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนจริง
5. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการประเมินและการนําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียน
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะไปใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนา
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. เมื่อได้รับมอบสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ไม่ว่าจากศิษย์เก่าหรือศิษย์ปัจจุบันเพื่อเป็นประโยชน์
ให้กับผู้เรียน ควรทําหลักฐานการส่งมอบและรับบริจาคไว้เป็นหลักฐานหรือมีเอกสารตอบขอบคุณให้กับ
ผู้มอบ
2. การประเมินผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ต้องประเมินทุกหลักสูตรและประเมินทั้งผู้เรียนและครูอาจารย์พร้อมนําผลการประเมินรวมทั้งพร้อม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาตามข้อเสนอแนะของแต่ละหลักสูตรด้วย

ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
องค์ประกอบที่ 2

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

งานวิจัย
งานวิจัย
กระบวนการ+
5
นวัตกรรม
นวัตกรรม
ผลลัพธ์
สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง จิรสุดา ปลายยอด อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.สุริยา เทอดวีรพงศ์ อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.วุฒิเลิศ เมืองหนู ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
พ.ต.ท.หญิง จิรสุดา ปลายยอด
081-9680790
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นสิ่งแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจํา เพื่อใช้ในการพัฒนาการ
เรียนการสอน หน่วยงาน ชุมชน หรือสังคมในแต่ละปี

๒๓
ประเด็นการพิจารณา
1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดําเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โดย
จัดฝึกอบรม จัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการ
ทําวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก
3. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด
3.2 ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
4. จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.1 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์กับ
หน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.2 มีการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ ประโยชน์กับ
หน่วยงานหรือชุมชน สังคม จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
5. ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และนํา
ผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือ หลั ก ฐานการพัฒ นาบุค ลากรด้า นงานวิจั ย เช่น การฝึ ก อบรม การสั ม มนา
งบประมาณ หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น
๒. เอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในหรือภายนอกในการดําเนินงาน
ด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. รายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดประจําปีงบประมาณ
4. รายชื่ออาจารย์ประจําที่ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจําปีงบประมาณ
5. หนังสือรับรองการเป็นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
6. เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตาม
วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เช่น แบบบันทึกข้อมูลการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์เป็นต้น
7. เอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่นําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้
ประโยชน์
8. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการติ ด ตามประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม
สิ่งประดิษฐ์ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา
งบประมาณ หรือกิจกรรมอื่นๆ ทีส่ นับสนุนการทํางานวิจัย นวัตกรรม สิง่ ประดิษฐ์ เป็นต้น
2. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานในการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในหรื อภายนอกในการ
ดําเนินงานด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3. บัญชีรายชื่ออาจารย์ประจําทั้งหมดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของ ศฝร.ภ.8
ประกอบด้วย
3.1 อาจารย์ จํ า นวน 23 นาย (ไม่ น้ อยกว่ าร้ อยละ 10 ของอาจารย์ ทั้ งหมด) ดั งนั้ น
อาจารย์จะต้องมีงานด้านวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 3 ชิ้น)
3.2 ครู จํานวน 30 นาย (ครู มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จํานวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี)
4. รายชื่ออาจารย์ประจําที่ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
5. หนังสือรับรองการเป็นงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

๒๔
6. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์
ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ เช่น แบบบันทึกข้อมูลการนําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ไปใช้
7. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการรับรองจากหน่วยงานที่นําผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ไปใช้ประโยชน์
8. ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป
จุดทีค่ วรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. หน่วยศึกษาอบรม ควรสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่ง
ทุนภายในหรือภายนอกให้กับครูอาจารย์ที่ทํางานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นภารกิจทางวิชาการ
และพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยศึกษาอบรม หน่วยศึกษาอบรมต้องพัฒนาองค์ความรู้ของตัวเองด้วย
การทําวิจัยและพัฒนาความรู้จากการทําวิจัย ซึ่งเป็นศาสตร์ที่สามารถวัดได้ และเป็นที่ยอมรับจากสากล
2. งานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ จะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้นําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงาน ชุมชน
สังคม ครบถ้วนทุกชิ้น อีกทั้งมีการติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีถัดไป
3. ควรมี คู่ มือสํ าหรั บงานนวั ตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ที่จัดทําขึ้น เพื่อทราบในรายละเอียดของ
ขั้นตอนการทํางานและรายละเอียดอื่นๆ โดยอธิบาย หลักการทํางานของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นั้นๆ
งบประมาณในการจัดทํา

ตัวบ่งชี้ที่ 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่
องค์ประกอบที่ 2

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

งานวิจัย
งานวิจัย
กระบวนการ
5
นวัตกรรม
นวัตกรรม
+ ผลลัพธ์
สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อจ.(สบ4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ประสิทธิ์ สุขขวัญ
อจ.(สบ3) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร อจ.(สบ2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ4) ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง เพ็ญศรี ไกรมาก อจ.(สบ1) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง อจ.(สบ4) ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.บัณฑิต ประดิษฐ์สาร
081-8919969
อจ.(สบ2) ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรกําหนด ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่สนอง
ความต้องการจําเป็นของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ อาจารย์ประจํา
จึงต้ อ งทํ า วิจั ย ที่ ม าจากสถานการณ์ จริ งในพื้ น ที่ เพื่ อพั ฒ นาการเรีย นการสอน อั น จะส่ง ผลให้ เกิ ด
นวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน

๒๕
เกณฑ์การประเมิน
มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ และเป็นประเด็นสําคัญ มีการสืบค้นที่ซับซ้อน มา
จัดทําเป็นงานวิจัยเพื่อใช้ในการเรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัตินําไปเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา
อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อหน่วยงาน (ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัย 5 บท และผ่านการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ชิ้น : 2 คะแนน นําไปใช้ : 3 คะแนน โดยแบ่งเป็น หน่วยศึกษาอบรม
ใช้เอง 1 คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ 2 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ฉบับสมบูรณ์
๒. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน
๓. เอกสารหรือหลักฐานรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์

ตัวบ่งชีท้ ี่ 13 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
องค์ประกอบที่ 3

ด้าน

บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

การบริการ
วิชาการ

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
+ ผลลัพธ์

ค่าน้าํ หนัก
5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.อดิเรก
มากเกลื่อน ผบ.มว(สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุน่ ผบ.มว(สบ1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง พิมพิดา ไชยเชียงของ ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง สุปราณี บุญมี
ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
โทร
083-5996535

ผู้รับผิดชอบ
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม จึงควรคํานึงถึงกระบวนการใน
การให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายนํามาจัดทําแผนบริการ
วิชาการประจําปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยศึกษาอบรม
จัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามา
จัดทําเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนํามาใช้
ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๒๖
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
2. จัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
(๐.๕ คะแนน)และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กําหนด โดย
มีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
4. ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง(๐.๕ คะแนน)
5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
(๐.๕ คะแนน)
6. นําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน)
พร้อมให้ข้อเสนอแนะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายเพื่อสํารวจความต้องการของ
ชุมชน สังคม นํามาพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
๒. แผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
๓. เอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
๔. เอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพ
๕. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน เช่น คุณภาพชีวิต
ของชุมชนดีขึ้น รายได้เพิ่มขึ้น สารเสพติดในพื้นที่ลดลง ฯลฯ
๖. เอกสารหรือหลักฐานที่ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
๗. เอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์กรเป้าหมาย
๘. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่ อ พิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. มีเอกสารหรือหลักฐานการกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
2. มีแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
3. มีเอกสารหรือหลักฐานการดําเนินการตามแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ
โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
4. มีเอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบและประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพ

๒๗
5. มีการนําผลการประเมินแผนงานหรือโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน เช่น คุณภาพชีวิตของชุมชนดีขึ้น รายได้
เพิ่มขึ้น สารเสพติดในพื้นที่ลดลง
6. มีเอกสารหรือหลักฐานที่ชมุ ชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
7. มีเอกสารหรือหลักฐานการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชน
หรือองค์กรเป้าหมาย
8. มีเอกสารหรือหลักฐานการนําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่ อ พิจารณา พร้อมให้ข้อเสนอแนะ นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. ผู้เข้ารับการอบรมและชุมชนควรมีส่วนร่วมในโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน
2. ควรกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ ก่อนและหลังการให้บริการทางวิชาการจาก ศฝร.ภ.8 อย่างชัดเจน
3. ควรตรวจสอบและประเมินผลโครงการการบริการทางวิชาการ ของชุมชนที่สามารถสร้าง
ความเข้มแข็งได้ด้วยตัวเองทุกกิจกรรม
4. ควรมีแผนงานการดําเนินโครงการบริการวิชาการนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

ตัวบ่งชีท้ ี่ 14 ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
องค์ประกอบที่ 3

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ด้านการทํานุ กระบวนการ
5
บริการวิชาการ
และทํานุบํารุง บํารุงศิลปะและ + ผลลัพธ์
วัฒนธรรม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
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 ศิรพิ ันธ์
ด.ต.หญิง สุภาภรณ์ ดวงแป้น ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.วัชรกร รัตนพันธุ์
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ด.ต.หญิง สุภาภรณ์ ดวงแป้น
093-3567201
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้น
ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดทําแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน)
2. กํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

๒๘
3. ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามตั ว ชี้ วั ด ของแผนงานและโครงการด้ า นทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม
4. นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน)
6. นําผลการดําเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณา (๐.๕ คะแนน)พร้อมนําข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
๒. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานและ
โครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๔. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป
๕. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพร่แผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
๖. เอกสารหรื อหลั กฐานการนํ าผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงานและโครงการด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. มีเอกสารหรือหลักฐานแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดย
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
๒. มีเอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๓. มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม (แบบประเมิน Online)
๔. มีเอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป
(นําไปปรับปรุงพัฒนาในแผนงานหรือโครงการในปีต่อไป
๕. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพร่แผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ต่อสาธารณชน
๖. เอกสารหรื อหลั กฐานการนํ าผลการดํ าเนิ นงานตามแผนงานและโครงการด้ านศิ ลปะและ
วัฒนธรรม เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และการนําข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
สรุป แนวทางการดําเนินการต้องทําตามกระบวนการ PDCA
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
1. จัดทําแผนงาน เพื่อระบุโครงการ/กิจกรรม ที่หน่วยต้องการจัดทําหรือเข้าร่วม กําหนดห้วง
เวลาและตัวชี้วัดความสําเร็จ ซึ่งแผนงานดังกล่าวจะช่วยให้ผู้บริหารหรือคณะทํางานสะดวกต่อการกํากับ
ติดตาม และช่วยให้ข้าราชการตํารวจระดับปฏิบัติการสามารถเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติได้เป็น
อย่างดี ทั้งยังสามารถนําแผนงานข้างต้นควบรวมกับแผนปฏิบัติราชการประจําปีได้

๒๙
2. เมื่อ มีก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิน การโครงการมี ก ารรายงานผลให้ ผู้ บังคั บบั ญ ชาทราบและ
พิจารณาให้นําข้ อมู ล ที่ได้ ไปปรั บปรุงและพัฒนาในการจัดทํ าแผนงานและโครงการในรอบปี ถัดไป
ควรแสดงให้เห็นว่าได้นําข้อมูลไปปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร

ตัวบ่งชีท้ ี่ 15 การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ไปสู่การปฏิบัติ
องค์ประกอบที่ 4
การบริหารจัดการ

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ด้านการบริหาร กระบวนการ
5
จัดการใน
+ ผลลัพธ์
ภาพรวม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
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 ศิรพิ ันธ์
ด.ต.หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
รอง ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ด.ต.หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8 085-6928021
คําอธิบายตัวบ่งชี้
การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วย โดยมีการกําหนด
กิจกรรม งบประมาณ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้กําหนดไว้ และสามารถ
นําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการ
คุณภาพ (PDCA)
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีการนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.
2560-2579) ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์นําไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมีการกําหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน
2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็น
สําคัญ
3. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการประเมินและปรับปรุง
เพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น
4. กํากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปีให้บรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด(ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด)
5. รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

๓๐
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. เอกสารหรือหลักฐานการนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.
2560 - 2579) โดยนํา ตัว ชี้วัด ความสํา เร็จ ตามยุท ธศาสตร์ไ ปวางแผนปฏิบัติง านประจํา ปี ซึ่ง
กําหนดกิจกรรมและงบประมาณอย่างชัดเจน
๒. เอกสารหรือหลักฐานการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยพิจารณาประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ
๓. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน และการประเมินและปรับปรุง
๔. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปี
๕. เอกสารหรือหลักฐานการรายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้ที่ 16 การบริหารความเสี่ยง
องค์ประกอบที่ 4
การบริหารจัดการ

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ด้านการบริหาร กระบวนการ
5
จัดการใน
+ ผลลัพธ์
ภาพรวม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์
สุรกุล
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.เลิศชาย
เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ขวัญสุดา นุรกั ษ์ภักดี สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8 086-2788008
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์
จัดลําดับความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
ด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม
2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือกปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้านและระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลําดับความเสี่ยง
3. นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) โดย
กําหนดกิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
4. กํากับติดตาม การดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง จาก
เดิม และนําผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)

๓๑
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. คํา สั่ง แต่งตั้ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง ประกอบด้วย ผู้บริห ารสูงสุดของหน่ว ย
ศึกษาอบรม เป็นประธาน และผู้รับผิดชอบภารกิจหลัก เป็นกรรมการ โดยมีการระบุรายละเอียดการ
ทํางานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เช่น นโยบายหรือแนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความ
รับผิดชอบ กําหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการอย่างสม่ําเสมอ เป็นต้น
๒. เอกสารหรือหลักฐานการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ
ของหน่ว ยศึก ษาอบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นํามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มี
โอกาสเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสีย
ทางด้านชีวิตบุคลากร และทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสําคัญ สําหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง อาจใช้กรอบแนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการ
ปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
๓. เอกสารหรือหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ ง พร้อมจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง
4. เอกสารหรือหลักฐานการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยการกําหนดกิจกรรมหรือมาตรการ
เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง
5. เอกสารหรือหลักฐานการกํากับติดตาม การดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยงของคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
6. เอกสารหรือหลักฐานการสรุปผลการดําเนินการความเสี่ยง โดยอย่างน้อยมี ๑ กิจกรรม ต้อง
มีความเสี่ยงลดลงจากเดิม
7. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมพิจารณา และ
นําข้อเสนอแนะไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
การบริหารความเสี่ยง มีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการบริหารจัดการให้องค์กร
สามารถดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง หรือเกิดผลกระทบที่องค์กรยอมรับได้หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยง
โดยกํ า หนดแนวทางจั ดการและติ ดตามปั จจั ย ความเสี่ย งเกี่ ย วข้ อ งกั บ การดํ า เนิ น งานและสามารถ
ดําเนินการขจัดหรือลดปัจจัยต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดําเนินงาน
ดังนั้น เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามแผนบริหารความเสี่ยง เห็นควร
จัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรภายในหน่วยในเรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับ
การบริหารองค์กรมากยิ่งขึ้น และสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรให้บรรลุเป้าหมาย

ตัวบ่งชีท้ ี่ 17 การจัดการความรู้
องค์ประกอบที่ 4

ด้าน

การบริหารจัดการ

ด้านการบริหาร
จัดการใน
ภาพรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ
+ ผลลัพธ์

ค่าน้าํ หนัก
5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

๓๒
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.กุลจิรา ชนะกุล
อจ.(สบ2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
ร.ต.อ.ปรีดา ทองนิยม ผบ.มว.(สบ1) ศฝร.ภ.8
รอง ผกก.ฝปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุน่ ผบ.มว.(สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ชัยวิวัฒน์ สุขอุ่น
ผบ.มว.(สบ1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.ท.ทวีศักดิ์ เพชรหนู รอง สว.(อก.)ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง มยุรา เจริญแก้ว ผบ.หมู่ ฝปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ศราวุธ สนิทธิเวทย์ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุน่
086-6858286
ผบ.มว.(สบ1) ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร
โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้
และการเรียนรู้ภายในองค์กร อันนําไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่
จําเป็นสําหรับหน่วยศึกษาอบรม โดยส่วนมากจะมีการจัดสรรทรัพยากรสําหรับการจัดการองค์ความรู้
ซึ่งมักจะเป็นส่วนหนึ่งของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่
มีอยู่ในองค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนใน
องค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อัน
จะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit
Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์
พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถ
ถ่ายทอดออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการ
คิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวมถ่ายทอดได้
โดยผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็น
ความรู้แบบรูปธรรม
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นทีเ่ กี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย1
เรื่องต่อปี
2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และนํามา
จัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน)
4. นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
5. นําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง
(๐.๕ คะแนน) และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)

๓๓
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ
เช่น แนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบเป็นต้น
2. เอกสารหรือหลักฐานการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๑
เรื่อง เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด การใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เป็นต้น
3. เอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ตามขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ของ
ก.พ.ร.
4. เอกสารหรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดเป็น
หมวดหมู่
5. เอกสารหรือหลักฐานการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและนําไปสู่
การปรับปรุงและพัฒนา
6. เอกสารหรือหลักฐานการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
7. เอกสารหรือหลักฐานการเผยแพร่ให้บุคคลในหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ โดยระบุรายละเอียดการทํางานของคณะกรรมการ
เช่น แนวทางในการดําเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ เป็นต้น
2. มีเอกสารหรือหลักฐานการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๑
เรื่อง เช่น การเก็บกู้วัตถุระเบิด การใช้อาวุธในรูปแบบต่างๆ การจัดการเรียนการสอน งานวิจัย เป็นต้น
3. มีเอกสารหรือหลักฐานการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้ตามขั้นตอนการจัดเก็บความรู้ของ
ก.พ.ร. มี 7 ขั้นตอนดังนี้
3.๑ การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
3.๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่น การสร้างความรู้ใ หม่ แสวงหาความรู้จ าก
ภายนอก รักษาความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓.3 การจัด ความรู้ ใ ห้ เป็ น ระบบ เป็ น การวางโครงสร้ างความรู้ เพื่อ เตรี ย มพร้อ ม
สําหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
3.๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน
ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
3.๕ การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
3.๖ การแบ่ ง ปั น แลกเปลี่ ย นความรู้ ทํ า ได้ ห ลายวิ ธี ก าร โดยกรณี เ ป็ น Explicit
Knowledge
อาจจัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีส ารสนเทศ หรือกรณี เป็น Tacit
Knowledge อาจจัดทําเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การสับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
3.๗. การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จาก
การสร้างองค์ความรู้ นําความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่าง
ต่อเนื่อง
4. มีเอกสารหรือหลักฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ และจัดเป็น
หมวดหมู่

๓๔
5. มีเอกสารหรือหลักฐานการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและ
นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
6. มีเอกสารหรือหลักฐานการนําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ
อย่างน้อย ๑ เรื่อง
7. มีเ อกสารหรื อ หลั ก ฐานการเผยแพร่ใ ห้บุ ค คลในหน่ ว ยงานนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ เช่ น การ
เผยแพร่ทางเว็บไซด์
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ต้องรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในหน่วย ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็นระบบ ตามขบวนการจัดการความรู้ของ ก.พ.ร. 7 ขั้นตอน เพื่อให้ทุกคนในหน่วยสามารถ
เข้าถึงองค์ความรู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พบว่าได้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในประเด็นการจัดการความรู้

ตัวบ่งชีท้ ี่ 18 การพัฒนาบุคลากร
องค์ประกอบที่ 4
การบริหารจัดการ

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ด้านการบริหาร กระบวนการ
5
จัดการใน
ภาพรวม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ว่าที่ พ.ต.ท.สังคม สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิรพิ ันธ์ รอง ผกก. ร.ต.อ.หญิง พรอุมา ชูสม
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง นริดา ขาวนวล ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
089-7289409
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
081-3269406
ร.ต.อ.หญิง พรอุมา ชูสม
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
1. สํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และนํา
ข้อมูลจากการสํารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตําแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน)

๓๕
๒. นํ า ผลสรุ ป ความต้ อ งการในการอบรมของบุ ค ลากรมาจั ด ทํ า เป็ น แผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDPlan)
๓. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนือจากด้าน
การประกั นคุ ณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่ อปี ไม่ต่ํากว่าร้ อยละ 90 ของบุ คลากร
ทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า
6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๕. กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณานํา
ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดําเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕
คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
เช่น แบบสํารวจ แบบบันทึก เป็นต้น และผลสํารวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล
๒. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการนํ า ข้ อ มู ล การสํ า รวจไปวิ เ คราะห์ ร่ ว มกั บ บทบาทหน้ า ที่ และ
ตําแหน่งงานพร้อมสรุปผลเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
๓. แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มา
ช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- จํานวนและบัญ ชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรมที่
บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
๕. เอกสารหรือ หลั ก ฐานการกํากั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลลั พธ์ ก ารดํ า เนินการ พร้อ มนํ า
ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ และเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงในปีต่อไป
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. มีเอกสารหรือหลักฐานการสํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
- ทําแบบสํารวจ online สํารวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากร
- สรุปผลการสํารวจความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล
๒. มีเอกสารหรื อหลักฐานการนําข้อมูลการสํารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ และ
ตําแหน่งงานพร้อมสรุปผลเพื่อนําไปสู่การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
- ทําแบบสํารวจข้อมูลพื้นฐานของข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8 ทุกนาย

๓๖
- ทําบันทึกการนําข้อมูลการสํารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่ และตําแหน่งงาน
พร้อมสรุปผล
๓. มีแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ของ ศฝร.ภ.8
๔. มีเอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดําเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลา
ศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มา
ช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จํานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาไม่
น้อยกว่า ๖ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
- จํานวนและบัญ ชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึ กษาอบรม และโครงการหรื อกิจกรรมที่
บุคลากรหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ ยกเว้น ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้
ต้องได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชั่วโมงต่อคนต่อปี
๕. เอกสารหรื อ หลัก ฐานการกํากั บ ติ ดตามและประเมิ น ผลลั พธ์ ก ารดํา เนินการ พร้อ มนํ า
ข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์ และเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา
ปรับปรุงในปีต่อไป
- ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
- ประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมที่บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนา
นอกเหนือจากงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
- นําข้อเสนอแนะจากการประเมินผลโครงการมาวิเคราะห์
- นําผลการวิเคราะห์ เสนอ ผบก.ศฝร.ภ.8 เพื่อพิจารณาปรับปรุงในปีต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
หน่วยจะต้องนําความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยมาจัดทําแผนให้สอดคล้องกับ
ความต้องการในการพัฒนาของบุคลากรรายบุคคล

ตัวบ่งชีท้ ี่ 19 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
องค์ประกอบที่ 4

ด้าน 8

การบริหารจัดการ

ด้านการบริหาร
จัดการใน
ภาพรวม

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ +
ผลลัพธ์

ค่าน้าํ หนัก
5

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
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 ศิรพิ ันธ์ รอง ผกก. จ.ส.ต.ชีวานนท์
สามารถ ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ฝอ.ศฝร.ภ.8

๓๗
ผู้รับผิดชอบ
โทร
จ.ส.ต.ชีวานนท์ สามารถ
084-7695298
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการประเมินผู้บริหารในด้านการบริหาร
จั ดการ และการเป็ นผู้นํา เพื่ อนํ าไปสู่ก ารบริหารจัดการหน่วยศึกษาอบรมที่ดีใ ห้เกิ ดความโปร่ งใส
ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการ
ต่างๆให้เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้
ทั้งภาครัฐและเอกชน ธรรมที่ใช้ในการบริหารงานนี้มีความหมายอย่างกว้างขวาง กล่าวคือ หาได้มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
ประเด็นการพิจารณา
1. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม
๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์
เชิงประจักษ์
3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทํางาน และมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 4.45 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 7)
4. นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน)
5. นําข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหรือหลักฐานในการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารหน่วยศึกษาอบรมของผู้บริหารสูงสุด
๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประการ
๓. แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
๔. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
๕. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็นเสนอผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
๖. เอกสารหรือหลักฐานการนําข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. เอกสารหรือหลักฐานในการแสดงวิสัยทัศน์การบริหารหน่วยศึกษาอบรมของผู้บริหารสูงสุด
๒. เอกสารหรือหลักฐานแสดงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลทั้ง ๑๐ ประการ ซึ่งหลัก
ธรรมาภิบาล 10 ประการ ประกอบด้วย
2.1 หลักประสิทธิผล (Effectiveness) คือ ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง

๓๘
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2.2 หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่มีการออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์กรสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา ขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการ ตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2.3 หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองความคาดหวัง
หรือ ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความ
แตกต่าง
2.4 หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าที่และผลงานต่อเป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยความรับผิดชอบนั้นควรอยู่ในระดับที่สนองต่อความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
2.5 หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจง
ได้เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้
2.6 หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหาหรือประเด็นที่สํ าคั ญที่ เกี่ ยวข้อง ร่วมคิ ดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญ หา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
2.7 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) คือ การถ่ายโอนอํานาจการตัดสินใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของ
ส่วนราชการ
2.8 หลัก นิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํา นาจของกฎหมาย กฎระเบีย บ
ข้อบังคับในการบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2.9 หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอื่นๆ
2.10 หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็น จาก
กลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้อ

๓๙
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์
๓. มีแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
(ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2562 – 2564 หน้า 101 – 108)
๔. มีเอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร
๕. มี เ อกสารหรื อ หลั ก ฐานการนํ า ผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะมาสรุ ป ประเด็ น เสนอ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
๖. มีเอกสารหรือหลักฐานการนําข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุง
และพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
สําหรับในปี 2563 แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์ กร ของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ได้ปรับปรุงรูปแบบประเมินและข้อคําถาม

ตัวบ่งชีท้ ี่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
องค์ประกอบที่ 4

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

การบริหารจัดการ การบริหารจัดการ กระบวนการ+
5
ในภาพรวม
ผลลัพธ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จดั เก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร ผกก.ฝบศ.ศฝร.ภ.8 ว่าที่ พ.ต.ท.สังคม สร้อยระย้า สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก
ด.ต.ยุทธนา
ฝบศ.ศฝร.ภ.8
นามนวล ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า ผบ.หมู่ ฝบศ.ศฝร.ภ.8
ผู้รับผิดชอบ
โทร
ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
089-7289409
รอง สว.ฝบศ.ศฝร.ภ.8
คําอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม ที่แสดงถึงการให้
ความสําคัญในการประกันคุณภาพอย่างทั่วถึง มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนดขึ้น รวมถึงเล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดําเนินงานประจําวัน
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ(0.5 คะแนน)
2. จั ดทํ าแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา เพื่ อกํา กับติ ด ตามการดํ าเนิ น การด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษาประจําปี (0.5 คะแนน)

๔๐
3. กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุตามเป้าหมายนั้น (0.5 คะแนน) และนําผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้น
กว่าเดิม (0.5 คะแนน)
4. ควบคุ ม คุ ณ ภาพ การตรวจสอบคุณ ภาพและการประเมิ น คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
5. จัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน)
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไป
(๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา/แนวทางการดําเนินการของ ศฝร.ภ.8
๑. เอกสารหรือหลักฐานแนวทางหรือขั้นตอนการประกันคุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในการกํากับติดตามการดําเนินการด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาประจําปี
๓. เอกสารหรือหลักฐานการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ พร้อมออกแบบ
การปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น
๔. เอกสารหรือหลักฐานการนําผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนา
๕. เอกสารหรือหลักฐานในการควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ
ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
๖. มีรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และเอกสารหรือหลักฐานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และการเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
๗. เอกสารหรือหลักฐานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมา
และการนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา เช่น แผนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โครงการหรือกิจกรรม เป็นต้น
จุดที่ควรพิจารณา/ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะช่วยในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของผู้ฝึกอบรม ทั้งนี้หน่วยสามารถกําหนดแนวทางการพัฒนาได้ว่า จะพัฒนาทางด้านใดตาม
สภาพปัญหา เช่น พัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาด้านการสมรรถภาพ พัฒนาด้านทักษะ
หรือพัฒนาด้านความรู้ เป็นต้น โดยแต่ล ะกิจกรรมจะต้ องมีตัวชี้วัดความสําเร็จ และออกแบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้

๔๑
๒. ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
ด้าน
ตัวบ่งชี้
1. หลักสูตร
๑. การสาธิตการฝึก
2. สถานที่
๒. สถานที่โดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
๓. ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม
๔. ห้องน้ําห้องส้วม
๕. โรงนอน
๖. โรงอาหาร
3. อุปกรณ์เครื่องช่วย ๗. สถานที่จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ฝึก
๘. อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
9. การสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
รวมน้ําหนักทัง้ ๙ ตัวบ่งชี้

ค่าน้าํ หนัก
๒0
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑๐
๑0
10
๑๐๐

๔๒

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การสาธิตการฝึก
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.อ.วันชัย ปะลาวัน
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม
ว่าที่ พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์

20

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

พ.ต.ต.อานนท์ อุดมประชารักษ์

ประเมิ นจากการสาธิ ต การฝึ ก ของผู้ เ รี ย น โดยคณะกรรมการในวั นตรวจประเมิ นคุ ณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. การเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
2. ความพร้อมเพรียงของการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
3. ความเข้มแข็งของการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
4. ความถูกต้องของการสาธิตการฝึก (๑ – ๒๐ คะแนน)
5. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาด (๑ – ๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีการเตรียมความพร้อมในการสาธิตการฝึกเป็นอย่างดี เช่น เครื่องเสียง สถานที่ อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
2. มีความพร้อมเพรียงของการสาธิตการฝึก คือ การที่ผู้สาธิตทําตามคําสั่งได้อย่างพร้อมกันทุกคน
3. ความเข้มแข็งของการสาธิตการฝึก คือ การที่ผู้สาธิตปฏิบัติตามคําสั่งด้วยท่าทางที่เข็มแข็ง
และสง่างาม
4. ความถูกต้องของการสาธิตการฝึก คือ การที่ผู้สาธิตการฝึกสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
ตามคําสั่ง
5. การแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาด คือ การดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ
หน้าได้เป็นอย่างดี

๔๓

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2 สถานทีโ่ ดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ทุกฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8
10
พ.ต.อ.วันชัย ปาละวัน
ทุกนาย
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. อาคารและบริเวณโดยรอบสะอาด (1 – 20 คะแนน)
2. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบ (1 – 20 คะแนน)
3. มีการจัดการขยะมูลฝอยที่ดี ไม่มีมูลฝอยตกค้าง (1 – 20 คะแนน)
4. มีการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทํางาน ได้แก่ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ การระบายอากาศ
และมีการจัดเก็บสารเคมี อย่างเหมาะสม (1 – 20 คะแนน)
5. มีการจัดแต่งสถานที่ให้น่าอยู่ แลดูสวยงามตามความเหมาะสม (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. การรักษาความสะอาดของอาคารและบริเวณโดยรอบ (หญ้าไม่รก)
2. มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์โดยรอบอย่างเหมาะสม
3. มีการจัดวางวัสดุอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบโดยมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจน
4. มีระบบรักษาความปลอดภัย รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณอย่างเหมาะสม
5. บริเวณโดยรอบสะอาด และปลอดภัย
6. มีป้ายบอกทางอย่างชัดเจน
7. การจัดบริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรมมีความสะอาด ร่มรื่นและสวยงาม
8. มีระบบกําจัดขยะมูลฝอยที่ดี ไม่มีขยะตกค้าง มีการประสานงานหน่วยงานจัดเก็บขยะ
มีถังขยะตามจุดอาคารต่างๆ
9. ถนนและทางเดินเท้าในบริเวณหน่วยศึกษาอบรมมีความสะอาดปลอดภัย

๔๔

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3 ห้องเรียนหรือห้องฝึกอบรม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เต็มยอด
10
ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์นารี รักษ์จาํ รูญ
ด.ต.บุญรอง ยอดสวัสดิ์
ด.ต.ไพรวัลย์ ทิพย์พิมล
ด.ต.นนทชา ปิ่นรัตน์
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (1 – 20 คะแนน)
2. อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน (1 – 20 คะแนน)
3. แสงสว่างเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน (1 – 20 คะแนน)
4. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนผู้ศึกษาอบรม (1 – 20 คะแนน)
5. มีสื่อทัศนูปกรณ์ประกอบการฝึกอบรมเพียงพอและมีประสิทธิภาพ (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. ขนาดของห้องเรียนเหมาะสมกับจํานวนผู้ศึกษาอบรม โดยจัดวางตําแหน่งโต๊ะ เก้าอี้ ได้
อย่างเหมาะสมกับสภาพห้องเรียน
2. พื้นห้องเรียน หรือโต๊ะ หรือเก้าอี้ ไม่มีขยะ ฝุ่นละออง และหยากไย่
3. มีการจัดวางจัดเก็บสิ่งของต่างๆ ภายในห้องเรียนได้อย่างเป็นระบบ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
4. ห้องเรียนมีความเหมาะสม และสวยงาม
5. มีอากาศและระบบระบายอากาศในห้องเรียนมีความเหมาะสม
6. แสงสว่างของห้องเรียนมีความเหมาะสม
7. ระบบเครื่องฉายมีคุณภาพดี ภาพคมชัด สีสันถูกต้อง ภาพไม่บิดเบี้ยว
8. ระบบเครื่องเสียงและเครื่องขยายเสียงในห้องเรียนเหมาะสม ฟังชัดเจน
9. ไม่มีเสียงและกลิ่นรบกวนจากภายนอก
10. มีสื่อประเภทวัสดุ – อุปกรณ์ - เครื่องมือ ที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรดูแลทําความสะอาดพื้นของห้องเรียนอยู่เสมอ, ควรดูแลเรื่องการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ, หากไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศควรเปิดหน้าต่างทุกๆ บาน เพื่อถ่ายเท
อากาศภายในห้องเรียน

๔๕

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4 ห้องน้ําห้องส้วม
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ทุกฝ่ายตามที่ได้รับมอบหมาย
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8
10
พ.ต.อ.วันชัย ปาละวัน
ทุกนาย
พ.ต.อ.พิศิษฐ์ ชื่นเพ็ชร
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น (1 – 20 คะแนน)
2. มีปริมาณเพียงพอกับผู้ศึกษาอบรม (1 – 20 คะแนน)
3. มีอุปกรณ์ที่มีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งาน (1 – 20 คะแนน)
4. อากาศถ่ายเทสะดวก (1 – 20 คะแนน)
5. มีการจัดภูมิทัศน์โดยรอบสวยงามและน่าใช้ (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีห้องน้ํา ห้องส้วม แยกชาย หญิง ในจํานวนที่เพียงพอต่อผู้ศึกษาอบรม
2. มีการระบายอากาศที่เหมาะสม และไม่อับชื้น
3. มีการติดตั้งสุขภัณฑ์ และส่วนประกอบที่จําเป็น ในตําแหน่งที่เหมาะสมต่อการใช้งาน
4. พื้น ผนัง เพดาน โถส้วม ที่กดโถปัสสาวะ สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
และพื้นห้องส้วมต้องแห้ง
5. น้ําใช้สะอาด เพียงพอ และไม่มีลูกน้ํายุง ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด อยู่ในสภาพดีใช้งานได้
6. อ่างล้างมือ ก๊อกน้ํา กระจก สะอาด ไม่มีคราบสกปรก อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้
7. ถังรองรับมูลฝอย สะอาด มีฝาปิด อยู่ในสภาพดี ไม่รั่วซึม ตั้งอยู่ในบริเวณอ่างล้างมือ หรือ
บริเวณใกล้เคียง
8. สภาพท่อระบายสิ่งปฏิกูลและถังเก็บกักน้ําไม่รั่ว แตก หรือชํารุด
9. จัดให้มีการทําความสะอาด และระบบการควบคุมตรวจตราเป็นประจํา
10. ประตู ที่จับเปิด - ปิด และทีล่ ็อคด้านใน สะอาด อยู่ในสภาพดี ใช้งานได้
11. แสงสว่างเพียงพอ สามารถเห็นได้ทั่วบริเวณ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรดูแลเรื่องกลิ่น, ความสะอาดของบริเวณรางน้ําภายนอก และบริเวณโดยรอบ

๔๖

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5 โรงนอน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม
10
ว่าที่ พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์
พ.ต.ต.อานนท์ อุดมประชารักษ์
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย (1 – 20 คะแนน)
2. ไม่แออัด เหมาะสมกับจํานวนผู้ศึกษาอบรม (1 – 20 คะแนน)
3. อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่นและเสียงรบกวน (1 – 20 คะแนน)
4. เครื่องนอนอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (1 – 20 คะแนน)
5. มีการป้องกันสัตว์และแมลงต่างๆ (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. อาคารโรงนอนสะอาด สวยงาม อากาศถ่ายเท ไม่มีเสียงและกลิ่นเหม็นรบกวน
2. จัดวางตู้ เตียงนอนได้อย่างเหมาะสม มีพื้นที่และช่องว่างพอเพียงและอากาศถ่ายเทได้ดี
3. พื้นโรงนอน ระเบียงทางเดินและบันได สะอาด ไม่มีเศษขยะ ไม่เป็นที่เก็บสิ่งอุปกรณ์เหลือใช้
4. ประตูหน้าต่างบนโรงนอนต้องสามารถเปิด - ปิดใช้ได้ทุกระบบ
5. สภาพแวดล้อมภายในโรงนอน บรรยากาศสบายเงียบสงบ สะอาดเอื้อต่อการพักผ่อนนอนหลับ
6. สภาพภายนอกโรงนอน ไม่มีกลิ่นรบกวนการพักผ่อนนอนหลับ
7. เตียงนอนมีอุปกรณ์ประกอบครบถ้วน จัดวางเป็นระเบียบ เหมาะสม สะอาด ไม่เก็บสิ่งไม่
ควรเก็บไว้ใต้ที่นอน - ตู้เสื้อผ้า ซ่อมปรับปรุง ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
8. เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวในตู้จัดเป็นระเบียบ ไม่เปียกชื้น ไม่มีกลิ่นอับ
9. ไม่มีแหล่งสิ่งปฏิกูล น้ําขังเน่าเหม็น เป็นที่เพาะแมลงวันและยุง
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรดู แ ลซ่ อ มแซมฝ้ า เพดานด้ า นนอกอาคารที่ ชํ า รุ ด , ดู แ ลซ่ อ มแซมอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า ที่ ชํ า รุ ด
จัดห้องเรียนให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย อากาศถ่ายเท

๔๗

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6 โรงอาหาร
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์

ผู้รบั ผิดชอบ
ด.ต.ณรงค์

คงเอียง

ค่าน้าํ หนัก
10

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. บริ เ วณที่ เ ตรี ย ม-ปรุ ง อาหาร และสถานที่ รั บ ประทานอาหารสะอาดและเป็ น ระเบี ย บ
เรียบร้อยถูกสุขลักษณะ (1 – 20 คะแนน)
2. ได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น Clean Food Good Taste
จากสํานักสุขาภิบาลอาหารและน้ํา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, ISO ฯลฯ (20 คะแนน)
3. มีระบบการกําจัดขยะของเสีย (1 – 20 คะแนน)
4. อากาศถ่ายเทสะดวก ปราศจากกลิ่น (1 – 20 คะแนน)
5. มีอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. สถานที่รับ ประทานอาหาร เตรีย ม –ปรุง -ประกอบอาหาร ต้อ งสะอาดเป็น ระเบีย บ
และจัดเป็นสัดส่วน
2. ไม่เตรียม-ปรุงอาหารบนพื้นและบริเวณหน้าห้องน้ํา ห้องส้วม และต้องเตรียม-ปรุงอาหารบน
โต๊ะที่สูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
3. อาหารที่ปรุงเสร็จแล้ว ต้องเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 ซม.
และต้องไม่ใช้มือสัมผัสอาหารโดยตรง
4. น้ําหรือน้ําแข็งที่ใช้บริโภคต้องสะอาดเก็บในภาชนะที่สะอาดมีการปกปิด วางสูงจากพื้น
อย่างน้อย 60 เซนติเมตร
5. ช้อน ส้อม ตะเกียบ วางตั้งเอาด้ามขึ้นในภาชนะโปร่ง สะอาด หรือวางเป็นระเบียบในภาชนะ
โปร่งสะอาด และมีการปกปิด เก็บสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
6. ล้า งภาชนะด้ว ยน้ํา ยาล้า งภาชนะแล้ว ล้า งด้ว ยน้ํา สะอาด 2 ครั้ง หรือ ล้า งด้ว ยน้ํา ไหล
และที่ล้างภาชนะต้องวางสูงจากพื้นอย่างน้อย 60 เซนติเมตร
7. ผู้ทําหน้าที่ประกอบและเตรียมอาหาร ต้องแต่งกายสะอาด ผู้ปรุงอาหารต้องผูกผ้ากันเปื้อนที่
สะอาด สวมหมวกหรือเน็ทคลุมผม
8. มูลฝอย และน้ําเสียทุกชนิด ได้รับการกําจัดด้วยวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล โดยใช้ถังขยะที่
ไม่รั่วซึม และมีฝาปิด มีท่อหรือรางระบายน้ําที่มีสภาพดี ไม่แตกร้าว ระบายน้ําจากห้องครัว และที่ล้าง
ภาชนะ อุปกรณ์ ลงสู่ท่อระบายหรือแหล่งบําบัดได้ดี และต้องไม่ระบายน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําสาธารณะโดยตรง
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรปรับปรุงบริเวณพื้นของสถานที่ล้างภาชนะ, ควรดูแลเรื่องนกที่มาทํารังบริเวณด้านบนของ
สถานที่รับประทานอาหาร

๔๘

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7 สถานที่จดั เก็บอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม
10
ว่าที่ พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์
พ.ต.ต.อานนท์ อุดมประชารักษ์
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. สถานที่จัดเก็บมีความสะอาด (1 – 20 คะแนน)
2. สถานที่จัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย (1 – 20 คะแนน)
3. การจัดเก็บเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่ชัดเจน (1 – 20 คะแนน)
4. มีป้ายแสดงสถานภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกชัดเจน (1 – 20 คะแนน)
5. สถานที่จัดเก็บมีความเหมาะสม (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. สถานที่จัดเก็บมีความสะอาด ไม่มีขยะ ฝุ่น และหยากไย่
2. สถานที่จัดเก็บมีระบบการรักษาความปลอดภัย โดยควรมีแผนด้านความปลอดภัยหรือ
จัดทําคู่มือเกี่ยวกับการจัดเก็บอย่างปลอดภัย
3. การจัดเก็บเป็นระเบียบ แยกหมวดหมู่ชัดเจน
4. มีป้ายแสดงสถานภาพอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกชัดเจน
5. สถานที่จัดเก็บตั้งอยู่ในบริเวณที่มีความเหมาะสม
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรดูแลเรื่องความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ, ควรติดตั้งกล้องวงจรปิดให้ครบทุกกองร้อย, ป้าย
แสดงสถานภาพควรมีมาตรฐานและเป็นรูปแบบเดียวกันทุกกองร้อย
วั ส ดุ อุป กรณ์ ที่ เสื่ อมสภาพ หรือ หมดความจํ า เป็นต้อ งใช้ง าน ควรดํ า เนิ น การจําหน่ ายตาม
ระเบียบของทางราชการ

๔๙

ตัวบ่งชีท้ ี่ 8 อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้รบั ผิดชอบ

ค่าน้าํ หนัก

พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ

เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
5

พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม
10
ว่าที่ พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์
พ.ต.ต.อานนท์ อุดมประชารักษ์
ประเมินโดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ย
ของคณะกรรมการทุกคน
รายการอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
ประเด็นการพิจารณา
ปืน

รถจักรยานยนต์ รถยนต์

อุปกรณ์สนาม

1. มีคณ
ุ ภาพพร้อมใช้งานตามวัตถุประสงค์
ของการจัดซื้อจัดหา (1 – 20 คะแนน)
2. ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ (1 – 20 คะแนน)
3. มีจํานวนเพียงพอ (1 – 20 คะแนน)
4. ความสะดวกในการใช้งาน (1 – 20 คะแนน)
5. การดูแลรักษา (1 – 20 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
1. มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา และมีการใช้งานตามวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดหา
ตลอดจนไม่มีการนําไปใช้เป็นการส่วนตัว โดยดูจากบัญชีการนําไปใช้ในแต่ละครั้ง
2. ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ อุปกรณ์ทุกชิ้นต้องมีส่วนประกอบครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ชํารุด
แตกหัก
3. มีจํานวนเพียงพอกับจํานวนผู้ศึกษาอบรมในการฝึกแต่ละครั้ง ซึ่งดูจากบันทึกการใช้ใ น
แต่ละครั้ง
4. มีความสะดวกในการใช้งาน สามารถใช้งานได้ง่าย
5. การดูแลรักษา มีการบํารุงรักษาตามวงรอบ
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรนําอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกต่างๆ ไปใช้ในการฝึกอบรมให้คุ้มค่ากับงบประมาณในการจัดหา

๕๐

ตัวบ่งชีท้ ี่ 9 การสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับกดูแล
ผู้รบั ผิดชอบ
ค่าน้าํ หนัก เป้าหมายคะแนน
ตรวจประเมิน
ตัวบ่งชี้
10
5
พ.ต.อ.วันชัย ปาละวัน
พ.ต.ท.เจษฎา พัฒน์แช่ม
ว่าที่ พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
พ.ต.ต.อานนท์ อุดมประชารักษ์
ประเมินจากการสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ โดยคณะกรรมการในวันตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ซึ่งใช้คะแนนเฉลี่ยของคณะกรรมการทุกคน
ประเด็นการพิจารณา
1. การเตรียมความพร้อมในการสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (๑ – ๒๐ คะแนน)
2. มีประสิทธิภาพใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ (๑ – ๒๐ คะแนน)
3. ความคุ้มค่าในการสร้างนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (๑ – ๒๐ คะแนน)
4. คู่มือหรือเอกสารประกอบการใช้งานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ (๑ – ๒๐ คะแนน)
5. ความปลอดภัยและการแก้ไขสถานการณ์เมือ่ เกิดความผิดพลาด (๑ – ๒๐ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กําหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
1. การเตรียมความพร้อมในการสาธิตนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ เช่น เครื่องเสียง สถานที่
อุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น
2. มีคุณภาพใช้งานได้จริง และเกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ โดยต้องแสดงให้เห็นว่างาน
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์เป็นผลงาน วิธีการ กระบวนการใหม่ หรือองค์ความรู้ใหม่ที่ไม่เคยหรือปรากฏ
มาก่ อ น และเมื่ อ ใช้ น วั ต กรรมหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ แ ล้ ว สามารถแก้ ปั ญ หาหรื อ พั ฒ นาผู้ เ รี ย นได้
ตรงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมทั้งเกิดประโยชน์อย่างกว้างขวาง
3. นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ มีประสิทธิภาพ โดยประยุกต์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการพัฒนา
นวัตกรรมได้เหมาะสม คุ้มค่า และสอดคล้องกับบริบทของหน่วยศึกษาอบรม รวมทั้งกระบวนการพัฒนา
นวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ก่อให้เกิดประสบการณ์และการเรียนรู้ร่วมกันทั้งหน่วยศึกษาอบรม
4. คู่มือหรือเอกสารประกอบการใช้งานนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ ซึ่งต้องมีความชัดเจน เข้าใจ
ง่าย เป็นประโยชน์ มีความน่าสนใจ และน่าติดตาม
5. ความปลอดภัยและการแก้ไขสถานการณ์เมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการสาธิตนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ต้องมีความปลอดภัยทั้งผู้สาธิตและผู้ชม รวมทั้งต้องมีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใน
การสาธิตได้อย่างทันท่วงที
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ควรมีการจัดทําคู่มือการใช้งานของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์, หน่วยควรให้การสนับสนุนในเรื่อง
งบประมาณอย่างต่อเนื่อง

๕๑

นิยามศัพท์

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) หมายถึง การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
องค์กร ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กร
สามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผล
ให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทําความเข้าใจในสิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาเป็นคําพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทํางาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิง
วิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม
2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดย
ผ่านวิธีต่างๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่างๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้
แบบรูปธรรม
สําหรับกระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) ก.พ.ร. ได้กําหนดไว้
๗ ขั้นตอน ดังนี้
๑. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย คืออะไร และเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย เราจําเป็นต้องรู้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษา
ความรู้เก่า กําจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับการเก็บ
ความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
๔. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่นปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษา
เดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
๕. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทําให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทําได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit Knowledge อาจ
จัดทําเป็นเอกสาร ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณีเป็น Tacit Knowledge อาจจัดทําเป็น
ระบบ ทีมข้ามสายงาน กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรม ชุมชนแห่งการเรียนรู้ ระบบพี่เลี้ยง การ
สับเปลี่ยนงาน การยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
๗. การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่นเกิดระบบการเรียนรู้จากการสร้าง
องค์ความรู้ นําความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ผลการเตรียมความพร้อมของผู้เรียน หมายถึง มีการทดสอบผู้เรียนก่อนเรียน เพื่อพิจารณาว่าผู้เรียน
ยังขาดความรู้ทางด้านใด ควรมีการเตรียมพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าศึกษาในหลักสูตรได้อย่างมี
ศักยภาพ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมด้วยการสร้างความเข้าใจ ด้านการปรับตัว ความเข้าใจในวัฒนธรรม
องค์กร บรรยากาศด้านการจัดการเรียนการสอน/การฝึกอบรม หรือการชี้แจงด้านกฎระเบียบระหว่าง
เข้าศึกษาหรือฝึกอบรม หรือการปรับพื้นฐานในบางหลักการในบางหลักสูตร
กิจ กรรมพัฒ นาผู ้เ รีย น หมายถึง กิจ กรรมเสริม หลัก สูต รที่ผู้เ ข้า ร่ว มจะมีโ อกาสได้ร ับ การพัฒ นา
สติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรม โดยสอดคล้องกับคุณลักษณะผู้เรียนที่พึง
ประสงค์
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ หมายถึง ผู้เรียนมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ที่หลักสูตรกําหนด โดยคะแนนที่ใช้ในการนับว่าผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการใช้คะแนน
จากการสอบครั้งแรก

๕๒
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของระดับ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรมในทุก
หลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต่ ๓
- ๖ เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสูญเปล่าหรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทําให้การดําเนินการไม่ประสบ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม
งานวิจัย หมายถึง กระบวนการที่มีระเบียบแบบแผนในการค้นหาคําตอบของปัญหา หรือการเสาะ
แสวงหาความรู้ใหม่ ตลอดจนถึ งการประดิษ ฐ์คิดค้ นที่ ผ่านกระบวนการศึกษา ค้ นคว้ าหรือทดลอง
วิเคราะห์และตีความข้อมูลตลอดจนสรุปผลอย่างเป็นระบบ
งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก นําไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงงาน
ทางวิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนําไปสู่การแก้ปัญ หาได้อย่า งเป็น
รูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีหลักฐานปรากฏอย่าง
ชัดเจนถึงการนําไปใช้จนก่อให้เกิดประโยชน์ได้จริงอย่างชัดเจนตามวัตถุประสงค์ และได้รับการ
รับ รองการใช้ป ระโยชน์จ ากหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องซึ่ งประเภทของการใช้ประโยชน์งานวิจัย หรือ
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ มีดังนี้
ประเภทของการใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัย หรือนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ที่สามารถ
นําไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
๑. การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่นําไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณชนในเรื่องต่างๆที่
ทําให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แ ก่ การใช้ป ระโยชน์ด้า นสาธารณสุข ด้าน
การบริหารจัดการสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาค
ประชาชน ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๒. การใช้ ป ระโยชน์ ใ นเชิ ง นโยบาย เช่ น ใช้ป ระโยชน์จ ากผลงานเชิง นโยบายในการนํ า ไป
ประกอบเป็น ข้อ มูล การประกาศใช้ก ฎหมาย หรือ กํา หนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่า งๆ โดยองค์ก ร
หรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น
๓. การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เช่น ผลงานที่นําไปสู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์
ซึ่งก่อให้เกิดรายได้ หรือนําไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๔. การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ เช่น การใช้ประโยชน์ในการให้บริการวิชาการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
การเขีย นตํา รา แบบเรี ย น การใช้ป ระโยชน์ใ นด้ า นการให้บ ริก าร หรื อ เป็น งานวิ จัย เพื่อ ต่อยอด
โครงการวิจัย เป็นต้น
ตัวบ่งชี้ (Indicators)หมายถึง ตัวประกอบ ตัวแปร หรือค่าที่สังเกตได้ ซึ่งบ่งบอก สถานภาพหรือ
สะท้อนลักษณะการดําเนินงานหรือผลการดําเนินงานที่สามารถวัดและสังเกตได้เพื่อบอกสภาพทั้งเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในประเด็นที่ต้องการ
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้าจาก
โครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรม
อย่า งเป็น รูป ธรรม โดยมีห ลัก ฐานชัด เจน หรือ เป็น ผลงานที ่แ สดงความก้า วหน้า ทางวิ ช าการ

๕๓
เสริมสร้างองค์ความรู้หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือ
แสดงความสามารถในการบุก เบิก งาน รวมทั้ง สิ่ง ประดิษ ฐ์แ ละผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงาน
การคิด ค้น กระบวนการฝึก ซึ่ง เป็น ที่ย อมรับ ในวงวิช าชีพ ที ่ไ ด้ร ับ การรับ รองจากแหล่ง อ้า งอิง ที่
เชื่อถือได้
หมายเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กอง
บังคับการต้นสังกัด
พัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 หมายถึง การพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กําหนด
และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการทํางาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ดิจิตอล ทักษะชีวิตและสังคม การเปลี่ยนแปลงของโลก
เทคนิคการวิเคราะห์การคิด แก้ปัญหาตัดสินใจ การบูรณาการระหว่างศาสตร์ต่างๆ หลักเทคนิคการ
สื่อสาร ศาสตร์แห่งพระราชาความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ การเรียนการสอนสมัยใหม่ต้องใช้
สื่อเทคโนโลยี และทําให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและในสถานที่ใดก็ได้ ผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อํานวย
ความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้
บทความวิชาการ หมายถึง งานเขียนทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์ในวารสารเรียบร้อยแล้ว ซึง่ มีการกําหนด
ประเด็นที่ต้องการอธิบาย หรือวิเคราะห์อย่างชัดเจน ตามหลักวิชาการจนสามารถสรุปผลการวิเคราะห์
ในประเด็นนั้นได้ อาจเป็นการนําความรู้จากแหล่งต่างๆ มาประมวลร้อยเรียงเพื่อวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ส่วนที่ 1 ชื่อบทความ ชื่อเจ้าของบทความ บทคัดย่อ คําสําคัญ ส่วนที่ 2
หลักการและเหตุผลหรือความสําคัญของเรื่อง วัตถุประสงค์ ขอบเขตของเรื่อง คําจํากัดความหรือนิยาม
ส่วนที่ 3 เนือ้ เรื่อง การจัดลําดับเนื้อหาสาระ การเรียบเรียงเนื้อหา การวิเคราะห์ วิพากษ์วจิ ารณ์ ส่วนที่ 4
ส่วนสรุป ส่วนที่ 5 กิตติกรรมประกาศ การพิมพ์เอกสารอ้างอิงท้ายบทความ และประวัติผู้เขียนและผู้
ร่วมเขียน หรือตามรูปแบบที่วารสารตีพิมพ์กําหนด
บันทึกการสอนหรือบันทึกหลังการสอน หมายถึง การสรุปและแสดงผลการนําแผนการสอนไปใช้ว่า
สามารถจัดกิจกรรมได้บรรลุหรือไม่ มีปัญหาและอุปสรรคใดบ้างที่ต้องแก้ไข มีพฤติกรรมของผู้เรียน
ใดบ้ า งที่ต้ อ งพั ฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อ งซึ่ ง องค์ป ระกอบของบัน ทึ ก การสอนหรื อ บัน ทึ ก หลัง การสอน
ควรประกอบด้วย
1. ชื่อผู้สอน วิชา หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสําคัญ (ใครสอน สอนเมื่อไหร่ สอนอะไร)
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เพื่อจุดประสงค์อะไร)
3. โครงร่างเนื้อหา (ด้วยสาระอะไร)
4. กิจกรรมการเรียนการสอน (ใช้วิธีการใด)
5. สื่อการเรียนการสอน (ใช้เครื่องมืออะไร)
6. วัดผลประเมินผล (ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสําเร็จหรือไม่และเป็นไปตามผลลัพธ์ของ
รายวิชา)
7. ผลการจัดการเรียนการสอน
8. ปัญหาและอุปสรรค
9. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
ผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) หมายถึง สิ่งที่สะท้อนถึงความสามารถในการเรียนรู้
ทัศนคติ ทักษะด้านปัญญา รวมไปถึงความรู้ของผู้เรียน อันเกิดจากการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในและนอก

๕๔
ห้องเรียน ซึ่งผลการเรียนรู้จะเป็นตัวชี้วัดความสําเร็จในการสอนของครู โดยผลการเรียนจะต้องมีเกณฑ์
ที่วัดได้ครอบคลุมทั่วถึงในแง่ของสาระความรู้และการนําไปใช้ และผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กําหนดไว้ใน
เป้าหมายของหลักสูตร
แผนการสอน หมายถึง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การใช้สื่อการสอน การวัดผลประเมินผล
ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและจุดประสงค์ที่กําหนดไว้ในหลักสูตรซึ่งองค์ประกอบของแผนการสอน ควร
ประกอบด้วย
1. ชื่อผู้สอน วิชา หัวเรื่อง ความคิดรวบยอด หรือสาระสําคัญ (ใครสอน สอนเมื่อไหร่ สอนอะไร)
2. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เพื่อจุดประสงค์อะไร)
3. โครงร่างเนื้อหา (ด้วยสาระอะไร)
4. กิจกรรมการเรียนการสอน (ใช้วิธีการใด)
5. สื่อการเรียนการสอน (ใช้เครื่องมืออะไร)
6. วัดผลประเมินผล (ทราบได้อย่างไรว่าประสบความสําเร็จหรือไม่และเป็นไปตามผลลัพธ์ของ
รายวิชา)
แผนปฏิบัติการประจําปี หมายถึง แผนระยะสั้นที่มีระยะเวลาในการดําเนินงานภายใน 1 ปี เป็นแผนที่
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ลงสู่ภาคปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการดําเนินงานจริงตามกลยุทธ์ ประกอบด้วย โครงการ
หรือ กิ จ กรรมต่า งๆ ที่ จ ะต้ อ งดํ าเนิ น การในปี นั้ นๆ เพื่ อ ให้ บ รรลุ เป้า หมายตามแผนกลยุ ท ธ์ ตัว บ่ง ชี้
ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ค่าเป้าหมายของตัวบ่งชี้เหล่านั้น รวมทั้งมีการระบุผู้รับผิดชอบ
หลักหรือหัวหน้าโครงการ งบประมาณในการดําเนินการ รายละเอียดและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการ
ดําเนินโครงการที่ชัดเจน
ผู้บัง คับ บัญ ชา หมายถึง ผู้มีอํานาจปกครอง ควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สําเร็จ
การศึกษาอบรมตามคําสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๒๕๓๗ เรื่อง มาตรการควบคุมและเสริมสร้างความ
ประพฤติ และระเบียบวินัยข้าราชการตํารวจ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการรับรองงานวิจัย หมายถึง อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป
และมีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับงานวิจัยนั้นๆ อย่างน้อย 3 คน
ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นการรั บ รองนวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ หมายถึ ง หน่ วยงานที่ มี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์นั้นๆ และเป็นที่เชื่อถือในวงวิชาชีพ
ผู้ที่เกี่ยวข้องหมายถึง เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม โดย
แบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
ผู้ที่เ กี่ ยวข้ อง หมายถึง เพื่ อ นร่วมงาน และผู้ใ ต้บัง คั บบัญ ชา และผู้รับ บริก ารของผู้สํ าเร็ จ
การศึกษาอบรม
กรณีที่ ๒ ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชาของผู้สําเร็จการศึกษา
กรณีที่ ๓ ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงานของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ ๔ ผู้สําเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม

๕๕
ศิลปวัฒนธรรม หมายถึง กิจกรรมการทํานุบํารุง อนุรักษ์ จรรโลงทางศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ที่ดีงาม
ได้แก่ โครงการ/กิจกรรมทีส่ ง่ เสริมให้เกิดความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย
กิจกรรมทีม่ ีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศทางวัฒนธรรม ซึ่งจะนําไปสู่การเกิดความ
เข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และภูมิปัญญาไทย ซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัย 4 ในการดํารงชีวิต คือ อาหาร
พื้นบ้าน ยารักษาโรค และการรักษาโรคแบบพื้นบ้าน เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจําวัน บ้านเรือนหรือการตกแต่งอาคาร สถานที่ โดยเน้นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมท้องถิ่น
อาจเป็นกิจกรรม/โครงการ ที่หน่วยงานจัดขึ้นเองโดยตรง เช่น การจัดงานหรือนิทรรศการทาง
วัฒนธรรม กิจกรรมการประกวดที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต เช่น การประกวดนกเขาชวา
นกกรงหัวจุก การประกวดทําอาหารไทย เป็นต้น หรือกิจกรรมที่หน่วยงานจัดสอดแทรกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกิจกรรมหลักอื่นๆ เช่น การจัดเลี้ยงอาหารพื้นบ้าน การนําผ้าพื้นบ้านมาตัดเป็นเสื้อ หรือแบบฟอร์ม
ประจําหน่วยงาน เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุ่มหรือชมรมผู้สนใจกิจกรรมทางวัฒนธรรมด้าน
ต่างๆ ขึ้นในหน่วยงาน เช่น กลุ่มดนตรีไทย กลุม่ วรรณกรรม เป็นต้น ตลอดจนการสนับสนุนให้มีกลุม่ หรือ
ชมรม
ศิษย์เก่าทําประโยชน์ หมายถึง ศิษย์เก่าที่กลับมาช่วยเหลือ และให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการ/
วิชาชีพ ให้การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
สังคมแห่ง การเรีย นรู้หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่เกื้อหนุนส่งเสริม ให้บุค คลหรือสมาชิ ก ใน
ชุมชน/สังคมเกิดการเรียนรู้โดยผ่านสื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ แหล่งการเรียนรู้ องค์ความรู้ต่างๆ จน
สามารถสร้างความรู้ สร้างทักษะ มีระบบการจัดการความรู้และระบบการเรียนรู้ที่ดี มีการถ่ายทอด
ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทุกภาคส่วนในสังคมทําให้เกิดพลังสร้างสรรค์ และใช้ความรู้เป็น
เครื่องมือในการเลือกและตัดสินใจเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาอย่างเหมาะสมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง
สื่อการสอน หมายถึง ตัวกลางหรือสิ่งต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคนิควิธีการสอน รวมทั้ง
กิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดการพัฒนา
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง กระบวนการขับเคลื่อนให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแลผู้เรียน
ระบบและกลไก
ระบบ หมายถึง ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกําหนดอย่างชัดเจนว่าต้องทําอะไรบ้างเพื่อให้
ได้ผลออกมาตามที่ต้องการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานจะต้องปรากฏให้ทราบโดยทั่วกันไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ
เอกสารหรื อสื่ออิ เล็ กทรอนิกส์หรือโดยวิ ธีการอื่นๆ องค์ประกอบของระบบ ประกอบด้วย ปัจจัยนําเข้า
กระบวนการ ผลผลิต และข้อมูลป้อนกลับ ซึ่งมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
กลไก หมายถึง สิ่งที่ทําให้ระบบมีการขับเคลื่อนหรือดําเนินอยู่ได้ โดยมีการจัดสรรทรัพยากร มี
การจัดองค์การ หน่วยงาน หรือกลุ่มบุคคลเป็นผู้ดําเนินงาน
รางวัลระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง รางวัลของหน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานของรัฐในระดับ
กระทรวง ทบวง กรมหรือจังหวัด หน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
หรือหน่วยงานของ ตร. ต้องระดับกองบัญชาการหรือเทียบเท่า หรือหน่วยงานของทหาร ต้องเป็นระดับ
กองทัพภาค (ระดับพลโทขึ้นไป) หรือเป็นองค์กรที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับประเภทของรางวัลที่มอบที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและหรือนานาชาติ
วิธีการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลอง (Simulation Technique) หมายถึง การสอนที่ผู้สอนใช้ใน
การช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด โดยการจัดสภาพแวดล้อมเลียนแบบของจริง
และให้ผู้เรียนได้ฝึกการคิดแก้ปัญหาและตัดสินใจจากสภาพที่เขากําลังเผชิญอยู่
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ศาสตร์พระราชา หมายถึง การน้อมนําพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ที่
พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย มากําหนดเป็นหลักในการปฏิบัติ เป็น “ศาสตร์ของแผ่นดิน” สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯมีพระราชดํารัส เมื่อปี 2554 ว่า [1] “เป้าหมายในการพัฒนาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 คือ“การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน
โดยไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ให้คนมีความสุข โดยต้องคํานึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา
เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลายแต่ที่สําคัญ คือ นักพัฒนา
จะต้องมีความรัก ความห่วงใยความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์ จะเห็นได้ว่าการพัฒนา
เกี่ยวข้องกับมนุษยชาติ และเป็นเรื่องของจิตใจ”
หน่วยงานหรือองค์การระดับชาติ หมายถึง หน่วยงานภายนอกสถานศึกษาระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้น
ไป (เช่น ระดับจังหวัด) หรือรัฐวิสหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์การกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน (เช่น สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า
สภาวิชาชีพ)
หลักธรรมาภิบาล หมายถึง การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุม ดูแลกิจการต่างๆให้
เป็นไปในครรลองครองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึงการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถนําไปใช้ได้ทั้ง
ภาครั ฐ และเอกชน ธรรมที่ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารงานนี้ มี ค วามหมายอย่ า งกว้ า งขวาง กล่ า วคื อ หาได้ มี
ความหมายเพียงหลักธรรมทางศาสนาเท่านั้น แต่รวมถึงศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมและความถูกต้อง
ชอบธรรมทั้งปวง ซึ่งวิญญูชนพึงมีและพึงประพฤติปฏิบัติ อาทิ ความโปร่งใสตรวจสอบได้ การปราศจาก
การแทรกแซงจากองค์การภายนอก เป็นต้น
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) ที่เหมาะสมจะ
นํามาปรับใช้ในภาครัฐมี 10 องค์ประกอบ ดังนี้
1) หลั ก ประสิ ท ธิ ผ ล (Effectiveness) คื อ ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียง
กับส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ต่ อ ประชาชน โดยการปฏิ บั ติ ร าชการจะต้ อ งมี ทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ และ
เป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) คือ การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ เทคนิคและเครื่ องมือการบริห ารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรัพยากรทั้งด้านต้นทุน แรงงานและระยะเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาขีด
ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) คือ การให้บริการที่สามารถดําเนินการได้ภายใน
ระยะเวลาที่กํา หนด และสร้า งความเชื่อ มั่น ความไว้ว างใจ รวมถึง ตอบสนองความคาดหวัง หรือ
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) คือ การแสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
และผลงานต่อ เป้า หมายที่กํา หนดไว้ โดยความรับ ผิด ชอบนั้น ควรอยู่ใ นระดับ ที่ส นองต่อ ความ
คาดหวังของสาธารณะ รวมทั้งการแสดงความสํานึกในการรับผิดชอบต่อปัญหาสาธารณะ
5) หลักความโปร่งใส (Transparency) คือ กระบวนการเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้
เมื่อมีข้อสงสัยและสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอันไม่ต้องห้ามตามกฎหมายได้อย่างเสรีโดยประชาชน
สามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดําเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ และสามารถตรวจสอบได้

๕๗
6) หลักการมีส่วนร่วม (Participation) คือ กระบวนการที่ข้าราชการ ประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่มมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทําความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา
หรือประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมการแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และ
ร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา
7) หลั ก การกระจายอํ า นาจ (Decentralization) คื อ การถ่ า ยโอนอํ า นาจการตั ด สิ น ใจ
ทรัพยากรและภารกิจจากส่วนราชการส่วนกลางให้แก่หน่วยการปกครองอื่นๆ (ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)
และภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจและการดําเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการต่อ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพเพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของ
ส่วนราชการ
8) หลักนิติธรรม (Rule of Law) คือ การใช้อํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การบริหารราชการด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
9) หลักความเสมอภาค (Equity) คือ การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชายหรือหญิง ถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การ
ฝึกอบรมและอื่นๆ
10) หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) คือ การหาข้อตกลงทั่วไปภายในกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพื่อหาข้อคิดเห็นจากกลุ่ม
บุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงซึ่งต้องไม่มีข้ อ
คัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่สําคัญ โดยฉันทามติไม่จําเป็นต้องหมายความว่าเป็นความเห็นพ้องโดย
เอกฉันท์
อาจารย์ที่ปรึกษา หมายถึง อาจารย์ประจําหรือบุคลากรทางการศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทํา
หน้าที่ในการดูแลผู้เรียนในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อเป็นที่ปรึกษา สร้างความเข้าใจและดูแลด้านการใช้ชีวิต
และการศึกษาแก่ผู้เรียน
อาจารย์ประจํา หมายถึง ครู อาจารย์ และครูฝึก ของหน่วยศึกษาอบรม ดังนี้
ครู หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรม ที่ทําหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทําการสอนในหลักสูตรตํารวจตระเวนชายแดนประจําปี
หรือหลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายตระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาใน
การฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจําของหน่วยศึกษา ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตํารวจกลางที่ใช้
คําสั่งให้ไปปฏิบัติราชการ
อาจารย์พิเศษ หมายถึง บุคคลที่ไม่ได้เป็นอาจารย์ประจําและหน่วยเชิญมาสอนในหลักสูตรที่ใช้ในการ
ประเมิน
Active Learning หมายถึง กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระทําและได้ใช้กระบวนการคิด
เกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระทําลงไป เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายใต้สมมติฐานพื้นฐาน 2 ประการ คือ
1) การเรียนรู้เป็นความพยายามโดยธรรมชาติของมนุษย์ และ 2) แต่ละบุคคลมีแนวทางในการเรียนรู้ที่
แตกต่างกัน โดยผู้เรียนจะถูกเปลี่ยนบทบาทจากผู้รับความรู้ไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้

๕๘
Case Studyหมายถึง การสอนโดยใช้กรณีตัวอย่างเป็นวิธีสอนที่ใช้กรณีหรือเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงมา
ดัดแปลงเพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง ทําให้ผู้เรียนได้รู้จัก
วิธีการคิด วิธีการนําข้อมูลต่างๆ มาประกอบการพิจารณาในการตัดสินเรื่องหนึ่งเรื่องใด
Career Path (แนวทางก้าวหน้าในสายอาชีพ) หมายถึง เส้นทางความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานที่จะ
ไปสู่ตําแหน่งสําคัญ โดยมีการกําหนดและแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการสั่งสมประสบการณ์และผลงานใน
แต่ละตําแหน่งที่ครองมาก่อนการเลื่อนไปดํารงตําแหน่งสําคัญ
ขั้นตอนการจัดทํา Career Path
1. การศึกษาปัจจัยพื้นฐาน เป็นขั้นตอนสําคัญในการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของส่วนราชการ โดย
ผู้รับผิดชอบต้องทําความเข้าใจกับทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และภารกิจหลักของส่วนราชการอย่าง
ถ่องแท้ รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างตําแหน่ง โครงสร้างอายุข้าราชการ มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการ รวมถึงขนบธรรมเนียมปฏิบัติในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ
ในส่วนราชการนั้นๆ
2.การวิ เ คราะห์ ง าน เป็ น การศึ ก ษาข้อ เท็จจริ ง ของตําแหน่ง เช่น ลั ก ษณะงาน หน้ าที่
ความรับผิ ดชอบ คุณสมบัติเฉพาะของบุคคลที่จะมาดํารงตําแหน่ง เพื่อประโยชน์ในการออกแบบ
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ การจัดกลุ่มงาน และเพื่อให้ขา้ ราชการได้มีโอกาสหมุนเวียนงานและสั่งสม
ประสบการณ์ที่หลากหลาย
3. การออกแบบทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 และ
ขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาข้อสรุปว่าส่วนราชการจะจัดทําทางก้าวหน้าในสายอาชีพของตําแหน่งใดบ้าง และ
เส้นทางความก้าวหน้าของแต่ละตําแหน่งจะต้องผ่านการปฏิบัติงานเพื่อสั่งสมประสบการณ์และผลงาน
ในตําแหน่งใด หน่วยงานใด และเป็นระยะเวลาเท่าใดจึงจะเหมาะสม จากนั้นจึงดําเนินการออกแบบทาง
ก้าวหน้าในสายอาชีพ
4. การจัดทําแบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน เป็นขั้นตอนของการจัดทํารายละเอียดของ
ตําแหน่งเป้าหมายและตําแหน่งในเส้นทางก้าวหน้า โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของตําแหน่ง ผลสัมฤทธิ์หลักของงาน ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานหลัก ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่
จําเป็นสําหรับตําแหน่ง รวมทั้งจัดทําเกณฑ์การพิจารณาเพื่อก้าวสู่ตําแหน่งต่อไป เพื่อประโยชน์ในการ
บริหารทางก้าวหน้าในสายอาชีพ และการวางแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพที่เป็นรูปธรรม
เชื่อมโยงกับทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้ข้าราชการทุกระดับมีโอกาสพัฒนาตนเองไปสู่ตําแหน่ง
เป้าหมายที่ตนเลือกต่อไป
Career Development Plan (แผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ) หมายถึง แผนพัฒนา
บุคลากรขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่จัดทําขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยจัดทําเป็นแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล (ID Plan) เริ่มจากการกําหนดเส้นทางก้าวหน้าในสายอาชีพ เพื่อให้บุคลากรทราบ
ว่าตนเองสามารถเติบโตหรือเลื่อนไปดํารงตําแหน่งในระดับสูงตําแหน่งใดได้บ้าง และจะต้องพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถและประสบการณ์ในการทํางานอย่างไร เพื่อก้าวไปสู่ตําแหน่งๆ นั้น
Problem Based Learning (PBL)การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน หมายถึง การเรียนรู้ที่ใช้ปัญหา
เป็นตัวกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการที่จะใฝ่หาความรู้เพื่อแก้ปัญหา เป็นเทคนิคการสอนที่ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง เป็นผู้ตัดสินใจในสิ่งที่ต้องการแสวงหาความรู้ เผชิญหน้ากับปัญหา
ด้วยตัวเอง และรู้จักการทํางานร่วมกันเป็นทีมภายในกลุ่มผู้เรียน โดยผู้สอนมีส่วนร่วมน้อยที่สุด

๕๙
Project Studyหมายถึง การจัดการเรียนรู้ที่มีครูเป็นผู้กระตุ้นเพื่อนําความสนใจที่เกิดจากตัวผู้เรียนมา
ใช้ในการทํากิจกรรมค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวผู้เรียนเอง นําไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ
การฟังและการสังเกตจากผู้นําไปสู่การเพิ่มความรู้ที่ได้จากการลงมือปฏิบัติ การฟังและการสังเกตจาก
ผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้เรียนมีการเรียนรู้ผ่านกระบวนการทํางานเป็นกลุ่มที่จะนํามาสู่การสรุปความรู้ใหม่ มีการ
เขียนกระบวนการจัดทําโครงงานและได้ผลการจัดกิจกรรมเป็นผลงานแบบรูปธรรม
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