รายงานการประเมินตนเอง
( Self Assessment Report )
ประจําปี ๒๕64

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ก

คํานํา
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม พ.ศ.๒๕๔๕ มี ส าระบั ญ ญั ติ
ที่กําหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งมีการประกันคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอ
ต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ จัดการศึกษาในลักษณะของการศึกษาเฉพาะทาง เพื่อผลิตและ
พัฒ นาบุค คลเป็น ข้า ราชการตํา รวจ ในการจัดการศึกษาอบรมได้คํานึงถึงคุณภาพผู้ศึกษาอบรม โดยการประกัน
คุณภาพการศึกษาขับเคลื่อนโดยการตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกันวางแผน ขับเคลื่อน ปรับปรุง
แก้ไขและพัฒนาตามตัวบ่งชี้ในมาตรฐานต่าง ๆ และมอบหมายให้ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วมรับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้
มี ก ารถ่ า ยทอดให้ ข้ า ราชการตํ า รวจในสั ง กั ด ได้ รั บ รู้ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น การทุ ก กระบวนการ เพื่ อ ให้
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ ศรัทธา และเชื่อมั่นว่าจะผลิตตํารวจให้เป็น
ตํารวจมืออาชีพได้
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ( Self Assessment Report ) ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ
ภูธรภาค ๘ พ.ศ.๒๕64 ฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
รายงานฉบั บนี้ สํา เร็จลุ ล่ วงได้จ ากความร่วมแรงร่ วมใจของบุ คลากรทุกฝ่ ายของศู นย์ ฝึก อบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ ทําให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนางานตามภารกิจ ส่งผลให้ผลผลิต
ของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
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สารบัญ
- คํานํา
- สารบัญ
- บทสรุปผู้บริหาร
- ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการดําเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม
- ส่วนที่ ๒ ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 9 การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่นําไปใช้กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
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๑. บทสรุปสําหรับผูบ้ ริหาร
ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา (โดยย่อ)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นสถาบันการศึกษารูปแบบหนึ่งที่มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาการศึกษา
เฉพาะทาง เป็นการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามารับราชการเป็นข้าราชการตํารวจชั้นประทวน และ
พัฒนาข้าราชการตํารวจชั้นประทวน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 4 สายงาน ได้แก่ หลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรการสืบสวน หลักสูตรการจราจร หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล นอกจากนั้น
ยังฝึกอบรมข้าราชการตํารวจเพื่อเลื่อนชั้นสูงขึ้น เช่น การฝึกอบรมหลักสูตรข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต. อายุ
๕๓ ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อนตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ., หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
และหลักสูตรอื่ นๆ ตามที่ ได้ รับมอบหมายจากสํ านักงานตํารวจแห่งชาติ และตํารวจภูธรภาค ๘ ตลอดจนติดต่อ
และประสานความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาหรือองค์กรอื่น เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ศึกษาอบรมมีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีทักษะในวิชาชีพตํารวจ สามารถ
นําไปปฏิบัติงานในหน้ าที่ใ ห้เป็นที่พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่ วมงาน และที่สําคัญ ที่สุดคื อประชาชนและ
ประเทศชาติ ในการดําเนินงานของหน่วยนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ได้นํา
1. นโยบายของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและนโยบายของตํารวจภูธรภาค ๘
๒. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
๓. ยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
มาเป็นกรอบในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพและการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

พลตํารวจตรี
(พีรยุทธ การะเจดีย์)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
พฤศจิกายน ๒๕64

๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพืน้ ฐาน และสภาพการดําเนินงานของสถานศึกษา
๑.๑

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

๑.๒

สถานทีต่ งั้ ๑๐๑ หมู่ ๓ ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.3

ปีทใี่ ห้ข้อมูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

๑.4

ประวัตกิ ารก่อตั้ง

พ.ศ.๒๕๒๗ จากการที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กรมตํารวจเดิม) มีวัตถุประสงค์ต้องการขยายอัตรากําลังพล
เพิ่มขึ้นในห้วง พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อให้เพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและรักษาความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน จึงได้จัดตั้งกองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ขึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ได้จัดสรรที่ดินสาธารณะประโยชน์ให้กองกํากับการโรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ได้เปิดทําการฝึกอบรม รุ่นแรก เมื่อวันที่
๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๘ สมัยนั้นมีจํานวนนักเรียนพลตํารวจ จํานวน ๘๘ นาย มี ๑ กองร้อย ได้เปิดทําการฝึกอบรม
นักเรียนพลตํารวจจนถึงรุ่นที่ ๒๓
พ.ศ.๒๕๔๘ ได้มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘ ได้โอนกองกํากับการ
โรงเรียนตํารวจภูธร ๘ ไปขึ้นตรงต่อตํารวจภูธรภาค ๘ และปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่ จึงใช้ชื่อว่า ศูนย์ฝึกอบรม
ตํารวจภูธรภาค ๘ แต่สถานที่ตั้งยังคงอยู่ที่เดิม
พ.ศ.๒๕๕๒ ได้ มี ก ฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการเป็ น กองบั ง คั บ การหรื อ ส่ ว นราชการเรี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น
ในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ จัดตั้งส่วนราชการในสังกัดจึงได้มีการยกระดับฐานะศูนย์ฝึกอบรมตํารวจ
ภูธรภาค ๘ เป็นระดับกองบังคับการ แต่ชื่อและที่ตั้งยังคงเดิม

2
ที่ตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 80 ตั้งอยู่เลขที่ 101 หมู่ 3 ถนนพ่อขุนทะเล ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเนื้อที่ 59 ไร่ 3 งาน มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

๑.5

ทิศเหนือ

ติดหมู่บ้านจัดสรร

ทิศใต้

ติดกับสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ทิศตะวันออก

ด้านหน้าศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ติดถนนพ่อขุนทะเล

ทิศตะวันตก

ติดหมู่บ้านจัดสรร

ปรัชญาองค์กร (Organization philosophy)
“เน้นคุณธรรม นําวิชาการ เชี่ยวชาญยุทธวิธี”

1.6

ปณิธาน (Determination)

“มุ่งมั่นให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาตํารวจมืออาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี
มุ่งสู่ความเป็นสากล”
๑.7

วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างและพัฒนาตํารวจ เพื่อความผาสุกของประชาชน”

1.8

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ดําเนินการปฏิบัติราชการให้บรรลุผลสําเร็จและสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของตํารวจภูธรภาค ๘ และยุทธศาสตร์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยผลิตและพัฒนาข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธร
ภาค ๘ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของหน่วยงานและประชาชน
๓. เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาอบรมวิชาการตํารวจและการฝึก
ทักษะการปฏิบัติงานในวิชาชีพตํารวจ ตลอดจนการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาข้าราชการตํารวจเพื่อก้าวสู่ความเป็นสากล
๑.9 พันธกิจ (Mission)
๑. สร้างและพัฒนาข้าราชการตํารวจให้มีความรอบรู้ด้านวิชาการและการฝึกทักษะวิชาชีพตํารวจ เปี่ยมด้วย
คุณธรรมจริยธรรม ตอบสนองความต้องการของประชาชน
๒. ฝึกอบรมและพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการตํารวจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล
๓. พัฒนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อเป็นนักบริหาร
๔. วิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๕. ฝึกอบรมและพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญยุทธวิธีในการเข้าอาคาร (CQB) ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ทุกหลักสูตร
๖. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา
๗. แสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษาและบริการทางวิชาการ
๘. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการและทักษะเกี่ยวกับงานตํารวจสู่สังคม
๙. ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น
๑๐. ขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการของสํานักงานตํารวจแห่งชาติและตํารวจภูธรภาค ๘
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1.10 อัตลักษณ์ (Identity)
เชี่ยวชาญการฝึก

1.11 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
เชี่ยวชาญด้านการฝึกยุทธวิธี
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1.12 สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ตําบลมะขามเตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
1) อาคารที่ทําการ 6 ชั้น เป็นสถานที่ทํางานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรสายงานสนับสนุนและเป็น
อาคารเรียนรวม ประกอบด้วย
- สํานักงานผู้บังคับการ

จํานวน

1

ห้อง

- สํานักงานรองผู้บังคับการ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายธุรการและกําลังพล

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายพลาธิการ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายงานการเงิน

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องเทคโนโลยีสานสนเทศ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องวิทยุ

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องประชุม ศปก.

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องอาหารผู้บังคับบัญชา/ห้องรับรอง

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องประชุมใหญ่

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องทํางานกลุ่มงานอาจารย์

จํานวน

2

ห้อง

- ห้องทํางานฝ่ายบริการการศึกษา

จํานวน

1

ห้อง

- ห้องเรียน

จํานวน
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ห้อง

- ห้องสมุด

จํานวน

1

ห้อง

- ร้านค้าสวัสดิการ

จํานวน

1

ร้าน

2) โรงอาหาร

จํานวน

2

หลัง

3) คลังอาวุธ

จํานวน

1

หลัง

4) สนามยิงปืน

จํานวน

1

หลัง

5) อาคารกีฬาในร่ม

จํานวน

1

หลัง

6) อาคารพยาบาล

จํานวน

1

หลัง

7) อาคาร CQB

จํานวน

1

หลัง

8) อาคารฝ่ายปกครองและการฝึก

จํานวน

1

หลัง

9) อาคารกองร้อย

จํานวน

6

หลัง

10) โรงจอดรถ

จํานวน

2

หลัง
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11) สนามฟุตบอล

จํานวน

1

สนาม

12) ลานฝึกเอนกประสงค์

จํานวน

1

แห่ง

13) ศาลาตรวจการฝึก

จํานวน

1

หลัง

14) บ้านพักผู้บังคับการ

จํานวน

1

หลัง

15) บ้านพักเรือนแถว

จํานวน

6

หลัง

16) แฟลตบ้านพัก

จํานวน

3

หลัง

17) สถานีทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

จํานวน

6

สถานี

1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ที่

หลักสูตร

1

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
รุ่น 12

1 ก.พ.63 – 31 ก.ค.64

1 ปี 6
เดือน

2.
2.
3.
4.

หลักสูตร กอป.
หลักสูตร กดต.
หลักสูตรสารวัตร
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ
รุ่น 13

16 พ.ย.63 – 5 ก.พ.64
4 ม.ค.64 – 26 มี.ค.64
19 ก.ค.64 – 24 ก.ย.64
1 เม.ย.64 – 30 ก.ย.65

12 สัปดาห์
12 สัปดาห์
10 สัปดาห์
1 ปี 6
เดือน

5.

หลักสูตรการจราจร

21 ธ.ค.63 – 8 ม.ค.64

3 สัปดาห์

จํานวน(นาย)
หมายเหตุ
แผน สําเร็จ
476 472 ลาออก
4 นาย
257 257
540 540
56
56
520
อยู่
ลาออก
ระหว่าง 3 นาย
อบรม
50
50

6.
7.

หลักสูตรการสืบสวน
11 – 29 ม.ค.64
หลักสูตรการป้องกันและ
8 – 26 ก.พ.64
ปราบปรามอาชญากรรม
หลักสูตรงานธุรการและกําลังพล 8 – 26 ก.พ.64

3 สัปดาห์
3 สัปดาห์

50
50

50
50

3 สัปดาห์

50

50

8.

วันที่ฝึกอบรม

ระยะเวลา
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1.13
ที่
๑
๒
๓

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

จํานวนข้าราชการตํารวจ
สัญญาบัตร
ประทวน
9
23
17
50
99

13
92
105

รวม
9
23
30
142
204

๑.๑4 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
๑.๑4.๑ งบประมาณ ที่ใช้ในการดําเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน ในส่วนของงบดําเนินงาน จํานวนทั้งสิ้น
113,722,015 บาท โดยแบ่งเป็น
๑) เงินเดือน
จํานวน 111,535,815
บาท
๒) งบพัฒนาบุคลากร
จํานวน
238,500
บาท
๓) งบประมาณในการบริการวิชาการ
จํานวน
บาท
๔) งบประมาณวัสดุฝึก
จํานวน
บาท
๕) ค่าสาธารณูปโภค
จํานวน
1,678,700
บาท
6) งบปฏิรูป
จํานวน
บาท
7) งบซ่อมแซม
จํานวน
269,000
บาท
6) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
จํานวน
บาท
๑.๑4.๒ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
จํานวน
บาท
๑.๑4.๓ สถานที่ ได้แก่ อาคารเรียนรวม อาคารเอนกประสงค์ โรงยุทธวิธี และอาคารอื่น ๆ
๑.๑5 โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร
โครงสร้างองค์กรศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘ ประกอบด้วย
๑) ฝ่ายอํานวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานบริ หารงานบุค คล งานยุทธศาสตร์และแผน งานวินัย งานสวัสดิ การ งานงบประมาณ งานการเงินและพัส ดุ
งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ งานบริหารงาน
บุ ค คล งานคดีแ ละวินัย งานนโยบายและแผน และงานยุ ท ธศาสตร์ งานการเงิ นและงานบัญ ชี งานงบประมาณ
งานส่งกําลังบํารุง งานสวัสดิการ งานช่วยอํานวยการและงานเลขานุการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร งานศึกษาอบรม งานบันทึก ตรวจสอบ ควบคุม และรายงานข้อมูล
สถานภาพกําลังพลของข้าราชการตํารวจในสังกัด รวมทั้งตรวจสอบ
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ข้อมูลดังกล่าวกับฐานข้อมูลกําลังพลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และดําเนินการเพื่อให้ข้อมูลสถานภาพ
กําลังพลในความรับผิดชอบเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นปัจจุบัน งานการพยาบาลแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ข้าราชการ
ตํารวจ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และครอบครัว จัดหาเก็บรักษา และแจกจ่ายเวชภัณฑ์ เก็บรักษา จัดซ่อมเครื่องมือ
และเวชภัณฑ์ในความรับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขอนามัย การรักษาการณ์ รักษาความปลอดภัย
จัดการจราจร และรักษาความสงบเรียบร้อยภายในศูนย์ฝึกอบรม จัดให้มีสหกรณ์ กองทุนสําหรับข้าราชการตํารวจ
จัดซื้อ จัดหา ประกอบอาหาร และตรวจสอบอาหาร งานโภชนาการ งานเก็บ ควบคุม บํารุงรักษา และจําหน่าย
อุปกรณ์ประกอบอาหาร ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย
๒) ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษา และฝึกอบรม
งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตําราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและงานสารบรรณ รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า - ออกของฝ่ายบริการการศึกษา
จัดการสอนและฝึกอบรม จัดพิมพ์เอกสารคําสอนและตํารา รวมทั้งแจกจ่ายและเก็บรักษา งานวางแผนและกําหนด
โครงการเกี่ยวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ปรับปรุงพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
ให้ มี ค วามทั น สมั ย ใช้ ง านได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ งานจั ด หาทรั พ ยากรห้ อ งสมุ ด งานวิ เ คราะห์ เ ลขหมู่ แ ละ
จัดทําบัตรรายการ งานเตรียมทรัพยากรห้องสมุดออกบริการ งานบริการหนังสือและช่วยค้นคว้า งานวารสารและ
เอกสารสิ่งพิมพ์ งานรักษาสถานภาพหนังสือและสิ่งพิมพ์ งานประเมินผลการศึกษา ตลอดจนติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติตามแผนงาน โครงการ หลักสูตรการฝึกอบรม ดําเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายใน การควบคุม การประเมินผล และการติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาของศูนย์ ฝึ กอบรม จั ดทํ ารายงานการศึกษาตนเอง รายงานประจําปี เสนอตํารวจภู ธรภาค หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง หรือรองรับการตรวจสอบและประเมินผล รวมทั้งเผยแพร่ต่อสาธารณชน งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย
๓) ฝ่ายปกครองและการฝึก
มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแล
นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ งานธุรการและ งานสารบรรณ
รวมทั้งจัดทําสถิติงานเข้า-ออก ของฝ่ายปกครองและการฝึก ปกครองบังคับบัญชานักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับ
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ควบคุ ม ดู แ ลนั ก เรี ย นนายสิ บ ตํ า รวจและผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ
ในด้านความประพฤติให้อยู่ในระเบียบ วินัย คําสั่ง และข้อบังคับต่างๆ ของศูนย์ฝึกอบรม ทําการฝึกหัดนักเรียนนายสิบ
ตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้เข้ารับการฝึกหัดและฝึกซ้อมกีฬา ส่งเสริม ควบคุม ดูแลการอบรม
ทางด้านจิตใจนักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ทําการอบรมนักเรียนนายสิบตํารวจ
ทางด้านจิตใจ และให้มีคุณลักษณะที่ดีก่อนออกไปปฏิบัติหน้าที่ ให้ความรู้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ดูแล ตรวจตรา กวดขันให้นักเรียนนายสิบตํารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เกี่ยวกับความตั้งใจ ความเอาใจใส่ในการเรียน เพื่อให้การเรียนได้ผล อยู่เสมอ ควบคุม ดูแล เก็บรักษาอาวุธปืนหรือ
สิ่งของหลวงต่าง ๆ ดําเนินการวางแผนและฝึกอบรมตามหลักสูตรภาคยุทธวิธีที่กําหนดไว้หรือตามภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย จัดเตรียม บํารุงรักษา อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การฝึกพลศึกษา อุปกรณ์การฝึกยุทธวิธีตํารวจ ตลอดจน
การดูแลรักษาสถานที่ศึกษาและฝึกอบรม ให้การศึกษาอบรมและพัฒนาวิชาการด้านวิชาพละศึกษา วิทยาศาสตร์
การกีฬา การฝึกการต่อสู้ป้องกันตัว งานดําเนินการให้ความรู้และฝึกกีฬาประเภทต่าง ๆ ตลอดจนการฝึกการต่อสู้
ป้องกันตัวที่กําหนดไว้ในหลักสูตร งานเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการตํารวจ งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชา
มอบหมาย

8
๔. กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนา
การศึกษา และงานอาจารย์พิเศษ โดยปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายและการจัดทํา
แผนงาน โครงการหลักสูตรการศึกษาและการฝึกอบรม ดําเนินการเกี่ยวกับการวิจัย งานพัฒนาการศึกษา ดําเนินการ
เกี่ยวกับด้านวิชาการ งานสอน สร้างบทเรียน สร้างตําราหรือเอกสารประกอบการสอน จัดทําหลักสูตร ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร จัดทําข้อสอบ วัดผลและประเมินผลการเรียน งานวิจัยและงานสัมมนาทางวิชาการ และทดสอบสมรรถภาพ
ร่างกาย จิตใจข้าราชการตํารวจ งานบริหาร เป็นกรรมการประจําภาควิชา การติดต่อประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับภาควิชาอื่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
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โครงสร้างองค์กร ศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘

ฝ่ายอํานวยการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายปกครองและการฝึก

กลุ่มงานอาจารย์

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานการศึกษาและฝึกอบรม

งานธุรการและงานสารบรรณ

งานวิชาการ

งานประชาสัมพันธ์

งานทะเบียนและวัดผล

งานปกครอง นสต. - ผู้อบรม

งานสอน

งานบริหารงานบุคคล

งานผลิตตําราและสื่อการสอน

งานยุทธศาสตร์และแผน

งานเทคโนโลยีและห้องสมุด

วินัย

งานประกันคุณภาพการศึกษา

งานสวัสดิการ
งานงบประมาณ
งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ
งานเทคโนโลยีและสื่อสาร
งานรักษาการณ์

งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา

งานอาจารย์พิเศษ
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๑.๑6 โครงสร้างการบริหาร ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘ เป็นผู้กํากับดูแลบังคับบัญชาและเป็นผู้บริหารหน่วยงาน
มีรองผู้บังคับการ ๒ คน มีผู้กํากับการ ๓ คน คือ ผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ, ผู้กํากับการฝ่ายบริการการศึกษา และ
ผู้กํากับการฝ่ายปกครองและการฝึก มีรองผู้กํากับการ ๓ คน คือ รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ, รองผู้กํากับการ
ฝ่ายบริการการศึกษา และรองผู้กํากับการฝ่ายปกครองและการฝึก มีสารวัตร ๙ คน และมีอาจารย์ 23 คน
โครงสร้างการบริหารศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
ตํารวจภูธรภาค ๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘
ผบก.ศฝร.ภ.๘
นว.ผบก.

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

กลุ่มงานอาจารย์

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๘

ผกก.ฝอ.ฯ

ผกก.ฝปค.ฯ

ผกก.ฝบศ.ฯ

รอง ผกก.ฝอ.ฯ

รอง ผกก.ฝปค.

รอง ผกก.ฝบศ.

สว.ฝอ.ฯ

ผบ.ร้อย ๑ – ๓

สว.ฝบศ.ฯ
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๑.๑7 ระบบการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ตระหนักถึงความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าเป็นปัจจัย
สําคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาอบรมให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
และได้ดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทําระบบประกันคุณภาพภายในอย่างต่อเนื่อง
เป็นประจําทุกปี และเตรียมความพร้อมที่จะรับการตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพภายใน และภายนอก
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย มีกระบวนการ ดังนี้
๑. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ของหน่ว ยงานเพื่อ กํา หนดแผนพัฒ นา
การจัดการศึกษา แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน
๒. จัด ให้มีผู้รับผิด ชอบด้า นการประกันคุณ ภาพการศึก ษา โดยมีห น้า ที่บ ริห าร พัฒ นาและติด ตาม
การดําเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
การจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อใช้กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กําหนด โดยเน้นการจัดให้มีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
๔. จัดทํารายงานประจําปีท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ดัชนีตัวบ่งชี้
คุณ ภาพการศึก ษา เสนอต่อ หน่ว ยงานต้น สัง กัด (กองบัญ ชาการศึก ษา) หน่ว ยงานที ่เ กี ่ย วข้อ งและเปิด เผยต่อ
สาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๕. นําผลการประเมินคุณภาพ ไปประกอบการจัดทําแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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1.18 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีทผี่ ่านมา
ตัวบ่งชี้
ด้านผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

การดําเนินการพัฒนา

- หลักสูตร กดต. ไม่ดําเนินการจัดทําคําสั่ง - จัดทําคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและขาดระบบและ ปรึกษาทุกหลักสูตรที่ใช้ในการ
กลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน ประเมิน และกํากับติดตาม
ผลลัพธ์จากผู้เรียน
- ไม่มกี ารดําเนินการจัดระบบการประเมิน - จัดทําแบบประเมิน online
กระบวนการข้างต้นทั้ง ๓ ประเด็น นําสู่การ กระบวนการทั้ง 3 ประเด็น
ปรับปรุงและพัฒนา
พร้อมสรุปผลนําไปสู่การปรับปรุง
พัฒนา
- ไม่มกี ารดําเนินการนําแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
อย่างเป็นรูปธรรม

- ประชุมนําแนวทางการปรับปรุง
และพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรม

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กิจกรรมพัฒนา - หน่วยทําแผนในภาพรวมทั้งหมดไปรวม
ผู้เรียน
กับกิจกรรมอื่นๆ เช่น กิจกรรมเสริม
หลักสูตร การฝึกภาคบูรณาการ กิจกรรม
การฝึกงาน จึงไม่ได้ดําเนินการประเมิน
ความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนแยกออกมาได้

- จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแยกแต่ละกิจกรรม พร้อม
ประเมินความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรม

- ไม่มีเอกสารรายงานในการประเมิน
ความสําเร็จ ในภาพรวมของแผนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน

- ประเมินความสําเร็จในภาพรวม
ของแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจ - ไม่พบการนําผลจากการประเมินความ
ของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ พึงพอใจฯ มาใช้ในการปรับปรุงการเรียน
เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน การสอนในหลักสูตร กดต.อย่างเป็นรูปธรรม
ของผู้สําเร็จการศึกษา
อบรม
ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์ประจํา - การบันทึกหลังการสอนมีไม่ครบทุกวิชา
และทุกครั้ง

การดําเนินการพัฒนา
- ให้อาจารย์นาํ ผลการประเมิน
ความพึงพอใจฯ มาใช้ในการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนใน
หลักสูตร กดต. อย่างเป็นรูปธรรม
และบันทึกรายละเอียดลงใน
บันทึกหลังการสอน
- กําชับอาจารย์ประจําทุกคน
จัดทําบันทึกการสอนให้ครบทุก
วิชาและทุกครัง้ ที่สอน

- การนําผลลัพธ์และข้อเสนอจากการสอน - อาจารย์ทุกคนนําผลลัพธ์และ
ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนายังดําเนินการได้ ข้อเสนอแนะจากการสอนไป
ไม่ครบทุกคน
ปรับปรุงและพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 5 อาจารย์พิเศษ

- ไม่ปรากฏข้อมูลการประเมินกระบวนการ
สรรหาอาจารย์พิเศษ

- ประเมินกระบวนการสรรหา
อาจารย์พิเศษด้วยระบบ online
พร้อมสรุปผล

- ไม่ปรากฏข้อมูลการปรับปรุงการ
ดําเนินการสรรหาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

- ประชุมหาแนวทางพัฒนาเพื่อ
ดําเนินการสรรหาอาจารย์พิเศษ
ให้มีคุณภาพยิง่ ขึ้น

- อาจารย์พิเศษจัดทําแผนการสอนได้ไม่
ครบทุกคน

- กําชับอาจารย์พิเศษจัดทํา
แผนการสอนให้ครบทุกคนทุกวิชา

- จัดทําบันทึกหลังการสอนไม่ครบทุกวิชา

- กําชับอาจารย์พิเศษจัดทําบันทึก
หลังการสอนให้ครบทุกคนทุกวิชา

- การนําผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการ
สอน ไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
ดําเนินการได้ไม่ครบทุกวิชา

- อาจารย์พิเศษนําผลลัพธ์และ
ข้อเสนอแนะจากการสอนไป
ปรับปรุงพัฒนาในทุกวิชา และ
บันทึกไว้เป็นหลักฐาน

14
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ด้านหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผู้เรียน
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 7 การจัด การ - หลักสูตร นสต. ไม่ปรากฏข้อมูลการนําผล
ศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ การประเมิน ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
ส่วนกลางกําหนด
- ไม่ปรากฏข้อมูลการดําเนินการของ
คณะกรรมการ ในการกํากับติดตามประเมิน
คุณภาพหลักสูตร

การดําเนินการพัฒนา
- กําชับอาจารย์นําผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการเรียนการสอน
- คณะกรรมการมีการประชุม
กํากับติดตามประเมินคุณภาพ
หลักสูตร

- ไม่ปรากฏข้อมูลการดําเนินการนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนา
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 8 กระบวนการ - มีหลักฐานการกํากับติดตามตรวจสอบฯ
จัดการเรียนการสอน
ไม่ครบถ้วน ขาดในบางรายวิชา

- หนังสือแจ้งผูเ้ กี่ยวข้องนําผลไป
ปรับปรุงและพัฒนา
- คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การจัดทําแผนการเรียนรู้ตาม
แผนการสอนและบันทึกการสอน
ครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่
ใช้ในการประเมิน
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 9 การประเมิน - เป็นประเด็นที่เกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ - มีการประชุมร่วมกันเพื่อ
พิจารณาหาแนวทางพัฒนา
ผู้เรียน
ที่ใช้ในการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
ไม่ใช่เรื่องของการออกข้อสอบให้ครอบคลุม เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลการ
เนื้อหา และไม่ใช้แนวทางการวิเคราะห์หา เรียนรู้ของผู้เรียน
สาเหตุ ที่เด็กสอบไม่ผ่านหรือการวิเคราะห์
ในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการ
ทดสอบ
งานวิจัยนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
- ไม่มกี ารดําเนินการ
ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย
- จัดทําระบบและกลไกในการ
เกี่ยวกับระบบและกลไกในการสนับสนุน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ที่
สนับสนุนการดําเนินงานด้าน
นําไปใช้กับหน่วยงาน หรือ การดําเนินงานด้านงานวิจัย นวัตกรรม
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ โดยจัดฝึกอบรม จัดสรร
ชุมชน สังคม
โดยจัดฝึกอบรม จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณเพื่อพัฒนาบุคลากร
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมี
ด้านงานวิจัยหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่
กิจกรรมอื่น ๆ ที่สนับสนุนการทําวิจัย
สนับสนุนการทําวิจัย นวัตกรรม
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์
- ไม่ ป รากฎว่ า นํ า ผลการประเมิ น ไป - นําผลการใช้ประโยชน์มา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ย ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของหน่วย
ศึกษาอบรมในปีต่อไปอย่างไร

15
ตัวบ่งชี้
ด้านการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบริการ
วิชาการแก่ชุมชน

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
- ขาดการนํานักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ และการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จทีช่ ัดเจนใน
โครงการ

การดําเนินการพัฒนา
- นํานักเรียนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดําเนินกิจกรรมโครงการ

- ขาดการนําข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชา - นําข้อเสนอแนะจาก
เพื่อไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดทํา ผูบ้ ังคับบัญชาไปปรับปรุงและ
พัฒนาจัดทํากิจกรรมโครงการใน
กิจกรรมโครงการในปีต่อไป
ปีต่อไป
ด้านการทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและ
- ขาดการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
- กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตาม
กลไกการทํานุบํารุงศิลปะ วัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน/
และวัฒนธรรม
อย่างชัดเจน
โครงการให้ชัดเจน
- โครงการไม่ได้กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จ - ปรับปรุงรายละเอียดของ
ไว้ตามประเด็นพิจารณาข้อที่ 1 จึงไม่
โครงการโดยกําหนดตัวชี้วัด
สามารถประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ ความสําเร็จให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
แผนงานและโครงการได้
- ขาดการนําผลที่ได้จากการประเมิน ไป
- นําผลจากการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป เนื่องจากไม่มีการ ปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
ประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของ
แผนงานและโครงการในประเด็นพิจารณา
ข้อที่ 3

16
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 การนําแผน - ไม่ปรากฏหลักฐานการจัดสรรงบประมาณ
เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณตาม
ยุทธศาสตร์การศึกษา
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ประเด็นนี้ ต้องสอดคล้องกับภารกิจของ
(พ.ศ.2560-2579) ไปสู่ แผนในประเด็นที่ 1
การปฏิบัติ
- ไม่ปรากฏหลักฐานการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนตามระยะเวลาที่กําหนด
รวมทั้งการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผล
การดําเนินงานดีขึ้น
- ไม่ปรากฏหลักฐานการกํากับติดตาม
ผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติ
งานประจําปีให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่
ตร. กําหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด)
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 16 การบริห าร - การกําหนดกิจกรรมบริหารความเสี่ยงยัง
ความเสี่ยง
ไม่ครอบคลุม

การดําเนินการพัฒนา
- ระบุงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ว่าได้รับมาจากหน่วยไหน
- ยอดงบประมาณที่ได้รับ จํานวน
เงิน/บาท
- มีการติดตามการดําเนินงานตาม
แผนระยะเวลาที่กําหนด รวมทั้ง
ประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผล
การดําเนินงานดีขึ้น
- ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
ตามเกณฑ์ที่ ตร. กําหนด ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80%

- วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
ระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อม
จัดลําดับความเสี่ยงจากความ
เสี่ยงมากไปหาน้อย

- เป็นการรายงานตามวงรอบมาตรการ
ควบคุมหรือลด ซึ่งไม่ได้เกี่ยวของกับ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเลย

- มีการกํากับติดตามการ
ดําเนินงานในการบริหารความ
เสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงให้ขอ้ เสนอแนะ เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนา

- ไม่มกี ารดําเนินการสรุปผลการดําเนินการ
บริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1
กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม นํา
ผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษา
อบรม เพื่อพิจารณา (๐.๕) และนํา
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปี
ต่อไป (๐.๕)

- มีการดําเนินการสรุปผลการ
ดําเนินการบริหารความเสี่ยง
อย่างน้อย 1 กิจกรรม และความ
เสี่ยงลดลงจากเดิม ถ้าความเสี่ยง
ไม่ลดแสดงว่า ในหน่วยมีความ
เสี่ยงสูง ต้องเอาความเสี่ยงในปีนี้
ไปเปรียบเทียบของปีงบประมาณ
ปีต่อไป

17
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 17 การจัด การ - การวางแผนยังไม่เชื่อมโยงประเด็น
ความรู้
ยุทธศาสตร์และองค์ความรู้ที่จําเป็น
เป้าหมาย กิจกรรม ระยะเวลา ตัวชี้วัด
เครื่องมือ และผู้รับผิดชอบ

การดําเนินการพัฒนา
- นําเอายุทธศาสตร์ของหน่วยมา
เชื่อมโยงกับองค์ความรู้ และ
กําหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน

- ควรเพิ่มเติมในส่วนของการจัดระเบียบ
- จัดทําเอกสารรูปเล่ม
หมวดหมู่เค้าโครงรูปเล่มการจัดเรียง
การจัดเรียงสารบัญและ
สารบัญ การอ้างอิงขององค์ความรู้ที่ได้
เอกสารอ้างอิงจากตําราต่าง ๆ
นํามาจัดทําทั้งจากตัวบุคลากร หรือเอกสาร
ตํารา
- ควรนําองค์ความรู้ที่ได้ดําเนินการจัดทํา
- จัดให้มีการประชุมแลกเปลีย่ น
รวบรวม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามขั้นตอน ความรู้ของคณะครูฝึก
ต้องมีการประเมินผลการดําเนินการและ
นําสู่การปรับปรุงพัฒนา
ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 18 การพัฒ นา - ขาดการนําข้อมูลจากการสํารวจมา
บุคลากร
วิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และ
ตําแหน่งงาน เพื่อสรุปผลขั้นต้น

- นําผลการสํารวจมาวิเคราะห์
ร่วมกับบทบาทหน้าที่และ
ตําแหน่งงานของบุคลากร

- บุคลากรของหน่วยได้รับการพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา จํานวน 178
คน จากทั้งหมด 205 คน คิดเป็นร้อยละ
86.83 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

- จัดโครงการประชุมสัมมนา
ประกันคุณภาพการศึกษา
โดยจํานวนผู้เข้าร่วมการประชุม
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
ของจํานวนข้าราชการทั้งหมด

- ขาดการนําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์และปรับปรุง

- นําผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะมาวิเคราะห์ปรับปรุง

ตัว บ่ง ชี ้ที ่ 20 ระบบและ - ไม่ปรากฎการนําผลลัพธ์ไปสู่การประเมิน
กลไกการประกัน คุณ ภาพ และพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
การศึกษา

- จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา โดยกําหนดผลลัพธ์
ความสําเร็จของเป้าหมาย

18

ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชีแ้ ละเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ สําหรับหน่วยที่รับผิดชอบจัดการศึกษาอบรมหลักสูตรประจํา ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ
๘ ด้าน ๒๐ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
๑) ด้านผู้เรียน
๓
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านครู อาจารย์
๒
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ๔
ตัวบ่งชี้
๔) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๕) ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๒
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๖) ด้านการบริการวิชากากร
๑
ตัวบ่งชี้
๗) ด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
๘) ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
๖
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน
๑) เกณฑ์การประเมินรายตัวบ่งชี้
กําหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการดําเนินงานจริง
ของหน่ วยศึ กษาอบรม โดยกํ าหนดให้ ตัวบ่ งชี้ แ ต่ละตัวมีค ะแนนเต็ม ๕ คะแนน กรณี ที่ไม่ดําเนิน การใด ๆ ให้ไ ด้
๐ คะแนน สําหรับคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้เป็นไปตามคะแนนที่ดําเนินการได้
๒) เกณฑ์การประเมินรายองค์ประกอบ
กํ า หนดให้ ค่ า คะแนนของรายองค์ ป ระกอบ ให้ นํ า คะแนนที่ ไ ด้ แ ต่ ล ะตั ว บ่ ง ชี้ คู ณ ด้ ว ยค่ า น้ํ า หนั ก ของ
ตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ และนําค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกันหารด้วย
ค่าน้ําหนักของแต่ละองค์ประกอบ ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตําแหน่ง หากทศนิยมตําแหน่งที่สาม
มีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ผลการประเมินที่ได้ขององค์ประกอบที่ ๑ ต้องมีค่าคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนนเฉลี่ยรวม
ทั้ง ๔ องค์ประกอบ ต้องมีคะแนนตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๓) เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก
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ผลการประเมินในภาพรวมที่ได้ ต้องมีคา่ คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ ขึน้ ไป จึงจะถือว่า “ได้รบั การรับรอง
มาตรฐาน”
หมายเหตุ : ในการคํานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ตําแหน่งหากทศนิยมตําแหน่งที่สามมีค่า .๐๐๕ ขึ้นไป
ให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
องค์ประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชีท้ ี่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิชาญ เครือรัตน์ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.อํานาจ วรรณะ อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วิโรจน์ บํารุง
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8

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

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

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

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
วัตถุประสงค์
คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสําเร็จแต่ละหลักสูตร ดังนั้น
จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและ
นําศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น
ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คํานึงถึงความแตกต่างเฉพาะของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สําคัญมากต่อสมรรถนะ
ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณา
1. พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผเู้ รียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน
2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล (๐.๕ คะแนน) และนําศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คําปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จาก
ผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นําสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๑. กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน
เอกสาร
๑.๑ มีการประชุมเตรียมความพร้อม การแถลงหลักสูตรก่อนเข้ารับการเรียนและการฝึกต่าง ๆ
เพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน พร้อมได้รับทราบกฎระเบียบข้อบังคับ วินัย ตลอดจน หมายเลข ๑-5
การปฏิบัติตัวที่ต้องเข้ามาอยู่ใน ศฝร.ภ.8 รวมทั้งจัดทําข้อมูลพื้นฐานผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีการ
วิเคราะห์และนําศักยภาพมาใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอนทุกหลักสูตร
๑.๒ การแถลงหลักสูตรต่างๆ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบริบทของ ศฝร.ภ.8 รับทราบถึง
นโยบาย เป้าหมาย ระบบ บริหารงาน วัฒนธรรมองค์กร กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ
รวมทั้งสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการ
(๒) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจรายละเอียดหลักสูตรต่าง ๆ รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อการเรียนการสอน และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์การ
(3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสทําความรู้จักและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา ครู อาจารย์และระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วยกัน อันจะส่งผลดีต่อการเรียน
การสอนและฝึกอบรมต่อไป
กระบวนการวิเคราะห์ผู้เรียนและนําศักยภาพมาใช้ประโยชน์
เอกสาร
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ประกอบด้ ว ย ข้ อ มู ล พื้ น ฐานรายบุ ค คล การสั ง เกตผู้ เ รี ย น
การสัมภาษณ์ผู้เรียน แบบบันทึกต่าง ๆ เพื่อศึกษารู้จักผู้เรียนเป็นรายบุคคล แล้วนํามาวิเคราะห์ หมายเลข 6-15
แยกแยะความพร้ อมของผู้เรียนรายบุ คคล ศึกษาจุ ดเด่น จุดด้อย ที่ควรได้ รั บการพั ฒนาและ
ปรั บ ปรุ ง แล้ ว พิ จ ารณากํ า หนดแนวทางและจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนให้ ส อดคล้ อ งกั บ
ความสามารถของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้สามารถพัฒนาตามธรรมชาติของแต่ละบุคคลเต็มตาม
ศักยภาพ และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้นทุกหลักสูตร
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
การจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้คําปรึกษากับผู้เรียน
มีคําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และรายงานการดําเนินการของอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อแนะนํา
ผู้เข้าเรียนเกี่ยวกับวิธีการเรียน การค้นคว้า การติดตามผลการเรียนอย่างสม่ําเสมอ ช่วยเหลือ
ผู้เรียนเพื่อแก้ไขอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนการปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของ
หน่วยศึกษาอบรมอย่างเคร่งครัด เช่น ตั้งกลุ่มไลน์อาจารย์ที่ปรึกษา
จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็นนําสู่การปรับปรุงและพัฒนา
มีระบบและกลไกในการกํากับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน ได้แก่ การจัดทําแบบประเมิน
กระบวนการทั้ง 3 ประเด็น และดําเนินการประเมินทุกหลักสูตร พร้อมรายงานสรุปผลการ
ประเมินนําเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรงและพัฒนา

เอกสาร
หมายเลข 1625

เอกสาร
หมายเลข 2630

นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
นําแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาทั้ง 3 ประเด็น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาใน
เอกสาร
ส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
หมายเลข 3135
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. มีการวิเคราะห์ข้อมูลผู้เรียนรายบุคคลด้วยระบบออนไลน์
2. อาจารย์ที่ปรึกษามีการรายงานผลการดูแลผู้เรียนในความรับผิดชอบอย่างต่อเนื่องทุกหลักสูตร
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๒ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวบ่งชี้ :
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อาจารย์(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดําสุวรรณ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8

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

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์
หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วนตามคุณลักษณะ
ผู้เรียนที่พึงประสงค์
ประเด็นการพิจารณา
๑. จัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กําหนด (๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑ โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
๒. ดําเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดอย่างครบถ้วน
๓. ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม (๐.๕ คะแนน) และ
นําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
๔. ประเมิ น ความสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องแผนกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เ รี ย น (๐.๕ คะแนน) และนํ า ผล
การประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
๕. ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ และสร้างคุณประโยชน์
ให้กับสถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๖. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตํารวจ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
การจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้สอดคล้องกับหลักสูตรที่กําหนด
ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
มุ่ ง เน้ น ให้ ผู้ เ รี ย นได้ พั ฒ นาตนเองตามศั ก ยภาพ พั ฒ นาอย่ า งรอบด้ า นเพื่ อ ความเป็ น มนุ ษ ย์
ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกของการทํา
ประโยชน์เพื่อสังคม สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ดังนี้
(1) การเสริมสร้างจิตสํานึก เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกในการ
บริการ และบําบัดทุกข์ บํารุงสุขแก่ประชาชน เช่น การบริจาคโลหิต
(2) กิจกรรมจิตอาสา
(3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น กิจกรรมโคกหนองนา
(4) ศาสนิกสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม
การดําเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กําหนดอย่างครบถ้วน
ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินกิจกรรมตามแผน ดังนี้
(1) การเสริมสร้างจิตสํานึก ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. เข้าร่วมกิจกรรม
บริจาคโลหิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
(2) กิจกรรมจิตอาสา ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร กดต. และ กอป. เข้าร่วมกิจกรรม
ทุกคน
(3) โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. รุ่น 13 เข้าร่วม
กิจกรรมโคกหนองนาทุกคน
(4) ศาสนิกสัมพันธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร สว. รุ่น 245 เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการมีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม และนําผล
การประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการในครั้งต่อไป
มีการประเมินความสําเร็จทุกกิจกรรม และนําผลการประเมินไปปรับปรุงการดําเนินการใน
ครั้งต่อไป
การประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม
รายงานการประเมิ น ความสํ า เร็ จ ของแผนกิ จ กรรมพั ฒ นาผู้ เ รี ย น เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
พิจารณาและนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนต่อไป

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑-5

เอกสาร
หมายเลข 6-9

เอกสาร
หมายเลข 10
เอกสาร
หมายเลข 11
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านวิชาการ วิชาชีพ กิจกรรมต่าง ๆ และสร้าง
คุณประโยชน์ให้กับสถานศึกษา
ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในด้านวิชาการ วิชาชีพและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างคุณประโยชน์
ให้กับหน่วยศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ การเป็นวิทยากรมาสอนภาควิชาการ สอดแทรก
ประสบการณ์ของรุ่นพี่ ศิษย์เก่าที่ประสบความสําเร็จในอาชีพการงาน อีกทั้งสามารถ สร้างแรง
บันดาลใจให้แก่นักเรียนนายสิบตํารวจในการพัฒนาตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคต นอกจากนี้
ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่าและปัจจุบัน รวมถึงการปลูกฝังค่านิยมความรักและ
ความภาคภูมิใจในสถาบันให้เกิดแก่นักเรียนนายสิบตํารวจอีกด้วย

เอกสาร
หมายเลข 12

ศิษย์์เก่าได้รับรางวัลระดับชาติและสร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ที่เกี่ยวกับ
ภารกิจหน้าที่ของตํารวจ
เอกสาร
ศิษย์เก่า ศฝร.ภ.8 คือ พ.ต.ท.หญิง โสพิศ พิศพรรณ สว.ฝอ.ภ.จว.สฎ. เข้ารับประกาศ
เกี ย รติ คุ ณ จาก ตร. เป็ น ข้ า ราชการตํ า รวจที่ มี ผ ลงานในด้ า นการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ดี เ ด่ น หมายเลข 13-17
และ นสต.ธีระพงศ์ อุณพันธ์, นสต.ศราวธ เอียดเสน, นสต.เชาว์วัฒน์ นาทอง และ นสต.กําธร
ลออนากร ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานตํารวจดีเด่น “ด้านการสืบสวนและ
ปราบปราม”

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. ศฝร.ภ.8 มีศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้กับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. ศิษย์เก่ามีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ ศฝร.ภ.8
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๓ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการปฏิบตั ิงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ต.ณรงค์ สงแป้น
สว.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย รอง ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ยุทธนา นามนวล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา ผบ.หมู บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ภารดร ซ้ายเกล้า
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทราบถึงระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยการสํารวจ
ความพึ ง พอใจผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เ กี่ย วข้อ งที่ มีต่ อ ผู้ สํ า เร็ จ การศึก ษาอบรมที่ ป ฏิบั ติ ง านใน
หน่วยงานนั้น ๆ ตั้งแต่ ๓-๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนําข้อมูลที่ได้มา
ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
เครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีใน
ตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่ โดยแบบประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนํามา
รวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง ๒ กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๔. นํ า ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ เสนอผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน่ ว ย
เพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๕. นํ า ข้ อ เสนอแนะจากผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด ของหน่ ว ย มาใช้ ใ นการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน
อย่างเป็นรูปธรรม
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน
ศฝร.ภ.8 ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ปรากฎในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ ตร.ซึ่งมีความครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน
คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทํางาน
๑.๓ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ
กลุ่มตัวอย่าง
ในปี ง บประมาณ ๒๕๖4 ศฝร.ภ.8 ดํ า เนิ น การติ ด ตามความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้องของผู้สําเร็จการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตรนักเรียนนายสิบตํารวจ รุ่นที่ 12 ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 1 ก.พ.2563 – 31
ก.ค.2564 จํานวน 476 นาย (อยู่ระหว่างดําเนินการติดตาม)
- หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการ
ตํ า รวจชั้ น ประทวน (กอป.) ฝึ ก อบรมระหว่ า งวั น ที่ 16 พ.ย.2563 – 5 ก.พ.2564
จํานวน 257 นาย
- หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ ด.ต.อายุ ๕๓ปีขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ ร.ต.อ.(กดต.) ฝึกอบรมระหว่างวันที่
4 - 26 มี.ค.2564 จํานวน 540 นาย
ศฝร.ภ.8 ได้ดําเนินการติดตามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและ
ผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สําเร็จการศึกษาอบรม ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสําเร็จการศึกษาอบรม ๓ –
๖ เดือน ซึ่งแบบประเมินได้รับกลับคืนมา ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ
มอร์แกน และในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางได้ใช้สูตรของทาโร ยามา
วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน
หลังจากได้รับแบบประเมินตอบกลับมาจากหน่วยต้นสังกัดแล้ว ศฝร.ภ.8 ได้ทําการวิเคราะห์
ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุปผลแบบประเมินทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร กดต. และ
หลักสูตร กอป.

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑-4

เอกสาร
หมายเลข 5-8

เอกสาร
หมายเลข 9-10
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน

นําผลการประเมินความพึงพอใจ ปัญหาและข้อเสนอแนะเสนอผู้บังคับบัญชา
เอกสาร
เมื่อสรุปผลแบบประเมินเรียบร้อยแล้ว ได้นําผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งเสนอให้ ผบก.ศฝร.ภ.8 รั บ ทราบ และพิ จ ารณาสั่ ง การ หมายเลข 11-12
ดําเนินการต่อไปทั้ง 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร กดต. และหลักสูตร กอป.
นําข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง
เอกสาร
แจ้งผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่ หมายเลข 13-16
ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนทุกหลักสูตร

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

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

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

: กระบวนการ + ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
อาจารย์เป็นปัจจัยที่ สําคัญของการผลิตผู้ศึกษาอบรม ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบบริหารและพัฒนา
อาจารย์ประจํา เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตรและเพื่อให้ทราบข้อมูล
ป้อนกลับจากความคิดเห็นของผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้
ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ดัชนีนี้ถือเป็นตัววัดในด้านทรัพยากร (Input) เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพอาจารย์
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีจะมีผลทําให้คุณภาพของผู้เรียนดีด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. อาจารย์ประจําทุกคนมีคณ
ุ สมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน
๒. อาจารย์ประจําทุกคนต้องจัดทําสื่อการสอน หรือเอกสารตํารา หรือบทความทางวิชาการหรือ e-Learning
ไม่น้อยกว่า ๑ ชิ้นต่อคนต่อปี
๓. จํานวนอาจารย์ประจําร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจําทั้งหมด มีเทคนิคการสอน เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนโดยใช้ Active Learning / Case Study / Project Study / IT / PBL / การจําลองสถานการณ์ เป็นต้น
๔. อาจารย์ประจําทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๕ คะแนน) บันทึก
หลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)
๕. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจําร้อยละ ๘๐ ของอาจารย์ประจําทั้งหมด ต้องมีผลการประเมิน
ไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

อาจารย์ประจําทุกคนมีคุณ สมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
มีการตรวจสอบและจัดทําบัญชีรายชื่อทั้งหมดของอาจารย์ประจํา พร้อมประวัติย่อและ
เอกสารหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การทํางานที่สอดคล้องกับรายชวิชาที่จัดการเรียนการสอน
(ยศ ชื่อ สกุล ตําแหน่ง คุณวุฒิการศึกษา การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ประสบการณ์ วิชาที่สอนในแต่ละ
หลักสูตร)

เอกสาร
หมายเลข ๑

อาจารย์ประจําทุกคนมีการจัดทําสื่อการสอน/เอกสารตํารา/บทความวิชาการ/e-Learning
เป็นรายบุคคลทุกคน
ศฝร.ภ.8 มีอาจารย์ประจํา จํานวน 23 คน มีการจัดทําสื่อการสอนทุกคน

เอกสาร
หมายเลข ๒

อาจารย์ประจําทุกคนมีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อาจารย์ประจํา มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน

เอกสาร
หมายเลข 3

อาจารย์ประจําทุกคนมีแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
๑. มีการประชุ มอาจารย์ทุกนาย เพื่อทําความเข้ าใจเกี่ยวกั บแผนการสอน และบั นทึ ก
หลังการสอน การจั ดทํ าแผนการสอนซึ่งแผนการสอนเป็ นสิ่ งสําคั ญ ในการที่ จะนํ าสู่การเรี ยน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้อาจารย์ทุกนายเน้นการจัดทําแผนการสอน ซึ่งมีการเน้นผู้เรียน
เป็นสําคัญ โดยให้ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
๒. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยองค์ประกอบ
ที่สําคัญของแผนการสอน จะต้องประกอบด้วย
(๑) หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกําหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ขั้นที่สอนและ
เวลาที่ใช้สอน
(๒) สาระสํ า คัญ คื อ มโนทั ศ น์ หลั ก หรื อ ความคิด รวบยอดของการจั ด การเรีย นรู้ ใ น
เรื่องนั้น ๆ ซึ่งกําหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กําลังจะสอน
(๓) มาตรฐานและตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะสําคัญของผู้เรียนที่กําหนดไว้ในหลักสูตร
โดยในแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและคาดว่า
จะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางและ
ส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา
(๔) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่ได้
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น
จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร
(๕) สาระการเรียนรู้ คือเนื้อ เรื่ อง หรือองค์ ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรีย น
ที่จะต้องเรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ

เอกสาร
หมายเลข 4
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(๖) กระบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ทจี่ ัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
(7) ให้ มี ก ารวัด ผลทุ ก ครั้ง เพื่ อจะได้ ท ราบว่าผู้เรี ย นมีค วามเข้ าใจเนื้อหาการเรี ย น
การสอนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจําร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจําทั้งหมด ต้องมีผล
การประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับ ปรุงและ
พัฒนา
จัดให้ผู้เรียนตอบแบบสอบถาม online เพื่อประเมินการสอนของอาจารย์ประจําทุกคน
ทุกหลักสูตร (ร้อยละ ๑๐๐) และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการจัดการเรียน
การสอนอาจารย์ ป ระจํ า เป็ น รายบุ ค คล พร้ อ มสรุ ป ประเด็ น ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ ให้
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นทราบและสั่งการต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
4.50

ระดับการประเมิน
ดี

เอกสาร
หมายเลข 5

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

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

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

: กระบวนการ + ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความสําคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมีระบบและกลไกการ
สรรหาอาจารย์พิเศษที่เหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
รายบุคคล เพื่อนําข้อมูลย้อนกลับมาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมมี ร ะบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์ พิ เ ศษ (๐.๓๔ คะแนน) มี ก ารประเมิ น
กระบวนการ (๐.๓๓ คะแนน) และปรับปรุงการดําเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน)
๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่าง ๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตรรายวิชาที่จัด
การเรียนการสอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
๔. อาจารย์ พิ เ ศษทุ ก คนมี แ ผนการสอนทุ ก วิ ช าทุ ก ครั้ ง ทุ ก หลั ก สู ต รที่ ใ ช้ ใ นการประเมิ น (๐.๕ คะแนน)
บันทึกหลังการสอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.๒๕ คะแนน)โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๒๕ คะแนน)
๕. ผลการประเมิ น การสอนของอาจารย์ พิเ ศษรายบุ ค คลร้ อยละ ๘๐ ของอาจารย์พิ เ ศษทั้ง หมด ต้ อ งมี
ผลการประเมินไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
(๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ
๑. ศฝร.ภ.8 มีระเบียบเรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ ดังนี้
(๑) คุณสมบัติของอาจารย์พิเศษ
(๒) กระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษ
(๓) กระบวนการพัฒนาอาจารย์พิเศษ
2. รายงานผลการประเมินกระบวนการสรรหาอาจารย์พิเศษ
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอาจารย์พิเศษ
4. ประกาศ ศฝร.ภ.8 เรื่องหลักเกณฑ์การสรรหาและพัฒนาอาจารย์พิเศษ
5. ประชุมเตรียมความพร้อมและสรรหาครูอาจารย์ทุกหลักสูตร

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑-5

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

เอกสาร
หมายเลข 6

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

เอกสาร
หมายเลข 7

อาจารย์พิเศษทุกคนมีแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
๑. มีการประชุมอาจารย์ทุกนาย เพื่อทําความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการสอน การจัดทําแผนการ
สอนซึ่งแผนการสอนเป็นสิ่งสําคัญในการที่จะนําสู่การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ โดยให้
อาจารย์ทุก นายเน้ น การจั ดทํ า แผนการสอน ซึ่งมีก ารเน้ นผู้ เ รีย นเป็นสํ าคั ญ และให้ตรงตาม
เจตนารมณ์ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยให้ผู้เรียนได้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
๒. กําหนดแนวทางการจัดทําแผนการสอนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยองค์ประกอบ
ที่สําคัญของแผนการสอน จะต้องประกอบด้วย
(๑) หัวเรื่อง คือ ส่วนที่ต้องกําหนด ชื่อของเรื่องหรือหน่วยการเรียนรู้ ขั้นที่สอนและ เวลา
ที่ใช้สอน
(๒) สาระสําคัญ คือ มโนทัศน์หลักหรือความคิดรวบยอดของการจัดการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ
ซึ่งกําหนดเป็นภาพกว้างให้เห็นการเชื่อมโยงข้อมูลของสิ่งที่กําลังจะสอน

เอกสาร
หมายเลข 8
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(๓) มาตรฐานและตั วชี้ วัด คือ คุ ณ ลั ก ษณะสํา คัญ ของผู้ เรี ย นที่ กํา หนดไว้ใ นหลั ก สู ต ร
โดยในแต่เกิดกับละแผนการจัดการเรียนรู้ จะหยิบยกมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาและ
คาดว่าจะเกิดกับผู้เรียน ซึ่งการที่ลักษณะของผู้เรียนเป็นไปตามมาตรฐานและตัวชี้วัดนี้ จะช่วยให้
ผู้เรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามที่กําหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลาง
และส่วนที่เพิ่มเติมให้หลักสูตรสถานศึกษา
(๔) จุดประสงค์การเรียนรู้ คือ เป้าหมายที่ต้องการให้เกิดกับตัวผู้เรียนหลังจากที่ได้
ดําเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ได้วางไว้แล้ว โดยในการกําหนดจุดประสงค์การเรียนรู้นั้น
จะต้องเกิดจากการวิเคราะห์มาตรฐานและตัวชี้วัดตามตารางวิเคราะห์หลักสูตร
(๕) สาระการเรียนรู้ คือเนื้อเรื่อง หรือองค์ความรู้ ทักษะ กระบวนการของผู้เรียนที่จะต้อง
เรียนรู้ในรายวิชานั้น ๆ
(๖) การบวนการการเรียนรู้ คือ การระบุกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ โดยแบ่งเป็น ขั้นนําเข้าสู่บทเรียน ขั้นสอน และขั้นสรุป
(7) ให้มีการวัดผลทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบว่าผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาการเรียนการสอน
หรือไม่มากน้อยเพียงใด
๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการประสานขอแผนการสอนและบันทึกหลังการสอน
ของอาจารย์ทุกคนเป็นประจําทุกครั้ง
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษ
เอกสาร
(๑) กําหนดแบบประเมินการจัดการเรียนการสอน สําหรับผู้เรียนประเมินการจัดการเรียน
หมายเลข 9-10
การสอนของอาจารย์พิเศษ ด้วยระบบ online ทุกคนทุกหลักสูตร (ร้อยละ ๑๐๐)
มาวิเคราะห์และสรุปผลการประเมิน
(2) รายงานผลการประเมินเสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อปรับปรุงวิธีการเรียน
การสอนและพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพและอย่างต่อเนื่อง
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
4.50

ระดับการประเมิน
ดี

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ข้อเสนอแนะ
กําชับอาจารย์พิเศษทุกคนจัดทําแผนการสอนและบันทึกหลังการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตร
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดําสุวรรณ
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช
ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8

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

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

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

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

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

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข 2

การเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกษาอบรม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการเชิญอาจารย์และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมพิจารณาได้เสนอ
เอกสาร
แนวทางการจัดการเรียนการสอนของทุกหลักสูตร
หมายเลข 3-4
1. การประชุมเตรียมความพร้อมและสรรหาครูอาจารย์
2. การจัดกิจกรรม สัมมนาครู-อาจารย์
การจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กําหนดไว้
เอกสาร
1. ศฝร.ภ.8 มีการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร และแผนการสอนประจําปี
หมายเลข ๕-6
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ทุกหลักสูตร
2. ตารางสอนทุกหลักสูตร
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตรและนําสู่การปรับ ปรุ ง
เอกสาร
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
ศฝร.ภ.8 ได้ทําการประเมินการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ละหลักสูตร และ หมายเลข 7-8
นําไปปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง
คณะกรรมการกํ า กั บ ติ ด ตามประเมิ น คุ ณ ภาพหลั ก สู ต รและนํ า ผลไปปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นา
หลักสูตร
เอกสาร
คณะกรรมการกํากับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร ได้มีการประชุมเพื่อกํากับ ติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและร่วมกันปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร โดยได้นําผลการติดตามการ หมายเลข 9- 10
ประเมินคุณภาพหลักสูตรมาร่วมกันพิจารณาเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า 4.51

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

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

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

ชนิดตัวบ่งชี้

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์ ผบ.ร้อย (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.อนุชิต ยี่โหว๊ะ
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ต.ธวัช ชมเทศ
อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ปรีดา ทองนิยม ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.จักรกฤษณ์ ถิ่นหนองไทร ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
: กระบวนการ

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

หมายเหตุ

เอกสาร
หมายเลข ๑-3

เอกสาร
หมายเลข 4

เอกสาร
หมายเลข 5

39

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
การสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและหรือเอกชนอื่น
ศฝร.ภ.8 มีข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการสํานักงานอัยการภาค 8 และมหาวิทยาลัย
ราชภัฎสุราษฎร์ธานี
การประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ศฝร.ภ.8 ได้มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรียนการสอน
พบว่า มีกระบวนการเรียนการสอนที่สร้างโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยยึดนักเรียนเป็น
ศูนย์กลาง รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจเนื้อหาและสอดแทรกทักษะเข้าไปในทุกรายวิชา มีจุดเด่น
และจุดด้อยของการจัดการเรียนการสอนนํามาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

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

เอกสาร
หมายเลข 6

เอกสาร
หมายเลข 7

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

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

: กระบวนการ+ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
การประเมิ นผู ้ เรียนมีจุดมุ่ งหมาย 3 ประการ คือ การประเมิน ผลผู้เรียนเพื่ อ ให้ข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนําไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินที่ทําให้ผู้เรียน
สามารถประเมินตนเองเป็น และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการ
เรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
1. กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจํานวนผู้เรียนทั้งหมด
3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบ
ปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. กํากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
กําหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม
มีการประชุมชี้แจงให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกหลักสูตรทราบ โดยใช้ประมวลการสอนรายวิชา
เรื่องหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน ตามที่หลักสูตรกําหนด

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิ ชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของจํานวน
นักเรียนทั้งหมด
หลักเกณฑ์วิธีการวัดและการประเมินผลการฝึกอบรม ให้วัดผลเป็นคะแนน
ผู้สําเร็จ
การฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 8๐ ในแต่ละภาค ผลการทดสอบปรากฏว่าผู้เรียน
ทุกคนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กําหนด
ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย
มีแผนการสอน คําสั่งการออกข้อสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการ
วัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายวิชา การออกข้อสอบและ
ประเมินผลความรู้ การพัฒนาการเรียนรู้การประเมินผลที่ทําให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเป็น
และมีการนําผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียน รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ที่แสดงผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และคําสั่งคุมสอบภาควิชาการ
ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
มีการควบคุมประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข ๓

เอกสาร
หมายเลข 4

กํากับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
1. คณะกรรมการประเมินผู้เรียน ได้มีการพิจารณาวิเคราะห์ข้อสอบ ตามหลักเกณฑ์วิธีการวัด
เอกสาร
และประเมินผลการฝึกอบรม
หมายเลข 5-6
๒. รายงานผลการพิ จ ารณาพั ฒ นาเครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวั ด ผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ข อง นสต.
เสนอ ผบก.ศฝร.ภ.8 พิจารณามีความเห็นชอบและสั่งการให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ
ต่อไป

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
4.00

ระดับการประเมิน
ดี

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
การกําหนดระเบียบหลักเกณฑ์ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐาน
เดียวกัน
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๐ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษาฯ
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดําสุวรรณ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.คุณิน ชุ่มจํารัส
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ธงชัย ทองใหญ่ สว.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์ สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.อานนท์ อุดมประชารักษ์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ลักษณะ เภรีมาศ ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.ชัยวิวัฒน์ แป้นไทย ผบ.มว.1(สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง ณัฏฐ์นารี รักษ์จาํ รูญ รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.ต.บุญรอง ยอดสวัสดิ์
รอง สว.บศ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ไพรวัลย์ ทิพย์พิมล
ผบ.หมู่ บศ.ศฝร.ภ.8
ส.ต.อ.สิทธินนท์ สรลักษณ์ลขิ ิต ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สําหรับพัฒนาผู้เรียนต้องมีความพร้อม ทั้งความพร้อมทางกายภาพ เช่น ห้องเรียน
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้ เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่ งอํ านวยความสะดวกหรือ
ทรั พ ยากรที่ เ อื้ อ ต่ อ การเรี ย นรู ้ เช่ น อุ ป กรณ์ ก ารเรี ย นการสอน ห้ อ งสมุ ด หนั ง สื อ ตํ า รา สิ่ ง พิ ม พ์ วารสาร
ฐานข้อมูล เพื่อการสื บค้น แหล่งเรียนรู ้ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้ องมีปริมาณเพี ยงพอ และ
มี คุณภาพพร้อ มใช้ งาน ทั น สมัย โดยพิ จารณาการดํ าเนินการปรั บปรุง พั ฒนาจากผลการประเมิน ความพึ งพอใจ
ของผู้เรียนและผู้สอน
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตร
ทั้งจากภายในหรือภายนอก
๒. มี ความพร้อมสํ าหรั บสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
๓. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์
กับผู้เรียน
๔. มีสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เช่ น ห้ อ งสมุ ด แหล่ง เรี ย นรู้ ฐานข้ อมู ล ทรั พ ยากร วารสารวิ ช าการทั้ ง ไทย
และต่ า งประเทศ โปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป บางรายการที่ จํ า เป็ น ต่ อ หลั ก สู ต ร รวมทั้ ง นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ เป็ น ต้ น
(๐.๕ คะแนน) และนําสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕ คะแนน)
๕. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า
๓.๕๑ (๐.๕ คะแนน) และนําผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับ
หลักสูตรทั้งจากภายในหรือภายนอก
ศฝร.ภ.8 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน สนามกีฬานันทนาการ ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด (หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์) สถานี
การฝึกต่าง ๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก
ความพร้ อ มสํ า หรั บ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู ้ ท างกายภาพ ห้ อ งเรี ย น ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ศฝร.ภ.8 มีความพร้อมสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
CQB ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องสมุด เครือข่ายอินเตอร์เน็ต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกต่าง ๆ และ
สถานที่มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้
ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรม
เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
ศิษย์เก่าได้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับ ศฝร.ภ.8 เพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ศฝร.ภ.8 มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่ ห้องเรียน สนามกีฬานันทนาการ ห้องปฏิบัติการ
ต่าง ๆ ห้องคอมพิวเตอร์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ต ห้องสมุด (หนังสือ วารสาร คอมพิวเตอร์) สถานี
การฝึกต่าง ๆ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึก

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข 2

เอกสาร
หมายเลข 3
เอกสาร
หมายเลข 4

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนํา
ผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
เอกสาร
๑. ดําเนินการประเมินความพึงพอใจของครู อาจารย์และผู้เข้ารับการอบรมต่อสิ่งสนับสนุน
หมายเลข 5-6
การเรียนรู้ทุกหลักสูตร
๒. รายงานผลการจั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ แ ละผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจต่ อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พร้อมข้อเสนอแนะเสนอ ผบก.ศฝร.ภ.8 ทราบและพิจารณาสั่งการนําไป
พัฒนาปรับปรุงต่อไป
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

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

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

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

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข 2

จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
๑. อาจารย์ ในสังกัด ศฝร.ภ.8 มีจํานวน 23 ท่าน โดยอาจารย์มีผลงานวิจัย จํานวน 3 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของอาจารย์ทั้งหมด
เอกสาร
1.1 งานวิจัยเรื่อง แรงจูงใจในการเข้าศึกษาในศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค 8 ผลงานของ
หมายเลข 3-6
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก อาจารย์ (สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
1.2 งานวิ จัยเรื่ อ ง มาตรการในการบังคั บ ใช้พระราชบัญ ญั ติจ ราจรทางบก (ฉบั บที่ 12)
พ.ศ.2562 ศึกษากรณีใบอนุญาตขับขี่ ผลงานของ พ.ต.อ.วุฒิไชย ทองเสภี อาจารย์ (สบ 4)
กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
1.3 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนากระบวนการทุนทางสังคมของชุมชนทับสีทอง ตําบลบ้านเสด็จ
อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผลงานของ พ.ต.ท.หญิง จิรสุดา ปลายยอด อาจารย์ (สบ 2)
กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8
๒. ครู หรือครูฝึก มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ จํานวน ๑ ชิ้น คือ อุปกรณ์ช่วยควบคุมผู้กระทําความผิด
หรือผู้มีอาการคลุ้มคลั่ง
จํานวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นําไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน
สังคม
เอกสาร
๑. มีการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ ให้กับ โรงเรียนประภัสสรรังสิต, สถานีตํารวจภูธร
หมายเลข ๗-9
เมืองสุราษฏร์ธานี, ชุมชนทับสีทอง ตําบลบ้านเสด็จ อําเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. มี ก ารนํ า งานวิ จั ยและสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไปใช้ ป ระโยชน์ ท างวิช าการในการสอนผู้เ ข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ส่วนนวัตกรรมนําไปใช้ประโยชน์กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและตํารวจ
การติ ด ตามประเมิ น การใช้ ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
และนําผลการประเมิน ไปปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป
ศฝร.ภ.8 ได้ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

เอกสาร
หมายเลข 10
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
4.50

ระดับการประเมิน
ดี

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

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

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

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

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

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ฉบับสมบูรณ์
กลุ่มงานอาจารย์ฯ ได้จัดทําผลงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เรื่อง การบังคับใช้
กฎหมายกับหลักสิทธิมนุษยชนของข้าราชการตํารวจ สถานีตํารวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี

เอกสาร
หมายเลข ๑
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ผลการดําเนินงาน
การประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ๓ คน
การนําเสนอรายงานการวิจัยให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คนรับรอง

การใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่นํางานวิจัยไปใช้ประโยชน์
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์จาก สภ.เมืองสุราษฎร์ธานี

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.00

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับหน่วยงานได้นําไปใช้ประโยชน์

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง
เอกสาร
หมายเลข 2

เอกสาร
หมายเลข 3

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๓ การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดําสุวรรณ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์ ผบ.ร้อย (สบ 1) ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 ร.ต.อ.ปรีดา ทองนิยม ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเกลื่อน ผบ.มว.(สบ 1) ศฝร.ภ.8
ด.ต.หญิง พิมพิดา ไชยเชียงของ ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
การบริก ารวิ ชาการเป็น ภารกิ จ อีก อย่า งหนึ่งของหน่ ว ยศึกษาอบรม จึ ง ควรคํ านึงถึ งกระบวนการในการ
ให้บริการวิชาการแก่ สังคม โดยศึ กษาความต้องการของกลุ่ม เป้าหมายนํ ามาจัดทําแผนบริการวิ ชาการประจํ าปี
ทั้งการบริการวิชาการที่ทําให้เกิดรายได้และการบริการวิชาการที่หน่วยศึกษาอบรม จัดทําเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน
โดยมีการประเมินความสําเร็จของการบริการวิชาการ และนํามาจัดทําเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน
ให้มี ประสบการณ์จ ากสภาพจริงและนํามาใช้ประโยชน์ จนเกิดผลลัพธ์ ที่ส ร้ างความพึงพอใจต่ อชุมชนและสังคม
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
2. จัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม (๐.๕ คะแนน)
และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการ หรือวิชาชีพที่กําหนด โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่
ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
4. ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน)
6. นํ า ผลการดํ า เนิ น การบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณา (๐.๕ คะแนน)
พร้อมให้ข้อเสนอแนะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินการ
ผลการดําเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

หน่วยศึกษาอบรมกําหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยการนําศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
ศฝร.ภ.8 ได้ ป ระชุ ม เพื่ อ กํ า หนดชุ ม ชนเป้ า หมายและตอบสนองความต้ อ งการพั ฒ นา
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม โดยมีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการบริการวิชาการแก่
ชุมชน เพื่อศึกษาความต้องการของหน่วยงานภาครัฐ เอกชนรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อนํามา
จัดทําแผนบริการวิชาการประจําปี

เอกสาร
หมายเลข ๑

การจัดทําแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดยผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม
และดําเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่กําหนด โดยมีการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จที่ชัดเจน
- จัดทําโครงการบริการทางวิชาการ

เอกสาร
หมายเลข 2

การตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นําไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย ๑ ชุมชน
คณะทํางานฯ มีการกํากับติดตามการดําเนินงานโครงการ มีการประเมินผลการดําเนินการ
โดยการแจกแบบสอบถาม

เอกสาร
หมายเลข 3

ชุมชนสามารถดําเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง
ภายหลังจากการดําเนินโครงการเสร็จสิ้น ได้มีการติดตามผลพบว่า บุคลากรของสรรพาสามิต
สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสาร
หมายเลข 4

สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย
ศฝร.ภ.8 สามารถประสานกับสรรพสามิตเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้
และกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้มอบประกาศให้กับ
คณะครูฝึกของ ศฝร.ภ.8 ตามโครงการฝึกอบรมยุทธวิธีเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

เอกสาร
หมายเลข 5
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
นําผลการดําเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
พร้อมให้ข้อเสนอแนะนําไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
สรุปผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาหาแนวทาง
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข 6

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

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

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

การจัดทําแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม และกําหนดตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ
เอกสาร
ศฝร.ภ.8 ได้จัดทําแผนและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและ หมายเลข ๑-2
โครงการ
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
การกํากับติดตามให้มีการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
ศฝร.ภ.8 มีการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
โดยให้ข้าราชการตํารวจมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ
การประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
มีการประเมินความสําเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม

เอกสาร
หมายเลข 3

เอกสาร
หมายเลข 4
เอกสาร
หมายเลข 5

นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป
นําผลการประเมินความสําเร็จมาจัดทําแผนปรับปรุงพัฒนาในปีต่อไป
เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน
มีการเผยแพร่โครงการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมทางเว็บไซด์ของ
ศฝร.ภ.8
นําผลการดําเนินแผนงานและโครงการด้านทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา พร้อมนําข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
มี ก ารรายงานผลการดํ า เนิน งานพร้อ มประเมิ น ผลความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
โครงการฯ เสนอผู้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อพิจารณา พร้อมนําข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
พัฒนา

เอกสาร
หมายเลข 6
เอกสาร
หมายเลข 7

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8 ได้เข้าร่วมกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งภายในและภายนอก
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๕ การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ไปสู่การปฏิบตั ิ
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.คุณิน ชุ่มจํารัส ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.วินัย ชูฟอง
รอง สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 ด.ต.หญิง กัลยา รักษาชล ผบ.หมู่ (รักษาการณ์)
ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาไปเป็นแนวทางในการดําเนินงานของหน่วย โดยมีการกําหนดกิจกรรม
งบประมาณ ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานและ โครงการที่ได้กําหนดไว้และสามารถนําผลการประเมินไปใช้
ในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงานของหน่วยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการคุณภาพ (PDCA)
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 - 2579)
ตัวชี้วัดความสําเร็จตามยุทธศาสตร์นําไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกําหนดกิจกรรม
และงบประมาณอย่างชัดเจน
๒. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสําคัญ
๓. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการ
ดําเนินงานดีขึ้น
๔. กํ ากั บติ ดตามผลลั พธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปี ใ ห้ บรรลุเป้ าหมายตามเกณฑ์ที่
สํานักงานตํ ารวจแห่งชาติ กําหนด (ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์
การศึกษาทั้งหมด)
๕. รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุท ธศาสตร์ การศึกษาของสํ านักงานตํารวจ
แห่งชาติ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ตัวชี้วัด
ความสําเร็จตามยุทธศาสตร์นําไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจําปีอย่างเป็นรูปธรรม
แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสาร
หมายเลข ๑

การจัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน
เป็นสําคัญ
ศฝร.ภ.8 มี แ ผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรงบประมาณ ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสาร
หมายเลข 2

กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กําหนด มีการประเมินและปรับปรุง
เพื่อให้ผลการดําเนินงานดีขึ้น
แบบกํากับ ติดตามผลการปฏิบัติราชการตามแผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา
ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสาร
หมายเลข 3

กํากับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กําหนดในแผนปฏิบัติงานประจําปีให้บรรลุเป้าหมายตาม
เกณฑ์ที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
ผลการกํ า กั บ ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ยุทธศาสตร์การศึกษา ศฝร.ภ.8 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสาร
หมายเลข 4

รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ
รายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของ ตร.
(รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน)

เอกสาร
หมายเลข 5

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๖ การบริหารความเสี่ยง
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายอํานวยการ ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.อ.คุณิน ชุ่มจํารัส ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.จิรัชฌานนท์ สุรกุล
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.หญิง กมลวรรณ ศิริพันธ์ รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8 พ.ต.ท.หญิง ขวัญสุดา นุรักษ์ภักดี สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.เลิศชาย เครือรัตน์
สว.ฝอ.ศฝร.ภ.8
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และ
สังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ประเด็นการพิจารณา
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม
2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ยงภายนอกโดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย 3 ด้าน และระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลําดับความเสี่ยง
3. นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) โดยกําหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
4. กํ า กั บ ติ ด ตาม การดํ า เนิ น งานในการบริ ห ารความเสี่ ย ง โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ให้ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
5. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลง จากเดิม และ
นําผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุง
ความเสี่ยงในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
1. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วย
มี คํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ย ประกอบด้ วย ผบก.ศฝร.ภ.8
เป็ น ประธาน รอง ผบก.ศฝร.ภ. 8 ที่ รั บ ผิ ด ชอบงานฝ่ า ยอํ า นวยการเป็ น รองประธาน
ผกก.ในสังกัด และ อจ.(สบ 4) กลุ่มงานอาจารย์ฯ และเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบเป็ นกรรมการ
สว.ฝ่ายอํานวยการ (งานการเงิน) เป็นเลขานุการ มีหน้าที่วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงและปัจจัย
เสี่ยงที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ที่จะส่งผลกระทบในการบริหารงานของ ศฝร.ภ.8 ตลอดจนจัดลําดับ
ความสําคัญของปัจจัยเสี่ยง จัดลําดับแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง รายงานผล
การดําเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาและ ผบก.ศฝร.ภ.8 รับทราบ และดําเนินการอื่นใด
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
2. การวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยง
คณะกรรมการ ฯ ได้มีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงพร้อมจัดลําดับความเสี่ยง

เอกสาร
หมายเลข ๑

เอกสาร
หมายเลข ๒

3. นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกําหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง
คณะกรรมการฯ ได้นําผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงมาจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยกําหนด
กิจกรรมหรือมาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง

เอกสาร
หมายเลข ๓-4

4. กํากับติดตามการดําเนินงานในการบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ให้ช้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
คณะกรรมการฯ มีการประชุม เพื่ อกํากั บติดตามการดําเนินการในการบริหารความเสี่ ย ง
ของหน่วย พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

เอกสาร
หมายเลข 5

5. สรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง
รายงานสรุปผลการดําเนินการบริหารความเสี่ยง เสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรม เพื่อพิจารณา
และนําข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป

เอกสาร
หมายเลข ๖

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๗ การจัดการความรู้
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.วีระวุฒิ ดําสุวรรณ ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.มารุต คําเล็ก
อจ.(สบ 4) ศฝร.ภ.8
พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ทั่วจบ
รอง ผกก.ปค.ศฝร.ภ.8

ผู้จดั เก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน
พ.ต.ท.ธีระชัย วุฒิจันทร์ ผบ.ร้อย (สบ 2) ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง กุลจิรา ชนะกุล อจ.(สบ 2) ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.เด่นชัย แก้วเกิดเกลื่อน ผบ.มว.1(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.8
ร.ต.อ.หญิง รชตวรรณ สุขอุ่น ผบ.มว.1(สบ 1)ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ประเทือง เต็งเฉี้ยง
ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8
ด.ต.ศราวุธ สนิทธิเวทย์
ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.8
ด.ต.จักรกฤษณ์ ถิ่นหนองไทร ผบ.หมู่ ปค.ศฝร.ภ.8

ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
ระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา เพื่อประโยชน์ในการนําไปใช้และการเรียนรู้ภายใน
องค์ กร อั นนํ า ไปสู ่ก ารจัด การสารสนเทศที่ มีป ระสิท ธิ ภาพมากขึ้น ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่จํ าเป็นสํ าหรั บ หน่ วยศึ ก ษาอบรม
โดยส่ว นมากจะมี ก ารจั ดสรรทรั พ ยากรสํ า หรับ การจั ด การองค์ค วามรู้ ซึ่ ง มั ก จะเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย ๑ เรื่องต่อปี
๒. มี ก ารวางแผนจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ อ ย่ า งเป็ น ระบบ ตามขั้ น ตอนการจั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ข องสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( ก.พ.ร. )
๓. มี กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และนํามาจัดเป็น
หมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน)
๔. นําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และนําไปสู่การปรับปรุง และ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)
๕. นําองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อง (๐.๕ คะแนน)
และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นทีเ่ กีย่ วกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย
๑ เรื่องต่อปี
เพื่อให้การปฏิบัติราชการของ ศฝร.ภ.8 เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมีวิธีการบริหารที่ดี
จึงได้นําการจัดการความรู้ โดยมีการจัดวางระบบการจัดการความรู้และแผนการดําเนินงาน ไว้
ดังต่อไปนี้
๑. มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มีหน้าที่รับผิดชอบในการกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานและวางแผนการจัดการความรู้ พิจารณาทบทวน วิเคราะห์และรวบรวมองค์ความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจของ ศฝร.ภ.8 คัดเลือกองค์ความรู้มาดําเนินกิจกรรมตามแผนที่กําหนดไว้
แล้วสรุปรายงานผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา
2. คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ร่วมพิจารณาคัดเลือกองค์ความรู้ การปฐมพยาบาล
มาดําเนินการรวบรวมองค์ความรู้
มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คณะทํางานจัดการความรู้ ได้นําแนวทางการจัดเก็บองค์ความรู้ของ ก.พ.ร. มาใช้วางแผน
ในการจัดเก็บองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาล จํานวน ๗ ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ ๑ การบ่งชี้ความรู้ โดยสํารวจความรู้ที่บุคลากรว่ามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ใน
รูปแบบใด และอยู่ที่ใคร
ขั้นตอนที่ ๒ การสร้างและแสวงหาความรู้ เมื่อสํารวจแล้วเห็นว่าความรู้ที่มีอยู่ไม่เพียงพอ
ก็ต้องไปแสวงหามาเพิ่มเติม
ขั้ น ตอนที่ ๓ การจั ด การความรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ เมื่ อ ได้ ค วามรู้ ม าเพี ย งพอแล้ ว ก็ นํ า มา
จัดหมวดหมู่ให้ชัดเจน และจัดเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง เอกสาร หนังสือ เทป วีซีดี เป็นต้น
ขั้นตอนที่ ๔ การประมวลและกลั่นกรองความรู้ ต้องนํ าความรู้ ที่จัดเก็บเป็นหมวดหมู่
ไว้แล้วมาทบทวน กลั่นกรอง ให้มีความทันสมัย
ขั้นตอนที่ ๕ การเข้าถึงความรู้ ต้องมีการจัดช่องทางเผยแพร่ความรู้ทางช่องทางต่าง ๆ
ที่หลากหลาย เพื่อให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ได้สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เอกสาร
หมายเลข ๑
เอกสาร
หมายเลข ๒

เอกสาร
หมายเลข 3
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ ๖ การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ จัดกิจกรรมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เช่น การสอน และระบบพี่เลี้ยง
ขั้นตอนที่ ๗ การเรียนรู้ ควรทําให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น นําความรู้ไปใช้
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณะกรรมการจัดการความรู้และนํามาจัดเป็นหมวดหมู่
๑. คณะทํางานการจัดการความรู้ รวบรวมเอกสาร ตํารา เพื่อนํามาเป็นแนวทางในการกําหนด
ประเด็นเรื่องในการปฐมพยาบาล การจัดกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเชิญข้าราชการ
ตํารวจฝ่ า ยปกครองและการฝึ ก แลกเปลี่ ย นเรีย นรู้เ กี่ย วกั บ การปฐมพยาบาลที่ เ หมาะสมกั บ
สถานการณ์ปัจจุบันและองค์ความรู้ใหม่ๆ
2. จัดทํารูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสารเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
ของนักเรียนตํารวจหลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งนําองค์ความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ
และเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้เรียนรู้ด้วยตนเองและนําไปใช้ประโยชน์

เอกสาร
หมายเลข 4

การนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งานและนําไปสู่การปรับปรุง
และพัฒนา
เอกสาร
ศฝร.ภ.8 ได้นําองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 และได้ทําการประเมินการใช้องค์ความรู้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ หมายเลข 5-7
ปรับปรุงพัฒนาต่อไป
นํ า องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ ากการจั ด เก็ บ มาจั ด ทํ า เป็ น เอกสารในรู ป แบบต่ า งๆ และ
เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนําไปใช้ประโยชน์
เอกสาร
จัดทํารูปเล่มคู่มือวิชาการปฐมพยาบาลเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนหลักสูตร
หมายเลข 8-9
ต่าง ๆ ของ ศฝร.ภ.8 และเผยแพร่ทางเว็บไซด์
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชีท้ ี่ ๑๘ การพัฒนาบุคลากร
ผู้รบั ผิดชอบหลัก : ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.8
ผู้กาํ กับดูแลตัวชี้วัด
พ.ต.อ.ชลิต โชคอมรพานิช ผกก.บศ.ศฝร.ภ.8
พ.ต.อ.สรกฤช พันธ์ศรี
ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8

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

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

ผลการดําเนินงาน

การสํารวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และนําข้อมูล
จากการสํารวจไปวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าทีแ่ ละตําแหน่งงาน มาสรุปผลขัน้ ต้น
ศฝร.ภ.8 ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้มคี วามรู้ ทักษะ สมรรถนะ
เอกสาร
ในการปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดําเนินงานของหน่วย โดยใช้แบบประเมินออนไลน์สํารวจความ
หมายเลข ๑-4
ต้องการพัฒนาบุคลากรด้านต่าง ๆ ผลการสํารวจปรากฏว่า บุคลากรของหน่วยต้องการพัฒนาใน
เรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับแก่ข้าราชการตํารวจของ ศฝร.ภ.8 มากที่สุดและ
คณะกรรมการฯ ได้นําความต้องการด้านอื่นๆ มาวิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตําแหน่งงาน
นําผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทําเป็นแผนพัฒนาบุคลากร
เอกสาร
รายบุคคล (Individual Development Plan : ID Plan)
หมายเลข 5
ศฝร.ภ.8 มีการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับ การพัฒนาเชิงวิชาการ หรือวิชาชีพ นอกเหนื อ
จากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๙๐
ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
เอกสาร
ศฝร.ภ.8 มีบุคลากรได้รับการพัฒนาโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ได้รับแก่
หมายเลข 6
ข้าราชการตํารวจของ ศฝร.ภ.8 คิดเป็นร้อยละ 94.6 ของบุคลากรทั้งหมด และข้าราชการ
ตํารวจได้เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านอื่นๆ
บุค ลากรของหน่ วยศึ กษาอบรมได้รับ การพัฒ นาด้านการประกันคุณ ภาพการศึก ษา
ไม่น้อยกว่า 6 ชม. ต่อคนต่อปี ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมด
ศฝร.ภ.8 มีบุคลากรได้รับการพัฒนาโครงการประชุมสัมมนาโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษา คิดเป็นร้อยละ 95.6 ของบุคลากรทั้งหมด
กํากับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินการ และพิจารณานําข้อเสนอแนะ
ที่เกิดจากการปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดําเนินงานดียิ่งขึ้น
ศฝร.ภ.8 ได้รวบรวมผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรของหน่วย และทําแบบ
ประเมินออนไลน์ประเมินผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร พร้อมรายงานผลการประเมิน
พร้อมนําข้อเสนอแนะจากการประเมินมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อพัฒนาในปีต่อไป และแจ้ง
ทุกฝ่ายให้ดําเนินการตามข้อเสนอแนะที่เกิดจากการปฏิบัติงานนําไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

เอกสาร
หมายเลข 7

เอกสาร
หมายเลข 8

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

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

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผูบ้ ริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม
ผู้บริหารสูงสุดหน่วยศึกษาอบรม มีการประชุมชี้แจงและแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วย
ศึกษาอบรม “สานต่อแนวทางการบริหารราชการของ ตร. และ ภ.8”

เอกสาร
หมายเลข ๑

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

เอกสาร
หมายเลข ๒
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หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน
บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทํางานและ
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ) ไม่น้อยกว่า ๔.๔๕ ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม ๗)
มีหนังสือแจ้งให้ข้าราชการตํารวจทําแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร แล้วทํา
การประเมินตามแบบประเมินของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

เอกสาร
หมายเลข ๓

นําผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็นและเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ
ได้ มี ก ารดํ า เนิ น การรายงานผลการประเมิ น และข้ อ เสนอแนะ รายงาน ผบก.ศฝร.ภ.8
พิจารณาสั่งการ

เอกสาร
หมายเลข ๔

นําข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษา
อบรม
ผบก.ศฝร.ภ.8 ได้มี การประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายภายในหน่ วยศึ กษาอบรม เพื่ อ
พิจารณาแนวทางการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตามที่มีการประเมินและมีข้อเสนอแล้ว
กําหนดแนวทางดําเนินการในแต่ละกรณีที่เกิดขึ้นต่อไป

เอกสาร
หมายเลข ๕

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
5

ระดับการประเมิน
ดีมาก

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
หน่วยศึกษาอบรมมีการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

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

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

การจั ดระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
เอกสาร
1. จัดทํานโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.ภ.8 ให้สอดคล้องกับนโยบายประกัน
หมายเลข
คุณภาพการศึกษา ตร.
1-8
2. ศฝร.ภ.8 มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง านประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วิ ธี ก ารดํ า เนิ น งานเพื่ อ
ตอบสนองตัวบ่งชี้ (แสดงเป็น Work Flow)
3. คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
4. คําสั่งมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้
5. คู่มือแนวทางการปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา
6. แจ้งผู้เกี่ยวข้องนําผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
7. รายงานการประชุมทบทวน
การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกํากับติดตามการดําเนินการด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจําปี
เอกสาร
ศฝร.ภ.8 จัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามข้อเสนอแนะจาก บช.ศ. เพื่อกํากับติดตาม
หมายเลข 9
การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ และออกแบบการปฏิบตั ิงานเพื่อให้บรรลุ
เอกสาร
ตามเป้าหมายนั้น และนําผลลัพธ์ในสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึน้ กว่าเดิม
หมายเลข 10ศฝร.ภ.8 มีแผนการดําเนินการพัฒนาจากข้อเสนอแนะ โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการ
12
ในกิจกรรมต่าง ๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุตามเป้าหมายและนําผลลัพธ์ไปสู่การ
ประเมินและพัฒนา
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์
เอกสาร
มาตรฐานทีส่ ํานักงานตํารวจแห่งชาติกําหนด
หมายเลข 131. คําสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน
14
2. รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
การจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด และ บช.ศ.ภายในระยะเวลาที่กําหนด
เอกสาร
๑. ศฝร.ภ.8 ได้จัดทํารายงานการประเมินตนเอง ( SAR ) ที่ระบุผลการดําเนินงานในแต่ละตัว
หมายเลข 15บ่งชี้ให้ชัดเจนเสนอต่อ ผบก.ศฝร.ภ.8 และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กําหนด
16
๒. นํารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ลงเว็บไซด์ของหน่วย เพื่อเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบ
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ผลการดําเนินงาน
หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ผลการดําเนินงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ.รอบปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีขึ้นไปและนํา
ผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา
เอกสาร
1. ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ศฝร.ภ.8 โดย บช.ศ. (รอบปีที่ผ่านมา)
หมายเลข 17ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3
18
2. นําผลการประเมินตามข้อเสนอแนะจาก บช.ศ. ไปจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
มากกว่า ๔.๕๑

ผลการประเมินตนเอง
๕

ระดับการประเมิน
ดีมาก

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. หน่วยมีนโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน
2. มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
การบริหารการศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
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ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ของ ศฝร.ภ.8 มีรายละเอียด ดังนี้
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในรายตัวบ่งชี้ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
หน่วยศึกษาอบรม : ศฝร.ภ.8
ตัวบ่งชี้สาํ หรับการตรวจเอกสาร

น้ําหนัก

คะแนนที่ได้

50

4.70

5
5

5.00
4.00

5

5.00

5
5

4.50
4.50

5
5
5
5

5.00
5.00
5.00
4.00

5

5.00

องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์

10

4.75

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

5
5

4.50
5.00

องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
ด้านผู้เรียน
๑. การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงาน
ของผู้สําเร็จการศึกษาอบรม
ด้านครู อาจารย์ ครูฝกึ
4. อาจารย์ประจํา
๕. อาจารย์พิเศษ
ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๖. การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
๗. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรทีส่ ว่ นกลางกําหนด
๘. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
๙. การประเมินผู้เรียน
ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
๑๐. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สําหรับพัฒนาผู้เรียน
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ตัวบ่งชี้สาํ หรับการตรวจเอกสาร
องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทํานุบาํ รุงศิลปะและวัฒนธรรม
ด้านการบริการวิชาการ
๑๓. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ด้านการบริการวิชาการ
๑๔. ระบบและกลไกการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม
15. การนําแผนยุทธศาสตร์การศึกษาสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560 –
2579) ไปสู่การปฏิบัติ
๑๖. การบริหารความเสี่ยง
๑๗. การจัดการความรู้
๑๘. การพัฒนาบุคลากร
๑๙. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
๒๐. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ค่าเฉลี่ยในภาพรวม ๔ องค์ประกอบ

น้ําหนัก

คะแนนที่ได้

10

5.00

5

5.00

5

5

30

5.00

5

5.00

5
5
5
5
5

5
5
5
5
5

100

4.83

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น ศฝร.ภ.8 ได้ผลคะแนน ดังนี้
๑. ผลคะแนนประเมินของแต่ละองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ ๑
คะแนนเฉลี่ย ๔.70 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๒
คะแนนเฉลี่ย ๔.75 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๓
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ ๔
คะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก
๒. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.83 อยู่ในระดับดีมาก
ศฝร.ภ.8 จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและการปรับปรุง
คุณภาพ ตลอดจนได้จัดทําแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังนี้
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แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผูศ้ ึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ด้านครู อาจารย์ ครูฝกึ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 4-5)
ข้อเสนอแนะจาก
จุดทีค่ วร
การประเมินตนเอง พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
กํากับอาจารย์ประจํา อาจารย์ประจํา
และอาจารย์พิเศษ และอาจารย์
จัดทําแผนการสอน พิเศษ มีแผนการ
และบันทึกหลังการ สอนและบันทึก
สอนทุกวิชาทุกครั้ง หลังการสอนไม่
ทุกหลักสูตรทีใ่ ช้ใน ครบทุกวิชาทุก
ครั้งทุกหลักสูตร
การประเมิน
ที่ใช้ในการ
ประเมิน

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนการปรับปรุง
กําชับอาจารย์
ประจําและอาจารย์
พิเศษจัดทํา
แผนการสอนและ
บันทึกหลังการสอน
ให้ครบทุกวิชาทุก
ครั้งทุกหลักสูตรที่
ใช้ในการประเมิน

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

มีแผนการสอน
และบันทึกหลัง
การสอนครบทุก
วิชาทุกครั้งทุก
หลักสูตรที่ใช้ใน
การประเมิน

ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565

ผู้รบั ผิดชอบ
อจ.

ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ (ตัวบ่งชีท้ ี่ 11-12)
ข้อเสนอแนะจาก
จุดทีค่ วร
การประเมินตนเอง พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
หน่วยงานต้นสังกัด ขาดงบประมาณ
ควรสนับสนุนการ สนับสนุนในการ
จัดทํางานวิจัย
จัดทํางานวิจัย
นวัตกรรม
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
สิ่งประดิษฐ์ และ
การพัฒนาสื่อการ และการพัฒนา
สื่อการเรียน
เรียนการสอนให้
การสอน
มากขึ้น

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนการปรับปรุง
หน่วยงานต้นสังกัด
ดําเนินการ
ประสาน บช.หรือ
หน่วยงานภายนอก
เพื่อสนับสนุนการ
จัดทํางานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ และ
การพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

มีงบประมาณใน
การจัดทํา
งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
และการพัฒนา
สื่อการเรียน
การสอน

ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565

ผู้รบั ผิดชอบ
อจ.
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ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม (ตัวบ่งชีท้ ี่ 18)
ข้อเสนอแนะจาก
จุดทีค่ วร
การประเมินตนเอง พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
หน่วยควรส่งเสริม จากการสํารวจ
ความต้องการ
สนับสนุนให้
ในการพัฒนา
บุคลากรเข้าร่วม
บุคลากรฯ มี
อบรมสัมมนากับ
ความต้องการ
หน่วยงานภายใน
พัฒนาที่
และภายนอก
หลากหลาย ซึง่
หน่วยไม่
สามารถจัด
อบรมสัมมนาได้
ในทุกโครงการ

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนการปรับปรุง
ส่งเสริมสนับสนุน
ให้บุคลากรเข้าร่วม
อบรมสัมมนากับ
หน่วยงานภายนอก
ให้ตรงกับความ
ต้องการและภาระ
งานในความ
รับผิดชอบของ
บุคลากร

ตัวชี้วดั
ความสําเร็จ

ระยะเวลา
ดําเนินการ

บุคลากรได้รับ
การพัฒนาตรง
ตามความต้อง
ต้องการและ
ภาระงานใน
ความรับผิดชอบ

ประจําปี
งบประมาณ
พ.ศ.2565

ผู้รบั ผิดชอบ
ฝอ.

ภาคผนวก
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ผนวก ก
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม
(Common Data set)
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การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม (Common data set)
ศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
1. จํานวนผูบ้ ริหาร
1.1 ผบก.
1.2 รอง ผบก.
1.3 ผกก.
1.4 รอง ผกก.
2. จํานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด
2.1 บุคลากรที่ดํารงตําแหน่ง
ครู/อาจารย์
2.2 บุคลากรที่ทําหน้าทีค่ รูฝึก
3. คุณวุฒทิ างการศึกษาของครู/
อาจารย์ และครูฝึก
3.1 ระดับต่ํากว่าปริญญาตรี
3.2 ระดับปริญญาตรี
3.3 ระดับปริญญาโท
3.4 ระดับปริญญาเอก
3.5 อื่น ๆ
4. จํานวนอาจารย์พเิ ศษ
4.1 ภายใน
4.2 ภายนอก
5. จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
6. จํานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
6.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลือ่ น
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
6.2 หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตํารวจ (นสต.) รุ่น 11

หน่วยนับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

หมายเหตุ/
ใช้กบั ตัวบ่งชี้

คน
คน
คน
คน

1
2
3
3

1
2
3
3

1
2
3
3

ตัวบ่งชี้ 19
ตัวบ่งชี้ 19
ตัวบ่งชี้ 19
ตัวบ่งชี้ 19

คน

23

23

22

ตัวบ่งชี้ 4

คน

26

30

30

ตัวบ่งชี้ 4

คน
คน
คน
คน
คน

11
14
24
-

8
17
27
1
-

8
17
27
1
-

ตัวบ่งชี้ 4
ตัวบ่งชี้ 4
ตัวบ่งชี้ 4
ตัวบ่งชี้ 4
ตัวบ่งชี้ 4

คน
คน
คน

3
27
139

4
45
144

6
48
142

ตัวบ่งชี้ 5
ตัวบ่งชี้ 5
ตัวบ่งชี้ 5

คน

361

516

540

ทุกตัวบ่งชี้

คน

200

-

-

ทุกตัวบ่งชี้
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หน่วยนับ
คน
คน

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562
50

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
50

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
257
50

หมายเหตุ/
ใช้กบั ตัวบ่งชี้
ทุกตัวบ่งชี้
-

6.3 หลักสูตร กอป.
6.4 หลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
6.5 หลักสูตรการสืบสวน
6.6 หลักสูตรการจราจร
6.7 หลักสูตรงานธุรการและ
กําลังพล
6.8 หลักสูตรสารวัตร
6.10 หลักสูตร Local Cat
6.11 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 12
6.11 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 13
7. จํานวนผู้สําเร็จการอบรม
7.1 หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตํารวจชั้นประทวนยศ
ด.ต. อายุ 53 ขึ้นไป เพื่อเลื่อน
ตําแหน่งและเลื่อนยศแบบเลือ่ น
ไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศ
ร.ต.อ. “กดต.”
7.2 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ (นสต.) รุ่น 11
7.3 หลักสูตร กอป.
7.4 หลักสูตรการป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
7.5 หลักสูตรการสืบสวน
7.6 หลักสูตรการจราจร
7.7 หลักสูตรงานธุรการและ
กําลังพล
7.8 หลักสูตรสารวัตร
7.9 หลักสูตร Local Cat
6.10 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 12
6.11 หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตํารวจ รุ่น 13

คน
คน
คน

50
50
50

50
50
50

50
50
50

-

คน
คน
คน

458
594
-

534
312
476

56
-

ทุกตัวบ่งชี้
ทุกตัวบ่งชี้

คน

-

-

520

ทุกตัวบ่งชี้

คน

286

516

540

ทุกตัวบ่งชี้

คน

-

194

-

ทุกตัวบ่งชี้

คน
คน

50

50

257
50

ทุกตัวบ่งชี้
-

คน
คน
คน

50
50
50

50
49
50

50
50
50

-

คน
คน
คน

458
593
-

533
312
472

56
-

-

คน

-

-

อยู่ระหว่าง
อบรม

ลาออก 4 นาย

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

หน่วย
นับ

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2562

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2563

ปีงบประมาณ
พ.ศ.2564

หมาย
เหตุ/
ใช้กบั ตัว
บ่งชี้

บาท
บาท

-

-

-

-

บาท
บาท

79,148,110
-

บาท

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

บาท

-

-

-

-

บาท
บาท

913,327
-

3,408,192
-

-

-

บาท
บาท
บาท

1,547,100
-

3,528,829.74
5,287,400

1,678,700
269,000
-

-

คน

605

828

1,325

ทุกตัวบ่งชี้

คน

605

828

1,325

ทุกตัวบ่งชี้

คน
คน

7
4

7
5

6
5

ตัวบ่งชี้ 4
ตัวบ่งชี้ 4

100,000,193.24 111,535,815
320,000
238,500

-
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หน่วยนับ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ หมายเหตุ/
พ.ศ.2562
พ.ศ.2563
พ.ศ.2564 ใช้กบั ตัวบ่งชี้
คน
2
3
3
ตัวบ่งชี้ 4
คน
2
2
2
ตัวบ่งชี้ 4
คน
2
2
2
ตัวบ่งชี้ 4
คน
3
3
3
ตัวบ่งชี้ 4
คน
2
1
31 (ครูฝึก 30) ตัวบ่งชี้ 4

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

5

2

2

ตัวบ่งชี้ 13

47

53

52

ตัวบ่งชี้ 18

133

152

152

ตัวบ่งชี้ 18

16

16

15

ตัวบ่งชี้ 15

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พลตํารวจตรี
(พีรยุทธ การะเจดีย์)
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตํารวจภูธรภาค ๘
พฤศจิกายน ๒๕64
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80
คณะกรรมการดําเนินงานจัดทํา SAR
1. พล.ต.ต.พีรยุทธ
การะเจดีย์
2. พ.ต.อ.สุวัฒน์
สุขศรี
3. พ.ต.อ.สถาพร
พัฒนรักษ์
4. พ.ต.อ.ชลิต
โชคอมรพานิช
5. พ.ต.ท.หญิง ณันทภัค มณีฉาย
6. พ.ต.ต.ณรงค์
สงแป้น
7. ร.ต.อ.หญิง ลักษณา มุขเงิน
8. ด.ต.ยุทธนา
นามนวล
9. ด.ต.หญิง วิไลวรรณ เกลี้ยงเกลา
10. ด.ต.ภารดร
ซ้ายเกล้า

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

\

ผนวก ง
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สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝกึ อบรมตํารวจภูธรภาค ๘
อาคารกองบังคับการ สํานักงานผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ
ฝ่ายอํานวยการฯ ฝ่ายบริการการศึกษาฯ และกลุ่มงานอาจารย์ฯ

อาคารฝ่ายปกครองและการฝึก และอาคารกองร้อย

82

ห้องประชุม ศฝร.ภ.8

ห้องเรียน ศฝร.ภ.8

83
ห้องสมุด

ลานฝึกเอนกประสงค์

อาคารกีฬาในร่ม

84

สนามฝึกยิงปืนพก

สถานพยาบาล

85
โรงอาหาร

ร้านค้าสวัสดิการข้าราชการตํารวจ ศฝร.ภ.8

86
อาคารบ้านพัก

อาคาร CQB

87

ลานจอดรถ

สนามฟุตบอล

88

สถานีทดสอบกําลังกายและทดสอบจิตใจ

89
โคกหนองนา

