
 

 
 

 
ส�วนที่ ๒ 

ผลการดําเนินงานตามตัวบ�งช้ี 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๑ ผู�ผ�านการทดสอบตามเกณฑ มาตรฐานวิชาการ 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ภคิน    ภัทรฐิติดิลก 
๒. ด.ต.บรรทูล   สีบัว 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : ๐๙๒ ๖๔๒๕๔๙๙ , ๐๘๕ ๒๙๐๔๐๔๗ 
E – mail : E – mail : planrama6@gmail.com 

 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   : เพ่ือใหBหนCวยศึกษาอบรมใหBความสําคัญกับการพัฒนาผูBศึกษาอบรมใหBเปJนไปตาม 

     เกณฑ%มาตรฐานวิชาการ  
วิธีคํานวณ 
 
 
 
 
เกณฑ การให�คะแนน 
          ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ หนCวยมีแผนการผลิตผูBสําเร็จการศึกษาอบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรใหBเปJนไปตามเกณฑ%มาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน% พันธกิจและ
ความตBองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการ
สอน 
๑.๑ คําสั่ง บช.ตชด.ท่ี ๒๗๙/๒๕๕๘ ลง ๑๙ ต.ค.๕๘เรื่องใหBใชBแผนการฝTกอบรม
ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๒ ตารางสอนหลักสูตร ผบ.มว. 

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 
แผนการฝTกอบรม
ประจําปUงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
เอกสารหมายเลข ๑.๒ 
ตารางสอนหลักสูตร 
ผบ.มว. 

๒ เอกสารหลักฐานท่ีแสดงถึงคุณภาพผูBสําเร็จการศึกษาอบรม เอกสารท่ีเก่ียวกับ
นโยบายและแผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมิน
หลักสูตร แถลงหลักสูตร 

เอกสารหมายเลข ๑.๓   
แถลงหลักสูตร 
เอกสารหมายเลข  ๑.๔
รายงานสรุปผลการ
ฝTกอบรม 

๓ หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สนับสนุนและการใหBคําแนะนําผูBสําเร็จ

เอกสารหมายเลข  ๑.๕ 

จํานวนผูBผCานการทดสอบตามเกณฑ%มาตรฐานวิชาการ     
 จํานวนผูBเขBารับการศึกษาอบรมท้ังหมดตามหลักสูตร 

X ๑๐๐ 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

การศึกษาอบรม 
๔ บัญชีรายชื่อพรBอมคะแนนการทดสอบของผูBเขBารับการศึกษาอบรมจําแนกตาม

หลักสูตร 
เอกสารหมายเลข  ๑.๖
บัญชีรายชื่อ หลักสูตร 
ผบ.มว.(ส) รุCนท่ี ๑/๕๙ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
ผูBศึกษาอบรมท้ังหมดผCาน
การ ทดสอบตามเกณฑ%
มาตรฐานวิชาการ  

ผูBศึกษาอบรมท้ังหมดผCาน
การทดสอบตามเกณฑ%
มาตรฐานวิชาการ ๑๐๐ % 

๕ คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

๑. ผูBเขBารับการฝTกอบรมมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อยูCในเกณฑ% 
มาตรฐานทางวิชาการท่ีหลักสูตรกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒ ความพึงพอใจของผู�บังคับบัญชาหน�วยงานต�นสังกัดและผู�ท่ีเก่ียวข�อง 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ภคิน    ภัทรฐิติดิลก 
๒. ร.ต.ต.อนพัทย%   อ่ิมเปลี่ยน 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค  : 
 เพื่อใหBทราบระดับความพึงพอใจของผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัดและผูBที่เกี่ยวขBอง ดBวยการ
สํารวจความพึงพอใจผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัดและผูBท่ีเก่ียวขBองท่ีมีตCอผูBสําเร็จการศึกษาอบรมท่ี
ปฏิบัติงานในหนCวยงานนั้น ๆ ตั้งแตC ๓ - ๖ เดือน โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และนําขBอมูลท่ีไดBมาใชBในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ใหBมีความ
สอดคลBองและเหมาะสมกับความตBองการของผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัดและผูBท่ีเก่ียวขBอง 
เกณฑ การให�คะแนน 
 ใชBคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
ผลลัพธ  
 เกณฑ การให�คะแนน 
 ใชBคCาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู BบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัดและผู Bท่ี
เก่ียวขBอง คะแนนเต็ม ๕  
 
เกณฑ การให�คะแนนตัวบ�งช้ี 
 ๑. ใชBคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใชBคCาเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัดและผูBท่ี
เก่ียวขBอง คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. นําคะแนนจากขBอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลBวหารดBวย ๒ ผลลัพธ%ท่ีไดBคือคะแนนของตัวบCงชี้ 
ผลการดําเนินงาน  
 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ๑.แบบประเมินตBองครอบคลุมท้ัง ๓ ดBาน คือ 
๑.๑ ดBานความรูBความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 
๑.๒ ดBานความรูBความสามารถพ้ืนฐานท่ีสCงผลตCอการทํางาน 
๑.๓ ดBานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ  

เอกสารหมายเลข ๒.๑ 
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูBบังคับบัญชาและผูBท่ีเก่ียวขBอง 

๒.  หนังสือสCงแบบสอบถามสําหรับผูBบังคับบัญชา,เพ่ือนรCวมงาน,
ผูBใตBบังคับบัญชาและผูBรับบริการของผูBสําเร็จการฝTกอบรมหลักสูตร 
ตชด.ระดับ ผบ.มว.(ส.) รุCนท่ี ๑/๕๙ 
 

เอกสารหมายเลข ๒.๒ 
หนังสือสCงแบบสอบถาม 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓. 
 

หนังสือตอบรับแบบสอบถามของผูBบังคับบัญชา,เพ่ือนรCวมงาน,
ผูBใตBบังคับบัญชาและผูBรับบริการ ของผูBสําเร็จการฝTกอบรมหลักสูตร 
ตชด.ระดับ ผบ.มว.(ส.) รุCนท่ี ๑/๕๙ 

เอกสารหมายเลข ๒.๓ 
หนังสือสCงแบบสอบถาม 

 สรุปแบบสอบถามของผูBบังคับบัญชา,เพ่ือนรCวมงาน,ผูBใตBบังคับบัญชา
และผูBรับบริการ ของผูBสําเร็จการฝTกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับ 
ผบ.มว.(ส.) รุCนท่ี ๑/๕๙ 
ผูBเขBารับการฝTกอบรม มี ๙๗ นาย มีคCาเฉลี่ย ๓ ดBาน 

เอกสารหมายเลข ๒.๔ 
สรุปแบบสอบถาม 

 
  

๔. สรุปผลโดยการนําคะแนนกระบวนการพิจารณาและคCาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินความพึงพอใจของผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัด
และผูBท่ีเก่ียวขBอง มารวมกันแลBวหารดBวย ๒ ผลลัพธ%คือคะแนน 

เอกสารหมายเลข ๒.๕ 
สรุปผล 
  

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
คCาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 

๕  
คCาเฉลี่ยความพึงพอใจ = 

๔.๕๗ 
 ๔.๕๗ บรรลุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมท่ีเน�นผู�ศึกษาอบรมเป9นสําคัญ 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน    คุรุเสถียร 
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน%    อาชนะชัย 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : ๐๙๒ ๖๔๒๗๘๕๕ 
E – mail : E – mail : oddy1281@gmail.com 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   : เพ่ือแสดงใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมท่ีคํานึงถึงความ
แตกตCางของผูBศึกษาอบรม และจัดใหBผูBศึกษาอบรมมีสCวนรCวมในกิจกรรมการเรียนรูBมากท่ีสุด  
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. หนCวยศึกษาอบรมมีมาตรการสCงเสริมใหBครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร 
  ๑.๑ มีความรูBความเขBาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค%ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
  ๑.๒ มีความรูBความเขBาใจเก่ียวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตCละหลักสูตรท่ีใชBประเมิน (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๒. หนCวยศึกษาอบรมมีมาตรการสCงเสริมใหBครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร 
  ๒.๑ วิเคราะห%ศักยภาพของผูBศึกษาอบรมและเขBาใจผูBศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
  ๒.๒ นําผลการวิเคราะห%มาปรับปรุงแผนการเรียนรูBในแตCละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. หนCวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูBความสามารถในการจัดประสบการณ%ท่ีเนBนผูBศึกษา
อบรมเปJนสําคัญของครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร 
 ๔. ครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร 
  ๔.๑ มีการประเมินผลการฝTกอบรมท่ีสอดคลBองกับสภาพการศึกษาอบรมท่ีจัดใหBผูBศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผูBศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตCางระหวCางบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
  ๔.๒ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูBศึกษาอบรมไดBอยCาง
มีประสิทธิภาพ (๐.๕ คะแนน) 
 ๕. ครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูBและประสบการณ%จาก
ประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุCนหรือปUงบประมาณตCอไป 
 
เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดําเนินการไดB 

๑ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๒ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๓ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๔ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน 
รายการเอกสาร

หลักฐาน 
๑. ๑.หน�วยศึกษาอบรมมีมาตรการส�งเสริมให�ครู/อาจารย  และครูฝ<ก และหรือ

วิทยากร 
๑.๑ มีความรูBความเขBาใจเก่ียวกับวัตถุประสงค%ของการจัดการศึกษาอบรม  
๑.๒ มีความรูBความเขBาใจเก่ียวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตCละหลักสูตรท่ีใชB
ประเมิน  

เอกสารหมายเลข๓.๑  
หนังสือเชิญประชุม 

เอกสารหมายเลข๓.๒ 
บันทึกการประชุม 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน 
รายการเอกสาร

หลักฐาน 
๒. ๒.หน�วยศึกษาอบรมมีมาตรการส�งเสริมให�ครู/อาจารย  และครูฝ<ก และหรือ

วิทยากร 
๒.๑ วิเคราะห%ศักยภาพของผูBศึกษาอบรมและเขBาใจผูBศึกษาอบรมในรายบุคคล  
๒.๒ นําผลการวิเคราะห%มาปรับปรุงแผนการเรียนรูBในแตCละหลักสูตร  

เอกสารหมายเลข๓.๔ 
แบบบันทึกประวัติ 

๓. ๓.หน�วยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรู�ความสามารถในการจัด
ประสบการณ ท่ีเน�นผู�ศึกษาอบรมเป9นสําคัญของครู/อาจารย  และครูฝ<ก และ
หรือวิทยากร 
- แบบประเมินวิทยากร 

เอกสารหมายเลข๓.๕ 
แบบประเมินวิทยากร 

 ๔. ครู/อาจารย  และครูฝ<ก และหรือวิทยากร 
๔.๑ มีการประเมินผลการฝTกอบรมท่ีสอดคลBองกับสภาพการศึกษาอบรมท่ีจัดใหB
ผูBศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผูBศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตCาง
ระหวCางบุคคล  
๔.๒ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูB
ศึกษาอบรมไดBอยCางมีประสิทธิภาพ  

เอกสารหมายเลข๓.๖
แผนการสอน  

บันทึกหลังการกสอน 

 ๕. ครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูBและ  
ประสบการณ%จากประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุCนหรือ
ปUงบประมาณตCอไป 

เอกสารหมายเลข๓.๗ 
แผนการสอน บันทึกหลัง

สอน 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๔ ข�อ ๔ คะแนน บรรลุ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๔ จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือส่ิงประดิษฐ  

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.อนุชิต  เพ็ญสดใส 
๒. ด.ต.สงCา  ปลอดโปรCง 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี : ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค  : เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย% และครูฝTกของหนCวยศึกษาอบรมในการ 

                   ผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ%มาใชBในการพัฒนาการเรียนการสอนแตCละปU 
วิธีคํานวณ 
 

                  
 

เกณฑ การให�คะแนน 
            ใชBบัญญัติไตรยางค%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐ เทCากับ ๕ คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. 
 

๑.จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ%ของครู/อาจารย%และครูฝTกท้ังหมด 

เอกสารหมายเลข ๔.๑  
โครงการเข็มทิศเล็นเซติก 
เอกสารหมายเลข ๔.๒  
โครงการเปjาปkนทองอินทร%ลBมลุก 
เอกสารหมายเลข ๔.๓ 
โครงการแผCน P ๖๗ 

๒. ๒.จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย% และครูฝTกท้ังหมด ท่ี
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาตCอตามปUงบประมาณโดยปฏิบัติงาน
เปJนระยะเวลาต้ังแตC ๖ เดือนข้ึนไปและนับรวมจํานวนครู/อาจารย% 
และครูฝTก ท่ีมาชCวยราชการและปฏิบัติงานเปJนระยะเวลาตั้งแตC ๖ 
เดือนข้ึนไป 

เอกสารหมายเลข ๔.๔ 
คําสั่งแตCงต้ังครูฝTก  

๓. ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ% 

เอกสารหมายเลข ๔.๕ 
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ% 
นวัตกรรม  

๔. ๔. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดทํา
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ% 
 

เอกสารหมายเลข ๔.๖ 
รายงานความพึงพอใจการใชB
นวัตกรรม 

 

 

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ%   
                 จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTกท้ังหมด 

X๑๐๐ 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
ผลผลติงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ%ของคร/ูอาจารย%
และครฝูTกกําหนดรBอยละ ๑๐ 

ผลงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ%ของผูBท่ีทําหนBาท่ี
ครู/อาจารย%และครูฝTก 
จํานวน ๓ ช้ิน คิดเปJนรBอยละ 
๑๐ 

๕ คะแนน บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. ผูBบังคับบัญชาไดBใหBการสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรมอยCางเต็มท่ี 
๒.  กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.มีครูฝTกท่ีมีความรูBความสามารถในการประดิษฐ%นวัตกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๕ จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ  ท่ีนําไปใช�ประโยชน ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ 

ผูBกํากับดูแลตัวบCงชี้ : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผูBจัดเก็บรวบรวมขBอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑.พ.ต.ท.ณัชพล    ชBางแกBว 
๒.ร.ต.ต.ชื่น   วงศ%มี 

โทรศัพท% : โทรศัพท% :  
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบCงชี้  : ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค  : 
 เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย% และครูฝTกของหนCวยศึกษาอบรมในการนํางานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ% ไปใชBประโยชน%ตามวัตถุประสงค% สามารถนําไปสูCการปjองกันหรือแกBปmญหาไดB
อยCางเปJนรูปธรรม มีความคิดริเริ ่มสรBางสรรค%ในการประยุกต%ใชBกับกลุ CมเปjาหมายโดยมีการเผยแพรCสูC
สาธารณะและหรือกลุCมเปjาหมายอยCางชัดเจน 
วิธีคํานวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ การให�คะแนน 
 ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๕ เทCากับ ๕ คะแนน 
ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ๑.จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ%ของครู/อาจารย%และครูฝTกท้ังหมด 

เอกสารหมายเลข ๕.๑  
โครงการเข็มทิศเล็นเซติก 
เอกสารหมายเลข ๕.๒  
โครงการเปjาปkนทองอินทร%ลBมลุก 
เอกสารหมายเลข ๕.๓ 
โครงการแผCน P ๖๗ 

๒. ๒. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย% และครูฝTกท้ังหมด ท่ี
ปฏิ บั ติงานจริงและลาศึกษาต Cอตามป Uงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเปJนระยะเวลาตั้งแตC ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวม
จํานวนครู/อาจารย % และคร ูฝ Tก ที ่มาชCวยราชการและ
ปฏิบัติงานเปJนระยะเวลาต้ังแตC ๖ เดือนข้ึนไป 

เอกสารหมายเลข ๕.๔ 
คําสั่งแตCงต้ังครูฝTก 

๓. ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ% 

เอกสารหมายเลข ๕.๕  
เอกสารหมายเลข ๕.๗ 
โครงการแผCน P ๖๗ 
 

ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ%  
         ท่ีนําไปใชBประโยชน%ทางวิชาการหรือวิชาชีพ  
        
           จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTกท้ังหมด 

X ๑๐๐ 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๔. ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงวCามีการเผยแพรCงานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ% 

เอกสารหมายเลข ๕.๘ 
น.สCงคูCมือนวัตกรรม 

๕. ๕. ชื่อหนCวยงานและปUท่ีนํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ% ไปใชBประโยชน% โดยมีหลักฐานการรับรอง
การใชBประโยชน%จากหนCวยงานอื่นภายนอกหนCวยศึกษา
อบรม  
- ขBอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยCางเปJนรูปธรรมจากการนํา
ผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ%ไปใชBตาม
วัตถุประสงค%ของงาน 
- ขBอมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอยCางเปJนรูปธรรมจากการนํา
นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการท่ีเปJนผลจากงานวิจัยไปใชB 
- ขBอมูลท่ีแสดงผลดีท่ีเกิดข้ึนอยCางเปJนรูปธรรมจากการนํา
ผลงานวิจัยท่ีมีวัตถุประสงค%เพ่ือการพัฒนาสาธารณะไปใชB 
 

เอกสารหมายเลข ๕.๙ 
น.สCงแบบสอบถามความพึงพอใจ 
เอกสารหมายเลข ๕.๑๐ 
รายงานผลตามแบบสอบถามความ
พึงพอใจ 
 
 

 
การประเมนิตนเอง 
 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
มีการนํานวัตกรรมไปใชB

ประโยชน%ท้ัง ๓ ชิ้น 
นวัตกรรมไดBนําไปใชB
ประโยชน%ท้ัง ๓ ชิ้น 

๕ คะแนน บรรลุ 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. มีการนํางานนวัตกรรมมาใชBการพัฒนาการเรียนการสอน การฝTกหมวดวิชาท่ัวไป ในวิชาแผนท่ี – เข็ม
ทิศ ทําใหBผูBเขBารับการฝTกมีความเขBาใจไดBงCายข้ึนและมีความเชี่ยวชาญมากข้ึน 
๒. หนCวยมีบุคลากรครูฝTกท่ีมีความรูBความเชี่ยวชาญในการดBานวิชาการและมีความคิดริเริ่มในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ%เพ่ือนํามาพัฒนาในการเรียนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๖ ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความต�องการพัฒนา และ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน   คุรุเสถียร 
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน%   อาชนะชัย 

โทรศัพท% : โทรศัพท% :๐๙๒ – ๖๔๒ - ๗๘๕๕ 
E – mail : E – mail : oddy1281@gmail.com 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   : เพ่ือพัฒนาหรือชCวยเหลือชุมชนและสังคม อันจะสCงผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย%สินของประชาชน  

วิธีคํานวณ 
 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ การให�คะแนน 
 ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๒๐ เทCากับ ๕ คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ ๑. ขBอมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอBางอิงท่ีเก่ียวขBอง การนับ
จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTก - คําสั่งแตCงต้ังวิทยากรชุดมวลชน
สัมพันธ% 

เอกสารหมายเลข ๖.๑  
คําสั่งแตCงต้ังวิทยากรชุด

มวลชนสัมพันธ% 

 ๒. มีการดําเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ี
ตอบสนองความตBองการพัฒนา และเสริมสรBางความเขBมแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ 

เอกสารหมายเลข ๖.๒  
โครงการคCายฝTกเพ่ือ

ประชาชน 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
บริการทางวิชาการและหรือ
วิชาชีพตCอจํานวนครู,ครูฝTก 
กําหนด จํานวน ๑ โครงการ/
กิจกรรม 

มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ 
ประจําปU ๒๕๕๙ จํานวน ๑ 
โครงการ  
๔๕  กิจกรรม 

๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

หนCวยมีครูฝTก ท่ีมีความรูB ความสามารถในการใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพดBานการใหBความรูB
เก่ียวกับยาเสพติดจนเปJนท่ียอมรับของชุมชน สังคม 

ผลรวมจํานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพท่ีตอบสนอง 
   ความตBองการพัฒนา และเสริมสรBางความเขBมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
                          จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTกท้ังหมด 
 

X ๑๐๐ 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๗ ผลของการดําเนินงานของจุดท่ีให�บริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีมีผลต�อชุมชน สังคม 
ประเทศ 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน   คุรุเสถียร 
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน%   อาชนะชัย 

โทรศัพท% : โทรศัพท% :๐๙๒ – ๖๔๒ - ๗๘๕๕ 
E – mail : E – mail : oddy1281@gmail.com 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   :    
 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของหนCวยศึกษาอบรมท่ีมีจุดใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพเปJนประจํา และเปJน
ท่ีพ่ึงพาของสังคม จนเปJนท่ียอมรับและมีผลตCอชุมชน สังคม และประเทศ 

เกณฑ การให�คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๑ – ๒ 
จุดท่ีใหBบริการ 
ท่ีมีผลตCอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๓ – ๔ 
จุดท่ีใหBบริการ 
ท่ีมีผลตCอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๕ – ๖ 
จุดท่ีใหBบริการ 
ท่ีมีผลตCอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๗ – ๘ 
จุดท่ีใหBบริการ 
ท่ีมีผลตCอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

๙ 
จุดท่ีใหBบริการ 
ท่ีมีผลตCอชุมชน 
สังคม ประเทศ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน 
รายการ
เอกสาร
หลักฐาน 

 หนCวยศึกษาอบรมไดBดําเนินการจัดใหBมีจุดการใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพใหBกับผูB
เขBารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตCางๆ ตลอดจนผูBรับบริการจากสถาบันและ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ จํานวนท้ังสิ้น ๑๐ จุดบริการไดBแกC  
๑.จุดบริการหBอง CQB เพ่ือสนับสนุนการฝTกยุทธวิธี โดยใหBบริการกับผูBเขBารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรตCางๆ ตามแผนการฝTกอบรมประจําปU 
๒.จุดบริการหBองพยาบาลของหมวดแพทย%ของหนCวยฝTกอบรม โดยไดBใหBบริการกับ 
ขBาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป 
๓. จุดบริการสถานีทดสอบภาวะผูBนํา เปJนสถานีท่ีใหBบริการกับการฝTกอบรมในหลักสูตร
ตCางๆตลอดจนเยาวชนท่ีเขBารับการศึกษาอบรม 
๔. จุดบริการสนามยิงปkน เปJนสถานีท่ีใหBบริการผูBเขBารับการฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ  
และประชาชนท่ัวไป 

๕.จุดบริการหBองบริการคอมพิวเตอร% เปJนจุดบริการในดBานความรูBทางสื่ออิเล็คทรอนิค 
และเปJนจุดใหBบริการในการฝTกอบรมการใชBโปรแกรมการปฏิบัติงานตCางๆ ใหBกับ
ขBาราชการตํารวจและผูBเขBารับการฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ 
๖. จุดบริการกระโดดหอสูง เปJนโครงการท่ีใหBบริการกับเยาวชนและผูBเขBารับการ
ฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
๗. จุดบริการสนามกีฬา (สนามฟุตบอล)เปJนจุดท่ีใหBบริการเก่ียวกับการพัฒนาสุขภาพ
ใหBกับผูBศึกษาอบรมในหลักสูตรตCางๆ และประชาชนท่ัวไป 

เอกสาร
หมายเลข 
๗.๑ – ๗.๑๐ 
 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน 
รายการ
เอกสาร
หลักฐาน 

๘. จุดบริการสนามเทนนิส เปJนจุดบริการเก่ียวกับสุขภาพ โดยเปsดใหBบริการกับ
ขBาราชการทุกหนCวยงาน ครอบครัว และประชาชนท่ัวไป 
๙. สถานีทดสอบการผCานสิ่งกีดขวาง เปJนโครงการท่ีใหBบริการกับเยาวชนและผูBเขBารับ
การฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 
๑๐. จุดบริการศูนย%ศึกษาการพัฒนายั่งยืนและโครงการปลูกปtาชายเลน เปJนจุดบริการท่ี
ใหBความรูBเก่ียวกับพัฒนาแบบยั่งยืนและการรักษาสภาพแวดลBอมเก่ียวกับชายฝmuงทะเล 
จุดบริการนี้ประกอบดBวยกิจกรรมตCางๆ มากมาย เชCน โครงการอาหารกลางวันโครงการ
บBานพักฟkvนบBานพักตากอากาศ โครงการผลิตน้ําด่ืมเพ่ือสวัสดิการ โครงการรับ-สCงบุตร
ธิดาขBาราชการตํารวจ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
มีจุดท่ีใหBบริการทาง

วิชาการและวิชาชีพท่ีมี
ผลตCอชุมชน สังคม 

ประเทศ จํานวน ๑๐ จุด 

หนCวยมีจุดท่ีใหBบริการ
ทางวิชาการและวิชาชีพท่ี

มีผลตCอชุมชน สังคม 
ประเทศ จํานวน ๑๐ จุด 

๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. มีสถานท่ี ท่ีเอ้ือตCอการเรียนรูB และใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพอยCางมีประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๘ การส�งเสริมและสนับสนุนด�านศิลปะและวัฒนธรรม 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.อดุลย%    สิรสิิทธินันท% 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร   มะลิทอง 
๒. ร.ต.ท.หญิงจินดารัตน%    ปรางค%ภูผา 

โทรศัพท% : โทรศัพท% :  ๐๙๑ ๘๒๙ ๒๖๕๙ 
E – mail : E – mail :  

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   : เพ่ือแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจท่ีดีงามของบุคคลและสังคม ซ่ึงเปJนพันธ
กิจหลักประการหนึ่งท่ีหนCวยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ท่ีจะตBองใหBความสําคัญในการสCงเสริม สนับสนุน เพ่ือใหB
สังคมในหนCวยศึกษาอบรมอยูCรCวมกันอยCางมีความสุข อยCางมีคุณคCา สามารถเปJนแบบอยCางท่ีนCาศรัทธา และ
เปJนท่ียอมรับของสังคม การสCงเสริมสนับสนุนจาํตBองดําเนินการอยCางมีประสิทธิภาพท่ีจริงใจไดBตCอเนื่อง
ม่ันคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค%และเปjาหมายท่ีชัดเจนและสามารถประเมินผลไดB 

วิธีคํานวณ 
 

 
 

 
 
เกณฑ การให�คะแนน  
 ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๒๐ เทCากับ ๕ คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ 
 
 
 

 

๑. มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ%พัฒนาและสรBางเอกลักษณ%
ศิลปวัฒนธรรม   
 กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ไดBจัดทําโครงการและดําเนิน
กิจกรรมเพ่ือสCงเสริมและสนับสนุนดBานศิลปะและวัฒนธรรม อันดี
ใหBกับขBาราชการตํารวจ ครอบครัวและผูBเขBารับการฝTกอบรม 
ตลอดจนประชาชนท่ัวไปในโอกาสตCางๆไดBแกC  
๑. กิจกรรมเขBาแถวรวมพลเคารพธงชาติ สวดมนต% และกลCาวคํา
ปฏิญาณ 
๒. กิจกรรมเขBาแถวรวมพลของผูBเขBารับการฝTกอบรมหลักสูตรตCาง ๆ 
ในหนCวย 
๓.  กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันตํารวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘  
๔.  กิจกรรมอCานสารเนื่องในวันตํารวจ 
๕.  กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหBกับบุตรขBาราชการตํารวจ และมอบ
รางวัลตํารวจดีเดCนประจําปU ๒๕๕๘ เนื่องในวันตํารวจ 
๖.  กิจกรรมทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปJนพระราชกุศลเนื่องในวัน
คลBายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันท่ี 
๒๑ ตุลาคม ๕๘  
๗.  กิจกรรมปลCอยปลาเพ่ือถวายเปJนพระราชกุศลเนื่องในวันคลBาย

   เอกสารหมายเลข ๘.๑ 
 
 
 
 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๔ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๕ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๖ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๗ 
 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๘ 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ%พัฒนาและสรBางเอกลักษณ%ศิลปวัฒนธรรม   
   จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTก และบุคลากรของหนCวยศึกษาอบรมท้ังหมด 
 

X ๑๐๐ 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  
๘.  กิจกรรมบวงสรวงเนื่องในวันคลBายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลBาเจBาอยูCหัว วันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน 
๒๕๕๘ 
๙.  กิจกรรมทําบุญและวางพวงมาลาเนื่องในวันคลBายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลBาเจBาอยูCหัว 
๑๐. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต% เนื่องในโอกาสวันคลBายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลBาเจBาอยูCหัว รัชกาลท่ี ๖ วันท่ี ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย%ฯ 
๑๑. กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง  
๑๒.  กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันพCอแหCงชาติ ประจําปU 
๒๕๕๘ 
๑๓.  กิจกรรมถวายสัตย%ปฏิญาณ เนื่องในวันพCอแหCงชาติ ประจําปU 
๒๕๕๘ 
๑๔.  กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพCอแหCงชาติ 
ประจําปU๒๕๕๘ 
๑๕. กิจกรรมวันเด็ก วันท่ี ๙ มกราคม ๒๕๕๙   
๑๖.  กิจกรรมปลCอยปลาเพ่ืออนุรักษ%สัตว%น้ํา    
๑๗.  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานท่ีราชการ 
๑๘.  กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันครู และมอบโลCครูฝTกดีเดCน
ใหBกับขBาราชการตํารวจ ในวันท่ี ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙ 
๑๙. กิจกรรมอวยพรเนื่องในโอกาสวันข้ึนปUใหมC ๒๕๕๙  
๒๐.  กิจกรรมวันมาฆบูชา  ในวันท่ี ๒ กุมภาพันธ% ๒๕๕๙  
๒๑.  พิธีมอบเกียรติบัตรใหBกับขBาราชกาตํารวจดีเดCนประจําเดือน 
มกราคม ๒๕๕๙  
๒๒.  กิจกรรมบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด.  
๒๓. ขBาราชการตํารวจสCงเสด็จฯ พระเจBาหลานเธอ พระองค%เจBาพัชร
กิติยาภา ในวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙  
๒๔. กิจกรรมแหCเทียนจํานําพรรษา 
๒๕.  กิจกรรมทําบุญตักบาตรพระสงฆ%เนื่องในวันคลBายวันพระราช
สมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๒ 
เมษายน ๒๕๕๙  
๒๖.  กิจกรรมประเพณีสงกรานต%  
๒๗.  กิจกรรมมอบรางวัลกองรBอยดีเดCนดBานกิจกรรม ๕ ส  
๒๘.  กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตใหBกับครูดนตรีไทย ๒๒ เมษายน 
๒๕๕๙   
๒๙.  พิธีบวงสรวงในการบูรณะศาลตายายในพระราชนิเวศน%
มฤคทายวัน วันท่ี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๓๐. พิธีบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนาคCายพระรามหก ครบรอบ ๓๖ 

 
   เอกสารหมายเลข ๘.๙ 
 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๐ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๑ 
 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๒ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๓ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๔ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๕ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๖ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๗ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๘ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๑๙ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๐ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๑ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๒ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๓ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๔ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๕ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๖ 
 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๗ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๘ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๒๙ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๐ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๑ 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ปU วันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๓๑.  พิธีสงฆ%ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคCายพระรามหก  
๓๒.  พิธีถวายพวงมาลัยดอกไมBสด เนื่องในวันสถาปนาคCายพระราม
หก 
๓๓.  กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคลBายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ในวันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
๓๔.  ขBาราชการตํารวจรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙  
๓๕. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแมCแหCงชาติ ๑๒ 
สิงหาคม ๒๕๕๙  
๓๖.  พิธีทําบุญตักบาตรเพ่ือถวายเปJนพระราชกุศล เนื่องในวันแมC
แหCงชาติ  
๓๗.  แมCบBานตํารวจรCวมกิจกรรมวันแมCแหCงชาติ และรับรางวัลแมC
ดีเดCนประจําปU ๒๕๕๙ ณ เทศบาลเมืองชะอํา  
๓๘.  สCงขBาราชการตํารวจรCวมกิจกรรมวันแมCแหCงชาติ ณ ท่ีวCาการ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี  
๓๙.  กิจกรรมปลูกปtา  
๔๐.  กิจกรรมแสดงดนตรีเปsดหมวกเพ่ือสมทบทุนมอบใหBกับ 
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน 
 
จากการดําเนินการกิจกรรมคํานวณตามสูตรท่ีกําหนด เปJน 
     ___๔๐____  x   ๑๐๐ = ๓๐ 
    ๑๓๑ 
กําหนดใหBผลลัพธ%รBอยละ ๒๐ เทCากับ ๕ คะแนน 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ท่ี ๘ ไดB เทCากับ ๕ คะแนน ระดับดีมาก 
 
 

 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๒ 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๓ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๔ 
 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๕ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๖ 
   
  เอกสารหมายเลข ๘.๓๗ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๘ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๓๙ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๔๐ 
 
   เอกสารหมายเลข ๘.๔๑ 
    
 
 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
โครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษ%พัฒนาและสรBาง

เอกลักษณ%
ศิลปวัฒนธรรมอยCางนBอย 

๒๕ กิจกรรม 

ไดBมีการดําเนินโครงการ/
กิจกรรมการอนุรักษ%

พัฒนาและสรBาง
เอกลักษณ%

ศิลปวัฒนธรรมจํานวน 
๔๐ กิจกรรม 

๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.อดุลย%    สิรสิิทธินันท% 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร   มะลิทอง 
๒. ร.ต.ต.ธันวา  เกาะเกตุ 

โทรศัพท% : โทรศัพท% :   
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   :    
 เพื่อแสดงถึงศักยภาพดBานศิลปะและวัฒนธรรม เกี่ยวขBองกับความสุนทรีย%และรสนิยม 

เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและสังคม โดยมีลักษณะที่เปJนพลวัต มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จําเปJนตBองรูBทัน
อยCางมีปmญญา มีแผนในการพัฒนาใหBความรูBและประสบการณ%ดBานสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรBางใหBตนเองและสังคมอยูCรCวมกันอยCางรูBคุณคCาความงาม อยCางมี
สุนทรีย%ท่ีมีรสนิยม 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑   การมีสCวนรCวมของบุคลากรในหนCวยศึกษาอบรมท่ีกCอใหBเกิดวัฒนธรรมท่ีดี 
 ๒   สิ่งแวดลBอมดBานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตCงอยCางมีความ
สุนทรีย% 
 ๓   ปรับแตCงและรักษาภูมิทัศน%ใหBสวยงาม สอดคลBองกับธรรมชาติ และเปJนมิตรกับสิ่งแวดลBอม 
 ๔   การจัดใหBมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสCงเสริมใหBผูBศึกษาอบรมและบุคลากรมีสCวน
รCวมอยCางสมํ่าเสมอ 
 ๕   ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูBศึกษาอบรมท่ีเก่ียวกับประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ ไมCตํ่ากวCา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดําเนินการไดB 

๑ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๒ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๓ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๔ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. 

๑.การมีสCวนรCวมของบุคลากรในหนCวยศึกษาอบรมท่ีกCอใหBเกิด
วัฒนธรรมท่ีดี 
๑.แผนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 
๒.กิจกรรมตามแผนงาน 
๓.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน 
๔.เอกสารท่ีเก่ียวขBอง 
     

 
 

เอกสารหมายเลข ๙.๑ 
เอกสารหมายเลข ๙.๒ 
เอกสารหมายเลข ๙.๓ 
เอกสารหมายเลข ๙.๔ 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 



 

 

 

๒.สิ่งแวดลBอมดBานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแตCงอยCางมีความสุนทรีย%   
๑.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานท่ีราชการ 
๒.ติดต้ัง ระบบ CCTV ในท่ีตั้งหนCวย 
๓.โครงการ ๕ ส. 
๔.โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารและโรงอาหาร 
๕.จัดทําปjายบอกเสBนทางและการจราจร 

 
เอกสารหมายเลข ๙.๕ 
เอกสารหมายเลข ๙.๖ 
เอกสารหมายเลข ๙.๗ 
เอกสารหมายเลข ๙.๘ 
เอกสารหมายเลข ๙.๙ 

 

๓. ปรับแตCงและรักษาภูมิทัศน%ใหBสวยงาม สอดคลBองกับธรรมชาติ 
และเปJนมิตรกับสิ่งแวดลBอม 
๑.ซCอมแซมปรับปรุงกองรBอยฝTกอบรมใหBไดBมาตรฐาน 
๒.โครงการปรับปรุงสภาพแวดลBอมภายในสํานักงาน 

 
 

เอกสารหมายเลข ๙.๑๐ 
เอกสารหมายเลข ๙.๑๑ 

 

๔. การจัดใหBมีพ้ืนท่ีและกิจกรรมทางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือและสCงเสริมใหB
ผูBศึกษาอบรมและบุคลากรมีสCวนรCวมอยCางสมํ่าเสมอ 
๑.ทํา พัฒนา ปรับปรุง กําหนดใหBเปJนพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมตCางๆ
ตามความเหมาะสม 
๒.ใหBผูBเขBารับการอบรมรCวมกิจกรรมตCางๆ 
 

 
เอกสารหมายเลข ๙.๑๒ 

 
เอกสารหมายเลข ๙.๑๓ 

 
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูBศึกษาอบรมท่ีเก่ียวกับ
ประเด็นท่ี ๑ ถึง ๔ ไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๑.สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผูBเขBารCวมกิจกรรม 

 
 

เอกสารหมายเลข ๙.๑๔ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากรและผูBเขBารับการอบรม ของ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ใหBความสําคัญและใหBความรCวมมือในการ
พัฒนาสุนทรียภาพ และสิ่งแวดลBอมใหBมีความสะอาด ปลอดภัย สวยงามและเปJนธรรมชาติ เปJนอยCางดี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๐ ครู/อาจารย  และครูฝ<กได�รับการเพ่ิมพูนความรู�/ประสบการณ  

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน   คุรุเสถียร 
๒. ด.ต.ประมวล  ตรีสัพท% 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   : เพ่ือสะทBอนใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรมมีการสCงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
อาจารย% และครูฝTกใหBไดBรับการเพ่ิมพูนความรูB/ประสบการณ% เชCน การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน 
เปJนตBน และไดBมีการนําความรูBกลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน 
วิธีคํานวณ 
 
 
 
 
 
เกณฑ การให�คะแนน  
 ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ ๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย% และครูฝTก 
จัดทําโครงการฝTกอบรมครูฝTกและบุคลากรในสังกัด ตามแผนการ
ฝTกอบรม จํานวน ๒ โครงการ ไดBแกC 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพกําลังพลในการใชBภาษาอังกฤษ 
- โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝTกตามความชํานาญเฉพาะดBาน 

เอกสารหมายเลข ๑๐.๑  
 
เอกสารหมายเลข ๑๐.๒  
 

๒ - จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย% และครูฝTกท่ีไดBรับการ
เพ่ิมพูนความรูBและประสบการณ%เชCน ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน 
รวมท้ังปUงบประมาณ ต้ังแตC ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปตCอคน และจะตBองไมC
นับคนซํ้า 
สCงขBาราชการตํารวจในสังกัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมเติม 

เอกสารหมายเลข ๑๐.๓ 

๓ ๓. เอกสารหลักฐานท่ีแสดงใหBเห็นถึงการนําความรูBมา
เผยแพรC  
ขBาราชการการตํารวจท่ีผCานการฝTกอบรมหลักสูตรตCางๆ รายงาน
สรุปผลการฝTกอบรมทุกหลักสูตร และนําความรูBท่ีไดBรับมาขยายผล
ใหBกับบุคลากรในสังกัดและหรือใหBกับผูBเขBาศึกษาอบรมในหนCวย 

เอกสารหมายเลข ๑๐.๔ 

๔ แผนการสอน/บันทึกการสอน เอกสารหมายเลข ๑๐.๕ 

 

 

ผลรวมจํานวนครูและอาจารย%และครูฝTกท่ีไดBรับการเพ่ิมพูนความรูB/ประสบการณ% 
              อยCางนBอย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปU และมีการนําความรูBมาขยายผล 

จํานวนครู/อาจารย%และครูฝTกท้ังหมด 
 

X ๑๐๐ 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
ครู อาจารย%และครูฝTก 
ไดBรับการเพ่ิมพูนความรูB/
ประสบ การณ%ทุกคน 

ครู อาจารย%และครูฝTก 
ไดBรับการเพ่ิมพูนความรูB/
ประสบ การณ%  จํานวน 
๓๐ นายและไดBนํามา
เผยแพรC/ขยายผลเพ่ือ
พัฒนาการเรียนการสอน 
จํานวน ๓๐ นาย คิดเปJน
รBอยละ ๑๐๐ 

๕ บรรลุ 

จุดเด�น/แนวทางการเสริมจุดเด�น 
 บุคลากรครูฝTกของหนCวยไดBรับการพัฒนาเพ่ิมเติมทําใหBการนําความรูBท่ีไดBรับมาขยายผลถCายทอดใหBกับ
บุคคลากรในหนCวยและผูBศึกษาอบรมมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๑  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน�วยศึกษาอบรม 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.อดุลย%    สิรสิิทธินันท% 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร    มะลิทอง 
๒. ส.ต.ท.ธเนตร   จันทรัตน% 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค  : 
  เพื่อสะทBอนใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรมมีการสCงเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งดBานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และองค%ความรูBตCาง ๆ เพ่ือสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และ
นําไปสูCสังคมฐานความรูB 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๒  มีการดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒.  ผลการดําเนินการบรรลุเปjาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมCต่ํากวCารBอยละ ๘๐ 
 ๓. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนาดBานการประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCตํ่ากวCารBอยละ 
๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 
 ๔. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนานอกเหนือจากดBานการประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCตํ่า
กวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตCอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมCตํ่ากวCา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 
 

เกณฑ การให�คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการไดB 
๑ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๒ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๓ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๔ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๕ ขBอ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 

๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
๑.๑ จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปU ๕๙ 
๑.๒ สรุปผลการดําเนินโครงการพัฒนางานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปU ๕๙ 
๑.๓ สรุปผลโครงการพัฒนาประสิทธิภาพกําลังพลภายในหนCวย          
ฝTกประจําสัปดาห% 
๑.๔ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนใหBไดBรับการฝTกอบรม
ในหลักสูตรตCางๆ ท้ังภายในและภายนอกนอกเหนือจากการพัฒนา
ดBานการประกันฯ 
๑.๕ สรุปผลการดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพดBานการใชB
ภาษาอังกฤษ 
๑.๖ ตัวอยCางแบบประเมินความพึงพอใจ 
๑.๗ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตCอการพัฒนา
บุคลากรระบุคCาเฉลี่ย 

เอกสารหมายเลข ๑๑.๑ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๒ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๓ 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๔ 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๕ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๖
เอกสารหมายเลข ๑๑.๗ 

 

๒. ผลการดําเนินการบรรลุตามเปjาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรไมC
ตํ่ากวCารBอยละ ๘๐ 
๒.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ
หนCวยฝTกอบรม 

 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๘ 

 

๓. จํานวนบุคลากรท่ีไดBรับการพัฒนาดBานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตCอปU ไมCตํ่ากวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 
๓.๑ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดBานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปU ๕๙ 

 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๙ 

 

๔. จํานวนบุคลาการท่ีไดBรับการพัฒนานอกเหนือจากดBานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCต่ํากวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากร
ท้ังหมด 
๔.๑ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดBานการฝTกประจําสัปดาห% 
๔.๒ สรุปผลการดําเนินงานเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝTกดBานการใชB
ภาษาอังกฤษ 
๔.๓ ดําเนินการสCงขBาราชการตํารวจเขBารับการอบรม 
ในหลักสูตรตCางๆ นอกเหนือจากตัวประกันฯ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๑ 

 
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๒ 

 

๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตCอการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
๕.๑ ตัวอยCางแบบประเมินความพึงพอใจ 
๕.๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจท่ีมีตCอการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร และนําแบบสอบถามมาดําเนินการประมวลผลคCา
คะแนน 

เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๓
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๔ 

 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. มีการพัฒนาเพ่ิมความรูBความสามารถใหBบุคลลากรทุกฝtาย เพ่ือสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือใหB

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะ 

๑. ควรพิจารณาจัดผูBเขBารับการฝTกอบรมใหBเหมาะสมหนBาท่ีท่ีไดBรับมอบหมาย 
๒. ควรปรับปรุงสถานท่ีในการฝTกอบรมใหBเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน�าท่ีของผู�บริหารหน�วยศึกษาอบรม 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.อดุลย%    สิรสิิทธินันท% 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร     มะลิทอง 
๒. ร.ต.ท.ศุภเมธี   แบCงกุศลจิต 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค   : เพ่ือใหBผูBบริหารหนCวยศึกษาอบรมใชBระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซ่ึงเปJนการ
ประเมินผูBบริหารในดBานการบริหารจัดการ และการเปJนผูBนําเพ่ือนําไปสูCการบริหารจัดการองค%การท่ีดีใหBเกิด
ความโปรCงใส ตรวจสอบไดB และมีสCวนรCวม 

เกณฑ การให�คะแนน 
 ใชBบัญญัติไตรยางค%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน 
 
 คะแนนเฉล่ียของผู�บริหารสูงสุดของหน�วยศึกษาอบรม ซ่ึงได�จาก 
 ๑.  ใหBผูBบริหารสูงสุดของหนCวยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยใหBครอบคลุมบทบาทหนBาท่ีท้ัง ๙ ขBอ คิดเปJน
รBอยละ ๔๐ 
 ๒.  ใหBบุคลากรทั้งหมดของหนCวยศึกษาอบรมประเมินผู BบริหารสูงสุดของหนCวยศึกษาอบรมใหB
ครอบคลุมบทบาทหนBาท่ีท้ัง ๙ ขBอ คิดเปJนรBอยละ ๖๐ 
 

ผลการดําเนินงาน  
ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 
๑.  หนCวยฝTกอบรมไดBกําหนดกรอบการปฏิบัติงานภารกิจตามแผนปฏิบัติ

ราชการประจําปU เพ่ือใหBการดําเนินงานเปJนไปอยCางถูกตBองและเปJน
ระบบ บนพ้ืนท่ีของการบริหารท่ีดีเพ่ือใหBบรรลุวัตถุประสงค%และปณิธาน
ท่ีหนCวยกําหนดไวBอยCางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูBบังคับบัญชาสูงสุดของหนCวย
ฝTกอบรมไดBกําหนดแนวทางการบริหารงานบนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล
โดยมีการมอบหมาย สั่งการ และควบคุมอยCางใกลBชิด 

เอกสารหมายเลข ๑๒.๑ 
แผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๙ 
 

๒.  ดําเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติงานภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปU พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เอกสารหมายเลข ๑๒.๒ 
เอกสารท่ีดําเนินงานท่ี
สําคัญ 

๓.  ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนBาท่ีของผูBบริหารหนCวยศึกษาอบรม เอกสารหมายเลข ๑๒.๓ 
๔.  สรุปผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนBาท่ีของผูBบริหารหนCวย

ศึกษาอบรม 
เอกสารหมายเลข  ๑๒.๔ 
 

 
 
 

  

   
 
 



 

 

   
ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕. สรุปผลการประเมิน 
คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของผูBบริหารหนCวยฝTกอบรมเทCากับ 
         คิดคCาคะแนนไดBดังนี้      ๔๐ x ๕ =  ๔๐ 
                                          ๕ 
 คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของบุคลากรท้ังหมดของหนCวยเทCากับ 
         คิดคCาคะแนนไดBดังนี้     ๖๐ x ๕  =  ๖๐ 
                                          ๕ 
 สรุป  คะแนนรBอยละของผูBบริหารสูงสุดของหนCวยศึกษาอบรม = ๔๐ 
        คะแนนรBอยละของบุคลากรท้ังหมดของหนCวย              = ๖๐ 
        รBอยละของตัวบงชี้  = ๔๐ + ๖๐ 
                                = ๑๐๐ 
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน 
       รBอยละของตัวบงชี้   =  ๕ x ๑๐๐ 
                                      ๑๐๐ 
                                =  ๕ 
                                  

เอกสารหมายเลข  ๑๒.๕ 

การประเมินตนเอง 
เป1าหมาย ผลการประเมิน คะแนน การบรรลุ

เป1าหมาย 
๑. ผูBบริหารหนCวยสูงสุดประเมิน
ตน เ อ ง ดB า น บ ริ ห า ร ห นC ว ย ต า ม
หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล 
ครบท้ัง ๙ ขBอ ไมCต่ํากวCารBอยละ ๔๐ 
๒. บุคลากรของหนCวยมีการประเมิน 
ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ไดBไมCต่ํา
กวCารBอยละ ๖๐ 

 

- ผกก.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ประเมิน
ตนเองดBานการบริหารหนCวยตามหลักการ
บริหารแบบธรรมมาภิบาลครบท้ัง ๙ ขBอ ไดB
รBอยละ ๔๐  
- บุคลากรของหนCวยประเมิน ผกก. ๑
บก.กฝ.บช.ตชด. ไดBรBอยละ ๖๐ 

 

๕ 
 

บรรลุ 
 

 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. ผูBบริหารหนCวยใชBการบริหารแบบธรรมาภิบาล ครอบคลุมประเด็น ๙ ดBาน มีการกําหนดนโยบายการ
บริหาร แผนปฏิบัติราชการท่ีชัดเจนเปJนรูปธรรม  

 
 
 
 

 

 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๓ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว�ซึ ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.เกียรติศักด์ิ    คามิลลิขิตกุล 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ณัชพล    ชBางแกBว 
๒. ส.ต.อ.สุวัฒน%    นกแกBว 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   : เพ่ือแสดงใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหBมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และรักษาไวBซ่ึงบุคลากรท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
 ๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๒  มีการดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๑.๔  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒.  ผลการดําเนินการบรรลุเปjาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไมCต่ํากวCารBอยละ ๘๐ 
 ๓. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนาดBานการประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCตํ่ากวCารBอยละ 
๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 
 ๔. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนานอกเหนือจากดBานการประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCตํ่า
กวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากรท้ังหมด 
 ๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรท่ีมีตCอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมCตํ่ากวCา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕ 
 
  

เกณฑ การให�คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการไดB 
๑ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๒ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๓ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๔ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  
ข�อ
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มีการจัดทําแผนการบริหารทรพัยากรบุคคลท่ีเป9นรูปธรรมภายใต�การวิเคราะห 
ข�อมูลเชิงประจักษ  
   ๑.๑ คําสั่งแตCงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ประจําปU ๒๕๕๘  
๑.๒ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปU ๒๕๕๙ 
๑.๓ แผนปฏิบัติ การปฏิบัติราชการ ประจําปU ๒๕๕๙ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๒ 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๓ 
 



 

 

ข�อ
ท่ี 

ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปJนการสCงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชCน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนCง การกําหนดเสBนทาง
เดินของตําแหนCง การสนับสนุนเขBารCวมประชุมฝTกอบรม และหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรBางขวัญกําลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมท้ังการพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
๒.๑ เอกสารการเลื่อนข้ันเงินเดือนขBาราชการ 
๒.๒ โครงการคัดเลือกตํารวจดีเดCน 
๒.๓ โครงการฝTกอบรมการตรวจคBนและปฏิบัติในอาคาร 

 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๔ 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๕ 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๖ 

๓. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรBางสุขภาพท่ีดี และสรBางบรรยากาศท่ีดีใหBบุคลากร
ทํางานไดBอยCางมีประสิทธิภาพและอยูCอยCางมีความสุข ดังนี้ 
-โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรขBาราชการ 
-โครงการอาหารกลางวันของขBาราชการตํารวจ 
-โครงการตรวจสุขภาพประจําปU 
-โครงการทดสอบสมรรถภาพทางรCางกาย 
-โครงการจัดรถรับ-สCงบุตรหลานขBาราชการตํารวจ 
-โครงการแขCงขันกีฬาเพ่ือสรBางความรัก ความสามัคคีในหมูCคณะ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๗
เอกสารหมายเลข ๑๓.๘
เอกสารหมายเลข ๑๓.๙
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๐ 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๑
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๒ 

๔. มีระบบสCงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหBมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกBาวหนBาในอาชีพอยCางรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา 
    - จัดโครงการสนับสนุนขBาราชการตํารวจชั้นประทวนเขBารับการฝTกอบรมเพ่ือ
แตCงต้ังเปJนขBาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๓ 
 

๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอย�างเป9นระบบ และมีการนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผู�บริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให�ดีข้ึน 
-  แบบประเมินความพึงพอใจดBานการบริหารทรัพยากรบุคคล  
- รายงานสรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจดBานการบริหารทรัพยากร
บุคคล  
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปU ๒๕๕๙ (ปรับปรุงจากปU ๒๕๕๘) 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๔ 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๕ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๖ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
- 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๔ การบริหารความเส่ียง 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ภคิน      ภัทรฐิติดลิก 
๒. ด.ต.หญิงภัทร  บุตรโคตร  

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   :    
 เพ่ือใหBหนCวยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานตCาง ๆ ในการหาสาเหตุประเมินสถานการณ% จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝjาระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสท่ีจะเกิดความเสียหายดBานชีวิต ทรัพย%สิน 
ชื่อเสียงและสังคมใหBอยูCในระดับท่ีสามารถบริหารจัดการไดB 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการแตCงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูBบริหารของหนCวยศึกษาอบรม 
และตัวแทนท่ีรับผิดชอบเปJนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
 ๒. มีการวิเคราะห%และระบุความเสี่ยง และปmจจัยท่ีกCอใหBเกิดความเสี่ยงอยCางนBอย ๓ ดBานตามบริบท
ของหนCวยศึกษาอบรม 
  ตัวอย�างเช�น 
 - ความเสี่ยงดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานท่ี) 
 - ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร%หรือกลยุทธ%ของสCวนงาน 
 - ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับ 
 - ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เชCน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย 
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย%และ
บุคลากร 
 - ความเสี่ยงจากเหตุการณ%ภายนอก 
 ๓. มีการดําเนินการ  
 ๓.๑  มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห%ในประเด็นท่ี ๒ (๐.๓๓ คะแนน) 
 ๓.๒  มีการประเมินผลกระทบของความเสี ่ยงจากการวิเคราะห%ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ 
คะแนน) 
 ๓.๓  มีการจัดลําดับความเสี่ยงท่ีไดBจากการวิเคราะห%ในประเด็นท่ี ๒ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๔. มีการดําเนินการ 
 ๔.๑ จัดทําแผนบริหารของความเสี่ยง ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๒  มีการดําเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๓  มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๔  นําผลการประเมินรายงานตCอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอยCางนBอยปUละ ๑ ครั้ง 
(๐.๒ คะแนน) 
 ๔.๕  นําผลการประเมินรายงานตCอผูBบริหารของหนCวยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอยCางนBอยปUละ ๑ 
ครั้ง (๐.๒ คะแนน) 



 

 

 ๕. มีการนําผลการประเมิน และขBอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชBในการปรับแผนหรือ
วิเคราะห%ความเสี่ยงในปUถัดไป 
 
เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดําเนินการไดB 

๑ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๒ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๓ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๔ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ ๑.หน�วยศึกษาอบรมมีการแต�งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเส่ียง โดยมี 
ผู�บริหารของหน�วยศึกษาอบรมและตัวแทนท่ีรับผิดชอบเป9น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน 
๑. คําสั่งแตCงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ี ๑๒๑/๒๕๕๗ ลง ๘ 
ต.ค. ๕๗ เรื่อง แตCงต้ังคณะกรรมการสถานศึกษา 
๒. คําสั่ง กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ท่ี ๑๒๐/๒๕๕๘ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๘ 
เรื่องแตCงต้ังคณะทํางานบริหารความเสี่ยง 

 
 
 
 

เอกสารหมายเลข ๑๔.๑ 
 

เอกสารหมายเลข ๑๔.๒ 
 

๒ มีการวิเคราะห%และระบุความเสี่ยง และปmจจัยท่ีกCอใหBเกิดความเสี่ยง
อยCางนBอย ๓ ดBานตามบริบทของหนCวยศึกษาอบรม 

๑. บันทึกเชิญประชุม ท่ี ๖๖/ ๒๕๕๘ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๗ 
๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี ๑/ ๒๕๕๙ 
๓. รายงานการประชุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี ๑/
๒๕๕๙ 

 
 

เอกสารหมายเลข ๑๔.๓ 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๔ 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๕ 

๓ มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดลําดับความเสี่ยงที่ไดBจากการวิเคราะห%ในประเด็นท่ี  ๒ 
๑. บันทึกเชิญประชุม ท่ี ๐๔/ ๒๕๕๙ ลง ๒๕ ม.ค. ๕๘ 
๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งท่ี ๒/ ๒๕๕๙ 
๓. รายงานการประชุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี ๒/
๒๕๕๙ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๖  
เอกสารหมายเลข ๑๔.๗ 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๘ 

๔ มีการจัดทําแผนบริหารของความเสี่ยง ท่ีมีระดับความเสี่ยงสูงสุด 
ดําเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
และรายงานตCอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูBบริหารของหนCวย
ศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอยCางนBอยปUละ ๑ ครั้ง 
๑. รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งท่ี ๓/
๒๕๕๙ 
๒. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปU ๒๕๕๙ 
๓. คณะทํางานติดตามรายงานผล 
๔. รายงานผลการดําเนินงานตCอคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๙  
 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๐ 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๑
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๒ 
 
 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๕ มีการนําผลการประเมิน และขBอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใชBในการปรับแผนหรือวิเคราะห%ความเสี่ยงในปUถัดไป 
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาแจBงแนวทางการปฏิบัติ 
๒. คําสั่งแตCงต้ังคณะทํางานปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปU
งบประมาณ ๒๕๖๐ 

 
 
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๓
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๔ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๕  ห�องสมุดอุปกรณ การศึกษาและสภาพแวดล�อมการเรียนรู� 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ  ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน   คุรุเสถียร 
๒. ด.ต.หญิงอมรรัตน%  ทองปรีชา 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ + ผลลัพธ% 

วัตถุประสงค  : 
  เพ่ือใหBหนCวยศึกษาอบรมจัดบริการดBานกายภาพอยCางครบถBวน นอกเหนือจากการเรียนการสอน 
โดยเฉพาะในเรื ่องการบริการสิ ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตCอการเรียนการสอน เชCน สื่อ เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา หBองสมุด และแหลCงการเรียนรูBอ่ืน ๆ เปJนตBน นอกจากนั้นยังจําเปJนตBองมีสภาพแวดลBอมและการบริการ
ดBานกายภาพ ท่ีสCงเสริมคุณภาพชีวิตของผูBศึกษาอบรม เชCน สิ่งแวดลBอมในหนCวยศึกษาอบรม หBองเรียน สถานท่ีออก
กําลังกาย เปJนตBน 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีบริการหBองสมุด และแหลCงการเรียนรูBอ่ืน ๆ 
 ๒. มีบริการดBานกายภาพท่ีเหมาะสมตCอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูBศึกษาอบรมอยCางนBอยในดBาน
หBองเรียน หBองปฏิบัติการ อุปกรณ%การศึกษา และจุดเชื่อมตCออินเตอร%เน็ต 
 ๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยCางนBอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟjา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ%ปjองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ตCาง ๆ  
 ๔. ระดับความพึงพอใจของผูBศึกษาอบรมตCอคุณภาพของการใหBบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ 
ไมCตํ่ากวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชBเปJนขBอมูลในการพัฒนาการจัด การ
บริการดBานกายภาพท่ีสนองความตBองการของผูBรับบริการ 

เกณฑ การให�คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการไดB 
๑ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๒ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๓ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๔ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มีบริการหBองสมุดและแหลCงการเรียนรูBอ่ืน ๆ 
        - ไดBมีการจัดตั้งศูนย%ศูนย%ภาษา ( language center room) และ
หBองสมุดสําหรับบริการเปJนแหลCงเรียนรูB ติดตั้ง internet ระบบ wifi 
และระบบ intranet เพื่อเปJนแหลCงคBนควBาขBอมูลดBวยตนเอง สาํหรับผูBเขBา
รับการฝTกอบรมและขBาราชการตํารวจในสังกัด  

เอกสารหมายเลข ๑๕.๑  
 

๒. มีบริการดBานกายภาพท่ีเหมาะสมตCอการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูBศึกษาอบรมอยCางนBอยในดBานหBองเรียน หBองปฏิบัติการ 
อุปกรณ%การศึกษา และจุดเชื่อมตCออินเตอร%เน็ต 
          - มีกองรBอยมาตรฐานบรรจุผูBเขBารับการอบรมไดBจํานวน ๑๐๐ ที่

เอกสารหมายเลข ๑๕.๒  
 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

นั่ง จํานวน ๔ กองรBอย และ ๘๐ ที่นั่ง ๑ กองรBอย หBองประชุมใหญCบรรจุ
ผูBเขBารับการอบรมไดB ๒๐๐ ที่นัง่ หBองประชุมรวมใจคCายพระรามหกบรรจุ
ผูBเขBารับการอบรมไดB ๑๕๐ ที่นัง่ พรBอมสื่อการสอนที่ทันสมัย มี wifi ทุก
กองรBอย มีสภาพแวดลBอมที่ดีสวยงามเปJนระเบียบ สCงเสริมการเรียนรูBที่ดี 

๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยCางนBอยในเรื่องประปา ไฟฟjา ระบบจํากัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมท้ังมีระบบและอุปกรณ%ปjองกันอัคคีภัย ใน
บริเวณอาคารตCาง ๆ  
          - มีระบบสาธารณูปโภค ไดBแกC ระบบไฟฟjา ประปา  การ
กําจัดของเสียท่ีเปJนระบบ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ มีแผน
ปjองกันและระงับอัคคีภัยพรBอมมีการติดต้ังถังดับเพลิง ทุกสCวนงาน
และกองรBอย สําหรับในกรณีฉุกเฉิน 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๓  
เอกสารหมายเลข ๑๕.๔  

๔. ระดับความพึงพอใจของผู Bศ ึกษาอบรมตCอคุณภาพของการ
บริการในประเด็นท่ี ๑ ถึง ๓ ไมCตํ่ากวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
         - มีประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผูBเขBารับการ
อบรมในกรณีการจัดระบบสาธารณูปโภค อุปโภค และระบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืนๆ  

เอกสารหมายเลข ๑๕.๕ แบบ
สํารวจความพงึพอใจ 
เอกสารหมายเลข ๑๕.๖ สรุป
รายงานการสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากรและผูBเขBารับ
การอบรม 

๕. มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นท่ี ๔ มาใชBเปJนขBอมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการดBานกายภาพท่ีสนองความตBองการของ
ผูBรับบริการ 
          - มีการนําผลการประเมินและขBอมูลท่ีไดBจากการประเมิน
ความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือแกBไขขBอบกพรCองและเพ่ิมเติม 
พรBอมท้ังจัดทําแผนการพัฒนาในปUตCอไป 

เอกสารหมายเลข ๑๕.๗  
 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑. หนCวยมีจุดเชื่อมตCอinternetทุกกองรBอย 
๒. หนCวยมีกองรBอยมาตรฐานท่ีมีสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลBอมท่ีดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน   คุรุเสถียร 
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน%   อาชนะชัย 

โทรศัพท% : โทรศัพท% :๐๙๒ – ๖๔๒ - ๗๘๕๕ 
E – mail : E – mail : oddy1281@gmail.com 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   : เพ่ือสรBางจิตสํานึกใหBเห็นวCาเปJนความรับผิดชอบรCวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพ่ือเปJนหลักประกันแกCสาธารณชนใหBม่ันใจไดBวCา หนCวยศึกษาอบรมสามารถสรBางผลผลิต
ท่ีมีคุณภาพ 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการดําเนินการ 
  ๑.๑ มีแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสมและสอดคลBองกับพันธ
กิจของหนCวยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
  ๑.๒  มีการดําเนินการตามแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕ 
คะแนน) 
 ๒. มีการดําเนินการ 
  ๒.๑  ใหBความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแตCงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ% แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก 
(๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๒  มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๓ มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๓. มีการดําเนินการ 
  ๓.๑  จัดใหBมีผูBรับผิดชอบดBานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนBาท่ีบริหาร พัฒนา และ
ติดตามการดําเนินงานดBานการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
  ๓.๒  มีการประสานงานกับหนCวยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน) 
 ๔. มีการดําเนินงานดBานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถBวน ประกอบดBวย 
  ๔.๑ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๒ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตCอหนCวยงานท่ีเก่ียวขBองภายในกําหนด (๑๕ 
ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๓ การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนCวยศึกษาอบรม (๐.๒๕ 
คะแนน) 
  ๔.๔ มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมCนBอยกวCารBอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๕. มีการดําเนินการ 
  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดBานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีหนCวยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ 
คะแนน) 
  ๕.๒ มีการเผยแพรCใหBหนCวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชBประโยชน%ไดB (๐.๕ คะแนน) 
 
 
 



 

 

เกณฑ การให�คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการไดB 
๑ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๒ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๓ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๔ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ 
มีการดําเนินการ 
๑.๑ มีแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในท่ีเหมาะสม
และสอดคลBองกับพันธกิจของหนCวยศึกษาอบรม 

เอกสารหมายเลข ๑๖.๑ 

 
๑.๒ มีการดําเนินการตามแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการประกัน
คุณภาพภายใน 

เอกสารหมายเลข ๑๖.๒ 

๒ 

มีการดําเนินการ 
๒.๑ ใหBความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแตCงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือกําหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ% แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก 

เอกสารหมายเลข ๑๖.๓ 

 ๒.๒ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   เอกสารหมายเลข ๑๖.๔ 

 ๒.๓ มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  เอกสารหมายเลข ๑๖.๕ 
๓. มีการดําเนินการ 

๓.๑ จัดใหBมีผูBรับผิดชอบดBานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนBาท่ี
บริหาร พัฒนา และติดตามการดําเนินงานดBานการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

เอกสารหมายเลข ๑๖.๖ 

 ๓.๒ มีการประสานงานกับหนCวยงานภายนอก เอกสารหมายเลข ๑๖.๗ 
๔. มีการดําเนินงานด�านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ�วน  

๔.๑ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ  
เอกสารหมายเลข ๑๖.๘ 

 ๔.๒ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตCอหนCวยงานท่ีเก่ียวขBอง
ภายในกําหนด (๑๕ ม.ค.)  

เอกสารหมายเลข ๑๖.๙ 

 ๔.๓ การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนCวย
ศึกษาอบรม  

เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๐ 

 ๔.๔ มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมCนBอยกวCารBอยละ ๘๐  เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๑ 
๕. มีการดําเนินการ 

๕.๑ มีแนวปฏิบัติท่ีดีหรืองานวิจัยดBานการประกันคุณภาพการศึกษาท่ี
หนCวยงานพัฒนาข้ึน  

เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๒ 

 ๕.๒ มีการเผยแพรCใหBหนCวยงานอ่ืนสามารถนําไปใชBประโยชน%ไดB  เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๓ 

 

 

 

 



 

 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
๑.ผูBบังคับบัญชาใหBความสําคัญดBานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดBจัดวาระการดําเนินงาน

ประกันคุณภาพการศึกษาเขBาในการประชุมประจําเดือนทุกเดือนๆ 
๒.หนCวยไดBใหBความสําคัญดBานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหBบุคลากรทุกสCวนงานมีสCวนในการ

ดําเนินงาน โดยแบCงรับผิดชอบตัวบCงชี้ตามลักษณะงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๗ การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน�วยศึกษาอบรม 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ    ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ภคิน    ภัทรฐิติดิลก 
๒. ด.ต.หญิง ภัทร    บุตรโคตร 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   :    
 เพ่ือใหBหนCวยศึกษาอบรมตรวจสอบความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามข้ันตอนท่ีกําหนด มีระบบ
และกลไกท่ีชัดเจน และนําผลท่ีไดBจากการดําเนินงานตามการประเมินคุณภาพภายในไปใชBในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. หนCวยศึกษาอบรมมีการทบทวนแนวทางหรือข้ันตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในใหB
สอดคลBองกับมาตรฐานท่ีกําหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม 
 ๒. หนCวยศึกษาอบรมมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ีเปJนไปตามมาตรฐาน โดยผCานการ
พิจารณาจากผูBมีอํานาจสูงสุดและเปsดเผยใหBสาธารณชนทราบ 
 ๓. มีการดําเนินการ 
  ๓.๑ หนCวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง (SAR) ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานใหBดีข้ึนอยCางสมํ่าเสมอ โดยมีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการท่ีชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
  ๓.๒ หนCวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานใหBดีข้ึนอยCางสมํ่าเสมอ โดยมีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการท่ีชัดเจน (๐.๕ คะแนน) 
 ๔. หนCวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขBาไปเปJนสCวนหนึ่งของการ
ดําเนินงาน 
 ๕. หนCวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขBาไปเปJนสCวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานของแตCละฝtาย/แผนก/งานในสังกัด โดยมีการยกยCองเชิดชูฝtาย/แผนก/งานท่ีดําเนินงานไดBสําเร็จตาม
เปjาหมายท่ีวางไวB สามารถเปJนตBนแบบใหBแกCหนCวยงานอ่ืนไดB 
เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดําเนินการไดB 

๑ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๒ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๓ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๔ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ หนCวยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกใหBสอดคลBองกับ
มาตรฐานท่ีกําหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม 

๑. คําสั่ง กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ท่ี ๑๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตCงต้ัง
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

๒. มอบหมายเจBาหนBาท่ีรับผิดชอบตัวบCงชี้สําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

๓.  ทบทวนระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กก.๑ 
บก.กฝ.บช.ตชด.        

 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๒ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๓ 
 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒ หนCวยศึกษาอบรมมีการจัดทํารายงานการประเมินตนเองท่ี
เปJนไปตามมาตรฐาน โดยผCานการพิจารณาจากผูBมีอํานาจสูงสุดและ
เปsดเผยใหBสาธารณชนทราบ 
          ๑. รายงานผลการประเมินตนเองของ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒. เผยแพรCใหBสาธารณชนทราบ 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๔ 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๕ 

๓ หนCวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง และผลการ
ประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานใหBดีข้ึนอยCางสมํ่าเสมอ มีแผนการดําเนินงานหรือ
มาตรการท่ีชัดเจน 
๑. แผนการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของ       
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. 
ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๙ 
๒. แผนพัฒนาปรับปรุง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
๓. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ                
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ประจําปU ๒๕๕๘ จาก บก.สศป. 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๖ 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๗ 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๘ 
 

๔ หนCวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเขBาไปเปJนสCวนหนึ่งของการดําเนินงาน 
         ๑. งานนวัตกรรม 
๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องชCวยฝTกเข็มทิศจําลอง 
๑.๒ โครงการเปjาปkนลBมลุก 
๒. โครงการยกยCองเชิดชูเกียรติ ตร. ดีเดCน 

 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๙ 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๐ 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๑ 

๕ หนCวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของ
แตCละฝtาย/แผนก/งานในสังกัด มีการยกยCองเชิดชูฝtาย/แผนก/งานท่ี
ดําเนินงานไดBสําเร็จตามเปjาหมายท่ีวางไวB สามารถเปJนตBนแบบใหBแกC
หนCวยงานอ่ืนไดB 
๑. สรุปผลโครงการยกยCองเชิดชูเกียรติ ตร. ดีเดCน 
๒. มอบรางวัลและใบประกาศใหBกับ ตร. ท่ีไดBรับการยกยCองเชิดชูเกียรติ 

 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๒
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๓ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 -  
จุดท่ีควรพัฒนา/ข�อเสนอแนะ 
 หนCวยยังไมCมีการนําระบบอ่ืนๆมาเปJนสCวนหนึ่งในการดําเนินงานแตCละงานนอกจากระบบงานกิจกรรม 
๕ ส 
 
 



 

 

 
ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๘ ความสําเร็จของการพัฒนาผู�ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ ท่ีหน�วยศึกษาอบรมกําหนด 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ     ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ภคิน    ภัทรฐิติดิลก 
๒. ด.ต.หญิงเฉลิมศรี   มงคล  

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   :    
 เพ่ือนําไปสูCการกําหนดเปjาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมท้ังแผนพัฒนาคุณภาพของหนCวยศึกษา
อบรมท่ีจะสรBางองค%ความรูBใหBสอดคลBองตามอัตลักษณ%และวัตถุประสงค% 

ประเด็นการพิจารณา  
 ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๒  มีการดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๔  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒. การดําเนินงานบรรลุเปjาหมายตามแผนไมCต่ํากวCารBอยละ ๘๐ 
 ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค%ของการดําเนินการของหนCวยศึกษาอบรม และ
หรือตามจุดเนBนและจุดเดCนของหนCวยศึกษาอบรม 
 ๔. ไดBรับการยกยCองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหCงชาติ 
 ๕. ไดBรับการยกยCองระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
  
เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดําเนินการไดB 

๑ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๒ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๓ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๔ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๕ ขBอ 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 หนCวยไดBดําเนินการพัฒนาผูBศึกษาอบรมตามอัตลักษณ%ของ
หนCวย ตามคูCมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปU
งบประมาณ ๒๕๕๙  และไดBดําเนินการตามแผนการดําเนินงานโดย
แตCงต้ังคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ%    ดําเนินการตามวงจร PDCA 
ดังนี้ 
๑.๑ แตCงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในประจําปU
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๒ คําสั่งคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอัตลักษณ%   

เอกสารหมายเลข ๑๘.๑ 
 
 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๘.๒ 
 
 



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

และขออนุมัติใชBอัตลักษณ%ของหนCวยจากผูBบังคับบัญชา 
- ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานฝTกอบรมใหBเปJนไปตามตาราง
การฝTกอบรมและวัตถุประสงค%ของการฝTก 
- การประเมินผล 

- ประเมินผลภาคทฤษฎี 
- -ประเมินผลภาคการฝTกปฏิบัติ  

- นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพ่ือดําเนินการในปUตCอไปโดย 
- ประชุมคณะกรรมการและครูฝTก เพ่ือทราบปmญหาและอุปสรรค

ในการฝTกอบรม (เอกสารหมายเลข........) 
- - นําปmญหา/อุปสรรค มาหาแนวทางแกBไข เพ่ือการพัฒนาตCอไป 

- แจBงผลการดําเนินงานใหBผูBบังคับบัญชารับทราบ 

 
 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๘.๓ 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๘.๔ 
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๘.๕ 

๒. การดําเนินงานบรรลุเป1าหมายตามแผนไม�ต่ํากว�าร�อยละ ๘๐ 
จัดการฝTกอบรม หลักสูตร ผบ.มว. โดยดําเนินการดังนี้ 

๑. ฝTกอบรมตามอัตลักษณ%ของหนCวย 
๒. ดําเนินการใหBบรรลุเปjาหมายโดยฝTกอบรมจํานวน.......๒....
รุCน ผูBเขBารับการฝTกอบรมจํานวน...๑๙๘...คน   

 

๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค%ของการดําเนินการ
ของหนCวยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเนBนและจุดเดCนของหนCวยศึกษา
อบรม 

๑. เอกสารพัฒนาหลักสูตร ผบ.มว.  
๒. แตCงต้ังคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรโดยใหBมีเนื้อหาสอดคลBอง
กับสถานการณ%  
๓. แถลงหลักสูตร  

 

๔. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน%และสรBางคุณคCาแกCกองบังคับการ หรือ
กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหCงชาติ และไดBรับการยกยCอง
ระดับสํานักงานตํารวจแหCงชาติ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕ บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 หนCวยมีโครงการพัฒนาอัตลักษณ%และขบวนการฝTกท่ีเอ้ือตCอการนําไปปฏิบัติหนBาของผูBรับการฝTกอบรม
และสามารถสรBางผลงานท่ีชัดเจน วัดไดB และเปJนรูปธรรม 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๑๙ เอกลักษณ หน�วยศึกษาอบรม 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ    ธรรมเสมา 

๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ    รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ท.ภคิน   ภัทรฐิติดิลก 

๒. ด.ต.หญิง เฉลิมศรี    มงคล 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail : 

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค  : เพ่ือใหBหนCวยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะท่ีสะทBอนความโดดเดCน/ความชํานาญ/ความ
เชี่ยวชาญตามพันธกิจ/วัตถุประสงค%และบริบทของหนCวยศึกษาอบรม 

ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการดําเนินการ 
  ๑.๑  กําหนดเอกลักษณ%หนCวยศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติไดB (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒  นิยามความหมายเอกลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓  มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรมอยCางชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. มีการดําเนินการ 
  ๒.๑  มีการกําหนดตัวบCงชี้ในการวัดเอกลักษณ% (๐.๕ คะแนน) 
  ๒.๒  มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณ%ท่ีเหมาะสม (๐.๕ คะแนน) 
 ๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูCการปฏิบัติท่ีชัดเจนและตCอเนื่อง 
 ๔. มีกระบวนการสรBางการมีสCวนรCวมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ% 
 ๕. มีการดําเนินการ 
  ๕.๑  มีการประเมินผลเอกลักษณ% (๐.๕ คะแนน) 
  ๕.๒  มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ%ไปใชBปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน) 
 

เกณฑ การให�คะแนน 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ดําเนินการไดB 
๑ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๒ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๓ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๔ ขBอ 

ดําเนินการไดB 
๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑. ๑.๑ กําหนดเอกลักษณ หน�วยศึกษาอบรมท่ีเหมาะสมและปฏิบัติได� 
- คําสั่ง กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ท่ี ๙๕/๒๕๕๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๙ 
เรื่อง แตCงต้ังคณะกรรมการกําหนดเอกลักษณ%ของหนCวย ประจําปU
งบประมาณ ๒๕๕๙ 
๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม  
๑.๓ มีเหตุผลในการกําหนดเอกลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรมอยCาง
ชัดเจน  
- สรุปการประชุม เพ่ือกําหนดอัตลักษณ%และเอกลักษณ% 

 
เอกสารหมายเลข ๑๙.๑  
 
 
เอกสารหมายเลข ๑๙.๒  
 
เอกสารหมายเลข ๑๙.๓  

๒. ๒.๑ มีการกําหนดตัวบ�งช้ีในการวัดเอกลักษณ   
- สรุปการประชุมกําหนดตัวบCงชี้ในการวัดเอกลักษณ% 

 
เอกสารหมายเลข ๑๙.๔  



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๒.๒ มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณ%ท่ีเหมาะสม  เอกสารหมายเลข ๑๙.๕ 
๓. ๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูCการปฏิบัติท่ีชัดเจนและ

ตCอเนื่อง 
เอกสารหมายเลข ๑๙.๖  
 

๔. ๔. มีกระบวนการสรBางการมีสCวนรCวมของบุคลากรในการพัฒนา
เอกลักษณ% 

เอกสารหมายเลข ๑๙.๗ 
 

๕. ๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ%  
๕.๒ มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ%ไปใชBปรับปรุงพัฒนา  

เอกสารหมายเลข ๒๐.๘ 
 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 

๕ ข�อ จํานวน ๕ ข�อ ๕  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 มีกระบวนการสรBางการมีสCวนรCวมในการกําหนดนิยาม ความหมาย และเหตุผลในการกําหนด
เอกลักษณ%  ของหนCวย การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการบรรลุตามเปjาหมายท่ีกําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตัวบ�งช้ีท่ี ๒๐  ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมท่ีหน�วยศึกษาอบรมช้ีนํา ป1องกันหรือแก�ปKญหาของ
สังคม 

ผู�กํากับดูแลตัวบ�งช้ี : 
๑. พ.ต.อ.วันชนะ   ธรรมเสมา 
๒. พ.ต.ท.ยงศักด์ิ   รัตนดิลก ณ ภูเก็ต 

ผู�จัดเก็บรวบรวมข�อมูล/รายงานผลการดําเนินงาน : 
๑. พ.ต.ต.ประวิน   คุรุเสถียร 
๒. ด.ต.หญิง อมรรัตน%    ทองปรีชา 

โทรศัพท% : โทรศัพท% : 
E – mail : E – mail :  

ชนิดของตัวบ�งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค   :    
 เพ่ือตรวจสอบการดําเนินงานของหนCวยศึกษาอบรมในการแนะนํา ปjองกันหรือการแกBปmญหาสังคมใน
ดBานตCาง ๆ ไดBแกC สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยคํานึงถึงผูBมีสCวนไดBสCวนเสียเพื่อเปJนตBนแบบ
ใหBแกCหนCวยงานอ่ืนไดB 

ประเด็นการพิจารณา   
 ๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  ๑.๑  มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๒  มีการดําเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๓  มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๑.๔  มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๒. การดําเนินงานบรรลุเปjาหมายตามแผนไมCต่ํากวCารBอยละ ๘๐ 
 ๓. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน%และสรBางคุณคCาตCอสังคม 
 ๔. ไดBรับการยกยCองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหCงชาติ 
 ๕. ไดBรับการยกยCองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
เกณฑ การให�คะแนน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 
ดําเนินการไดB 

๑ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๒ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๓ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๔ ขBอ 
ดําเนินการไดB 

๕ ขBอ 

ผลการดําเนินงาน  

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
      - กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.จัดทําโครงครูแดร%        
      - ดําเนินการฝTกอบรมตามโครงการ โดยไดBใหBความรูBแกCนักเรียน
ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใกลBเคียง        
      - ประเมินผลการดําเนินโครงการโดยไดBจัดทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและความรูBความเขBาใจ         
      - นําผลประเมินท่ีไดBมาวิเคราะห%เพ่ือปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปUตCอไป 

 
เอกสารหมายเลข ๒๐.๑  
เอกสารหมายเลข ๒๐.๒  
 
เอกสารหมายเลข ๒๐.๓  
 
เอกสารหมายเลข ๒๐.๔  
 

๒ การดําเนินงานบรรลุเปjาหมายตามแผนไมCต่ํากวCารBอยละ ๘๐  
   - สรุปผลการดําเนินโครงการคิดเปJนรBอยละ ๑๐๐ ของเปjาหมายท่ี
กําหนดตามโครงการ 

เอกสารหมายเลข ๒๐.๕  



 

 

ข�อท่ี ผลการดําเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน%และสรBางคุณคCาตCอสังคม 
    - ผลการดําเนินการตามโครงการครูแดร% 

เอกสารหมายเลข ๒๐.๗  
 

๔ ไดBรับการยกยCองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแหCงชาติ 

เอกสารหมายเลข ๒๐.๘ 
 

๕ ไดBรับการยกยCองระดับภูมิภาค หรือชาติหรือนานาชาติ  เอกสารหมายเลข ๒๐.๙ 

การประเมินตนเอง 

เป1าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป1าหมาย 
๕ ข�อ จํานวน ๔ ข�อ ๔  บรรลุ 

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง  
๑.หนCวยมีบุคลากรครูฝTกท่ีมีความรูBความสามารถ ในการชี้นํา ปjองกันหรือแกBปmญหาของสังคมจนเปJนท่ี

ยอมรับของสCวนราชการ 
๒.หนCวยมีเครือขCายท้ังภาครัฐและเอกชนในการใหBความรCวมมือในการชี้นํา ปjองกันหรือแกBปmญหาของ

สังคมอยCางกวBางขวาง 
๒.หนCวยไดBมีการประชาสัมพันธ%โครงการผCานสื่อของหนCวย 

 

 
 
 
 


