สวนที่ ๒
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่ ๑ ผูผานการทดสอบตามเกณฑมาตรฐานวิชาการ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๑. พ.ต.ท.ภคิน ภัทรฐิติดิลก
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
๒. ด.ต.บรรทูล สีบัว
โทรศัพท% :
โทรศัพท% : ๐๙๒ ๖๔๒๕๔๙๙ , ๐๘๕ ๒๙๐๔๐๔๗
E – mail :
E – mail : planrama6@gmail.com
ชนิดของตัวบงชี้

: ผลลัพธ%

วัตถุประสงค

: เพื่อใหBหนCวยศึกษาอบรมใหBความสําคัญกับการพัฒนาผูBศึกษาอบรมใหBเปJนไปตาม
เกณฑ%มาตรฐานวิชาการ

วิธีคํานวณ
จํานวนผูBผCานการทดสอบตามเกณฑ%มาตรฐานวิชาการ
จํานวนผูBเขBารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑ หนCวยมีแผนการผลิตผูBสําเร็จการศึกษาอบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรใหBเปJนไปตามเกณฑ%มาตรฐานหลักสูตร โดยคํานึงถึงวิสัยทัศน% พันธกิจและ
ความตBองการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการ
สอน
๑.๑ คําสั่ง บช.ตชด.ที่ ๒๗๙/๒๕๕๘ ลง ๑๙ ต.ค.๕๘เรื่องใหBใชBแผนการฝTกอบรม
ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๒ ตารางสอนหลักสูตร ผบ.มว.
๒ เอกสารหลักฐานที่แสดงถึ งคุณภาพผูBสําเร็จ การศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกั บ
นโยบายและแผนการบริห ารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมิ น
หลักสูตร แถลงหลักสูตร
๓

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
แผนการฝTกอบรม
ประจําปUงบประมาณ
๒๕๕๙
เอกสารหมายเลข ๑.๒
ตารางสอนหลักสูตร
ผบ.มว.
เอกสารหมายเลข ๑.๓
แถลงหลักสูตร
เอกสารหมายเลข ๑.๔
รายงานสรุปผลการ
ฝTกอบรม
หลั กฐานการประกั น คุ ณภาพหลั กสู ต รในประเด็ น การบริ ห ารจั ด การหลั กสู ต ร เอกสารหมายเลข ๑.๕
ทรั พยากรประกอบการเรี ย นการสอน สนั บ สนุ น และการใหB คํา แนะนํ า ผูB สํ า เร็ จ

ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๔

การศึกษาอบรม
บัญชีรายชื่ อพรBอมคะแนนการทดสอบของผูBเขBารั บการศึกษาอบรมจํ าแนกตาม
หลักสูตร

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

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
ผูBศึกษาอบรมทั้งหมดผCาน ผูBศึกษาอบรมทั้งหมดผCาน
การ ทดสอบตามเกณฑ% การทดสอบตามเกณฑ%
มาตรฐานวิชาการ
มาตรฐานวิชาการ ๑๐๐ %

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑.

ผูBเขBารับการฝTกอบรมมีระดับคะแนนการสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ อยูCในเกณฑ%
มาตรฐานทางวิชาการที่หลักสูตรกําหนด

ตัวบงชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.ภคิน ภัทรฐิติดิลก
๒. ร.ต.ต.อนพัทย% อิ่มเปลี่ยน
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค :
เพื่อใหBทราบระดับความพึงพอใจของผูBบังคับบัญ ชาหนCว ยงานตBน สังกัด และผูBที่เ กี่ย วขBอง ดBว ยการ
สํา รวจความพึ งพอใจผูB บั งคั บ บั ญ ชาหนC ว ยงานตB น สั งกั ด และผูB ที่เ กี่ ย วขB องที่ มีตC อผูB สํ า เร็ จ การศึก ษาอบรมที่
ปฏิบัติง านในหนCว ยงานนั้น ๆ ตั้งแตC ๓ - ๖ เดือ น โดยพิจ ารณาจากคุณ ลัก ษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และนําขBอมูลที่ไดBมาใชBในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ใหBมีความ
สอดคลBองและเหมาะสมกับความตBองการของผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัดและผูBที่เกี่ยวขBอง
เกณฑการใหคะแนน
ใชBคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
ใชB คC า เฉลี่ ย ของคะแนนประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู B บั ง คั บ บั ญ ชาหนC ว ยงานตB น สั ง กั ด และผู B ที่
เกี่ยวขBอง คะแนนเต็ม ๕
เกณฑการใหคะแนนตัวบงชี้
๑. ใชBคะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใชBคCา เฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจของผูBบัง คับ บัญ ชาหนCว ยงานตBน สัง กัด และผูB ที่
เกี่ยวขBอง คะแนนเต็ม ๕
๓. นําคะแนนจากขBอ ๑ และ ๒ มารวมกันแลBวหารดBวย ๒ ผลลัพธ%ที่ไดBคือคะแนนของตัวบCงชี้
ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

๑.

๑.แบบประเมินตBองครอบคลุมทั้ง ๓ ดBาน คือ
๑.๑ ดBานความรูBความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑.๒ ดBานความรูBความสามารถพื้นฐานที่สCงผลตCอการทํางาน
๑.๓ ดBานคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
หนังสือสCงแบบสอบถามสําหรับผูBบังคับบัญชา,เพื่อนรCวมงาน,
ผูBใตBบังคับบัญชาและผูBรับบริการของผูBสําเร็จการฝTกอบรมหลักสูตร
ตชด.ระดับ ผบ.มว.(ส.) รุCนที่ ๑/๕๙

๒.

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒.๑
แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูBบังคับบัญชาและผูBที่เกี่ยวขBอง
เอกสารหมายเลข ๒.๒
หนังสือสCงแบบสอบถาม

ขอที่
๓.

๔.

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หนังสือตอบรับแบบสอบถามของผูBบังคับบัญชา,เพื่อนรCวมงาน,
เอกสารหมายเลข ๒.๓
ผูBใตBบังคับบัญชาและผูBรับบริการ ของผูBสําเร็จการฝTกอบรมหลักสูตร หนังสือสCงแบบสอบถาม
ตชด.ระดับ ผบ.มว.(ส.) รุCนที่ ๑/๕๙
สรุปแบบสอบถามของผูBบังคับบัญชา,เพื่อนรCวมงาน,ผูBใตBบังคับบัญชา
และผูBรับบริการ ของผูBสําเร็จการฝTกอบรมหลักสูตร ตชด.ระดับ
ผบ.มว.(ส.) รุCนที่ ๑/๕๙
ผูBเขBารับการฝTกอบรม มี ๙๗ นาย มีคCาเฉลี่ย ๓ ดBาน
สรุปผลโดยการนําคะแนนกระบวนการพิจารณาและคCาเฉลี่ยของ
คะแนนประเมินความพึงพอใจของผูBบังคับบัญชาหนCวยงานตBนสังกัด
และผูBที่เกี่ยวขBอง มารวมกันแลBวหารดBวย ๒ ผลลัพธ%คือคะแนน

เอกสารหมายเลข ๒.๔
สรุปแบบสอบถาม
เอกสารหมายเลข ๒.๕
สรุปผล

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
คCาเฉลี่ยความพึงพอใจ = คCาเฉลี่ยความพึงพอใจ =
๕
๔.๕๗

คะแนน
๔.๕๗

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เนนผูศึกษาอบรมเป9นสําคัญ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน% อาชนะชัย
โทรศัพท% : ๐๙๒ ๖๔๒๗๘๕๕
E – mail : oddy1281@gmail.com

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
: เพื่อแสดงใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คํานึงถึงความ
แตกตCางของผูBศึกษาอบรม และจัดใหBผูBศึกษาอบรมมีสCวนรCวมในกิจกรรมการเรียนรูBมากที่สุด
ประเด็นการพิจารณา
๑. หนCวยศึกษาอบรมมีมาตรการสCงเสริมใหBครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร
๑.๑ มีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค%ของการจัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มี ความรูB ความเขB าใจเกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต รศึ กษาอบรมในแตC ล ะหลั กสู ต รที่ ใชB ป ระเมิ น (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%ที่เนBนผูBศึกษา
อบรมเปJนสําคัญของครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร
๔. ครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร
๔.๑ มีการประเมินผลการฝTกอบรมที่สอดคลBองกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดใหBผูBศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผูBศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตCางระหวCางบุคคล (๐.๕ คะแนน)
๔.๒ มีการนําผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผูBศึกษาอบรมไดBอยCาง
มีประสิทธิภาพ (๐.๕ คะแนน)
๕. ครู/ อาจารย% และครูฝTก และหรือ วิท ยากร สามารถบูร ณาการความรูBและประสบการณ%จ าก
ประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุCนหรือปUงบประมาณตCอไป
เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

๒
ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

๓
ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

๔
ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

๕
ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

๑.

๑.หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝ<ก และหรือ
วิทยากร
๑.๑ มีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค%ของการจัดการศึกษาอบรม
๑.๒ มีความรูBความเขBาใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแตCละหลักสูตรที่ใชB
ประเมิน

รายการเอกสาร
หลักฐาน
เอกสารหมายเลข๓.๑
หนังสือเชิญประชุม
เอกสารหมายเลข๓.๒
บันทึกการประชุม

ขอที่
๒.

๓.

รายการเอกสาร
หลักฐาน
เอกสารหมายเลข๓.๔
แบบบันทึกประวัติ

ผลการดําเนินงาน

๒.หนวยศึกษาอบรมมีมาตรการสงเสริมใหครู/อาจารย และครูฝ<ก และหรือ
วิทยากร
๒.๑ วิเคราะห%ศักยภาพของผูBศึกษาอบรมและเขBาใจผูBศึกษาอบรมในรายบุคคล
๒.๒ นําผลการวิเคราะห%มาปรับปรุงแผนการเรียนรูBในแตCละหลักสูตร
๓.หนวยศึกษาอบรมมีการสํารวจ/ประเมินความรูความสามารถในการจัด เอกสารหมายเลข๓.๕
ประสบการณที่เนนผูศึกษาอบรมเป9นสําคัญของครู/อาจารย และครูฝ<ก และ แบบประเมินวิทยากร
หรือวิทยากร
- แบบประเมินวิทยากร
๔. ครู/อาจารย และครูฝ<ก และหรือวิทยากร
เอกสารหมายเลข๓.๖
๔.๑ มีการประเมินผลการฝTกอบรมที่สอดคลBองกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดใหB
แผนการสอน
ผูBศึกษาอบรม และตามพัฒนาการของผูBศึกษาอบรมมีการคํานึงถึงความแตกตCาง บันทึกหลังการกสอน
ระหวCางบุคคล
๔.๒ มีก ารนํา ผลการประเมิน มาปรับ เปลี่ย นการศึกษาอบรม เพื่อพัฒ นาผูB
ศึกษาอบรมไดBอยCางมีประสิทธิภาพ
๕. ครู/อาจารย% และครูฝTก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรูBและ เอกสารหมายเลข๓.๗
ประสบการณ%จ ากประเด็ นที่ ๑ ถึ ง ๔ มาพั ฒนาการศึ กษาอบรมในรุCน หรื อ แผนการสอน บันทึกหลัง
ปUงบประมาณตCอไป
สอน

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๔ ขอ

คะแนน
๔ คะแนน

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๔ จํานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้
วัตถุประสงค

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.อนุชิต เพ็ญสดใส
๒. ด.ต.สงCา ปลอดโปรCง
โทรศัพท% :
E – mail :

: ผลลัพธ%
: เพื่ อแสดงถึงศั กยภาพของครู/ อาจารย% และครูฝT กของหนCวยศึกษาอบรมในการ
ผลิตผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ%มาใชBในการพัฒนาการเรียนการสอนแตCละปU

วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ% X๑๐๐
จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTกทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางค%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑. ๑.จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือ
สิ่งประดิษฐ%ของครู/อาจารย%และครูฝTกทั้งหมด

๒.

๓.
๔.

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๔.๑
โครงการเข็มทิศเล็นเซติก
เอกสารหมายเลข ๔.๒
โครงการเปjาปkนทองอินทร%ลBมลุก
เอกสารหมายเลข ๔.๓
โครงการแผCน P ๖๗
๒.จํ า นวนและบั ญ ชี ร ายชื่ อ ครู / อาจารย% และครู ฝT ก ทั้ ง หมด ที่ เอกสารหมายเลข ๔.๔
ปฏิบัติ งานจริงและลาศึกษาตCอ ตามปUง บประมาณโดยปฏิบัติง าน คําสั่งแตCงตั้งครูฝTก
เปJนระยะเวลาตั้งแตC ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจํานวนครู/อาจารย%
และครูฝTก ที่มาชCวยราชการและปฏิบัติงานเปJนระยะเวลาตั้งแตC ๖
เดือนขึ้นไป
๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม
เอกสารหมายเลข ๔.๕
และหรือสิ่งประดิษฐ%
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ%
นวัตกรรม
๔. รายงานผลการดําเนินการตามโครงการ/โครงงานในการจัดทํา
เอกสารหมายเลข ๔.๖
งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ%
รายงานความพึงพอใจการใชB
นวัตกรรม

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

ผลผลิตงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ%ของครู/อาจารย%
และครูฝTกกําหนดรBอยละ ๑๐

ผลงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ%ของผูBที่ทําหนBาที่
ครู/อาจารย%และครูฝTก
จํานวน ๓ ชิ้น คิดเปJนรBอยละ
๑๐

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. ผูBบังคับบัญชาไดBใหBการสนับสนุนการจัดทํานวัตกรรมอยCางเต็มที่
๒. กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.มีครูฝTกที่มีความรูBความสามารถในการประดิษฐ%นวัตกรรม

ตัวบงชี้ที่ ๕ จํานวนงานวิจั ยและหรื อนวัต กรรมและหรือสิ่งประดิ ษฐ ที่นําไปใชประโยชนทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ
ผูBกํากับดูแลตัวบCงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบCงชี้

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

: ผลลัพธ%

วัตถุประสงค :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย% และครูฝTกของหนCวยศึกษาอบรมในการนํางานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ% ไปใชBประโยชน%ตามวัตถุประสงค% สามารถนําไปสูCการปjองกันหรือแกBปmญ หาไดB
อยCา งเปJน รูป ธรรม มีค วามคิด ริเ ริ ่ม สรBา งสรรค%ใ นการประยุก ต%ใ ชBกับ กลุ Cม เปjา หมายโดยมีการเผยแพรC สูC
สาธารณะและหรือกลุCมเปjาหมายอยCางชัดเจน
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ%
ที่นําไปใชBประโยชน%ทางวิชาการหรือวิชาชีพ

X ๑๐๐

จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTกทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๕ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑.
๑.จํานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ%ของครู/อาจารย%และครูฝTกทั้งหมด

๒.

๓.

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๕.๑
โครงการเข็มทิศเล็นเซติก
เอกสารหมายเลข ๕.๒
โครงการเปjาปkนทองอินทร%ลBมลุก
เอกสารหมายเลข ๕.๓
โครงการแผCน P ๖๗
๒. จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย% และครูฝTกทั้งหมด ที่ เอกสารหมายเลข ๕.๔
ปฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึ ก ษาตCอ ตามปUง บประมาณโดย คําสั่งแตCงตั้งครูฝTก
ปฏิบัติงานเปJน ระยะเวลาตั้งแตC ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวม
จํ า นวนครู/ อาจารย% และครูฝ Tก ที ่ม าชCว ยราชการและ
ปฏิบัติงานเปJนระยะเวลาตั้งแตC ๖ เดือนขึ้นไป
๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทํางานวิจัย และหรือ
เอกสารหมายเลข ๕.๕
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ%
เอกสารหมายเลข ๕.๗
โครงการแผCน P ๖๗

ขอที่
๔.
๕.

ผลการดําเนินงาน
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงวCา มีการเผยแพรCงานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ%
๕. ชื่อหนCวยงานและปUที่นํางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ% ไปใชBป ระโยชน% โดยมีห ลัก ฐานการรับ รอง
การใชBป ระโยชน%จ ากหนCว ยงานอื่น ภายนอกหนCว ยศึก ษา
อบรม
- ขB อมู ล ที่ แสดงผลดี ที่เ กิด ขึ้ น อยC า งเปJ น รู ป ธรรมจากการนํ า
ผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ%ไปใชBตาม
วัตถุประสงค%ของงาน
- ขBอ มูล แสดงผลดีที่เ กิด ขึ ้น อยCา งเปJน รูป ธรรมจากการนํ า
นโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เปJนผลจากงานวิจัยไปใชB
- ขB อมู ล ที่ แสดงผลดี ที่เ กิด ขึ้ น อยC า งเปJ น รู ป ธรรมจากการนํ า
ผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค%เพื่อการพัฒนาสาธารณะไปใชB

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๕.๘
น.สCงคูCมือนวัตกรรม

เอกสารหมายเลข ๕.๙
น.สCงแบบสอบถามความพึงพอใจ
เอกสารหมายเลข ๕.๑๐
รายงานผลตามแบบสอบถามความ
พึงพอใจ

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
มีการนํานวัตกรรมไปใชB นวัตกรรมไดBนําไปใชB
ประโยชน%ทั้ง ๓ ชิ้น ประโยชน%ทั้ง ๓ ชิ้น

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการนํางานนวัตกรรมมาใชBการพัฒนาการเรียนการสอน การฝTกหมวดวิชาทั่วไป ในวิชาแผนที่ – เข็ม
ทิศ ทําใหBผูBเขBารับการฝTกมีความเขBาใจไดBงCายขึ้นและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
๒. หนCวยมีบุคลากรครูฝTกที่มีความรูBความเชี่ยวชาญในการดBานวิชาการและมีความคิดริเริ่มในการจัดทํา
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ%เพื่อนํามาพัฒนาในการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ที่ ๖ ผลของการดําเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนา และ
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน% อาชนะชัย
โทรศัพท% :๐๙๒ – ๖๔๒ - ๗๘๕๕
E – mail : oddy1281@gmail.com

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค
: เพื่อพัฒนาหรือชCวยเหลือชุมชนและสังคม อันจะสCงผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย%สินของประชาชน
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความตBองการพัฒนา และเสริมสรBางความเขBมแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTกทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๒๐ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑ ๑. ขB อมู ลพื้ นฐานและเอกสารหลั กฐานอB างอิ งที่ เกี่ ยวขB อง การนั บ
จํ านวนครู /อาจารย% และครู ฝT ก - คํ า สั่ งแตC งตั้ งวิ ทยากรชุ ด มวลชน
สัมพันธ%
๒. มี ก ารดํ า เนิ น การตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่
ตอบสนองความตB องการพั ฒนา และเสริมสรBางความเขB มแข็ งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๖.๑
คําสั่งแตCงตั้งวิทยากรชุด
มวลชนสัมพันธ%
เอกสารหมายเลข ๖.๒
โครงการคCายฝTกเพื่อ
ประชาชน

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
จํานวนโครงการหรือกิจกรรม
บริการทางวิชาการและหรือ
วิชาชีพตCอจํานวนครู,ครูฝTก
กําหนด จํานวน ๑ โครงการ/
กิจกรรม

ผลการประเมินตนเอง
มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม
บริการทางวิชาการและหรือวิชาชีพ
ประจําปU ๒๕๕๙ จํานวน ๑
โครงการ
๔๕ กิจกรรม

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
หนCวยมีครูฝTก ที่มีความรูB ความสามารถในการใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพดBานการใหBความรูB
เกี่ยวกับยาเสพติดจนเปJนที่ยอมรับของชุมชน สังคม

ตัวบงชี้ ที่ ๗ ผลของการดํา เนิ น งานของจุด ที่ ใ หบริก ารทางวิ ชาการและวิ ชาชี พที่ มีผลตอชุ มชน สั งคม
ประเทศ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน% อาชนะชัย
โทรศัพท% :๐๙๒ – ๖๔๒ - ๗๘๕๕
E – mail : oddy1281@gmail.com

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค
:
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของหนCวยศึกษาอบรมที่มีจุดใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพเปJนประจํา และเปJน
ที่พึ่งพาของสังคม จนเปJนที่ยอมรับและมีผลตCอชุมชน สังคม และประเทศ
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

๑–๒
จุดที่ใหBบริการ
ที่มีผลตCอชุมชน
สังคม ประเทศ

๓–๔
จุดที่ใหBบริการ
ที่มีผลตCอชุมชน
สังคม ประเทศ

๕–๖
จุดที่ใหBบริการ
ที่มีผลตCอชุมชน
สังคม ประเทศ

๗–๘
จุดที่ใหBบริการ
ที่มีผลตCอชุมชน
สังคม ประเทศ

๙
จุดที่ใหBบริการ
ที่มีผลตCอชุมชน
สังคม ประเทศ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่

ผลการดําเนินงาน
หนCวยศึกษาอบรมไดBดําเนินการจัดใหBมีจุดการใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพใหBกับผูB
เขBารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรตCางๆ ตลอดจนผูBรับบริการจากสถาบันและ
ภาคเอกชนอื่นๆ จํานวนทั้งสิ้น ๑๐ จุดบริการไดBแกC
๑.จุดบริการหBอง CQB เพื่อสนับสนุนการฝTกยุทธวิธี โดยใหBบริการกับผูBเขBารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรตCางๆ ตามแผนการฝTกอบรมประจําปU
๒.จุดบริการหBองพยาบาลของหมวดแพทย%ของหนCวยฝTกอบรม โดยไดBใหBบริการกับ
ขBาราชการตํารวจ ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
๓. จุดบริการสถานีทดสอบภาวะผูBนํา เปJนสถานีที่ใหBบริการกับการฝTกอบรมในหลักสูตร
ตCางๆตลอดจนเยาวชนที่เขBารับการศึกษาอบรม
๔. จุดบริการสนามยิงปkน เปJนสถานีที่ใหBบริการผูBเขBารับการฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ
และประชาชนทั่วไป
๕.จุดบริการหBองบริการคอมพิวเตอร% เปJนจุดบริการในดBานความรูBทางสื่ออิเล็คทรอนิค
และเปJนจุดใหBบริการในการฝTกอบรมการใชBโปรแกรมการปฏิบัติงานตCางๆ ใหBกับ
ขBาราชการตํารวจและผูBเขBารับการฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ
๖. จุดบริการกระโดดหอสูง เปJนโครงการที่ใหBบริการกับเยาวชนและผูBเขBารับการ
ฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๗. จุดบริการสนามกีฬา (สนามฟุตบอล)เปJนจุดที่ใหBบริการเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพ
ใหBกับผูBศึกษาอบรมในหลักสูตรตCางๆ และประชาชนทั่วไป

รายการ
เอกสาร
หลักฐาน
เอกสาร
หมายเลข
๗.๑ – ๗.๑๐

ขอที่

รายการ
เอกสาร
หลักฐาน

ผลการดําเนินงาน
๘. จุดบริการสนามเทนนิส เปJนจุดบริการเกี่ยวกับสุขภาพ โดยเปsดใหBบริการกับ
ขBาราชการทุกหนCวยงาน ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
๙. สถานีทดสอบการผCานสิ่งกีดขวาง เปJนโครงการที่ใหBบริการกับเยาวชนและผูBเขBารับ
การฝTกอบรมในหลักสูตรตCางๆ ตลอดจนประชาชนทั่วไป
๑๐. จุดบริการศูนย%ศึกษาการพัฒนายั่งยืนและโครงการปลูกปtาชายเลน เปJนจุดบริการที่
ใหBความรูBเกี่ยวกับพัฒนาแบบยั่งยืนและการรักษาสภาพแวดลBอมเกี่ยวกับชายฝmuงทะเล
จุดบริการนี้ประกอบดBวยกิจกรรมตCางๆ มากมาย เชCน โครงการอาหารกลางวันโครงการ
บBานพักฟkvนบBานพักตากอากาศ โครงการผลิตน้ําดื่มเพื่อสวัสดิการ โครงการรับ-สCงบุตร
ธิดาขBาราชการตํารวจ

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
มีจุดที่ใหBบริการทาง
หนCวยมีจุดที่ใหBบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่มี ทางวิชาการและวิชาชีพที่
ผลตCอชุมชน สังคม
มีผลตCอชุมชน สังคม
ประเทศ จํานวน ๑๐ จุด ประเทศ จํานวน ๑๐ จุด

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีสถานที่ ที่เอื้อตCอการเรียนรูB และใหBบริการทางวิชาการและวิชาชีพอยCางมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ ๘ การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.อดุลย% สิรสิ ิทธินันท%
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร มะลิทอง
๒. ร.ต.ท.หญิงจินดารัตน% ปรางค%ภูผา
โทรศัพท% : ๐๙๑ ๘๒๙ ๒๖๕๙
E – mail :

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค
: เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเปJนพันธ
กิจหลักประการหนึ่งที่หนCวยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะตBองใหBความสําคัญในการสCงเสริม สนับสนุน เพื่อใหB
สังคมในหนCวยศึกษาอบรมอยูCรCวมกันอยCางมีความสุข อยCางมีคุณคCา สามารถเปJนแบบอยCางที่นCาศรัทธา และ
เปJนที่ยอมรับของสังคม การสCงเสริมสนับสนุนจําตBองดําเนินการอยCางมีประสิทธิภาพที่จริงใจไดBตCอเนื่อง
มั่นคงและยั่งยืนโดยการกําหนดวัตถุประสงค%และเปjาหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลไดB
วิธีคํานวณ
จํานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ%พัฒนาและสรBางเอกลักษณ%ศิลปวัฒนธรรม
จํานวนครู/อาจารย% และครูฝTก และบุคลากรของหนCวยศึกษาอบรมทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๒๐ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
มีโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ%พัฒนาและสรBางเอกลักษณ%
๑ ๑.
ศิลปวัฒนธรรม
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ไดBจัดทําโครงการและดําเนิน
กิจกรรมเพื่อสCงเสริมและสนับสนุนดBานศิลปะและวัฒนธรรม อันดี
ใหBกับขBาราชการตํารวจ ครอบครัวและผูBเขBารับการฝTกอบรม
ตลอดจนประชาชนทั่วไปในโอกาสตCางๆไดBแกC
๑. กิจกรรมเขBาแถวรวมพลเคารพธงชาติ สวดมนต% และกลCาวคํา
ปฏิญาณ
๒. กิจกรรมเขBาแถวรวมพลของผูBเขBารับการฝTกอบรมหลักสูตรตCาง ๆ
ในหนCวย
๓. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันตํารวจ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๘
๔. กิจกรรมอCานสารเนื่องในวันตํารวจ
๕. กิจกรรมมอบทุนการศึกษาใหBกับบุตรขBาราชการตํารวจ และมอบ
รางวัลตํารวจดีเดCนประจําปU ๒๕๕๘ เนื่องในวันตํารวจ
๖. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปJนพระราชกุศลเนื่องในวัน
คลBายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วันที่
๒๑ ตุลาคม ๕๘
๗. กิจกรรมปลCอยปลาเพื่อถวายเปJนพระราชกุศลเนื่องในวันคลBาย

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๘.๑

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

ขอที่

ผลการดําเนินงาน
วันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
๘. กิจกรรมบวงสรวงเนื่องในวันคลBายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลBาเจBาอยูCหัว วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘
๙. กิจกรรมทําบุญและวางพวงมาลาเนื่องในวันคลBายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลBาเจBาอยูCหัว
๑๐. พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต% เนื่องในโอกาสวันคลBายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลBาเจBาอยูCหัว รัชกาลที่ ๖ วันที่ ๒๔
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ พระบรมราชานุสาวรีย%ฯ
๑๑. กิจกรรมประเพณีวันลอยกระทง
๑๒. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันพCอแหCงชาติ ประจําปU
๒๕๕๘
๑๓. กิจกรรมถวายสัตย%ปฏิญาณ เนื่องในวันพCอแหCงชาติ ประจําปU
๒๕๕๘
๑๔. กิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันพCอแหCงชาติ
ประจําปU๒๕๕๘
๑๕. กิจกรรมวันเด็ก วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
๑๖. กิจกรรมปลCอยปลาเพื่ออนุรักษ%สัตว%น้ํา
๑๗. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่ราชการ
๑๘. กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันครู และมอบโลCครูฝTกดีเดCน
ใหBกับขBาราชการตํารวจ ในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๙
๑๙. กิจกรรมอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปUใหมC ๒๕๕๙
๒๐. กิจกรรมวันมาฆบูชา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ% ๒๕๕๙
๒๑. พิธีมอบเกียรติบัตรใหBกับขBาราชกาตํารวจดีเดCนประจําเดือน
มกราคม ๒๕๕๙
๒๒. กิจกรรมบริจาคโลหิตเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันสถาปนา บช.ตชด.
๒๓. ขBาราชการตํารวจสCงเสด็จฯ พระเจBาหลานเธอ พระองค%เจBาพัชร
กิติยาภา ในวันที่ 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 วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๐. พิธีบวงสรวง เนื่องในวันสถาปนาคCายพระรามหก ครบรอบ ๓๖

รายการเอกสารหลักฐาน
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

ขอที่

ผลการดําเนินงาน
ปU วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๑. พิธีสงฆ%ทําบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันสถาปนาคCายพระรามหก
๓๒. พิธีถวายพวงมาลัยดอกไมBสด เนื่องในวันสถาปนาคCายพระราม
หก
๓๓. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคลBายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร ในวันที่ ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๕๙
๓๔. ขBาราชการตํารวจรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
๓๕. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันแมCแหCงชาติ ๑๒
สิงหาคม ๒๕๕๙
๓๖. พิธีทําบุญตักบาตรเพื่อถวายเปJนพระราชกุศล เนื่องในวันแมC
แหCงชาติ
๓๗. แมCบBานตํารวจรCวมกิจกรรมวันแมCแหCงชาติ และรับรางวัลแมC
ดีเดCนประจําปU ๒๕๕๙ ณ เทศบาลเมืองชะอํา
๓๘. สCงขBาราชการตํารวจรCวมกิจกรรมวันแมCแหCงชาติ ณ ที่วCาการ
อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
๓๙. กิจกรรมปลูกปtา
๔๐. กิจกรรมแสดงดนตรีเปsดหมวกเพื่อสมทบทุนมอบใหBกับ
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน

รายการเอกสารหลักฐาน
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

จากการดําเนินการกิจกรรมคํานวณตามสูตรที่กําหนด เปJน
___๔๐____ x ๑๐๐ = ๓๐
๑๓๑
กําหนดใหBผลลัพธ%รBอยละ ๒๐ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ที่ ๘ ไดB เทCากับ ๕ คะแนน ระดับดีมาก

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
โครงการ/กิจกรรมการ ไดBมีการดําเนินโครงการ/
อนุรักษ%พัฒนาและสรBาง
กิจกรรมการอนุรักษ%
เอกลักษณ%
พัฒนาและสรBาง
ศิลปวัฒนธรรมอยCางนBอย
เอกลักษณ%
๒๕ กิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมจํานวน
๔๐ กิจกรรม
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร มะลิทอง
๒. พ.ต.ท.อดุลย% สิรสิ ิทธินันท%
๒. ร.ต.ต.ธันวา เกาะเกตุ
โทรศัพท% :
โทรศัพท% :
E – mail :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค

:
เพื่อ แสดงถึง ศัก ยภาพดBา นศิล ปะและวัฒ นธรรม เกี่ย วขBองกับ ความสุน ทรีย%แ ละรสนิย ม
เกิด รูป แบบวิถีชีวิต และสังคม โดยมีลักษณะที่เ ปJน พลวัต มีก ารเปลี่ย นแปลงตลอดเวลา จํา เปJน ตBองรูBทัน
อยCา งมีปmญ ญา มีแ ผนในการพัฒ นาใหBความรูBแ ละประสบการณ%ดBา นสุน ทรีย ภาพในบริบ ทของศิลปะและ
วัฒ นธรรม สามารถเลือกรับ รักษาและสรBางใหBตนเองและสังคมอยูCรCวมกันอยCางรูBคุณคCาความงาม อยCางมี
สุนทรีย%ที่มีรสนิยม
ประเด็นการพิจารณา
๑ การมีสCวนรCวมของบุคลากรในหนCวยศึกษาอบรมที่กCอใหBเกิดวัฒนธรรมที่ดี
๒ สิ่งแวดลBอมดBา นความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแตCงอยCางมีความ
สุนทรีย%
๓ ปรับแตCงและรักษาภูมิทัศน%ใหBสวยงาม สอดคลBองกับธรรมชาติ และเปJนมิตรกับสิ่งแวดลBอม
๔ การจัดใหBมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสCงเสริมใหBผูBศึกษาอบรมและบุคลากรมีสCวน
รCวมอยCางสม่ําเสมอ
๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและผูBศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
เกณฑการใหคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
ดําเนินการไดB
ดําเนินการไดB
ดําเนินการไดB
ดําเนินการไดB
ดําเนินการไดB
๑ ขBอ
๒ ขBอ
๓ ขBอ
๔ ขBอ
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑.การมี สC ว นรC ว มของบุ ค ลากรในหนC ว ยศึ ก ษาอบรมที่ กC อ ใหB เ กิ ด
วัฒนธรรมที่ดี
๑.แผนการพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
๑.
๒.กิจกรรมตามแผนงาน
๓.สรุปผลการดําเนินงานตามแผนงาน
๔.เอกสารที่เกี่ยวขBอง
ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๙.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๒
เอกสารหมายเลข ๙.๓
เอกสารหมายเลข ๙.๔
รายการเอกสารหลักฐาน

๒.สิ่งแวดลBอมดBานความปลอดภัยของอาคารสถานที่ สะอาด ถูก
สุขลักษณะ และตกแตCงอยCางมีความสุนทรีย%
๑.จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
๒.ติดตั้ง ระบบ CCTV ในที่ตั้งหนCวย
๓.โครงการ ๕ ส.
๔.โครงการพัฒนาคุณภาพอาหารและโรงอาหาร
๕.จัดทําปjายบอกเสBนทางและการจราจร
๓. ปรับแตCงและรักษาภูมิทัศน%ใหBสวยงาม สอดคลBองกับธรรมชาติ
และเปJนมิตรกับสิ่งแวดลBอม
๑.ซCอมแซมปรับปรุงกองรBอยฝTกอบรมใหBไดBมาตรฐาน
๒.โครงการปรับปรุงสภาพแวดลBอมภายในสํานักงาน
๔. การจัดใหBมีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอื้อและสCงเสริมใหB
ผูBศึกษาอบรมและบุคลากรมีสCวนรCวมอยCางสม่ําเสมอ
๑.ทํา พัฒนา ปรับปรุง กําหนดใหBเปJนพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตCางๆ
ตามความเหมาะสม
๒.ใหBผูBเขBารับการอบรมรCวมกิจกรรมตCางๆ
๕. ระดั บความพึ งพอใจของบุ คลากรและผูB ศึกษาอบรมที่ เ กี่ ย วกั บ
ประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ ไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๑.สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจผูBเขBารCวมกิจกรรม

เอกสารหมายเลข ๙.๕
เอกสารหมายเลข ๙.๖
เอกสารหมายเลข ๙.๗
เอกสารหมายเลข ๙.๘
เอกสารหมายเลข ๙.๙

เอกสารหมายเลข ๙.๑๐
เอกสารหมายเลข ๙.๑๑

เอกสารหมายเลข ๙.๑๒
เอกสารหมายเลข ๙.๑๓

เอกสารหมายเลข ๙.๑๔

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

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

ตัวบงชี้ที่ ๑๐ ครู/อาจารย และครูฝ<กไดรับการเพิ่มพูนความรู/ประสบการณ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ด.ต.ประมวล ตรีสัพท%
โทรศัพท% :
E – mail :

: ผลลัพธ%

วัตถุประสงค
: เพื่อสะทBอนใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรมมีการสCงเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/
อาจารย% และครูฝTกใหBไดBรับการเพิ่มพูนความรูB/ประสบการณ% เชCน การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน
เปJนตBน และไดBมีการนําความรูBกลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
วิธีคํานวณ
ผลรวมจํานวนครูและอาจารย%และครูฝTกที่ไดBรับการเพิ่มพูนความรูB/ประสบการณ%
อยCางนBอย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปU และมีการนําความรูBมาขยายผล
X ๑๐๐
จํานวนครู/อาจารย%และครูฝTกทั้งหมด
เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
๑
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย% และครูฝTก
จัดทําโครงการฝTกอบรมครูฝTกและบุคลากรในสังกัด ตามแผนการ
ฝTกอบรม จํานวน ๒ โครงการ ไดBแกC
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกําลังพลในการใชBภาษาอังกฤษ
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝTกตามความชํานาญเฉพาะดBาน
๒ จํานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย% และครูฝTกที่ไดBรับการ
เพิ่มพูนความรูBและประสบการณ%เชCน ศึกษาอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน
รวมทั้งปUงบประมาณ ตั้งแตC ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปตCอคน และจะตBองไมC
นับคนซ้ํา
สCงขBาราชการตํารวจในสังกัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม
๓
๓. เอกสารหลั ก ฐานที่ แ สดงใหB เ ห็ น ถึ ง การนํ า ความรูB ม า
เผยแพรC
ขBาราชการการตํารวจที่ผCานการฝTกอบรมหลักสูตรตCางๆ รายงาน
สรุปผลการฝTกอบรมทุกหลักสูตร และนําความรูBที่ไดBรับมาขยายผล
ใหBกับบุคลากรในสังกัดและหรือใหBกับผูBเขBาศึกษาอบรมในหนCวย
๔ แผนการสอน/บันทึกการสอน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๐.๑
เอกสารหมายเลข ๑๐.๒
เอกสารหมายเลข ๑๐.๓

เอกสารหมายเลข ๑๐.๔

เอกสารหมายเลข ๑๐.๕

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
ผลการประเมินตนเอง
คะแนน
การบรรลุเป1าหมาย
ครู อาจารย%และครูฝTก
ครู อาจารย%และครูฝTก
๕
บรรลุ
ไดBรับการเพิ่มพูนความรูB/ ไดBรบั การเพิ่มพูนความรูB/
ประสบ การณ%ทุกคน
ประสบ การณ% จํานวน
๓๐ นายและไดBนํามา
เผยแพรC/ขยายผลเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน
จํานวน ๓๐ นาย คิดเปJน
รBอยละ ๑๐๐
จุดเดน/แนวทางการเสริมจุดเดน
บุคลากรครูฝTกของหนCวยไดBรับการพัฒนาเพิ่มเติมทําใหBการนําความรูBที่ไดBรับมาขยายผลถCายทอดใหBกับ
บุคคลากรในหนCวยและผูBศึกษาอบรมมีประสิทธิภาพ

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ ผลการพัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.อดุลย% สิรสิ ิทธินันท%
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร มะลิทอง
๒. ส.ต.ท.ธเนตร จันทรัตน%
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค :
เพื่อ สะทBอ นใหBเ ห็น วCา หนCว ยศึก ษาอบรมมีก ารสCง เสริม สนับ สนุน การพัฒ นาบุค ลากรทั้ง ดBา นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และองค%ความรูBตCาง ๆ เพื่อสามารถนําไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 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. จํา นวนบุค ลากรที่ไ ดBรับ การพัฒ นาดBา นการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาตCอ ปU ไมCต่ํา กวCา รBอ ยละ
๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๔. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนานอกเหนือจากดBานการประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCต่ํา
กวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตCอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
๑. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๑.๑ จัดทําโครงการพัฒนาบุคลากร ประจําปU ๕๙
๑.๒ สรุ ป ผลการดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นางานประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปU ๕๙
๑.๓ สรุ ป ผลโครงการพั ฒ นาประสิ ทธิ ภ าพกํ า ลั งพลภายในหนC ว ย
ฝTกประจําสัปดาห%
๑.๔ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรโดยสนับสนุนใหBไดBรับการฝTกอบรม
ในหลักสูตรตCางๆ ทั้งภายในและภายนอกนอกเหนือจากการพัฒนา
ดBานการประกันฯ
๑.๕ สรุปผลการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพดBานการใชB
ภาษาอังกฤษ
๑.๖ ตัวอยCางแบบประเมินความพึงพอใจ
๑.๗ รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตCอการพัฒนา
บุคลากรระบุคCาเฉลี่ย
๒. ผลการดําเนินการบรรลุตามเปjาหมายตามแผนพัฒนาบุคลากรไมC
ต่ํากวCารBอยละ ๘๐
๒.๑ รายงานสรุปผลการดําเนินการตามโครงการพัฒนาบุคลากรของ
หนCวยฝTกอบรม
๓. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนาดBานการประกันคุณภาพ
การศึกษาตCอปU ไมCต่ํากวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๓.๑ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดBานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปU ๕๙
๔. จํานวนบุคลาการที่ไดBรับการพัฒนานอกเหนือจากดBานการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCต่ํากวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากร
ทั้งหมด
๔.๑ ดําเนินการพัฒนาบุคลากรดBานการฝTกประจําสัปดาห%
๔.๒ สรุปผลการดําเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพครูฝTกดBานการใชB
ภาษาอังกฤษ
๔.๓ ดําเนินการสCงขBาราชการตํารวจเขBารับการอบรม
ในหลักสูตรตCางๆ นอกเหนือจากตัวประกันฯ
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตCอการดําเนินการพัฒนา
บุคลากรไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕.๑ ตัวอยCางแบบประเมินความพึงพอใจ
๕.๒ รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่มีตCอการดําเนินการ
พัฒนาบุคลากร และนําแบบสอบถามมาดําเนินการประมวลผลคCา
คะแนน

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

เอกสารหมายเลข ๑๑.๘

เอกสารหมายเลข ๑๑.๙

เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๑
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๒

เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๓
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑๔

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. มีการพัฒนาเพิ่มความรูBความสามารถใหBบุคลลากรทุกฝtาย เพื่อสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนเพื่อใหB
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
๑. ควรพิจารณาจัดผูBเขBารับการฝTกอบรมใหBเหมาะสมหนBาที่ที่ไดBรับมอบหมาย
๒. ควรปรับปรุงสถานที่ในการฝTกอบรมใหBเหมาะสม

ตัวบงชี้ที่ ๑๒ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.อดุลย% สิรสิ ิทธินันท%
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. ร.ต.ท.เกรียงไกร มะลิทอง
๒. ร.ต.ท.ศุภเมธี แบCงกุศลจิต
โทรศัพท% :
E – mail :

: ผลลัพธ%

วัตถุประสงค
: เพื่อใหBผBูบริหารหนCวยศึกษาอบรมใชBระบบบริหารแบบธรรมาภิบาล ซึ่งเปJนการ
ประเมินผูBบริหารในดBานการบริหารจัดการ และการเปJนผูBนําเพื่อนําไปสูCการบริหารจัดการองค%การที่ดีใหBเกิด
ความโปรCงใส ตรวจสอบไดB และมีสCวนรCวม
เกณฑการใหคะแนน
ใชBบัญญัติไตรยางค%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน
คะแนนเฉลี่ยของผูบริหารสูงสุดของหนวยศึกษาอบรม ซึ่งไดจาก
๑. ใหBผูBบริหารสูงสุดของหนCวยศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยใหBครอบคลุมบทบาทหนBาที่ทั้ง ๙ ขBอ คิดเปJน
รBอยละ ๔๐
๒. ใหBบ ุค ลากรทั ้ง หมดของหนCว ยศึก ษาอบรมประเมิน ผู Bบ ริห ารสูง สุด ของหนCว ยศึก ษาอบรมใหB
ครอบคลุมบทบาทหนBาที่ทั้ง ๙ ขBอ คิดเปJนรBอยละ ๖๐
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
ขอที่
๑. หนCวยฝTกอบรมไดBกําหนดกรอบการปฏิบัติงานภารกิจตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจํ า ปU เพื่ อใหB การดํ า เนิน งานเปJ น ไปอยC างถู กตBองและเปJ น
ระบบ บนพื้นที่ของการบริหารที่ดีเพื่อใหBบรรลุวัตถุประสงค%และปณิธาน
ที่หนCวยกําหนดไวBอยCางมีประสิทธิภาพ ซึ่งผูBบังคับบัญชาสูงสุดของหนCวย
ฝTกอบรมไดBกําหนดแนวทางการบริหารงานบนพื้นฐานหลักธรรมาภิบาล
โดยมีการมอบหมาย สั่งการ และควบคุมอยCางใกลBชิด
๒. ดําเนินงานตามนโยบายการปฏิบัติงานภารกิจตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปU พ.ศ. ๒๕๕๙
๓.
๔.

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๒.๑
แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปUงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙

เอกสารหมายเลข ๑๒.๒
เอกสารที่ดําเนินงานที่
สําคัญ
ประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหนBาที่ของผูBบริหารหนCวยศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข ๑๒.๓
สรุปผลการประเมิ นการปฏิบั ติตามบทบาทหนBาที่ ของผูBบริ หารหนCว ย เอกสารหมายเลข ๑๒.๔
ศึกษาอบรม

ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๕. สรุปผลการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของผูBบริหารหนCวยฝTกอบรมเทCากับ
คิดคCาคะแนนไดBดังนี้ ๔๐ x ๕ = ๔๐
๕
คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของบุคลากรทั้งหมดของหนCวยเทCากับ
คิดคCาคะแนนไดBดังนี้ ๖๐ x ๕ = ๖๐
๕
สรุป คะแนนรBอยละของผูBบริหารสูงสุดของหนCวยศึกษาอบรม = ๔๐
คะแนนรBอยละของบุคลากรทั้งหมดของหนCวย
= ๖๐
รBอยละของตัวบงชี้ = ๔๐ + ๖๐
= ๑๐๐
ใชBบัญญัติไตรยางศ%เทียบ กําหนดรBอยละ ๑๐๐ เทCากับ ๕ คะแนน
รBอยละของตัวบงชี้ = ๕ x ๑๐๐
๑๐๐
= ๕
การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๑. ผูB บ ริ ห ารหนC ว ยสู ง สุ ด ประเมิ น
ต น เ อ ง ดB า น บ ริ ห า ร ห นC ว ย ต า ม
หลั ก การบริ ห ารแบบธรรมาภิ บ าล
ครบทั้ง ๙ ขBอ ไมCต่ํากวCารBอยละ ๔๐
๒. บุคลากรของหนCวยมีการประเมิน
ผกก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ไดBไมCต่ํา
กวCารBอยละ ๖๐

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๒.๕

ผลการประเมิน

คะแนน

- ผกก.กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ประเมิ น
ตนเองดB านการบริ หารหนC วยตามหลักการ
บริหารแบบธรรมมาภิบาลครบทั้ง ๙ ขBอ ไดB
รBอยละ ๔๐
- บุ คลากรของหนC ว ยประเมิ น ผกก. ๑
บก.กฝ.บช.ตชด. ไดBรBอยละ ๖๐

๕

การบรรลุ
เป1าหมาย
บรรลุ

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

ตัวบงชี้ที่ ๑๓ ระบบการบริห ารบุค ลากรเพื ่อ พัฒ นาและธํ า รงรัก ษาไวซึ ่ง บุค ลากรที ่ม ีค ุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ คามิลลิขิตกุล
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.ณัชพล ชBางแกBว
๒. ส.ต.อ.สุวัฒน% นกแกBว
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
: เพื่อแสดงใหBเห็นวCาหนCวยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลใหBมีสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และรักษาไวBซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
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. จํา นวนบุค ลากรที่ไ ดBรับ การพัฒ นาดBา นการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาตCอ ปU ไมCต่ํา กวCา รBอ ยละ
๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๔. จํานวนบุคลากรที่ไดBรับการพัฒนานอกเหนือจากดBานการประกันคุณภาพการศึกษาตCอปU ไมCต่ํา
กวCารBอยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีตCอการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ไมCต่ํากวCา ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕

เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอ
ผลการดําเนินงาน
ที่
๑. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป9นรูปธรรมภายใตการวิเคราะห
ขอมูลเชิงประจักษ
๑.๑ คําสั่งแตCงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประจําปU ๒๕๕๘
๑.๒ แผนบริหารทรัพยากรบุคคล ประจําปU ๒๕๕๙
๑.๓ แผนปฏิบัติ การปฏิบัติราชการ ประจําปU ๒๕๕๙

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑๓.๑
เอกสารหมายเลข ๑๓.๒
เอกสารหมายเลข ๑๓.๓

ขอ
ผลการดําเนินงาน
ที่
๒. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปJนการสCงเสริมสมรรถนะใน
การปฏิบัติงาน เชCน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนCง การกําหนดเสBนทาง
เดินของตําแหนCง การสนับสนุนเขBารCวมประชุมฝTกอบรม และหรือเสนอผลงาน
ทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน มาตรการสรBางขวัญกําลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ
๒.๑ เอกสารการเลื่อนขั้นเงินเดือนขBาราชการ
๒.๒ โครงการคัดเลือกตํารวจดีเดCน
๒.๓ โครงการฝTกอบรมการตรวจคBนและปฏิบัติในอาคาร
๓. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรBางสุขภาพที่ดี และสรBางบรรยากาศที่ดีใหBบุคลากร
ทํางานไดBอยCางมีประสิทธิภาพและอยูCอยCางมีความสุข ดังนี้
-โครงการสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรขBาราชการ
-โครงการอาหารกลางวันของขBาราชการตํารวจ
-โครงการตรวจสุขภาพประจําปU
-โครงการทดสอบสมรรถภาพทางรCางกาย
-โครงการจัดรถรับ-สCงบุตรหลานขBาราชการตํารวจ
-โครงการแขCงขันกีฬาเพื่อสรBางความรัก ความสามัคคีในหมูCคณะ
๔. มีระบบสCงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหBมีโอกาสประสบความสําเร็จ
และกBาวหนBาในอาชีพอยCางรวดเร็วตามสายงานบังคับบัญชา
- จัดโครงการสนับสนุนขBาราชการตํารวจชั้นประทวนเขBารับการฝTกอบรมเพื่อ
แตCงตั้งเปJนขBาราชการตํารวจชั้นสัญญาบัตร
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเป9นระบบ และมีการนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ
ปรับปรุงพัฒนาเพื่อใหดีขึ้น
- แบบประเมินความพึงพอใจดBานการบริหารทรัพยากรบุคคล
- รายงานสรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจดBานการบริหารทรัพยากร
บุคคล
- แผนพัฒนาบุคลากร ประจําปU ๒๕๕๙ (ปรับปรุงจากปU ๒๕๕๘)

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑๓.๔
เอกสารหมายเลข ๑๓.๕
เอกสารหมายเลข ๑๓.๖
เอกสารหมายเลข ๑๓.๗
เอกสารหมายเลข ๑๓.๘
เอกสารหมายเลข ๑๓.๙
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๑
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๒
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๓

เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๔
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๕
เอกสารหมายเลข ๑๓.๑๖

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
-

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๑๔ การบริหารความเสี่ยง
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.ภคิน ภัทรฐิติดลิ ก
๒. ด.ต.หญิงภัทร บุตรโคตร
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
:
เพื่อใหBหนCวยศึกษาอบรมมีกระบวนการดําเนินงานตCาง ๆ ในการหาสาเหตุประเมินสถานการณ% จัดลําดับ
ความสําคัญความเสี่ยง และติดตามเฝjาระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายดBานชีวิต ทรัพย%สิน
ชื่อเสียงและสังคมใหBอยูCในระดับที่สามารถบริหารจัดการไดB
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการแตCงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผูBบริหารของหนCวยศึกษาอบรม
และตัวแทนที่รับผิดชอบเปJนคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๒. มีการวิเคราะห%และระบุความเสี่ยง และปmจจัยที่กCอใหBเกิดความเสี่ยงอยCางนBอย ๓ ดBานตามบริบท
ของหนCวยศึกษาอบรม
ตัวอยางเชน
- ความเสี่ยงดBานทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร สถานที่)
- ความเสี่ยงดBานยุทธศาสตร%หรือกลยุทธ%ของสCวนงาน
- ความเสี่ยงดBานนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขBอบังคับ
- ความเสี่ยงดBานการปฏิบัติงาน เชCน ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การบริหารงานวิจัย
ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงดBานบุคลากรและความเสี่ยงดBานธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของอาจารย%และ
บุคลากร
- ความเสี่ยงจากเหตุการณ%ภายนอก
๓. มีการดําเนินการ
๓.๑ มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห%ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๓ คะแนน)
๓.๒ มีก ารประเมิน ผลกระทบของความเสี ่ย งจากการวิเ คราะห%ใ นประเด็น ที ่ ๒ (๐.๓๓
คะแนน)
๓.๓ มีการจัดลําดับความเสี่ยงที่ไดBจากการวิเคราะห%ในประเด็นที่ ๒ (๐.๓๔ คะแนน)
๔. มีการดําเนินการ
๔.๑ จัดทําแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (๐.๒ คะแนน)
๔.๒ มีการดําเนินการตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๓ มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน (๐.๒ คะแนน)
๔.๔ นําผลการประเมินรายงานตCอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอยCางนBอยปUล ะ ๑ ครั้ง
(๐.๒ คะแนน)
๔.๕ นําผลการประเมินรายงานตCอผูBบริหารของหนCวยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอยCางนBอ ยปUล ะ ๑
ครั้ง (๐.๒ คะแนน)

๕. มีการนํ าผลการประเมิน และขBอเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใชBในการปรับแผนหรื อ
วิเคราะห%ความเสี่ยงในปUถัดไป
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑ ๑.หนวยศึกษาอบรมมีการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน
บริหารความเสี่ยง โดยมี
ผู บริ ห ารของหนวยศึ ก ษาอบรมและตั ว แทนที่ รั บ ผิ ด ชอบเป9 น
คณะกรรมการหรือคณะทํางาน
๑. คําสั่งแตCงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ที่ ๑๒๑/๒๕๕๗ ลง ๘
ต.ค. ๕๗ เรื่อง แตCงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
๒. คําสั่ง กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ ๑๒๐/๒๕๕๘ ลง ๒๐ ต.ค. ๕๘
เรื่องแตCงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง
๒ มีการวิเคราะห%และระบุความเสี่ยง และปmจจัยที่กCอใหBเกิดความเสี่ยง
อยCางนBอย ๓ ดBานตามบริบทของหนCวยศึกษาอบรม
๑. บันทึกเชิญประชุม ที่ ๖๖/ ๒๕๕๘ ลง ๑๘ พ.ย. ๕๗
๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๑/ ๒๕๕๙
๓. รายงานการประชุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๑/
๒๕๕๙
๓ มี การประเมิ น โอกาสและผลกระทบของความเสี่ ย งและ
จั ด ลํา ดั บ ความเสี่ ย งที่ ไดB จ ากการวิเคราะห%ในประเด็นที่ ๒
๑. บันทึกเชิญประชุม ที่ ๐๔/ ๒๕๕๙ ลง ๒๕ ม.ค. ๕๘
๒. ระเบียบวาระการประชุม ครั้งที่ ๒/ ๒๕๕๙
๓. รายงานการประชุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๒/
๒๕๕๙
๔ มีการจัดทําแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด
ดําเนินการตามแผน มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน
และรายงานตCอคณะกรรมการสถานศึกษา และผูBบริหารของหนCวย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอยCางนBอยปUละ ๑ ครั้ง
๑. รายงานการประชุมคณะทํางานบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ ๓/
๒๕๕๙
๒. แผนบริหารความเสี่ยง ประจําปU ๒๕๕๙
๓. คณะทํางานติดตามรายงานผล
๔. รายงานผลการดําเนินงานตCอคณะกรรมการสถานศึกษา

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑๔.๑
เอกสารหมายเลข ๑๔.๒

เอกสารหมายเลข ๑๔.๓
เอกสารหมายเลข ๑๔.๔
เอกสารหมายเลข ๑๔.๕

เอกสารหมายเลข ๑๔.๖
เอกสารหมายเลข ๑๔.๗
เอกสารหมายเลข ๑๔.๘

เอกสารหมายเลข ๑๔.๙
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๑
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๒

ขอที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
๕ มีการนําผลการประเมิน และขBอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใชBในการปรับแผนหรือวิเคราะห%ความเสี่ยงในปUถัดไป
๑. คณะกรรมการสถานศึกษาแจBงแนวทางการปฏิบัติ
เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๓
๒. คําสั่งแตCงตั้งคณะทํางานปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง ประจําปU เอกสารหมายเลข ๑๔.๑๔
งบประมาณ ๒๕๖๐
การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๑๕ หองสมุดอุปกรณการศึกษาและสภาพแวดลอมการเรียนรู
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ด.ต.หญิงอมรรัตน% ทองปรีชา
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ + ผลลัพธ%

วัตถุประสงค :
เพื่ อใหB หนC วยศึ กษาอบรมจั ด บริ การดB านกายภาพอยC างครบถB วน นอกเหนื อจากการเรี ยนการสอน
โดยเฉพาะในเรื ่องการบริก ารสิ ่งอํ า นวยความสะดวกที่เ อื ้อตCอการเรีย นการสอน เชCน สื่อ เทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษา หBองสมุด และแหลCงการเรียนรูBอื่น ๆ เปJนตBน นอกจากนั้นยังจําเปJนตBองมีสภาพแวดลBอมและการบริการ
ดBานกายภาพ ที่สCงเสริมคุณภาพชีวิตของผูBศึกษาอบรม เชCน สิ่งแวดลBอมในหนCวยศึกษาอบรม หBองเรียน สถานที่ออก
กําลังกาย เปJนตBน
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีบริการหBองสมุด และแหลCงการเรียนรูBอื่น ๆ
๒. มีบริการดBานกายภาพที่เหมาะสมตCอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผูBศึกษาอบรมอยCางนBอยในดBาน
หBองเรียน หBองปฏิบัติการ อุปกรณ%การศึกษา และจุดเชื่อมตCออินเตอร%เน็ต
๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อยCางนBอยในเรื่อง
ประปา ไฟฟjา ระบบกําจัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ%ปjองกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคาร
ตCาง ๆ
๔. ระดั บ ความพึ ง พอใจของผูB ศึ ก ษาอบรมตC อ คุ ณ ภาพของการใหB บ ริ ก ารในประเด็ น ที่ ๑ ถึ ง ๓
ไมC ต่ํา กวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕. มีก ารนํา ผลการประเมิน คุณ ภาพในประเด็น ที่ ๔ มาใชBเ ปJน ขBอ มูล ในการพัฒ นาการจัด การ
บริการดBานกายภาพที่สนองความตBองการของผูBรับบริการ
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑. มีบริการหBองสมุดและแหลCงการเรียนรูBอื่น ๆ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๕.๑

- ไดBมีการจัดตั้งศูนย%ศูนย%ภาษา ( language center room) และ

หBองสมุดสําหรับบริการเปJนแหลCงเรียนรูB ติดตั้ง internet ระบบ wifi
และระบบ intranet เพื่อเปJนแหลCงคBนควBาขBอมูลดBวยตนเอง สําหรับผูBเขBา
รับการฝTกอบรมและขBาราชการตํารวจในสังกัด

๒.

มีบริการดBานกายภาพที่เหมาะสมตCอการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนาผูBศึกษาอบรมอยCางนBอยในดBานหBองเรียน หBองปฏิบัติการ
อุปกรณ%การศึกษา และจุดเชื่อมตCออินเตอร%เน็ต
- มีกองรBอยมาตรฐานบรรจุผูBเขBารับการอบรมไดBจํานวน ๑๐๐ ที่

เอกสารหมายเลข ๑๕.๒

ขอที่

ผลการดําเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

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

๓.

๔.

๕.

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อยCางนBอยในเรื่องประปา ไฟฟjา ระบบจํากัดของเสีย
การจั ด การขยะ รวมทั้ ง มี ร ะบบและอุ ป กรณ% ปj อ งกั น อั ค คี ภั ย ใน
บริเวณอาคารตCาง ๆ
- มีระบบสาธารณูปโภค ไดBแกC ระบบไฟฟjา ประปา การ
กําจัดของเสียที่เปJนระบบ สะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ มีแผน
ปjองกันและระงับอัคคีภัยพรBอมมีการติดตั้งถังดับเพลิง ทุกสCวนงาน
และกองรBอย สําหรับในกรณีฉุกเฉิน
ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู B ศ ึ ก ษาอบรมตC อ คุ ณ ภาพของการ
บริ การในประเด็ น ที่ ๑ ถึ ง ๓ ไมC ต่ํา กวCา ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
- มีประเมินความพึงพอใจของบุคลากร และผูBเขBารับการ
อบรมในกรณีการจัดระบบสาธารณูปโภค อุปโภค และระบบสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ

เอกสารหมายเลข ๑๕.๓
เอกสารหมายเลข ๑๕.๔

เอกสารหมายเลข ๑๕.๕ แบบ
สํารวจความพึงพอใจ
เอกสารหมายเลข ๑๕.๖ สรุป
รายงานการสํารวจความพึง
พอใจของบุคลากรและผูBเขBารับ
การอบรม

มีการนําผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใชBเปJนขBอมูลในการ เอกสารหมายเลข ๑๕.๗
พัฒนาการจัดการบริการดBานกายภาพที่สนองความตBองการของ
ผูBรับบริการ
- มีการนําผลการประเมินและขBอมูลที่ไดBจากการประเมิน
ความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อแกBไขขBอบกพรCองและเพิ่มเติม
พรBอมทั้งจัดทําแผนการพัฒนาในปUตCอไป

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑. หนCวยมีจุดเชื่อมตCอinternetทุกกองรBอย
๒. หนCวยมีกองรBอยมาตรฐานที่มีสิ่งอํานวยความสะดวกและสภาพแวดลBอมที่ดี

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

ตัวบงชี้ที่ ๑๖ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ร.ต.ท.หญิง มณีรัตน% อาชนะชัย
โทรศัพท% :๐๙๒ – ๖๔๒ - ๗๘๕๕
E – mail : oddy1281@gmail.com

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
: เพื่อสรBางจิตสํานึกใหBเห็นวCาเปJนความรับผิดชอบรCวมกันของทุกคนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อเปJนหลักประกันแกCสาธารณชนใหBมั่นใจไดBวCา หนCวยศึกษาอบรมสามารถสรBางผลผลิต
ที่มีคุณภาพ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคลBองกับพันธ
กิจของหนCวยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดําเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน (๐.๕
คะแนน)
๒. มีการดําเนินการ
๒.๑ ใหB ความสํ าคั ญเรื่ องการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา โดยการแตC งตั้ งคณะกรรมการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ% แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก
(๐.๓๓ คะแนน)
๒.๒ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๓ มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๔ คะแนน)
๓. มีการดําเนินการ
๓.๑ จั ดใหB มีผูB รั บผิ ดชอบดB านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา โดยมี ห นB าที่ บริ หาร พั ฒ นา และ
ติดตามการดําเนินงานดBานการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ มีการประสานงานกับหนCวยงานภายนอก (๐.๕ คะแนน)
๔. มีการดําเนินงานดBานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถBวน ประกอบดBวย
๔.๑ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๒ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตCอหนCวยงานที่เกี่ยวขBองภายในกําหนด (๑๕
ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๓ การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนCวยศึกษาอบรม (๐.๒๕
คะแนน)
๔.๔ มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมCนBอยกวCารBอยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)
๕. มีการดําเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดBานการประกันคุณภาพการศึกษาที่หนCวยงานพัฒ นาขึ้น (๐.๕
คะแนน)
๕.๒ มีการเผยแพรCใหBหนCวยงานอื่นสามารถนําไปใชBประโยชน%ไดB (๐.๕ คะแนน)

เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
มีการดําเนินการ
๑ ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดําเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสม
และสอดคลBองกับพันธกิจของหนCวยศึกษาอบรม
๑.๒ มีการดํา เนิ นการตามแนวทางหรื อขั้ นตอนการดํ าเนิน การประกั น
คุณภาพภายใน
มีการดําเนินการ
๒.๑ ใหB ความสํ าคั ญเรื่ องการประกั นคุ ณภาพการศึ กษา โดยการแตC งตั้ ง
๒
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน เพื่ อกํ า หนดนโยบาย
หลักเกณฑ% แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก
๒.๒ มีการกําหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒.๓ มีการดําเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๓.
มีการดําเนินการ
๓.๑ จัดใหBมีผูBรับผิดชอบดBานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหนBาที่
บริ ห าร พั ฒ นา และติด ตามการดํ า เนิ น งานดB า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา
๓.๒ มีการประสานงานกับหนCวยงานภายนอก
๔.
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถวน
๔.๑ การควบคุม ติดตามการดําเนินงาน และประเมินคุณภาพ
๔.๒ การจัดทํารายงานการประเมินตนเองเสนอตCอหนCวยงานที่เกี่ยวขBอง
ภายในกําหนด (๑๕ ม.ค.)
๔.๓ การนําผลการประเมินคุณภาพไปทําแผนพัฒนาคุณภาพของหนCวย
ศึกษาอบรม
๔.๔ มีการดําเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไมCนBอยกวCารBอยละ ๘๐
๕. มีการดําเนินการ
๕.๑ มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี หรื องานวิ จั ยดB านการประกั นคุ ณภาพการศึ กษาที่
หนCวยงานพัฒนาขึ้น
๕.๒ มีการเผยแพรCใหBหนCวยงานอื่นสามารถนําไปใชBประโยชน%ไดB

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๖.๑
เอกสารหมายเลข ๑๖.๒
เอกสารหมายเลข ๑๖.๓
เอกสารหมายเลข ๑๖.๔
เอกสารหมายเลข ๑๖.๕
เอกสารหมายเลข ๑๖.๖
เอกสารหมายเลข ๑๖.๗
เอกสารหมายเลข ๑๖.๘
เอกสารหมายเลข ๑๖.๙
เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๑
เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๒
เอกสารหมายเลข ๑๖.๑๓

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑.ผูBบังคับบัญชาใหBความสําคัญดBานการประกันคุณภาพการศึกษา โดยไดBจัดวาระการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเขBาในการประชุมประจําเดือนทุกเดือนๆ
๒.หนCวยไดBใหBความสําคัญดBานงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยใหBบุคลากรทุกสCวนงานมีสCวนในการ
ดําเนินงาน โดยแบCงรับผิดชอบตัวบCงชี้ตามลักษณะงาน

ตัวบงชี้ที่ ๑๗ การนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.ภคิน ภัทรฐิติดิลก
๒. ด.ต.หญิง ภัทร บุตรโคตร
โทรศัพท% :

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
:
เพื่อใหBหนCวยศึกษาอบรมตรวจสอบความสําเร็จของการประกันคุณภาพตามขั้นตอนที่กําหนด มีระบบ
และกลไกที่ ชั ดเจน และนํ าผลที่ ไดB จ ากการดํ า เนิ น งานตามการประเมิ น คุ ณภาพภายในไปใชBในการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษา
ประเด็นการพิจารณา
๑. หนC ว ยศึ กษาอบรมมี การทบทวนแนวทางหรื อขั้ น ตอนการดํ าเนิ น การประกั น คุ ณภาพภายในใหB
สอดคลBองกับมาตรฐานที่กําหนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม
๒. หนC วยศึกษาอบรมมี การจั ดทํ า รายงานการประเมิน ตนเองที่เ ปJน ไปตามมาตรฐาน โดยผCา นการ
พิจารณาจากผูBมีอํานาจสูงสุดและเปsดเผยใหBสาธารณชนทราบ
๓. มีการดําเนินการ
๓.๑ หนCวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินตนเอง (SAR) ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ดําเนินงานใหBดีขึ้นอยCางสม่ําเสมอ โดยมีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ หนCวยศึกษาอบรมมีการนําผลการประเมินคุณภาพภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณ ภาพการ
ดําเนินงานใหBดีขึ้นอยCางสม่ําเสมอ โดยมีแผนการดําเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
๔. หนCวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขBาไปเปJนสCวนหนึ่งของการ
ดําเนินงาน
๕. หนCวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการนําระบบการประกันคุณภาพภายในเขBาไปเปJนสCวนหนึ่งของการ
ดําเนินงานของแตCละฝtาย/แผนก/งานในสังกัด โดยมีการยกยCองเชิดชูฝtาย/แผนก/งานที่ดําเนินงานไดBสําเร็จตาม
เปjาหมายที่วางไวB สามารถเปJนตBนแบบใหBแกCหนCวยงานอื่นไดB
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑ หนC ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารทบทวนระบบกลไกใหB ส อดคลB อ งกั บ
มาตรฐานที่ กํา หนด และเหมาะสมกับอัตลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม
๑. คําสั่ง กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ ๑๖๒/๒๕๕๗ เรื่อง แตCงตั้ง
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๒. มอบหมายเจBาหนBาที่รับผิดชอบตัวบCงชี้สําหรับการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๓. ทบทวนระบบกลไกประกันคุณภาพการศึกษาภายใน กก.๑
บก.กฝ.บช.ตชด.

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑๗.๑
เอกสารหมายเลข ๑๗.๒
เอกสารหมายเลข ๑๗.๓

ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๒ หนC ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารจั ด ทํา รายงานการประเมิ น ตนเองที่
เปJ น ไปตามมาตรฐาน โดยผCานการพิจารณาจากผูBมีอํานาจสูงสุดและ
เปsดเผยใหBสาธารณชนทราบ
๑. รายงานผลการประเมินตนเองของ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.
ประจําปUงบประมาณ ๒๕๕๙
๒. เผยแพรCใหBสาธารณชนทราบ
๓ หนC ว ยศึ ก ษาอบรมมี ก ารนํา ผลการประเมิ น ตนเอง และผลการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในไปปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาคุ ณ ภาพการ
ดํา เนิ น งานใหB ดี ขึ้ น อยC า งสม่ํา เสมอ มี แ ผนการดํา เนิ น งานหรื อ
มาตรการที่ ชั ด เจน
๑. แผนการดํา เนิ น งานการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของ
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.
ประจํา ปU ง บประมาณ ๒๕๕๙
๒. แผนพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
๓. รายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ของ
กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ประจํา ปU ๒๕๕๘ จาก บก.สศป.
๔ หนCวยศึกษาอบรมมีการดําเนินงานโดยนําระบบการประกันคุ ณภาพ
ภายในเขBาไปเปJ นสCวนหนึ่งของการดําเนินงาน
๑. งานนวัตกรรม
๑.๑ โครงการจัดหาเครื่องชCวยฝTกเข็มทิศจําลอง
๑.๒ โครงการเปjาปkนลBมลุก
๒. โครงการยกยCองเชิดชูเกียรติ ตร. ดีเดCน
๕ หนCวยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการประเมินคุณภาพภายในของ
แตCละฝtาย/แผนก/งานในสังกัด มีการยกยCองเชิดชูฝtาย/แผนก/งานที่
ดําเนินงานไดBสําเร็จตามเปjาหมายที่วางไวB สามารถเปJนตBนแบบใหBแกC
หนCวยงานอื่นไดB
๑. สรุปผลโครงการยกยCองเชิดชูเกียรติ ตร. ดีเดCน
๒. มอบรางวัลและใบประกาศใหBกับ ตร. ที่ไดBรับการยกยCองเชิดชูเกียรติ

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑๗.๔
เอกสารหมายเลข ๑๗.๕

เอกสารหมายเลข ๑๗.๖
เอกสารหมายเลข ๑๗.๗
เอกสารหมายเลข ๑๗.๘

เอกสารหมายเลข ๑๗.๙
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๑

เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๒
เอกสารหมายเลข ๑๗.๑๓

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ
หนCวยยังไมCมีการนําระบบอื่นๆมาเปJนสCวนหนึ่งในการดําเนินงานแตCละงานนอกจากระบบงานกิจกรรม
๕ส

ตัวบงชี้ที่ ๑๘ ความสําเร็จของการพัฒนาผูศึกษาอบรมตามอัตลักษณที่หนวยศึกษาอบรมกําหนด
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.ภคิน ภัทรฐิติดิลก
๒. ด.ต.หญิงเฉลิมศรี มงคล
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
:
เพื่อนําไปสูCการกําหนดเปjาหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหนCวยศึกษา
อบรมที่จะสรBางองค%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
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ขอที่
ผลการดําเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
๑. มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
เอกสารหมายเลข ๑๘.๑
หนCวยไดBดําเนินการพัฒนาผูBศึกษาอบรมตามอัตลักษณ%ของ
หนCวย ตามคูCมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปU
งบประมาณ ๒๕๕๙ และไดBดําเนินการตามแผนการดําเนินงานโดย
แตCงตั้งคณะกรรมการพิจารณาอัตลักษณ% ดําเนินการตามวงจร PDCA
ดังนี้
๑.๑ แตCงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในประจําปU เอกสารหมายเลข ๑๘.๒
งบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๒ คําสั่งคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอัตลักษณ%

ขอที่

๒.

๓.

๔.

ผลการดําเนินงาน
และขออนุมัติใชBอัตลักษณ%ของหนCวยจากผูBบังคับบัญชา
- ดําเนินการตรวจสอบผลการดําเนินงานฝTกอบรมใหBเปJนไปตามตาราง
การฝTกอบรมและวัตถุประสงค%ของการฝTก
- การประเมินผล
- ประเมินผลภาคทฤษฎี
- -ประเมินผลภาคการฝTกปฏิบัติ
- นําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อดําเนินการในปUตCอไปโดย
- ประชุมคณะกรรมการและครูฝTก เพื่อทราบปmญหาและอุปสรรค
ในการฝTกอบรม (เอกสารหมายเลข........)
- - นําปmญหา/อุปสรรค มาหาแนวทางแกBไข เพื่อการพัฒนาตCอไป
- แจBงผลการดําเนินงานใหBผูBบังคับบัญชารับทราบ
การดําเนินงานบรรลุเป1าหมายตามแผนไมต่ํากวารอยละ ๘๐
จัดการฝTกอบรม หลักสูตร ผบ.มว. โดยดําเนินการดังนี้
๑. ฝTกอบรมตามอัตลักษณ%ของหนCวย
๒. ดําเนินการใหBบรรลุเปjาหมายโดยฝTกอบรมจํานวน.......๒....
รุCน ผูBเขBารับการฝTกอบรมจํานวน...๑๙๘...คน
มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค%ของการดําเนินการ
ของหนCวยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเนBนและจุดเดCนของหนCวยศึกษา
อบรม
๑. เอกสารพัฒนาหลักสูตร ผบ.มว.
๒. แตCงตั้งคณะทํางานปรับปรุงหลักสูตรโดยใหBมีเนื้อหาสอดคลBอง
กับสถานการณ%
๓. แถลงหลักสูตร
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน%และสรBางคุณคCาแกCกองบังคับการ หรือ
กองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหCงชาติ และไดBรับการยกยCอง
ระดับสํานักงานตํารวจแหCงชาติ หรือภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือ
นานาชาติ

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑๘.๓
เอกสารหมายเลข ๑๘.๔
เอกสารหมายเลข ๑๘.๕

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
หนCวยมีโครงการพัฒนาอัตลักษณ%และขบวนการฝTกที่เอื้อตCอการนําไปปฏิบัติหนBาของผูBรับการฝTกอบรม
และสามารถสรBางผลงานที่ชัดเจน วัดไดB และเปJนรูปธรรม

ตัวบงชี้ที่ ๑๙ เอกลักษณหนวยศึกษาอบรม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ท.ภคิน ภัทรฐิติดิลก
๒. ด.ต.หญิง เฉลิมศรี มงคล
โทรศัพท% :
E – mail :

ชนิดของตัวบงชี้

: กระบวนการ

วัตถุประสงค

: เพื่อใหBหนCวยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะทBอนความโดดเดCน/ความชํานาญ/ความ
เชี่ยวชาญตามพันธกิจ/วัตถุประสงค%และบริบทของหนCวยศึกษาอบรม

ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดําเนินการ
๑.๑ กําหนดเอกลักษณ%หนCวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติไดB (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%ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน)
๓. มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสูCการปฏิบัติที่ชัดเจนและตCอเนื่อง
๔. มีกระบวนการสรBางการมีสCวนรCวมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ%
๕. มีการดําเนินการ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ% (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ%ไปใชBปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑการใหคะแนน
๑
ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

๒
ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

๓
ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

๔
ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑. ๑.๑ กําหนดเอกลักษณหนวยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได
- คําสั่ง กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ ๙๕/๒๕๕๙ ลง ๑๒ ก.ย.๕๙
เรื่อง แตCงตั้งคณะกรรมการกําหนดเอกลักษณ%ของหนCวย ประจําปU
งบประมาณ ๒๕๕๙
๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ%ของหนCวยศึกษาอบรม
๑.๓ มี เหตุ ผลในการกํ าหนดเอกลั กษณ% ของหนC วยศึ กษาอบรมอยC าง
ชัดเจน
- สรุปการประชุม เพื่อกําหนดอัตลักษณ%และเอกลักษณ%
๒. ๒.๑ มีการกําหนดตัวบงชี้ในการวัดเอกลักษณ
- สรุปการประชุมกําหนดตัวบCงชี้ในการวัดเอกลักษณ%

๕
ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๙.๑
เอกสารหมายเลข ๑๙.๒
เอกสารหมายเลข ๑๙.๓
เอกสารหมายเลข ๑๙.๔

ขอที่
๓.
๔.
๕.

ผลการดําเนินงาน
๒.๒ มีระดับความสําเร็จในการวัดเอกลักษณ%ที่เหมาะสม
๓. มี กระบวนการและกลไกขั บ เคลื่ อ นสูC การปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและ
ตCอเนื่อง
๔. มี กระบวนการสรB า งการมี สC ว นรC ว มของบุ คลากรในการพั ฒ นา
เอกลักษณ%
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ%
๕.๒ มีการนําผลการประเมินเอกลักษณ%ไปใชBปรับปรุงพัฒนา

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑๙.๕
เอกสารหมายเลข ๑๙.๖
เอกสารหมายเลข ๑๙.๗
เอกสารหมายเลข ๒๐.๘

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๕ ขอ

คะแนน
๕

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
มีกระบวนการสรBางการมีสCวนรCวมในการกําหนดนิยาม ความหมาย และเหตุผลในการกําหนด
เอกลักษณ% ของหนCวย การประเมินผลสําเร็จของการดําเนินการตามโครงการบรรลุตามเปjาหมายที่กําหนด

ตัวบงชี้ที่ ๒๐ ความสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หนวยศึกษาอบรมชี้นํา ป1องกันหรือแกปKญหาของ
สังคม
ผูกํากับดูแลตัวบงชี้ :
๑. พ.ต.อ.วันชนะ ธรรมเสมา
๒. พ.ต.ท.ยงศักดิ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
โทรศัพท% :
E – mail :
ชนิดของตัวบงชี้

ผูจัดเก็บรวบรวมขอมูล/รายงานผลการดําเนินงาน :
๑. พ.ต.ต.ประวิน คุรุเสถียร
๒. ด.ต.หญิง อมรรัตน% ทองปรีชา
โทรศัพท% :
E – mail :

: กระบวนการ

วัตถุประสงค
:
เพื่อตรวจสอบการดําเนินงานของหนCวยศึกษาอบรมในการแนะนํา ปjองกันหรือการแกBปmญ หาสังคมใน
ดBา นตCา ง ๆ ไดBแ กC สิ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิต สาธารณะ โดยคํา นึงถึง ผูBมีสCว นไดBสCว นเสีย เพื่อเปJนตBนแบบ
ใหBแกCหนCวยงานอื่นไดB
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. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน%และสรBางคุณคCาตCอสังคม
๔. ไดBรับการยกยCองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสํานักงานตํารวจแหCงชาติ
๕. ไดBรับการยกยCองระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ
เกณฑการใหคะแนน

๑

๒

๓

๔

๕

ดําเนินการไดB
๑ ขBอ

ดําเนินการไดB
๒ ขBอ

ดําเนินการไดB
๓ ขBอ

ดําเนินการไดB
๔ ขBอ

ดําเนินการไดB
๕ ขBอ

ผลการดําเนินงาน
ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๑ มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
- กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.จัดทําโครงครูแดร%
- ดําเนินการฝTกอบรมตามโครงการ โดยไดBใหBความรูBแกCนักเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาใกลBเคียง
- ประเมินผลการดําเนินโครงการโดยไดBจัดทําแบบสอบถาม
ความพึงพอใจและความรูBความเขBาใจ
- นําผลประเมินที่ไดBมาวิเคราะห%เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดําเนิน
โครงการในปUตCอไป
๒ การดําเนินงานบรรลุเปjาหมายตามแผนไมCต่ํากวCารBอยละ ๘๐
- สรุปผลการดําเนินโครงการคิดเปJนรBอยละ ๑๐๐ ของเปjาหมายที่
กําหนดตามโครงการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒๐.๑
เอกสารหมายเลข ๒๐.๒
เอกสารหมายเลข ๒๐.๓
เอกสารหมายเลข ๒๐.๔
เอกสารหมายเลข ๒๐.๕

ขอที่
ผลการดําเนินงาน
๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน%และสรBางคุณคCาตCอสังคม
- ผลการดําเนินการตามโครงการครูแดร%
๔ ไดBรับการยกยCองระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สํานักงานตํารวจแหCงชาติ
๕ ไดBรับการยกยCองระดับภูมิภาค หรือชาติหรือนานาชาติ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒๐.๗
เอกสารหมายเลข ๒๐.๘
เอกสารหมายเลข ๒๐.๙

การประเมินตนเอง
เป1าหมาย
๕ ขอ

ผลการประเมินตนเอง
จํานวน ๔ ขอ

คะแนน
๔

การบรรลุเป1าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
๑.หนCวยมีบุคลากรครูฝTกที่มีความรูBความสามารถ ในการชี้นํา ปjองกันหรือแกBปmญหาของสังคมจนเปJนที่
ยอมรับของสCวนราชการ
๒.หนCวยมีเครือขCายทั้งภาครัฐและเอกชนในการใหBความรCวมมือในการชี้นํา ปjองกันหรือแกBปmญหาของ
สังคมอยCางกวBางขวาง
๒.หนCวยไดBมีการประชาสัมพันธ%โครงการผCานสื่อของหนCวย

