
ของ  กองก ำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  
อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำช 



รายงานการประเมินตนเอง  กองก ากบัการ ๘ กองบังคบัการฝกึพิเศษ  กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

 
ค ำน ำ 

    
   
  

รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ของ กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ฉบับนี้จัดท าขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินตนเองในการปฏิบัติหนา้ที่ราชการในรอบ
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตลุาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรฐานและตัวบง่ชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ ที่ก าหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี
เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 

 กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน         เปน็สถาบันทาง
การศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศกึษาเฉพาะทาง         จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน  โดยได้จดัท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการทบทวนผลการด าเนินงาน      และเป็นข้อมูลป้อนกลับในการน ามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ด าเนินงาน  และสง่เสริมผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น       โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวของ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติทั้ง  15 ตัวบ่งชี้  เปน็เกณฑ์ในการประเมิน 
 

 การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ของ กองก ากับการ 
8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน นี้  ได้ด าเนนิการแล้วเสรจ็ด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจและเสียสละจากบุคลากรทุกฝ่ายของกองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการด าเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ครูฝึกและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่าย  ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

กองก ำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ  กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน  ตัง้ที ่ ๔๓/1  หมู่ ๗ 
ต ำบลถ้ ำใหญ่  อ ำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมรำชรหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐ ปรัชญาองค์กร     ฝึกดี  
สำมัคคีเด่น  เน้นกำรพัฒนำ  สร้ำงศรัทธำต่อชุมชน  ด ำรงตนในควำมพอเพียง  ปณิธาน  มุ่งม่ัน  ตั้งใจ  สู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ กองก ำกับกำร 8 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออำชีพ เพ่ือ
เพ่ิมสมรรถนะ (Competency) ข้ำรำชกำรต ำรวจ  อัตลักษณ์ “กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย”  เอกลักษณ์
“ควำมเชี่ยวชำญกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มีบุคลำกรของหน่วยมีทั้งสิ้น จ ำนวน    ๑36   นำย  ข้อมูล 
ณ 30 กันยำยน 2560  จ ำแนกเปน็   

- ผู้บริหำรหน่วย     3    นำย  
- ฝ่ำยอ ำนวยกำร    47  นำย 
- ฝ่ำยสนับสนุน      40  นำย (ร้อย 1 สสน.) 
- ฝ่ำยอ ำนวยกำร  ประจ ำกองร้อยฝึก 20  นำย 
- ฝ่ำยครูฝึก    19  นำย 
- บุคลำกรช่วยรำชกำร, ปฏิบัติรำชกำรอ่ืน    7  นำย 

 กองก ำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน มีโครงสร้ำง
องค์กร แบ่งออกเป็น  4   งำน  1 กองร้อยสนับสนุน 4  กองร้อยฝึก  และ 1  กลุ่มงำนฝึกเก็บกู้และ
ท ำลำยวัตถุระเบิด  
 
   ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คุณภำพ 
ผู้ศึกษำอบรม 

๑. ผู้ผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำกำร 5 

๒. ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.54 

๓. ผลกำรจัดกำรศึกษำอบรมที่เน้นผู้ศึกษำอบรม
เป็นส ำคัญ 

5 

งำนวิจัยและ
นวัตกรรม 

๔. จ ำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

5 

๕. จ ำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร 

5 

กำรบริกำร
วิชำกำรแก่
สังคม 

๖. ผลของกำรด ำเนินโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร พัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

5 
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กลุ่มตัวบ่งชี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

 

กำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7. กำรส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

5 

กำรบริหำรและ
กำรพัฒนำหน่วย
ศึกษำอบรม 

 

 

8. ผลกำรพัฒนำครู/อำจำรย์และครูฝึก 5 

9. ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยศึกษำอบรม 4.82 
10. กำรบริหำรควำมเสี่ยง 5 
11. ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 

4.49 

กำรพัฒนำและ
ประกันคุณภำพ
ภำยใน 

12. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยใน 

5 

กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ/์
เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

๑3. ควำมส ำเร็จของกำรพัฒนำผู้ศึกษำอบรม
ตำมอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษำอบรมก ำหนด 

5 

14. เอกลักษณ์หน่วยศึกษำอบรม 5 
กลุ่มตัวบ่งชี้
มำตรกำร
ส่งเสริม 

มำตรกำร
ส่งเสริม 

15. ควำมส ำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วย
ศึกษำอบรมชี้น ำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำของสังคม 

5 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 
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จุดเด่น/แนวทางการเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 

1. กก.๘ บก.กฝ.ฯ มีแถลงหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชัดเจน ก ำหนดไว้ในแถลง
หลักสูตร และแจ้งให้ครูผู้สอนได้ทรำบ 

2. มีแบบประเมินควำมพึงพอใจที่ได้มำตรฐำน ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้ำน เป็นเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
ส ำหรับหน่วยศึกษำอบรมของส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ 

3. กก.๘ บก.กฝ.ฯ  ให้ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำอบรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ เน้นกำรฝึก
ปฏิบัติมำกกว่ำกำรบรรยำย  และที่ส ำคัญ กำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล หน่วยมีกำรจัดท ำข้อมูลพ้ืนฐำนของผู้เรียน 
ประจ ำไว้ห้องเรียนในวันแรกที่เริ่มท ำกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือให้ครูผู้สอนได้วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคลก่อนจัดกำร
เรียนกำรสอน 

4. ครูฝึกของหน่วยมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะถ่ำยทอดออกมำเป็นองค์ควำมรู้ เผยแพร่ให้กับข้ำรำชกำร
ต ำรวจหน่วยอ่ืน และประชำชนทั่วไปได้น ำไปใช้  

5. หน่วยมีกำรมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนวิชำกำร กำรศึกษำ ซึ่งเป็น
สิ่งที่ส ำคัญต่อนักศึกษำเป็นอย่ำงยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง 

6. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดให้กับ
เยำวชนในสถำนศึกษำ โดยจัดครูฝึกเข้ำท ำงำนในเชิงรุกประสำนสถำนศึกษำ เพ่ือให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง  

7. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยศึกษำ
อบรมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข อย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่น่ำศรัทธำ และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม 

8. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำครูฝึก สะท้อนให้เห็นว่ำหน่วยศึกษำอบรมมีกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูฝึก อีกทั้งหน่วยเล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผล และ
ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน  

9. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งในหน่วยและนอกหน่วย อย่ำงต่อเนื่อง   
บุคลำกรมีกำรพัฒนำ ในทุกด้ำนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ  

10. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง  ผู้บริหำรหน่วยให้ควำมส ำคัญ  
11. กก.8 ฯ มีสถำนที่ตั้งห้องสมุดของหน่วยที่เหมำะสม เป็นจุดศูนย์กลำงของผู้เข้ำรับกำร

ฝึกอบรมและของประชำชน เยำวชน ทั่วไป สภำพแวดล้อมทั่วไปด้ำนกำรเรียนกำรสอน ห้องเรียนฝึกอบรม 
อำกำศถ่ำยเทสะดวก  

12.  ผกก.8 ฯ ได้ให้ควำมส ำคัญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกเดือน ในกำรประชุมประจ ำเดือน 

13. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มีศูนย์เรียนรู้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย 
แสดงถึงศักยภำพในกำรอบรมให้ควำมรู้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกหลักสูตร สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของหน่วย  

14. บุคลำกร กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ทุกระดับให้ควำมส ำคัญและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมในกำร
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของหน่วยอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม 

15. กก.8 บก.กฝ.ฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำให้กับสังคมโดยกำรจัดท ำโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และเข้ำท ำกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ 



๑๙ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

  
จุดทีค่วรพัฒนา/และแนวทางการพัฒนา 

๑. เกณฑ์กำรให้คะแนนที่ก ำหนดไว้ในคู่มือ ประกันคุณภำพกำรศึกษำก ำหนดร้อยละ 100 
เท่ำกับ 5 คะแนน ซึ่งสูงกว่ำควำมเป็นจริงบนพ้ืนฐำนควำมสำมำรถของมนุษย์ที่ไม่เท่ำเทียมกัน  ควรเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือของ บช.ศ.ในปีต่อไป 

๒. การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านค าถามทุกข้อที่ถาม ค่า
คะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง ควรปรับปรุงคู่มือ ตร. โดยไม่ต้องน าคะแนน
การประเมินความพึงพอใจมาเป็นคะแนนตัวบ่งชี้ วัดเฉพาะคะแนนกระบวนการ 

๓. ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมบูรณำกำรควำมรู้ในบำงประเด็นสำมำรถแก้ปัญหำเองได้ใน
ระดับหน่วย แต่ในบำงเรื่อง เป็นปัญหำที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชำ จึงเห็นควรน ำปัญหำดังกล่ำวส่งไป
ยังหน่วยบังคับบัญชำเพ่ือน ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำต่อไป 

๔. งบประมาณในการจัดท านวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง ซึ่ง
การก าหนดจ านวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรก าหนดให้น้อยที่สุดเพ่ือไม่ให้กระทบกับเงินบริหาร
ของหน่วย  

๕. การน านวัตกรรมซึ่งหน่วยด าเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่วย แล้วมอบให้กับ
หน่วยงานอื่นได้น าไปใช้ประโยชน์ เป็นการด าเนินการภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

๖. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจ ากัดในเรื่องเวลาในการเดินทาง
และต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการเดินทาง ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้บ้านของครูฝึก 

๗. เห็นควรก าหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบไทยๆ 
ในหลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับ
องค์กรอื่น ๆ ต่อไป 

๘. ครูฝึก กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เริ่มมีควำมเข้ำใจ ในกำรน ำควำมรู้มำขยำยผล โดยค ำแนะน ำของ
เจ้ำหน้ำที่ ควรเน้นย้ ำในกำรประชุมประจ ำเดือนทุกเดือน  

๙. ควรมีการสอบถามข้าราชการต ารวจ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่ละ
ปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพ่ือเปิดการอบรมตามความต้องการ 

๑๐. บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้ความรู้
บุคลากรให้เข้าใจกระบวนการ 

๑๑. สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและ
อุปสรรค  ควรปรับปรุงติดตั้งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศทดแทนพัดลม 

๑๒. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้เข้ำรับฟังกำรติดตำมในแต่ละเดือน ควรก ำชับให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเข้ำรับฟังด้วยตนเอง ในวำระติดตำมงำนประกัน 

๑๓. การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อท าการประสานเพ่ือขอ
ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 

๑๔. การน าเอกลักษณ์ของหน่วย “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  ไม่
สามารถด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและตามความต้องการของบุคลากร สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิด
สถานการณ์ในพื้นที่เท่านั้น จึงต้องท างานในเชิงรุก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยส ารวจจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่ง
อาจจะไกลจากที่ตั้งหน่วย  



๒๐ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

๑๕. เมื่อเข้ำท ำกำรช่วยเหลือในขณะฝนตก เรือท้องแบนไม่มีหลังคำเรือ ท ำให้สิ่งของเครื่องใช้ 
ข้ำวกล่อง เสียหำ รวมถึงเมื่อมีกำรขนย้ำยประชำชนที่เจ็บป่วย ไม่มีควำมสะอำดเท่ำที่ควร กำรใช้ร่มในขณะ
ขับเรือเป็นไปด้วยควำมยำกล ำบำก จึงควรแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดท ำโครงกำร จัดท ำหลังคำเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บส ำหรับกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 
 

************************* 



 

 
รายงานการประเมินตนเอง  กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ป ี ๒๕60 

๒๑ 

ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน  และสภาพการด าเนินงานของสถานศึกษา 

 
๑. ชื่อหน่วยศึกษาอบรม  :  กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
 
๒. สถานที่ตั้ง   : ๔๓/1  หมู ่๗ ต าบลถ  าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐ 
                    : หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๗๗๓๒๙๗ , ๐๗๕-๗๗๓๓๐๑  
                   : หมายเลขโทรสาร ๐๗๕-๗๗๓๒๙๖ 
                   : เว็บไซต์  www.bpptr8.go.th 
  
๓. ปีท่ีให้ข้อมูล  :   ปีงบประมาณ  ๒๕60 
 
๔. ประวัติการก่อตั้ง  :      

สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย  ในพื นที่ภาคใต้ ได้ทวี
ความรุนแรงขึ นตามล าดับ  นับตั งแต่การเตรียมก าลังและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์  จนถึงการปฏิบัติทางทหาร
ด้วยการลักลอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง บุคคลส าคัญ  ตลอดจนการก่อวินาศกรรมต่อสถานที่ราชการ  
 เมื่อ  ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๑๔  พล.ต.ต.เริงณรงค์  ทวีโภค  ผู้บังคับการต ารวจภูธรเขต  ๘  ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า  เพ่ือเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ น  สามารถใช้ก าลังเข้าตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้
ทันท่วงที  จึงได้ขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชาต ารวจภูธร จัดตั งศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ  
ระดับต่ ากว่าชั นสัญญาบัตรขึ นที่  กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดนเขต  ๘  (เดิม)  หรือ  กองก ากับการ
ต ารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒  ในปัจจุบัน  เพื่อท าการฝึกให้กับต ารวจภูธรในพื นที่   
 เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕  คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่ ๑๓ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
โดยแยกออกจาก  กองบัญชาการต ารวจภูธร  และจัดตั ง  กองบังคับการฝึกพิเศษ ขึ นใน กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  ประกอบด้วย  ๕  กองก ากับการฝึก  คือ  กองก ากับการฝึกที่ ๑-๕  ภายหลังประกาศคณะ
ปฏิวัติดังกล่าว กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดท าโครงการจัดตั ง  กองก ากับการ ๖ กองบังคับ
การฝึกพิเศษ แทนหน่วยฝึก ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบเขต ๘ ตามท่ีกรมต ารวจอนุมัติหลักการไว้   
เมื่อ  ๑๗ เมษายน ๒๕๑๕   
 เมื่อ  ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๘  ได้จัดตั งเป็น  กองก ากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ  อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   ตามค าสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน  ฉบับที่  ๔๕    มีที่ตั งท่ี  บ้าน
ไสใหญ่   ต าบลถ  าใหญ่  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 เมื่อ  ๑๒  ธันวาคม ๒๕๒๘   แปรสภาพจาก         กองก ากับการ  ๖  กองบังคับการฝึกพิเศษ  เป็น 
กองก ากบัการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ        ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ           กรมต ารวจ
กระทรวงมหาดไทย  (ฉบับที่ ๑๔)   พ.ศ.๒๕๒๘    มีที่ตั งอยู่ที่  ๔๓    หมู่  ๗    ต าบลถ  าใหญ่    อ าเภอทุ่งสง   
จังหวัดนครศรีธรรมราช     มีเนื อท่ีทั งหมด  ๒๔๐  ไร่ 
 การจัดตั้งและการใช้ชื่อค่าย  เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ กก.๘ บก.กฝ.ได้เสนอขอจัดตั งนามค่ายว่าค่าย
กัลยาณิวัฒนา  แต่ บช.ตชด.  ได้พิจารณาให้ใช้ชื่อค่ายร่วมกันกับ กก.ตชด.๔๒ ว่า” ค่ายศรีนครินทรา”  ดังนั น  
กก.๘ บก.กฝ. จึงได้ใช้ชื่อค่ายว่าค่ายศรีนครินทราโดยก าหนดวันที่  ๒๕ กันยายนของทุกปี  เป็นวันสถาปนา
ค่ายศรีนครินทรา ตลอดมา 
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๕. ปรัชญาองค์กร  
      

      ฝึกดี  สามัคคีเด่น  เน้นการพัฒนา  สร้างศรัทธาต่อชุมชน  ด ารงตนในความพอเพียง 
 

๖. ปณิธาน 
       มุ่งม่ัน  ตั งใจ  สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

๗.  วิสัยทัศน์    
              กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ เพ่ือเพ่ิมสรรถนะ
(Competency) ข้าราชการต ารวจ  
 

8.  อัตลักษณ์    
  “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย” 
 

9.  เอกลักษณ์    
  “ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย” 
 

10.  พันธกิจ  (ตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี ๒๕60) 
๑. บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน ปรับปรุงพัฒนา

หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน 
๒. ผลิตข้าราชการต ารวจชั นประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
๓. ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการต ารวจในการฝึกพิเศษ การฝึกทบทวน และการ

ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมทั งการฝึกสุนัขต ารวจ 
๔. ด าเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ  
๕. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย 
 

11. เป้าประสงค์ 
ยศ.ที่ 1 ยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล 

นโยบายส านักงานต ารวจแห่งชาติ และนโยบายกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
๑. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์  
๒. เสริมความม่ันคงปลอดภัยในพื นที่ชายแดนและเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน 
๓. มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ 
4. มีเทคโนโลยีทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ 

ยศ.ที่ 2 พัฒนางานต ารวจตระเวนชายแดนให้โปร่งใส มีมาตรฐาน 
1. ประชาชน หน่วยงานในสังกัด ส านักงานต ารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นต ารวจ

ตระเวนชายแดน 
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติของ ตชด. 
3. มีการบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน 
4. หน่วยงานมีครุภัณฑ์ อายุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
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ยศ.ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของต ารวจตระเวนชายแดน  
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนทีเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการ

ปฏิบัติงานให้กับต ารวจตระเวนชายแดน 
2. ประชาชนและเครือข่ายชายแดนมีความพึงพอใจต่อการเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและ

รางวัลสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากต ารวจตระเวนชายแดน 
3. กฎหมาย กฎ ระเบียบค าสั่งและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอื อต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ

ประชาชนและเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน 
4. หน่วยงานและบุคลากรน าแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายชายแดนเข้ามาใช้ในการ

เสริมการปฏิบัติภารกิจและให้บริการประชาชน 

ยศ.ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร 
1. การบริหารโดยยึดหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ ตชด. 
3. กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
4. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 

 

๑2.  หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 ในปีงบประมาณ  ๒๕60 กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ   กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน   เปิดให้การฝึกอบรมแก่ข้าราชการต ารวจหลักสูตรต่าง ๆ   ดังนี  

๑)  หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี  2  รุ่น             จ านวน     100  นาย 
2)  หลักสูตร ตชด.ระดับพื นฐาน   จ านวน    199  นาย  
3)  โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  จ านวน       30  นาย  
6)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  จ านวน       50  นาย 
7)  หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี  จ านวน     115  นาย 
8)  หลักสูตร นักเรียนนายสิบต ารวจ ประจ าปี 60  จ านวน    100  นาย  

 
๑3.  ข้อมูลเกี่ยวกับ ครูฝึกและบุคลากร ณ 30 กันยายน 2560  
 บุคลากรของหน่วยมีทั งสิ น จ านวน     ๑36   นาย   จ าแนกเป็น 

- ผู้บริหารหน่วย     3    นาย (ผกก.ฯ /รอง ผกก.ฯ)  
- ฝ่ายอ านวยการ  47    นาย  
- ฝ่ายสนับสนุน    40    นาย (ร้อย 1 สสน.) 
- ฝ่ายอ านวยการประจ ากองร้อยฝึก  20  นาย 
- ฝ่ายครูฝึก   19  นาย   
- บุคลากรช่วยราชการ, ปฏิบัติราชการอ่ืน,ลาป่วย   7  นาย 
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๑4.  ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร 
 กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน มีอาคาร
ห้องเรียน ห้องฝึกอบรม และสถานที่ในหน่วย  พื นที่จ านวน ๒๔๐ ไร่  
          ๑4.๑ มีพื นที่จ านวน ๒๔๐  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  คือ 

 ทิศเหนือ              จรด   ที่ดินราษฎรบ้านเปิก 
 ทิศใต้     จรด   ทางหลวงแผ่นดิน เลขท่ี ๔๑ 
 ทิศตะวันออก    จรด   กับท่ีดินราษฎร  และ โรงเรียนทุ่งสง  และ 
 ทิศตะวันตก    จรด   ถนนสายบ้านเปิก 

  ๑4.๒  อาคารสถานที่ 
  - กองร้อยฝึกอบรม จ านวน ๔   กองร้อย 
  -   กองร้อย สสน. จ านวน ๑   กองร้อย 
  -   ห้องเรียนประจ ากองร้อยฝึกอบรม จ านวน 4 ห้องเรียน 
  - หอประชุม จ านวน ๑   อาคาร  
  - อาคารกองก ากับการ จ านวน ๑  อาคาร 
  - อาคารพลาธิการ จ านวน ๓  อาคาร 
  -  อาคารพยาบาล จ านวน ๑  อาคาร 
  - อาคารกองรักษาการณ์ จ านวน ๑   อาคาร 
  - อาคารโรงอาหาร จ านวน ๒  อาคาร 
  - อาคารโรงยิงปืนพก จ านวน ๑   อาคาร 
  - สนามยิงปืน จ านวน ๒  แห่ง 
  -   สนามกีฬา จ านวน ๑  แห่ง 
  -   ลานฝึกอเนกประสงค์ จ านวน ๒   แห่ง 
  - อาคารบ้านพัก ผกก. รอง ผกก. จ านวน ๓   หลัง 
  -   อาคารบ้านพัก สว. และ ผบ.ร้อย จ านวน    ๘    หลัง 
  -   อาคารบ้านพักระดับ รอง สว.,ผบ.มว.  เดี่ยว จ านวน   ๘     หลัง 
  -   อาคารบ้านพักระดับ รอง สว.,ผบ.มว.  คู่     จ านวน     ๔     หลัง 
                           -   ห้องแถวขนาด  ๑๐   คูหา    จ านวน ๑๒  แถว 
  -   ห้องแถวขนาด   ๘     คูหา    จ านวน    ๔   แถว 
  -   สถานีทดสอบจิตใจ (โดดหอสูง) จ านวน ๑ สถานี 
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15. โครงสร้างองค์กร  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
                  

  

ธกวส. 

 กองก ำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ 
กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

    กองร้อยท่ี ๑ สสน.  ฝกทบ. กองร้อยท่ี ๒-๕ 
ฝึกอบรม 

กฝว. ผงป. กง.กบ. 

รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(๑) รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(๒) 
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16. โครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 

 
  

พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม 
ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

พ.ต.ท.วิโรจน์  จันทนา 
สว.กก.8 ฯ (ธกวส.) 

พ.ต.ท.วรรณะ  บุญชัย 
รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(2) 

พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ 
รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(1) 

พ.ต.ท.บุญเลิศ  ธานีรัตน์ 
สว.กก.8ฯ(ผงป.)รรท.สว.กก.8(กฝว.) 

พ.ต.ท.บุญเลิศ  ธานีรัตน์ 
สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(ผงป.) 

พ.ต.ท.หญิง วิภา  องค์สวัสดิ์ 
สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(กง.กบ.) 

พ.ต.ท.วิทยา สุวรรณมณี 
ผบ.ร้อย 1 กก.ฯ 

พ.ต.ท.ยุทธนันต์ ขันโสม 
ผบ.ร้อย 2 กก.ฯ 

พ.ต.ต.กัณฑ์พัฒน์ ชัยชนะ  
ผบ.ร้อย 3 กก.ฯ 

พ.ต.ต.สงบ  ศรีประดิษฐ์ 
ผบ.ร้อย 4 กก.ฯ 

พ.ต.ต.อาคม โพธิ์อ่อง 
ผบ.ร้อย 5 กก.ฯ 

ร.ต.ท.จุตินันท์  วรรณสถิตย์ 
รอง สว.ฝกทบ.กก.8 ฯ 
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17.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ 2560  
ของ ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 

 

ตามนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2556 ก าหนดให้หน่วยงานของส านักงานต ารวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
อบรมหลักสูตร   ต่าง ๆ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา   ส าหรับนโยบายการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560  ของ กองก ากับการ 8 กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  จึงได้ก าหนดดังนี  

 1.  การปฏิบัติงานของข้าราชการต ารวจในสังกัด ในกิจกรรมระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า  

 2.  ให้ผู้ที่มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้จากกองบัญชาการศึกษา ด าเนินการขยายผลมายังข้าราชการต ารวจทุกนาย 

 3.  แต่งตั งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการด าเนินงานการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา 

 4.  ในการประชุมประจ าเดือนของทุกเดือน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ก ากับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการด าเนินการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกเดือน  และ ทุกส่วนงาน/กองร้อย ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี  รายงาน
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา  

 5.  ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม จริงจัง ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน   และไม่ใหม้ีการจัดท าเอกสารย้อนหลัง   

 6.  จัดท ารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตาม
ก าหนดเวลาที่กองบัญชาการศึกษาก าหนด 

 7.  ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการจัดเก็บเอกสารที่
งาน กฝว. ได้ก าหนดแนวทางไว้ใช้ และรายงานผลการน าไปใช้ตามวงรอบที่ก าหนด 

 8.  ให้ทุกส่วนงาน/กองร้อย  ให้ความส าคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ โดยมีเป้าหมายความส าเร็จ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก ทุกตัวบ่งชี และในภาพรวม  
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18.  สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน(SAR) ในรอบปีที่ผ่านมา 2559 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 1 
 การประเมินผลของครูฝึกผู้สอน ไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน ว่าผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ที่
แท้จริง เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ออกโดยครูผู้สอน  

สรุปผลการปรับปรุง 
 -  หน่วยตั งคณะท างานพิจารณาใช้ข้อสอบจาก คลังข้อสอบของหน่วยเองในบางรายวิชา ในการ

แก้ปัญหา ความเป็นมาตรฐานของข้อสอบ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 2 
การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านค าถามทุกข้อที่ถาม ค่า

คะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถม่ันใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง 
 สรุปผลการปรับปรุง 

 -  ประสานภาค 4 ในการประชุมระดับ บก.ตชด.ภาค เพ่ือผู้บังคับบัญชาระดับสูง เน้นย  า ก าหนด
นโยบาย ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการประเมินความพึงพอใจเพ่ือน ามาสู่การพัฒนาที่ดีขึ นในปีต่อไป 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 3 
 ปัญหาที่เกิดขึ นจากการประชุมบูรณาการความรู้ในบางประเด็นสามารถแก้ปัญหาเองได้ในระดับ
หน่วย แต่ในบางเรื่อง เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชา  

สรุปผลการปรับปรุง 
 - จัดส่งสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกทั งหมด ไปยัง บก.กฝ.บช.ตชด. เพ่ือน าไปสู่การแก้ปัญหา

ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปีต่อไป 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 4-5 
1. งบประมาณในการจัดท านวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง ซึ่งการ

ก าหนดจ านวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรก าหนดให้น้อยที่สุดเพ่ือไม่ให้กระทบกับเงินบริหารของ
หน่วย  

2. การน านวัตกรรมซึ่งหน่วยด าเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่วย แล้วมอบให้กับหน่วยงาน
อ่ืนได้น าไปใช้ประโยชน์ เป็นการด าเนินการที่ยากภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

สรุปผลการปรับปรุง 
 - น าเสนอในการประชุมปรับปรุงคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2561 เพ่ือ

ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมิน ลดจ านวนนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 6 
 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจ ากัดในเรื่องเวลาในการเดินทางและต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ นในการเดินทาง  

 สรุปผลการปรับปรุง 
 - ก าหนดห้วงระยะในการให้ความรู้อยู่ในวัน พฤหัสบดี–ศุกร์ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายใกล้บ้านครูฝึก 

เพ่ือจะได้ไม่ต้องเดินทางไป-กลับ 
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๒๙ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 7 
 การประเมินความพึงพอใจในแต่ละจุดบริการ ใช้ผู้ตอบแบบเฉพาะบางกลุ่ม จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่า

ผลจากการตอบแบบประเมินจะน าไปสู่แนวทางการพัฒนาที่แท้จริง 
 สรุปผลการปรับปรุง 
  - ใช้วิธีการสุ่มประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีความสนใจ และให้ความส าคัญกับ

การตอบแบบประเมิน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 8 
เห็นควรก าหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบไทยๆ ใน

หลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร
อ่ืน ๆ ต่อไป 

สรุปผลการปรับปรุง 
  - ก าหนดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ ทุกปี เป็นกิจกรรมแบบไทยๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 9 
 หน่วยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบสุนทรียภาพของหน่วย ต้องใช้การ
บริหารจัดการเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึ น  

 สรุปผลการปรับปรุง 
  - จัดท าค าขอตั งงบประมาณในปีถัดไป เช่น ในการปรับปรุงกองร้อยฝึก ถนนภายในหน่วย และ

ระบบประปา  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 10 
 ครูฝึก กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เริ่มมีความเข้าใจ ในการน าความรู้มาขยายผล โดยค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - ท าความเข้าใจกับครูฝึกเป็นรายบุคคล จนครูฝึกมีความเข้าใจมากขึ น 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 11 
 ควรมีการสอบถามข้าราชการต ารวจ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่ละ
ปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพ่ือเปิดการอบรมตามความต้องการ 

 สรุปผลการปรับปรุง 
  - แจ้งเวียนหนังสือสอบถามข้าราชการต ารวจ มีความต้องการที่จะพัฒนาในหลักสูตรใด แจ้งไปยัง 

ธกวส. เพ่ือรวบรวมสรุปส่งไปยังหน่วยเหนือต่อไป 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 12 
 หลักธรรมาภิบาล เป็นการประเมินด้านการบริหารหน่วย   ควรก าหนดให้มีการตรวจประเมินในด้าน
การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ควบคู่ไปด้วยในแบบประเมินความพึงพอใจ 

 สรุปผลการปรับปรุง 
  - น าเสนอต่อที่ประชุม บช.ศ. เพ่ือปรับเปลี่ยนการประเมินในปี 2561  
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 ตัวบ่งชี้ท่ี 13 
 กก.8 ฯ บริหารจัดการระบบสวัสดิการภายใต้เงินนอกงบประมาณ จึงควรมีการบรรจุระบบสวัสดิการ
ในแผนการบริหารงานงบประมาณของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

 สรุปผลการปรับปรุง 
  - จัดท าค าของบประมาณในปีงบประมาณ 2561 เพ่ือปรับปรุงแก้ไขระบบสวัสดิการที่ยังมีปัญหา

เช่น ระบบน  าประปา  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 14 
 บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากร
ให้เข้าใจกระบวนการ 
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับบุคลากร ในคราวเดียวกับการให้ความรู้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 15 
 สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและอุปสรรค  ควร
ปรับปรุงติดตั งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศทดแทนพัดลม 
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - ติดตั งม่านบังแดด เพ่ือแก้ปัญหาอากาศร้อน ในช่วงฤดูร้อน 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 16 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี ระดับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับฟังการติดตามในแต่ละเดือน ควรมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับฟังด้วยตนเอง ในวาระติดตามงานประกัน 
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - เจ้าหน้าที่ติดตามงานประกันเข้ารับฟังการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา และรับ
การถ่ายทอดจาก ผบ.ต้นสังกัดของแต่ละส่วนงาน/กองร้อย 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 17 
กก.8 ฯ ไม่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากระบบ 5 ส. ควรให้คณะกรรมการตรวจ

ประเมินจัดอบรมสัมมนาการจัดกิจกรรมอ่ืนๆ นอกเหนือจากระบบ 5 ส. จะได้น ามาพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินการในปีต่อไป 
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ที่จะให้ความรู้ในคราวการประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ  

 ตัวบ่งชี้ท่ี 18 
 การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อท าการประสานเพ่ือขอข้อมูลการ
ช่วยเหลือประชาชน 

 สรุปผลการปรับปรุง 
  - ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากหน่วยปฏิบัติ เช่น กก.ตชด.42  



 

 
รายงานการประเมินตนเอง  กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ  กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ป ี ๒๕60 

๓๑ 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 19 
 การน าเอกลักษณ์ของหน่วย “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดสถานการณ์ในพื นที่เท่านั น จึงต้องท างานในเชิงรุก เข้าไป
ช่วยเหลือประชาชนโดยส ารวจจากพื นที่อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะไกลจากที่ตั งหน่วย  
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - ประสานบรรจุหน่วย กก.8 ฯ ในแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กับ ปภ.จังหวัด 

 ตัวบ่งชี้ท่ี 20 
 รถยนต์บรรทุกน  าของหน่วยช ารุด ยากในการแก้ไข จึงมีขีดจ ากัดในการเข้าท าการช่วยเหลือ
ประชาชนได้เพียงพอกับความต้องการ  
 สรุปผลการปรับปรุง 

  - ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน  า เพ่ือให้สามารถใช้งานได้และเข้าท าการช่วยเหลือประชาชนได้
เพียงพอกับความต้องการ  

**********************  
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 
 

ส่วนที่ 2   
ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.ฯ 
2. พ.ต.ท.โกเศรษฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ 

1. สว.กฝว.กก.8ฯ 
2. ร.ต.อ.วิรัตน ์  แนมใส   รอง สว.กฝว.ฯ 
3. ส.ต.ท.หญิง ศิวกานต์  จันทร์มีศรี  ผบ.หมู่ กฝว.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail:W_sukanlya@hotmail.com 
 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และมี

กลไกในการพัฒนาการบริหารหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึงวิสัยทัศน์  
พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 

๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม เอกสารที่เกี่ยวกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตรแถลงหลักสูตร 

๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน สนับสนุนและการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจ าแนกตามหลักสูตร 

เกณฑ์การให้คะแนน 

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 100  เท่ากับ  5  คะแนน 
 

วิธีค านวณ 
 

 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

 

 จ านวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
 

 จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 
 

X๑๐๐ 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการ
ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร โดยค านึงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจน
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน 
 กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน มีแผนการฝึกอบรมประจ าปีงบประมาณ 
2560 ของ กองบัญชาการตระเวนชายแดน ซึ่งมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย  (เอกสารหมายเลข 1.1) 

1. หลักสูตร ตชด.ประจ าปี จ านวน 2 รุ่น 100 นาย  
- รุ่นที่ 1 สังกัด กก.ตชด. 41 ระหว่าง 18 เม.ย. -2 

พ.ค. 60 จ านวน 50 นาย 
- รุ่นที่ 2 สังกัด กก.ตชด.42 ระหว่าง 7-21 มี.ค.60 

จ านวน 50 นาย 
2. หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 1 รุ่น 199 นาย  

ระหว่าง 7 พ.ย.59 – 27 ม.ค.60 

 หลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจาก ตร. ซึ่งมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย  (เอกสารหมายเลข 1.2) 

3. หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี จ านวน 1 รุ่น  115 นาย 
ระหว่าง 1 ธ.ค.59 – 22 ก.พ.60  

4. หลักสูตร นสต. จ านวน 1  รุ่น 100 นาย ระหว่าง 1 
ก.พ.60 – 31 ม.ค.61    

เอกสารหมายเลข 1.1  
แผนการฝึกอบรมประจ าปี
งบประมาณ 2560 ของ 
บช.ตชด. 
เอกสารหมายเลข 1.2  
หนังสือ อนุมัติ จาก ตร. ให้ 
กก.8 บก.กฝ.ฯ เปิดการ
ฝึกอบรม  หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี และหลักสูตร 
นสต. 
 

2 เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
เอกสารที ่เกี ่ยวกับนโยบายและแผนการบริหารหลักสูตร 
ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตรแถลงหลักสูตร 
 กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน มีแถลงหลักสูตร  ส าหรับใช้ในการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย   
 - หลักสูตร ตชด.ประจ าปี  ซึ่งก าหนดขอบเขตรายวิชาและ 
ระเบียบการวัดผล จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 จึง
จะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 2.1)  
หลักสูตรที่มีระยะการฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย 

- หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดขอบเขตรายวิชา
และ ระเบียบการวัดผล จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 2.2) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี  หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

เอกสารหมายเลข 2.1 
แถลงหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 2.2 
แถลงหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 2.3 
แถลงหลักสูตร กดต.(ปป.)
53 ปี  ประจ าปี 2555 
เอกสารหมายเลข 2.4 
แถลงหลักสูตร นสต.
ประจ าปี 2559 
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ตามจ านวนชั่วโมงที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมินร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะถือว่าสอบได้  (เอกสาร
หมายเลข 2.3) 

- หลักสูตร นสต. ประจ าปี 2560 หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ผู้ส าเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 60 ในแต่ละภาคเรียน ส าหรับวิชาทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 และวิชาเฉพาะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภาค
บูรณาการและพิทักษ์สันติ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
จึงถือว่าสอบได้ โดยคิดคะแนนได้หรือตกเป็นรายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.4) 

3. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหาร
จัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สนับสนุน
และการให้ค าแนะน าผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดนมีการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือแสดงถึงผลการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรียนการสอน โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ จาก
คะแนนเต็ม 5  ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1 ค่าเฉลี่ย 4.18 
(เอกสารหมายเลข 3.1)  
 2. หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 2 ค่าเฉลี่ย 4.13  
(เอกสารหมายเลข 3.2)  
 3. หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน ค่าเฉลี่ย  3.87  
(เอกสารหมายเลข 3.3)  
 4. หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี ค่าเฉลี่ย 3.94 (เอกสาร
หมายเลข 3.4) 
 5. หลักสูตร นสต. จะด าเนินการเมื่อเสร็จสิ้นการ
ฝึกอบรม 

เอกสารหมายเลข 3.1 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
1/2560 
เอกสารหมายเลข 3.2 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
2/2560 
เอกสารหมายเลข 3.3 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ หลัก 
สูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 3.4 
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี 
 

4 บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมจ าแนกตามหลักสูตร 
 กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน  มีการประเมินผลการฝึกอบรม โดยการ
ออกค าสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ดังนี้  

1. หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560  ค าสั่ง ที่ 
56/2560  ลง  12  เม.ย.60  (เอกสารหมายเลข 4.1)  

เอกสารหมายเลข 4.1  
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 
56/2560  ลง 12 เม.ย.
60  เรื่อง แต่งตั้งคณะ 
กรรมการประเมินผล
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
1/2560 
เอกสารหมายเลข 4.2  



๓๕ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2. หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560  ค าสั่ง ที่ 
38/2560  ลง 13 มี.ค.60  (เอกสารหมายเลข 4.2)  

3. หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน ค าสั่งที่ 04/2560 ลง 
18 ม.ค.60   (เอกสารหมายเลข 4.3)  

4. หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี ค าสั่งที่ 18/2560 ลง 7  
ก.พ.60  (เอกสารหมายเลข 4.4) 

5. หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 ภาคเรียนที่  1  
ค าสั่งที่ 74/2560 ลง 15 พ.ค.60 และค าสั่งที่ 130/2560 
ลง 17 ต.ค.60  (เอกสารหมายเลข 4.5) 
และมีการจัดท าคะแนนประเมินผลน าเรียนผู้บังคับบัญชาของ
หน่วย ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกนาย  ดังนี้  
 1. หนังสือ น าเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560 ภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 
93.24 ภาคปฏิบัติ คิดเป็นรอ้ยละ 93.72 คะแนนในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 93.48 (เอกสารหมายเลข 4.6) 
 2. หนังสือ น าเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่  2/2560 ภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 
91.62 ภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 92.65 คะแนนในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 92.14 (เอกสารหมายเลข 4.7) 
 3. หนังสือ น าเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร 
ตชด.ระดับพื้นฐาน   ภาคทฤษฎี  คิดเป็นร้อยละ 83.52 
ภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 95 คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
89.26 (เอกสารหมายเลข 4.8) 
 4. หนังสือ น าเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร 
กดต.(ปป.)53 ปี ภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 88.28 ภาคปฏิบัติ 
คิดเป็นร้อยละ 93.66 คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.97 
(เอกสารหมายเลข 4.9) 
 5. หนังสือ น าเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร 
นสต. ภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 89.49 (เอกสารหมายเลข 
4.10) ภาคปฏิบัติ(ภาคบูรณาการ) คิดเป็นร้อยละ 94.40 
คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 91.94  (เอกสารหมายเลข 
4.11) 
 3. ตารางสรุปจ านวนผู้ศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ  หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 และหลักสูตร
ที่มีระยะเวลาเกิน 8 สัปดาห์  คิดเป็นร้อยละ 100  (เอกสาร
หมายเลข 4.12) 

ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 
38/2560 ลง 13 มี.ค.60  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560 
เอกสารหมายเลข 4.3  
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 
04/2560 ลง 18 ม.ค.60  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 4.4  
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 
18/2560 ลง 7 ก.พ.60  
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตร กดต.
(ปป.) 53 ปี 
เอกสารหมายเลข 4.5  
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 
74/2560 ลง 15 พ.ค.60 
, ที่ 130/2560 ลง 17 
ต.ค.60  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผล
หลักสูตร นสต.ภาคเรียนที่ 
1,2 
เอกสารหมายเลข 4.6  
น. กฝว. ที่ 0030.682 
/496 ลง 3 พ.ค.60 เรื่อง 
น าเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560 
เอกสารหมายเลข 4.7  
น. กฝว. ลง 31 ม.ค.60 
เรื่อง น าเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560 
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

เอกสารหมายเลข 4.8  
น. กฝว. ที่ 0030.682/ 
117 ลง 1 ก.พ.60 เรื่อง 
น าเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 4.9  
น. กฝว. ลง 24 ก.พ.60 
เรื่อง น าเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร กดต.
(ปป.)ประจ าปี 60 
เอกสารหมายเลข 4.10  
น. กฝว. ลง     ธ.ค.60 เรื่อง 
น าเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผลภาคทฤษฎี  
หลักสูตร นสต.ประจ าปี 60 
เอกสารหมายเลข 4.11  
น. กฝว. ลง     ม.ค.60 
เรื่อง น าเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ 
หลักสูตร นสต.ประจ าปี 60 
เอกสารหมายเลข 4.12 
ตารางสรุปจ านวนผู้ศึกษา
อบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ หลักสูตร ตชด.
ประจ าปี 2560 และ
หลักสูตรที่มีระยะเวลาเกิน 
8 สัปดาห์ 
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตารางสรุปผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 
 

หลักสูตร จ านวน 
ภาคทฤษฎี 

คิดเป็นร้อยละ 
ภาคปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
รวม 

คิดเป็นร้อยละ 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1 50 93.24 93.72 93.48 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 2 50 91.62 92.65 92.14 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน 199 83.52 95 89.26 
กดต.(ปป.)53 ปี 115 88.28 93.66 90.97 
นสต.2560 100 89.49 94.40 91.94 

รวมคิดเป็นร้อยละ 514 89.23 93.89 91.56 

 
 
แสดงการค านวณ  

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรลุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑00 ร้อยละ ๑00 ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.๘ บก.กฝ.ฯ มีแถลงหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ก าหนดไว้ในแถลง
หลักสูตร และแจ้งให้ครูผู้สอนได้ทราบ 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 
5 คะแนน ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงบนพ้ืนฐานความสามารถของมนุษย์ที่ไม่เท่าเทียมกัน  ควรเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคู่มือของ บช.ศ.ในปีต่อไป 
 
  

514 
514 

X  ๑๐๐  =  100 
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.ฯ 
2. พ.ต.ท.โกเศรษฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ 

1. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  สว.ผงป.กก.8ฯ 
2. ร.ต.อ.สุทธโิชค   เพ็ชรทองมา  รอง สว.ผงป.ฯ 
3. ด.ต.   ณรงค์   มุสิเกตุ  ผบ.หมู่.ผงป.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th E-mail:W_sukanlya@hotmail.com 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   : กระบวนการ + ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการ
ส ารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั ้น ๆ ตั ้งแต่ ๓-๖เดือนโดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และน าข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้อง 

 ผู้บังคับบัญชา หมายถึงผู้มีอ านาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่งการในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรมโดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ 
 กรณีที ่๑ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้ส าเร็จการศึกษา
อบรม 
 กรณีที่ ๒ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา 
 กรณีที่ ๓ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 
 กรณีที่ ๔ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมมีเพ่ือนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา 
 ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพ่ือนร่วมงาน และผู้รับบริการ 
 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมในทุก
หลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังส าเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต่ ๓ -๖ 
เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ 
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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  ๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน) 
 ๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือ
ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากร  ไม่มีในตาราง
ให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่(๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเคร
ซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดย
แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพ่ือนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามารวมกัน
ได้(๐.๕ คะแนน) 
 ๓. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 
 ๔. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ 
 ๕. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
  หมายเหตุ ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ปรากฏในภาคผนวก 
 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา 
 ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 
 ๓. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ 
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 ๔. เอกสารหลักฐานการน าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เก่ียวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน 
 

 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 แบบประเมินต้องครอบคลุมท้ัง 3 ด้าน คือ 
 - ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ(0.33) 
 - ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการท างาน
(0.33) 
 - ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
(0.33) 
  หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจ  ผู้บังคับบัญชา ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ซึ่งครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน   (เอกสาร
หมายเลข 1.1) 
  หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจ  ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณี
ที่  3  ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษาอบรมมี เพื่ อนร่ วมงานแต่ ไ ม่ มี
ผู้ใต้บังคับบัญชาและไม่มีผู้รับบริการ  ผู้ที่เกี่ยวข้องใช้แบบ
ประเมินเพ่ือนร่วมงานของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม ซึ่งครอบคลุม
ทั้ง 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข 1.2) 

เอกสารหมายเลข 1.1 
แบบประเมินความพึงพอใจ  
ผู้บังคับบัญชา ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาอบรม 
เอกสารหมายเลข 1.2 
แบบประเมินเพ่ือนร่วมงาน
ของผู้ส าเร็จการศึกษาอบรม 

2 แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณี
ที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ 
 ๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด 
ต้องได้รับกลับคืนตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ
มอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน) 
 ๒.๒ แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และ  มอร์แกนหรือของทาโร 
ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของ
ทาโร ยามาเน่   โดยแบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อน
ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถน ามา
รวมกันได้  (๐.๕ คะแนน) 
 กก.8 ฯ มีแผนการฝึกอบรมของ บช.ตชด. ก าหนดให้ เปิด
การฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจ าปี จ านวน 2 รุ่น ผู้รับการ
ฝึกอบรม จ านวน  100 นาย  ประกอบด้วย    
  - รุ่นที่ 1 สังกัด กก.ตชด. 41 ระหว่าง 18 เม.ย.-2 พ.ค. 

เอกสารหมายเลข 2.1  
ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560 
เอกสารหมายเลข 2.2 
ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560 
เอกสารหมายเลข 2.3 
ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 2.4 
ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.)
53 ปี 
เอกสารหมายเลข 2.5 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

60 จ านวน 50 นาย(เอกสารหมายเลข 2.1) 
- รุ่นที่ 2 สังกัด กก.ตชด.42 ระหว่าง 7-21 มี.ค.60 

จ านวน 50 นาย (เอกสารหมายเลข 2.2) 
 และหลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน จ านวน 1 รุ่น 199 
นาย  ระหว่าง 7 พ.ย.59 – 27 ม.ค.60 (เอกสารหมายเลข 
2.3) 
 หลักสูตรที่ได้รับมอบหมายจาก ตร. ซึ่งมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย    
 - หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี จ านวน 1 รุ่น  115 นาย 
ระหว่าง 1 ธ.ค.59 – 22 ก.พ.60 (เอกสารหมายเลข 2.4) 
 - หลักสูตร นสต. จ านวน 1  รุ่น 100 นาย ระหว่าง 1 ก.พ.
60 – 31 ม.ค.61  (เอกสารหมายเลข 2.5)   
 หลังจากผู้รับการฝึกอบรม ได้ส าเร็จการฝึกอบรมครบ 3-6 
เดือน กก.8 ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส ารวจความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่ เกี่ยวข้อง ของผู้ส า เร็จการฝึกอบรม 
หลักสูตรต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.6) 
 และได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด 
และผู้ที่เกี่ยวข้อง  ไปยังต้นสังกัดผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง 
ๆ ดังนี้    
 -  หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560 สังกัด กก.ตชด.
41  จ านวน  50 นาย แบบประเมิน 2 แบบ จ านวน 100 ชุด 
(เอกสารหมายเลข 2.7)  
 -  หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560 สังกัด กก.ตชด.
42  จ านวน  50 นาย แบบประเมิน 2 แบบ จ านวน 100 ชุด 
(เอกสารหมายเลข 2.8)  
 - หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน สังกัด สังกัด กก.ตชด.41,42 
จ านวน  199 นาย  แบบประเมิน 2 แบบ จ านวน 199 ชุด 
(เอกสารหมายเลข 2.9) 
 - หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี สังกัด บก.ตชด.ภาค 4,กก.ตชด.
41-44,กก.9 บก.กฝ.ฯ จ านวน  115 นาย แบบประเมิน 2 
แบบ จ านวน 115 ชุด (เอกสารหมายเลข 2.10) 
 
 
 
 
 

ค. กก.8 ฯ เรื่อง  การ
ฝึกอบรมหลักสูตร นสต. 
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 2.6 
ค. กก.8 ฯ  เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการส ารวจความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้
ที่เก่ียวข้อง ของต้นสังกัดผู้รับ
การฝึกหลักสูตรประจ าปี 
2560 
เอกสารหมายเลข 2.7 
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่องส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
1/2560 
เอกสารหมายเลข 2.8 
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 
2/2560 
เอกสารหมายเลข 2.9 
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน  
เอกสารหมายเลข 2.10 
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน  
เอกสารหมายเลข 2.10 
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ 
หลักสูตร กดต.(ปป)53 ปี  
เอกสารหมายเลข 2.11  
ตารางแสดงการได้รับแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
กลับคืนมา 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 
 กก.8 ฯ ได้รับเอกสารกลับคืนมา ตามตารางดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข 2.11) 

 
3 มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป 

 กก.8 ฯ ได้จัดท าตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ด้าน โดยแยกเป็นความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 3.1) ดังนี้  
 - หลักสูตร ตชด.ประจ าปี   ระดับค่าเฉลี่ยรวม 3.88  แยก
เป็น  ดังนี้  
 ของผู้บังคับบัญชา  ค่าเฉลี่ย 3.88 ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย 3.76 
 2. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่ งผลต่อการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 3.86 
 3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.01 
 ของผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ( เพื่ อนร่ วมงาน) ค่ า เฉลี่ ย  3 .88 
ประกอบด้วย  
 1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย 3.74 
 2. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่ งผลต่อการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 3.86 
 3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.03  
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน  ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.23  แยก
เป็น  ดังนี้  
 ของผู้บังคับบัญชา  ค่าเฉลี่ย 4.24 ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

เอกสารหมายเลข 3.1 
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยตามแบบประเมิน
ความพึงพอใจ 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ค่าเฉลี่ย 4.08 
 2. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 4.22 
 3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.41 
 ของผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ( เพื่ อนร่ วมงาน) ค่ า เฉลี่ ย  4 .22 
ประกอบด้วย  
 1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย 4.08 
 2. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 4.23 
 3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.36  
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี  ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.145 แยก
เป็น  ดังนี้  
 ของผู้บังคับบัญชา  ค่าเฉลี่ย 4.20 ประกอบด้วย 
 1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย 4.03 
 2. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 4.20 
 3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.37 
 ของผู้ ที่ เ กี่ ยวข้อง ( เพื่ อนร่ วมงาน) ค่ า เฉลี่ ย  4 .09 
ประกอบด้วย  
 1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
ค่าเฉลี่ย 3.96 
 2. ความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ส่งผลต่อการท างาน 
ค่าเฉลี่ย 4.09 
 3. คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ค่าเฉลี่ย 
4.22 
- ค่าเฉลี่ยรวม ทั้ง 3 หลักสูตร คิดเป็น 4.08 
 1. ผู้บังคับบัญชา  ค่าเฉลี่ย 4.11  
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง(เพื่อนร่วมงาน) ค่าเฉลี่ย 4.06 

4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุด
ของหน่วยรับทราบและสั่งการ  

เอกสารหมายเลข 4.1 
น. ผงป. เรื่อง น าเรียน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมินความพึงพอใจ
เรียบร้อยแล้ว กก.8 ฯ ได้จัดท าบันทึกน าเรียน ผกก.8 บก.กฝ.ฯ 
เพ่ือรับทราบ และสั่งการให้ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนในปีต่อไป ในแต่ละหลักสูตรดังนี้  
  - หลักสูตร ตชด.ประจ าปี (เอกสารหมายเลข 4.1)  
 - หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน (เอกสารหมายเลข 4.2) 
 - หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 4.3) 
 

พอใจหลักสูตร ตชด.ประจ าปี  
เอกสารหมายเลข 4.1 
น. ผงป. เรื่อง น าเรียน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 4.1 
น. ผงป. เรื่อง น าเรียน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจหลักสูตร กดต.(ปป.)53 
ปี  

5. น าข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน 

- จากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา กก.8 ฯ ได้น าข้อ
สังการ แจ้งให้กับทุกส่วนงาน/กองร้อย ได้ร่วมกันพัฒนาการเรียน
การสอนก าชับครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจ
มุ่งเน้นการปฏิบัติ ในวิชางานอ านวยการ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ต ารวจ ยุทธวิธีต ารวจ และวิชาอ่ืน ๆ (เอกสารหมายเลข 5.1) 

- จัดตารางการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ให้เพ่ิมเวลา
ผู้บังคับบัญชาในทุกหลักสูตร ในเวลา 19.00 -20.00 น. โดย 
สว./ผบ.ร้อย  อบรมให้ความรู้ภาวะผู้น า ระเบียบวินัย การท างาน
เป็นทีม และเรื่องอ่ืนๆ ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (เอกสาร
หมายเลข 5.2) 

เอกสารหมายเลข 5.1 
เอกสารแจกจ่ายทุกส่วนงาน/
กองร้อย ข้อสั่งการ ผกก.ฯ 
เพ่ือน าไปปฏิบัติ  
เอกสารหมายเลข 5.2 
ตารางการฝึกอบรม เพ่ิมเวลา
ผู้บังคับบัญชา ในเวลา 
19.00 - 20.00 น. โดย 
สว./ผบ.ร้อย เป็นผู้อบรม 
 
 

 
ตารางวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามแบบประเมินความพึงพอใจ 

 

หลักสูตร 
ความพึงพอใจ ค่าเฉลี่ย 

ความ 
พึงพอใจ 

ผู้บังคับบัญชา ค่า 
เฉลี่ย 

ผู้เกี่ยวข้อง ค่า 
เฉลี่ย ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 

ตชด.ประจ าปี 3.76 3.86 4.01 3.88 3.74 3.86 4.03 3.88 3.88 

ตชด.ระดับพื้นฐาน 4.08 4.22 4.41 4.23 4.08 4.23 4.36 4.22 4.23 

กดต.(ปป.)53 ปี 4.03 4.20 4.37 4.20 3.96 4.09 4.22 4.09 4.14 

ค่าเฉลี่ย 3 
หลักสูตร 

3.96 4.09 4.26 4.10 3.93 4.06 4.2 4.06 4.08 
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การประเมินตนเอง 
  
 

เป้าหมาย 
คะแนน

กระบวนการ 
คะแนน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

๕ คะแนน 5 4.08 4.54 4.54 ไม่บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน เป็นเป็นมาตรฐานเดียวกันส าหรับหน่วย
ศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านค าถามทุกข้อที่ถาม ค่า
คะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง ควรปรับปรุงคู่มือ ตร. โดยไม่ต้องน าคะแนน
การประเมินความพึงพอใจมาเป็นคะแนนตัวบ่งชี้ วัดเฉพาะคะแนนกระบวนการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1.สว.กฝว.กก.8 ฯ 
2.ร.ต.อ.หญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์  รอง สว.กฝว.ฯ 
3.ด.ต.หญิงเรณู   เจตนานังค์   ผบ.หมู่ กฝว.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อแสดงให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างของผู้
ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากท่ีสุด 

 การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษา
อบรมที่ค านึงถึงความแตกต่างเฉพาะตัวของผู ้ศึกษาอบรม และการจัดให้ผู ้ศึกษาอบรมมีส่วน ร่วมใน
กิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด เช่น การเปิดโอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติอย่าง
เพียงพอ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัต ิการ มีการจัดท าโครงการมีห้องสมุดและระบบสืบค้นข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง 
 รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญมีหลายรูปแบบ เช่น 
 ๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning:PBL) 
 ๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study) 
 ๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning) 
 ๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study) 
 ๕. การเรียนรู้จากการท างาน (Work-based Learning) 
 ๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning) 
 ๗. การเรยีนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach) 
 
ประเด็นการพิจารณา 

๑ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
1.1 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาอบรม(0.5 คะแนน) 
1.2 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษาอบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน(0.5 คะแนน) 

๒ หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
2.1 วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล(0.5 คะแนน) 
2.2 น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร(0.5 คะแนน) 

 ๓   หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้
ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 

๓ ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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4.1 มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล(0.5 คะแนน) 

4.2 น าผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ(0.5 คะแนน) 
 ๕   ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถบูรณาการความรู้และประสบการณ์จาก
ประเด็นที ่๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และหรือวิทยากร 
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน) 
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษา
อบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน) 
 หน่วยมีแถลงหลักสูตรส าหรับใช้ในการจัดการฝึกอบรม
ดังนี้  

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี 
(เอกสารหมายเลข 1.1) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
(เอกสารหมายเลข 1.2) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 
1.3) 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 
1.4) 

 หน่วยมีการจัดประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร ที่ท า
การเรียนการสอนก่อนเปิดการฝึกอบรม  ประกอบด้วย 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี  เมื่อ 
20 ก.พ.2560 (เอกสารหมายเลข 1.5) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
เมื่อ 31 ต.ค.59 (เอกสารหมายเลข 1.6) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี เมื่อ 25 พ.ย.59  
(เอกสารหมายเลข 1.7) 

เอกสารหมายเลข 1.1 
แถลงหลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนประจ าปี 
เอกสารหมายเลข 1.2 
แถลงหลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.3 
แถลงหลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี 
เอกสารหมายเลข 1.4 
แถลงหลักสูตร นสต.ประจ าปี 
2560 
เอกสารหมายเลข 1.5 

- หนังสือ กฝว. ลง  21  ก.พ.60  
เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุม
ชี้แจงท าความเข้าใจแถลงหลัก 
สูตรและมอบหมายครูผู้สอน 
หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี 2560  
เอกสารหมายเลข 1.6 

- หนังสือ กฝว.  ที่ กฝว./325 ลง  
2  พ.ย.59  เรื่อง รายงานสรปุ 
ผลการประชุมชี้แจงท าความเข้า 
ใจแถลงหลักสูตรและมอบหมาย
ครูผู้สอนหลักสูตร ต ารวจตระ 
เวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน   



๔๘ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 เมื่อ 27 ม.ค.60  
(เอกสารหมายเลข 1.8) 

 หน่วยมีการน าข้อมูลจากการประจ าชุมจัดท าตารางการ
ฝึกอบรม ดังนี้  

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี 
(เอกสารหมายเลข 1.9) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
(เอกสารหมายเลข 1.10) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 
1.11) 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 
1.12) 

 
 

เอกสารหมายเลข 1.7 
- หนังสือ กฝว.  ที่ กฝว./363 ลง  

29  พ.ย.59  เรื่อง รายงานสรุป 
ผลการประชุมชี้แจงท าความเข้า 
ใจแถลงหลักสูตรและมอบหมาย
ครูผู้สอนหลักสูตร กดต.(ปป.)53 
ปี  
เอกสารหมายเลข 1.8 

- หนังสือ กฝว. ลง  2 ก.พ.60  
เรื่อง รายงานสรุป ผลการประชุม
ชี้แจงท าความเข้า ใจแถลง
หลักสูตรและมอบหมายครูผู้สอน 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560  
เอกสารหมายเลข 1.9 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี รุ่นที่ 1-2/2560 
เอกสารหมายเลข 1.10 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร 
ต ารวจตระเวนชายแดน
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.11 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร 
กดต.(ปป.)53 ปี  
เอกสารหมายเลข 1.12 
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร 
นสต.ประจ าปี 2560 
 

2 หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และหรือวิทยากร 
 ๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจ
ผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)  
  หน่วยมีหนังสือสั่งการมอบหมายให้ครูฝึกของ
หน่วย วิเคราะห์ศักยภาพผู้รับการฝึก และเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับการฝึก ให้สามารถจัดการฝึกได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึก 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี  และ

เอกสารหมายเลข  2.1  
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.682/ 
1360  ลง 9 พ.ย. 59 เรื่อง 
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบผู้รับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วม หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน และหลักสูตรอ่ืน ๆ 
 



๔๙ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน (เอกสาร
หมายเลข 2.1) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 
2.2) 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 
2.3) 
  หน่วยมีการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น และสรุปประเมิน
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรม แจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้อง
และประจ าไว้ประจ าห้องเรียน เพ่ือครูผู้สอนจะได้ปรับแนว
ทางการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้รับการฝึก
เป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรต่างๆ ดังนี้  

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 
1/60 (เอกสารหมายเลข 2.4) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 
2/60 (เอกสารหมายเลข 2.5) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
(เอกสารหมายเลข 2.6) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 
2.7) 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 
2.8) 
 ๒.๒ น าผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ใน
แต่ละหลักสูตร(๐.๕ คะแนน) 
  ครูผู้สอน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ศักยภาพของ
ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ในต้นชั่วโมงและระหว่างการเรียน
การสอน โดยมีการก าหนดไว้ในแผนการสอนและบันทึก
หลังการสอน  หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้  

- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร 
ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 1/60 (เอกสาร
หมายเลข 2.9) 

- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร 
ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 2/60 (เอกสาร
หมายเลข 2.10) 

- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร 
ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน (เอกสารหมายเลข 
2.11) 

เอกสารหมายเลข  2.2  
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.682/ 
1404  ลง 30 พ.ย. 59 เรื่อง 
การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
และจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบผู้รับการฝึกอบรมมีส่วน
ร่วม หลักสูตร กดต.53 ปี 
เอกสารหมายเลข  2.3  
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.682/ 
140  ลง 2 ก.พ. 60 เรื่อง การ
วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลและจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ
ผู้รับการฝึกอบรมมีส่วนร่วม 
หลักสูตร นสต. ปี 2560 
เอกสารหมายเลข  2.4 
น. กก.8 ฯ ลง 2 ก.พ.60  เรือ่ง 
น าเรียนผลการส ารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
รุ่นที่ 1/2560 
เอกสารหมายเลข  2.5 
น. กก.8 ฯ ลง 8 มี.ค.60  เรือ่ง 
น าเรียนผลการส ารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
รุ่นที่ 2/2560 
เอกสารหมายเลข  2.6 
น. กก.8 ฯ ลง 10 พ.ย.59  
เรื่อง น าเรียนผลการส ารวจข้อมูล
ผู้รับการฝึกหลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน ปี 2560 
เอกสารหมายเลข  2.7 
น. กก.8 ฯ ลง 6 ธ.ค.59  เรือ่ง 
น าเรียนผลการส ารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร กดต.(ปป.) ปี 
2560 
เอกสารหมายเลข  2.8 
น. กก.8 ฯ ลง 2 ก.พ.60  เรือ่ง 



๕๐ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 2.12) 

- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร นสต.
ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 2.13) 
 
  

น าเรียนผลการส ารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร นสต. ปี 2560 
เอกสารหมายเลข  2.9 
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 1/60   
เอกสารหมายเลข  2.10 
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 2/60  
เอกสารหมายเลข  2.11 
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนระดับพ้ืนฐาน เอกสาร
หมายเลข  2.12 
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี  
เอกสารหมายเลข  2.13 
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร นสต.ประจ าปี 
2560 

3 หน่วยศึกษาอบรมมีการส ารวจ/ประเมินความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นส าคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
  
 หน่วยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในภาพรวมเก่ียวกับความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม, 
ความเข้าใจหลังจากฝึกอบรม, ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร น าเรียนผู้บังคับบัญชาของหน่วยได้รับทราบ ดังนี้  

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 
1/60 ค่าเฉลี่ย 4.18 ระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 3.1) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 
2/60 ค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 3.2) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
ค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 3.3)   

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี ค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับ 

เอกสารหมายเลข 3.1  
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 
488 ลง 4 พ.ค.60 เรื่อง สรปุ
ประเมินความพึงพอใจการ
ฝึกอบรม  หลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 1/2560 
เอกสารหมายเลข 3.2  
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 
377 ลง 3 เม.ย.60 เรื่อง สรปุ
ประเมินความพึงพอใจการ
ฝึกอบรม  หลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 2/2560 
เอกสารหมายเลข 3.3  
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 68 
ลง 19 ม.ค.60 เรื่อง สรุป



๕๑ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

มาก (เอกสารหมายเลข 3.4) 
- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 (ด าเนินการ

หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม) 
 หน่วยได้ก าหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน  โดยสุ่มประเมินจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เพ่ือให้ทราบถึงศักยภาพ และความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน น าเรียนผู้บังคับบัญชาและ
ครูผู้สอนทราบ หลักสูตร ดังนี้  

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 
1-2/60 (เอกสารหมายเลข 3.5) 

-  หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
(เอกสารหมายเลข 3.6) 

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 
3.7) 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 
3.8) 

ประเมินความพึงพอใจการ
ฝึกอบรม  หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 3.4 
น. กก.8 ฯ เรื่อง น าเรียนสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการ
เรียนการสอน หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี  
เอกสารหมายเลข 3.5 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 
562 ลง 15 พ.ค.60  เรื่อง น า
เรียนสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร ตชด.
ประจ าปี รุ่นที่ 1-2/2560 
เอกสารหมายเลข 3.6 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 
153 ลง 2 ก.พ.60  เรื่อง น า
เรียนสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร ตชด.
ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 3.7 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 
253 ลง 2 มี.ค.60   เรื่อง น า
เรียนสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี  
เอกสารหมายเลข 3.8 
น. กก.8 ฯ เรื่อง น าเรียนสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ
ครูผู้สอน หลักสูตร นสต. 
ประจ าปี 2560 

4 ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร 
 4.1 มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
สภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และตาม
พัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล(0.5 คะแนน) 
 

เอกสารหมายเลข 4.1  
บันทึกผลคะแนนการทดสอบ 
หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดน
ประจ าปี   รุ่นที่ 1-2/60  
เอกสารหมายเลข 4.2  



๕๒ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 หน่วยมีการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยค านึงถึง
ความพร้อมด้านการศึกษาพ้ืนฐาน  อายุ สุขภาพร่างกาย 
ประวัติการศึกษาอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  โดย
ปรากฏผลคะแนนผู้รับการฝึก  ดังนี้ 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี   รุ่นที่ 
1-2/60  (เอกสารหมายเลข 4.1) 

- หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนระดับพ้ืนฐาน 
(เอกสารหมายเลข 4.2)  

- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 
4.3) 

- หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560  (เอกสาร
หมายเลข 4.4) 
 4.2  ม ีการน าผลการประ เม ินมาปร ับ เปลี ่ยน
การศึกษาอบรม เพื ่อพัฒนาผู้ศ ึกษาอบรมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (0.5) 
 ครูผู้สอน น าข้อมูลจากแบบส ารวจการวิเคราะห์
ข้อมูลรายบุคคล และจากการประเมินผลโดยการ
สอบถามความรู้ความสามารถ วิเคราะห์ผู้เรียน ก่อน
เริ่มท าการเรียนการสอน  มาปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
บันทึกรายละเอียดการด าเนินการในบันทึกหลังการสอน 
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.9-2.13)  ดังนี้  

- บันทึกหลังการสอน  หลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนประจ าปี  รุ่นที่ 1/60 

- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนประจ าปี  รุ่นที่ 2/60  

- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร ต ารวจตระเวน
ชายแดนระดับพ้ืนฐาน  

- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี 
- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 

บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
หลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดน
ระดับพ้ืนฐาน  
เอกสารหมายเลข 4.3  
บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี   
เอกสารหมายเลข 4.4  
บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
หลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 
 
 

5 ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร สามารถ
บูรณาการความรู้และประสบการณ์จากประเด็นที่ ๑ ถึง 
๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป 
 หน่วยมีการจัดประชุมครูฝึกระดมความคิดเห็นปัญหา
ข้อขัดข้องในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจ าปี 
2560 โดยมีการออกหนังสือเชิญประชุม ( เอกสาร

เอกสารหมายเลข 5.1  
น. กก.ฯ เรื่อง เชิญประชุมระดับ
ระดมความคิดเห็นปัญหา
ข้อขัดข้องในการจัดการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 5.2  



๕๓ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

หมายเลข 5.1) มีเอกสารการน าเสนอด้วยโปรแกรม 
Power Point ในการจัดประชุม (เอกสารหมายเลข 5.2) 
และจัดท ารายงานการประชุมเพ่ือสรุปน าเรียนหน่วยบังคับ
บัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข 5.3) 
 ปัญหาที่เกิดเป็นปัญหาระดับหน่วย การแก้ปัญหาต้อง
ให้หน่วยเหนือเป็นผู้พิจารณา หน่วยจึงได้มีการส่งข้อมูล
ปัญหาข้อขัดข้องไปยังหน่วยเหนือเพ่ือหน่วยเหนือจะได้
ด าเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 5.4) 

เอกสารการน าเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ
ภาพถ่ายการประชุม 
เอกสารหมายเลข 5.3  
น. ผงป. เรื่อง น าเรียนรายงาน
การประชุมระดมความคิดเห็น
ปัญหาข้อขัดข้องในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ  
เอกสารหมายเลข 5.4 
น. กก.8 ฯ เรื่อง  สรุปปัญหา
ข้อขัดข้องการฝึกอบรมตาม
แผนการฝึกอบรมประจ าปี 
2560 และหลักสูตรที่ ตร.
มอบหมาย 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.๘ บก.กฝ.ฯ  ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอบรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติ
มากกว่าการบรรยาย  และที่ส าคัญ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล หน่วยมีการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานของผู้เรียน ประจ า
ไว้ห้องเรียนในวันแรกที่เริ่มท าการเรียนการสอน  เพ่ือให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลก่อนจัดการเรียนการ
สอน 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประชุมบูรณาการความรู้ ในบางประเด็นสามารถแก้ปัญหาเองได้ในระดับ
หน่วย แต่ในบางเรื่อง เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชา จึงเห็นควรน าปัญหาดังกล่าวส่งไปยัง
หน่วยบังคับบัญชาเพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป 



๕๔ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๔ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสมผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  

1. สว.กฝว.กก.ฯ 
2. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ รอง สว.กฝว.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th E-mail:W_sukanlya@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :   ผลลัพธ์ 
 

วัตถุประสงค์ : 
 เ พื ่อแสดงถึงศ ักยภาพของคร ู/อาจารย ์ และคร ูฝ ึกของหน่วยศึกษาอบรมในการผล ิต
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครู
ฝึกทั้งหมด  
 ๒. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์   
                 จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 

X๑๐๐ 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com


๕๕ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 
 หน่วยได้จัดท าโครงการส าหรับงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 2 โครงการ  
(เอกสารหมายเลข 1.1)  คือ 
 1. โครงการ จัดท าเป้ายิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ  
 2. โครงการ จัดท าคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
 โดยมีการแต่งตั้งคณะท างานจัดท านวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 2 ชนิด  ตามค าสั่ง กก.8 ฯ ที่ 
90/2560  (เอกสารหมายเลข 1.2)   
   
 
  

เอกสารหมายเลข 1.1 
น.กฝว. ลง 11 เม.ย.60 เรื่องน า
เรียนขออนุมัต ิโครงการ จัดท าเป้า
ยิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ และ 
โครงการ จัดท าคลังคาเรือท้องแบน
ชนิดพับเก็บ  
เอกสารหมายเลข 1.2 
ค. กก.8 ฯ ที่ 90/2559  ลง  20
มิ.ย.60  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน 
จัดท าอุปกรณ์โครงการ จัดท าเป้ายิง
ปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ และ 
โครงการ จัดท าคลังคาเรือท้องแบน
ชนิดพับเก็บ  

2 จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวม
จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที ่มาช่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 หน่วยมีการมอบหมายหน้าที ่บุคลากรของหน่วย
เพื ่อท าหน้าที ่คร ูฝ ึกในแต่ละกองร ้อยฝ ึก ( เอกสาร
หมายเลข 2.1) 

เอกสารหมายเลข 2.1 
ค. กก.8 ฯ ที่ 89/2559  ลง  11
ม.ค.59  เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครูฝึก 
ประจ าปี 2560 

3 โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจ ัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 หน่วยมีการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ จ านวน 2 เรื่อง โดย
จัดท าเป็นคู่มือ ดังนี้  
 1. โครงการ จัดท าเป้ายิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ 
(เอกสารหมายเลข 3.1) 
 2. โครงการ จัดท าคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
(เอกสารหมายเลข 3.2) 
 หน่วยได ้น าอ ุปกรณ์ด ังกล ่าว ไปจ ัดแสดงให้ก ับ
หน ่วยงานที ่สามารถน าสิ ่งประด ิษฐ ์ด ังกล ่าว ไปใช้
ประโยชน์ได้ คือ สภ.ทุ่งสง และ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อ าเภอทุ ่งสง เพื ่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ 

เอกสารหมายเลข 3.1  
คู่มือ จัดท าโครงการ จัดท าเป้ายิงปืน
กระดาษพลิกอัตโนมัติ   
เอกสารหมายเลข 3.2 
คู่มือ จัดท าโครงการ จัดท าคลังคา
เรือท้องแบนชนิดพับเก็บ 
เอกสารหมายเลข 3.3 
น. สภ.ทุ่งสง  เรื่อง รับรอง
สิ่งประดิษฐ์เป้ายิงปืนกระดาษพลิก
อัตโนมัติ 
เอกสารหมายเลข 3.4 
น. หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อ าเภอทุ่งสง เรื่อง รับรอง



๕๖ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 หน่วยได้รับหนังสือรับรอง โครงการ จัดท าเป้ายิงปืน
กระดาษพลิกอัตโนมัติ  จาก  ผกก.สภ.ทุ่งสง (เอกสาร
หมายเลข 3.3)  และ โครงการ จัดท าคลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ  จาก  หัวหน้าป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อ าเภอทุ่งสง (เอกสารหมายเลข 3.4) 

สิ่งประดิษฐ์จัดท าคลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ 

4 รายงานผลการด าเนินการตามโครงการ/โครงงานในการ
จัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 คณะท างานได้สรุปผลส าเร็จการการด าเนินโครงการ 
ทั้ง 2 โครงการ เสนอผู้บังคับบัญชา (เอกสารหมายเลข 
4.1)  ดังนี้  
 1. โครงการ จัดท าเป้ายิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ   
 2. โครงการ จัดท าคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ  
 หน่วยได้สรุปจัดท าบัญชีแสดงนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ ประจ าปี 2560  
(เอกสารหมายเลข 4.2) 

เอกสารหมายเลข 4.1  
น. กฝว. เรื่อง รายงานผลการ
ด าเนิน โครงการ จัดท าเป้ายงิปืน
กระดาษพลิกอัตโนมัติ และโครงการ 
จัดท าคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับ
เก็บ 
เอกสารหมายเลข 4.2 
บัญชีแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ 
ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ ประจ าปี 
2560 
 

 
 
แสดงการค านวณ  
 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๑0 ร้อยละ ๑๐ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 ครูฝึกของหน่วยมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้กับข้าราชการ
ต ารวจหน่วยอ่ืน และประชาชนทั่วไปได้น าไปใช้  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 งบประมาณในการจัดท านวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง ซึ่งการ
ก าหนดจ านวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรก าหนดให้น้อยที่สุดเพ่ือไม่ให้กระทบกับเงินบริหารของ
หน่วย  

2 
19 

X  ๑๐๐  =  10.53 



๕๗ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ 

 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  

1. สว.กฝว.กก.ฯ 
2. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ รอง สว.กฝว.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th E-mail:W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการน างานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถน าไปสู่การป้องกันหรือแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะและหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

 

วิธีค านวณ 
 
 

 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด  
  ๒. จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๓. โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
 ๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์  
 ๕. ชื่อหน่วยงานและปีที่น างานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดย
มีหล ักฐานการร ับรองการใช ้ประโยชน ์จากหน่วยงานหร ือองค ์กรระด ับกองบ ังค ับการ หร ือ
กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอ่ืนภายนอกหน่วยศึกษาอบรมทั้งนี้ให้แสดง
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี้ 

 

ผลรวมจ านวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
          ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ                   X  ๑๐๐ 
             จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com


๕๘ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน 
 - ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่ เป็น
ผลจากงานวิจัยไปใช้ 
 - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 ๑.จ านวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด  
๒.จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวม
จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที ่มาช่วยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
๓.โครงการ/โครงงานในการจัดท างานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
๔.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ 
๕.ชื่อหน่วยงานและปีที่น างานวิจัย และหรือนวัตกรรม 
และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดยมีหลักฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์กรระดับ
กองบังค ับการ หร ือกองบัญชาการ หร ือส าน ักงาน
ต ารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษา
อบรมทั ้งนี ้ให ้แสดงข้อมูลที่ ระบุรายละเ อียดการใช้
ประโยชน์ทีช่ัดเจน 
 จากการน านวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของหน่วยไป
จัดแสดง  ณ  ปภ.อ าเภอทุ่งสง ได้มีหนังสือรับรองการ
น าไปใช้ประโยชน์  (เอกสารหมายเลข 1.1)  ดังนี้  
 1. ปภ.อ าเภอทุ่งสง ได้น าสิ่งประดิษฐ์ คลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ ใช้ในการเข้าท าการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นท่ีอ าเภอทุ่งสง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม   
   
  

เอกสารหมายเลข 1.1 
น. ปภ.อ าเภอทุ่งสง เรื่อง รับรอง
การน านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 
  
 
 

 
 



๕๙ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

 
แสดงการค านวณ  
 
 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ 5.26 ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 หน่วยมีการมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่ส าคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 การน านวัตกรรมซึ่งหน่วยด าเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่วย แล้วมอบให้กับหน่วยงาน
อ่ืนได้น าไปใช้ประโยชน์ เป็นการด าเนินการภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 
  

1 
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X  ๑๐๐  =  5.26 



๖๐ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ที ่๖ ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ 
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ   รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  

1. สว.กก.8 ฯ(กฝว.) 
2. ร.ต.อ.หญิงดวงเดือน  ขุนทอง   ผบ.มว.กก.8 ฯ   
  

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ+ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 

 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 1.  ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน 
 3.   น าคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2  ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. ข้อมูลพ้ืนฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น
ไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือน
ขึ้นไป 
 ๒. การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู ่ในหนึ ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้ 

ผลรวมจ านวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง 
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

 

จ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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 ๓. โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๔. เอกสารหลักฐานการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 ๖. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศมาพัฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินการตามโครงการ 
 ๗. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพท่ีตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
สังคม ประเทศ 
 หน่วยได้ด าเนินการจัดท าโครงการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
จ านวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1. โครงการ การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) (เอกสารหมายเลข 1.1) 

2. โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการหรือวิชา 
ชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม(เอกสารหมายเลข 1.2)  
  

เอกสารหมายเลข 1.1 
น. กฝว. ลง  1  พ.ย. 59  เรือ่ง  
รายงานการประสาน และขอ
อนุมัติโครงการ การศึกษาเพ่ือ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E.) 
เอกสารหมายเลข 1.2 
น. กฝว. ลง  9  ก.พ. 60  เรือ่ง   
ขออนุมัติโครงการ ถ่ายทอความรู้
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ให้กับ
เยาวชน ชุมชน สังคม ประจ าปี 
2560 

2 มีการด าเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
 หน่วยมีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรของหน่วย
เพ่ือท าหน้าที่ครูฝึกของหน่วย (เอกสารหมายเลข 2.1) 
 ผู้ด าเนินโครงการได้จัดท าแผนการสอนและ
บันทึกหลังการสอน ตามโครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โดยออกให้
ความรู้จ านวน  7 โรงเรียนๆ ละ 13 ครั้ง รวม 91 ครั้ง 
นักเรียน  106 คน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ

เอกสารหมายเลข  2.1 
ค. กก.8 ฯ ที่ 98/2559  ลง  2  
ต.ค.59  เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครูฝึก 
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข  2.2 
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอน และเรียงความนักเรียน  
โรงเรียนทัศนาวลัย  
เอกสารหมายเลข  2.3 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

สอนครั้งที่ 13 จะเป็นการสรุปประเมินผลโครงการในแต่
ละโรงเรียน โดยก าหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความสิ่งที่
นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดออกมา
เป็นตัวหนังสือ วิเคราะห์เป็นรายบุคคลและน ามาประเมิน
มอบรางวัล  ดังนี้  
 1. โรงเรียนทัศนาวลัย นักเรียน 18 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.2) 
 2. โรงเรียนวัดทางขึ้น นักเรียน 20 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.3) 
 3. โรงเรียนบ้านสะพานหัน นักเรียน  9  คน 
(เอกสารหมายเลข 2.4) 
 4. โรงเรียนวัดโคกเหล็ก นักเรียน 12 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.5) 
 5. โรงเรียนวัดพระอาสน์ นักเรียน  11 คน
(เอกสารหมายเลข 2.6) 
 6. โรงเรียนวัดเทวดาราม นักเรียน  18  คน 
(เอกสารหมายเลข 2.7) 
 7. โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง  นักเรียน  18  คน 
(เอกสารหมายเลข 2.8) 
 ครูฝึกของหน่วย ได้ขับเคลื่อนโครงการ ถ่ายทอด
ความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน 
สังคม และรายงานผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้นในแต่ละ
กิจกรรม  จ านวน  14 ครั้ง  ดังนี้ 
 1. รพ.ส่งเสริมสุขภาพต าบลเขาโร อ.ทุ่งสง จว.
นครศรีฯ  กิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับยา
เสพติด  ให้กับประชาชน  จ านวน 200 คน(เอกสาร
หมายเลข 2.9)  
 2. รร.บางขันวิทยา อ.บางขัน จว.นครศรีฯ  
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน   ให้กับ เยาวชน 
จ านวน 176  คน (เอกสารหมายเลข 2.10)  
 3. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
นักเรียน นักศึกษา  ให้กับ เยาวชน  จ านวน  52 คน
(เอกสารหมายเลข 2.11) 
 4. รร.มนต์หทัย อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ กิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับ เยาวชน จ านวน 146 คน 
(เอกสารหมายเลข 2.12) 
 5. รร.สตรีภูเก็ต  กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
และเรียงความนักเรียน  โรงเรียน
วัดทางขึ้น 
เอกสารหมายเลข  2.4 
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอน และเรียงความนักเรียน  
โรงเรียนบ้านสะพานหัน  
เอกสารหมายเลข  2.5 
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอน และเรียงความนักเรียน  
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก  
เอกสารหมายเลข  2.6 
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอน และเรียงความนักเรียน  
โรงเรียนวัดพระอาสน์  
เอกสารหมายเลข  2.7 
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอน และเรียงความนักเรียน  
โรงเรียนวัดเทวดาราม  
เอกสารหมายเลข  2.8 
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สอนและเรียงความนักเรียน  
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง   
เอกสารหมายเลข  2.9 
เอกสาร รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลเขาโร อ.ทุ่งสง  จว.นคร
ศรีฯ  กิจกรรมสันทนาการและ
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
เอกสารหมายเลข  2.10 
เอกสาร  รร.บางขันวิทยา อ.
บางขัน จว.นครศรีฯ  กิจกรรม
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน   
ให้กับ เยาวชน  
เอกสารหมายเลข  2.11 
เอกสาร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง  
อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ส าหรับนักเรียน  ให้กับ เยาวชน  จ านวน 38 คน 
(เอกสารหมายเลข 2.13)  
 6. กรมราชทัณฑ์  เรือนจ ากลาง  จว.
นครศรีธรรมราช  กิจกรรม ให้ความรู้การสืบสวนหาข่าว 
เทคนิคการตรวจค้นจู่โจมและยุทธวิธีราชทัณฑ์ เขต 8 
จ านวน 50 คน (เอกสารหมายเลข 2.14) 
 7. คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จว.
นครศรีฯ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  จ านวน 263 คน
(เอกสารหมายเลข 2.15) 
 8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ  มทร.ศรีวิชัย อ.
ทุ่งสง จว.นครศรีฯ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  จ านวน 
290 คน(เอกสารหมายเลข 2.16) 
 9. ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  อ.เมือง  จว.สุ
ราษฎร์ธานี  กิจกรรมฝึกบุคคลแถวชิด บุคคลมือเปล่า 
และบุคคลประกอบอาวุธ  จ านวน 190 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.17) 
 10. ที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ จว.นครศรีฯ 
กิจกรรมฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและหลักการพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน จ านวน 268 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.18) 
 11. อุทยานแห่งชาติน้ าตกโยง อ.ทุ่งสง จว.
นครศรีธรรมราช  กิจกรรมฝึกการใช้อาวุธปืนและการฝึก
ระเบียบแถว  จ านวน 44 คน (เอกสารหมายเลข 2.19) 
 12. อบต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีฯ 
กิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในพ้ืนที่   จ านวน 120 คน (เอกสารหมายเลข 2.20) 
 13. สนง.เทศบาลนครศรีธรรมราช  กิจกรรม
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน   จ านวน 48  คน 
(เอกสารหมายเลข 2.21) 
 14. อบต.สามต าบล อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีฯ 
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม   จ านวน 80 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.22) 
 
 
 
 
 
 

นักศึกษา   
เอกสารหมายเลข  2.12 
เอกสาร รร.มนต์หทัย อ.ทุ่งสง 
จว.นครศรีฯ กิจกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี  
เอกสารหมายเลข  2.13 
เอกสารรร.สตรีภูเก็ต  กิจกรรม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ส าหรับ
นักเรียน  ให้กับ เยาวชน   
เอกสารหมายเลข  2.14 
เอกสาร กรมราชทัณฑ์  เรือนจ า
กลาง  จว.นครศรีธรรมราช  
กิจกรรม ให้ความรู้การสืบสวน
หาข่าว เทคนิคการตรวจค้นจู่
โจมและยุทธวิธีราชทัณฑ์ เขต 8 
เอกสารหมายเลข  2.15 
เอกสาร คณะเกษตรศาสตร์ 
มทร.ศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จว.นครศรี
ฯ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม  
เอกสารหมายเลข  2.16 
เอกสาร คณะเทคโนโลยีการ
จัดการ  มทร.ศรีวิชัย อ.ทุ่งสง 
จว.นครศรีฯ กิจกรรมเข้าค่าย
คุณธรรม   
เอกสารหมายเลข  2.17 
เอกสาร ภูธรจังหวัดสุราษฎร์
ธานี  อ.เมือง  จว.สุราษฎร์ธานี  
กิจกรรมฝึกบุคคลแถวชิด บุคคล
มือเปล่า และบุคคลประกอบ
อาวุธ   
เอกสารหมายเลข  2.18 
เอกสารที่ว่าการอ าเภอทุ่งใหญ่ 
จว.นครศรีฯ กิจกรรมฝึกบุคคล
ท่ามือเปล่าและหลักการพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน  
เอกสารหมายเลข  2.19 
เอกสาร อุทยานแห่งชาติน้ าตก
โยง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ  
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 กิจกรรมฝึกการใช้อาวุธปืนและ
การฝึกระเบียบแถว   
เอกสารหมายเลข  2.20 
เอกสาร อบต.สามต าบล อ.จุฬา
ภรณ์ จว.นครศรีฯ กิจกรรมให้
ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่    
เอกสารหมายเลข  2.21 
เอกสาร  สนง.เทศบาล
นครศรีธรรมราช  กิจกรรม
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เยาวชน    
เอกสารหมายเลข  2.22 
เอกสาร อบต.สามต าบล อ.จุฬา
ภรณ์ จว.นครศรีฯ กิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม    

3 มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 
  ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ
ต ิด ใ น เ ด ็ก น ัก เ ร ีย น  ( D.A.R.E.) ไ ด ้ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมินผลโครงการโดยการมอบหมายให้ นักเรียนเขียน
เรียงความสิ่งที ่นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 
ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือ วิเคราะห์เป็นรายบุคคล
แ ล ะน า ม า ป ร ะ เ ม ิน ม อบ ร า ง ว ัล   ( อ้ า ง อิ ง เอกสาร 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่ 2) 
  ตาม โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน สังคมครูฝึกที่ออกให้บริการ
ทา งวิ ช าการ  ได้ ร าย ง านสรุ ปผลการปฏิบั ติ เ พ่ื อ ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงรายละเอียดและปัญหาข้อขัดข้องและ
แนวทางแก้ไข ในแต่ละครั้ง จ านวน 14 ครั้ง (อ้างอิงเอกสาร 
รายละเอียดปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่ 2)  

อ้างอิงเอกสารรายละเอียด
ปรากฎในขั้นตอนที่ 2 
 
   

4 มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน ส ังคม ประเทศมาพัฒนา
ปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
  ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพ

เอกสารหมายเลข 4.1 
น. กฝว. ลง  15 ส.ค.60 เรื่อง 
รายงานสรุปความส าเร็จตาม
โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้าน
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) กฝว.ได้ประมวลเรื ่อง 
บันทึกสรุปความส าเร็จตามโครงการ (เอกสารหมายเลข 
4.1) 
  ตาม โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม กฝว.ได้ประมวลเรื่อง 
บันทึกสรุปความส าเร็จตามโครงการ (เอกสารหมายเลข 
4.2)   

(D.A.R.E.) 
เอกสารหมายเลข 4.2 
น. กฝว. ลง  17 ต.ค.60 เรื่อง 
สรุปความส าเร็จตามโครงการ 
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ ให้กับเยาวชน 
ชุมชน สังคม  

5 มีการน าผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ งของชุมชน สั งคม ประเทศรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 เนื่องจากการด าเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ไม่เกิด
ปัญหาและอุปสรรค แต่อย่างใด หน่วยจึงได้ ด าเนินการ
โครงการต่อไปในปีงบประมาณ 2561 
  โครงการ  ถ ่ายทอดความรู ้ด ้านว ิชาการหร ือ
วิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม  ประจ าปี 2561 
(เอกสารหมายเลข 5.1) 
  โครงการการศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็กนักเรียน (D.A.R.E.)  ประจ าปี 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.2)  

เอกสารหมายเลข 5.1 
น .  ก ฝ ว .  เ รื ่อ ง  ข อ อ น ุม ัติ 
โครงการ ถ่ายทอดความรู ้ด้าน
ว ิช า ก า รห ร ือ ว ิช า ช ีพ  ใ ห ้ก ับ
เยาวชน ชุมชน สังคม  ประจ าปี 
2561  
เอกสารหมายเลข 5.2 
น.  กฝว .  ขออน ุม ัต ิโ คร งการ
การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา
เ ส พ ต ิด ใ น เ ด ็ก น ัก เ ร ีย น 
(D.A.R.E.)  ประจ าปี 2561  
 

 
แสดงการค านวณ  
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๒0 ร้อยละ  73.68 ๕ คะแนน บรรลุ 
 
 

เป้าหมาย 
คะแนน

กระบวนการ 
คะแนน 
ผลลัพธ์ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนน 
การบรรจุ
เป้าหมาย 

๕ คะแนน 5 5 5 5 บรรลุ 

 
 
 
 

14 
19 

X  ๑๐๐  =  73.68 
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จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการบริการทางวิชาการด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา โดยจัดครูฝึกเข้าท างานในเชิงรุกประสานสถานศึกษา เพ่ือให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง  
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจ ากัดในเรื่องเวลาในการเดินทางและ
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการเดินทาง ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้บ้านของครูฝึก 
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ตัวบ่งชี้ที่  7  การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  

1. พ.ต.ต.วโิรจน์  จันทนา  สว.ธกวส.กก.8 ฯ  
2. ร.ต.ท.ประทีป เดชภักดี รอง สว.ธกวส. 
3. ด.ต.หญิงอรวรรณ ทองช่วย ผบ.หมู่ ธกวส. 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ+ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการ
หนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วย
ศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับ
ของสังคม การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจไ ด้ต่อเนื่องมั่นคงและ
ยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได ้

 ครู หมายถึง ผู ้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการสอนในหลักสูตรต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี หรือ
หลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบนายกระตุกคงที่  และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป 
 ศิลปะ หมายถึง งานสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมสร้างสุนทรีย์  ความงาม และความสุข แก่ผู้คน 
สภาพแวดล้อมและสังคม เพื่อพัฒนาการยกระดับความมีรสนิยม ความสุนทรีย์ เข้าใจคุณค่าและ
ความส าคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม 
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี ่ยนแปลงตามสมัยนิยม วัฒนธรรมปัจจุบันที ่ดีควรมีความสอดคล้องกับความเป็นสากล แต่มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเองท่ีมีคุณค่า  
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 1. มีโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 2. มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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 3. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 4. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตามโครงการ 
 5. มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 
วิธีค านวณ 
 

 
 
 

 
 
 หมายเหตุ  การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕  และ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ 20 
เท่ากับ 5 คะแนน 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้ 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้จ านวนจุดที่ให้บริการที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ มาพิจารณา คะแนนเต็ม ๕   
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. หลักฐานที่แสดงว่าโครงการหรือกิจกรรมหรือโครงการด้านการท านุบ ารุง การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมด าเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน 
สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจ าปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ 

๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ 
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม 
๔. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการสร้างวัฒนธรรมหรือองค์ความรู้ด้านศิลปะและ

วัฒนธรรม 
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

การนับจ านวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทน
การนับโครงการได้ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม   
                   จ านวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด 
 

X ๑๐๐ 
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 ๖. จ านวนและบัญชีรายชื ่อครู/อาจารย์ และครูฝ ึก ที ่ปฏิบ ัต ิงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 ๗. จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจ านวนบุคลากรที่มาช่วย
ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์ พัฒนาและสร้ างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
 กก.๘ บก.กฝ.ฯ เล็งเห็นถึงความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน 
เพ่ือให้สังคมในหน่วยอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า 
สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดย
จัดท าโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของ 
กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประจ าปี ๒๕60 (เอกสารหมายเลข ๑.๑) และได้
ก าหนดแผนการปฏิบัติในแต่ละกิจกรรม โดยการเห็นชอบขอบ
ผู้บริหารหน่วย(เอกสารหมายเลข ๑.๒) 
   

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 
โครงการ ส่ ง เสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ของ กก .๘ 
บก.กฝ.ฯ ประจ าปี ๒๕60 
เอกสารหมายเลข ๑.๒ 
แผนการปฏิบัติในแต่ละ
กิจกรรม การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม 
 

2 มีการด าเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม หน่วยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมอนุรักษ์
พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม จ านวน 40 กิจกรรม 
(เอกสารหมายเลข 2.1)   ก าลังพล 136 คน ราชการเกิน 6 เดือน 
12 คน ลาป่วย 1 คน รวม 13 คน คงเหลือปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน 
จ านวน 123 คน (เอกสารหมายเลข 2.2) คิดเป็นร้อยละ 32.52 
กิจกรรม ดังนี้ 

  กิจกรรมที่หน่วยด าเนินการด้วยตนเอง 
  1. กิจกรรมก าหนดการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการต ารวจ 
 2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าแถวเช้าทุกวันท าการ 
 3.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีนครินทรา 
 4. กิจกรรมฝึกประจ าสัปดาห์ของหน่วย 
  5. กิจกรรมวันสงกรานต์  
 6. กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 7. กิจกรรมถวายเทียนจ าน าพรรษา ณ วัดจ าปาวนาราม  ต.
ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 

เอกสารหมายเลข 2.1 
ต า ร า ง แ ส ด ง จ า น ว น
กิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา
แ ล ะ ส ร้ า ง เ อ ก ลั ก ษ ณ์
ศิลปวัฒนธรรม 
เอกสารหมายเลข 2.2 
บัญชีรายชื่อบุคลากรของ
ห น่ ว ย  แ ล ะ เ อ ก ส า ร
ราชการ,ลา ของ กพ. 
เอกสารหมายเลข 2.3  

 กิจกรรมก าหนดการแต่ง
เครื่องแบบของข้าราชการ
ต ารวจ 
เอกสารหมายเลข 2.4 
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
หน้าแถวเช้าทุกวันท าการ 
เอกสารหมายเลข 2.5
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 8.กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  ณ วัดจ าปาวนาราม ต.ถ้ าใหญ่ 
อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช 
 9. กิจกรรมวันต ารวจ 
   10. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก  
   11. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด. 
   12. กิจกรรมร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ
ครอบครัวต ารวจ 
    

 กิจกรรมที่หน่วยร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานอ่ืน 
  1. กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลพระบาท 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันรวมเป็นเวลา 1 เดือน 
ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.นครศรีฯ 
  2. กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ 
วัดเขาปรีดี 
  3. กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท 
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
  4. กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช 
  5. กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพ่ือน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 
  6. กิจกรรมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
ปัญญาสมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ 
50 วัน) 
   7. กิจกรรมร่วมงามวันทหารผ่านศึก ประจ าปี 2560 
  8. กิจกรรมการร่วมจัดริ้วขบวนการงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
ธาตุ ประจ าปี 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช 
  9. กิจกรรมพิธีสมโภชผ้าและแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเขานุ้ย ณ 
วัดไตรวิทยาราม อ.ถ้ าใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช 
  10. กิจกรรมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพข้าราชการต ารวจที่
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ 
    11. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันถลางชนะศึก” ณ 
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
  12. กิจกรรมร่วมงานวันวิภาวดีรังสิต ประจ าปี 2560 อ.
เวียงสระ  จว.สุราษฎร์ธานี 
        13. กิจกรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
 14. กิจกรรมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ

กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนา “ค่ายศรีนครินท
รา 
เอกสารหมายเลข 2.6 
กิจกรรมฝึกประจ าสัปดาห์
ของหน่วย 
เอกสารหมายเลข 2.7  
กิจกรรมวันสงกรานต์  
เอกสารหมายเลข 2.8 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 
เอกสารหมายเลข 2.9 
กิจกรรมถวายเทียนจ าน า
พรรษา ณ วัดจ าปาวนา
ราม  ต.ถ้ าใหญ่ อ.ทุ่งสง 
จว.นครศรีธรรมราช 
เอกสารหมายเลข 2.10 
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี  
ณ วัดจ าปาวนาราม ต.ถ้ า
ใหญ่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรฯี 
เอกสารหมายเลข 2.11 
กิจกรรมวันต ารวจ 
เอกสารหมายเลข 2.12    
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก  
เอกสารหมายเลข 2.13 
กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนา บช.ตชด. 
เอกสารหมายเลข 2.14    
กิจกรรมร่วมพิธีบ าเพ็ญ
กุศลศพและฌาปนกิจศพ
ครอบครัวต ารวจ 
เอกสารหมายเลข 2.15
กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล
เพ่ือถวายเป็นราชกุศล



๗๑ 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ณ  ลานหน้าพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา กก.ตชด.42 
  15. กิจกรรมวันรพี  2560 
   16. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 2560 
  17..กิจกรรมท าบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 2560 
  18. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ พิธีถวายพานพุ่มราช
สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย  มงคลเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
12  สิงหาคม 2560 
  19. กิจกรรมชมรมอังคารกันเอง 
  20. กิจกรรมปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” ร่วมกับ
อ าเภอทุ่งสง 
  21. กิจกรรมร่วมพิธีท าบุญครบรอบปี พล.ต.ต.ขุนพันธ์ราช
เดช 
  22. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมนิทรรศการ 
“ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี 2560 
  23. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารที่ท าการสถานี
ต ารวจภูธรทุ่งสง 
  24. กิจกรรมร่วมพิธีเปิดโครงการท่าแพวิชาการ รักพ่อต้อง
พอเพียง 
      25. กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 100 วัน)เพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ  พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช 

 26. กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ
ประชารัฐ รักสามัคคี ท าดีเพ่ือพ่อ...กิจกรรมเข้าวัด   ฟังธรรม 
   27. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในงานมหกรรม “รวมพล คน
รักษ์พลังงาน ” 
    28. กิจกรรมปลูกดอกดาวเรืองถวายเป็นราชสักการะ เนื่อง
ในพระราชพิธีถวาย พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   
 

พระบาท สมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช ทุกวันรวมเป็นเวลา 
1 เดือน ณ พระวิหาร
หลวง วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อ.เมือง จว.
นครศรีฯ 
เอกสารหมายเลข 2.16  
กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพ่ือ
ถวายเป็นพระราชกุศล
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช  ณ วัดเขาปรีดี 
เอกสารหมายเลข 2.17 
กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระ
บรมราชานุสาวรีย์พระ
บาท สมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
เอกสารหมายเลข 2.18 
กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา
เนื่องในวันปิยมหาราช 
เอกสารหมายเลข 2.19 
กิจกรรม “รวมพลังแห่ง
ความภักดี”เพ่ือน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9 
เอกสารหมายเลข 2.20 
กิจกรรมพิธีสวดพระ
อภิธรรมถวายเป็นพระ
ราชกุศลปัญญาสมวาร
พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช 
(ครบ 50 วัน) 
เอกสารหมายเลข 2.21 
กิจกรรมร่วมงามวันทหาร



๗๒ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ผ่านศึก ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 2.22 
กิจกรรมการร่วมจัดริ้ว
ขบวนการงานมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ ประจ าปี 
2560 ณ สนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราช 
เอกสารหมายเลข 2.23
กิจกรรมพิธีสมโภชผ้าและ
แห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเขา
นุ้ย ณ วัดไตรวิทยาราม ต.
ถ้ าใหญ่ จว.นครศรีฯ 
เอกสารหมายเลข 2.24 
กิจกรรมร่วมพิธีพระราช 
ทานเพลิงศพข้าราชการ
ต ารวจที่เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
เอกสารหมายเลข 2.25  
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
งาน “วันถลางชนะศึก” 
ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร 
เอกสารหมายเลข 2.26 
กิจกรรมร่วมงานวัน
วิภาวดีรังสิต ประจ าปี 
2560 อ.เวียงสระ  จว.สุ
ราษฎร์ธานี 
เอกสารหมายเลข 2.27       
กิจกรรมร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้ าอยู่หั วมหาวชิ ราลง
กรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 
เอกสารหมายเลข 2.28
กิ จกร รมร่ วม พิ ธี ถ ว าย
เ ค รื่ อ ง ร า ช สั ก ก า ร ะ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ



๗๓ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ศรีนครนิทราบรมราชชนนี 
ณ  ลานหน้าพระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี
นครินทรา กก.ตชด.42 
เอกสารหมายเลข 2.29
กิจกรรมวันรพี  2560 
เอกสารหมายเลข 2.30   
กิจกรรมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 2560 
เอกสารหมายเลข 2.31 
กิจกรรมท าบุญตักบาตร
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหาคม 2560 
เอกสารหมายเลข 2.32 
กิจกรรมเดินเทิดพระ 
เกียรติ พิธีถวายพานพุ่ม
ราชสักการะและพิธีจุด
เทียนชัยถวายพระพรชัย  
มงคลเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ  
12  สิงหาคม 2560 
เอกสารหมายเลข 2.33  
กิจกรรมชมรมอังคาร
กันเอง 
เอกสารหมายเลข 2.34
กิจกรรมปั่นสองน่อง 
ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” 



๗๔ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ร่วมกับอ าเภอทุ่งสง 
เอกสารหมายเลข 2.35
กิจกรรมร่วมพิธีท าบุญ
ครบรอบปี พล.ต.ต.ขุน
พันธ์ราชเดช 
เอกสารหมายเลข 2.36
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดและชมนิทรรศการ 
“ไสใหญ่วิชาการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  ประจ าปี 
2560 
เอกสารหมายเลข 2.37
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดอาคารที่ท าการ
สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง 
เอกสารหมายเลข 2.38
กิจกรรมร่วมพิธีเปิด
โครงการท่าแพวิชาการ 
รักพ่อต้องพอเพียง 
เอกสารหมายเลข 2.39    
กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร ( 100 วัน)
เพ่ือถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จ  พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 
เอกสารหมายเลข 2.40
กิจกรรมออกหน่วยบริการ
ประชาชนตามโครงการ
ประชารัฐ รักสามัคคี ท าดี
เพ่ือพ่อ...กิจกรรมเข้าวัด   
ฟังธรรม 
เอกสารหมายเลข 2.41 
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน



๗๕ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

งานมหกรรม “รวมพล 
คนรักษ์พลังงาน ” 
เอกสารหมายเลข 2.42   
กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก ด อ ก
ดาวเรืองถวายเป็นราช
สักการะ เนื่องในพระราช
พิธีถวาย พระเพลิงพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช   

3 มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา
และสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม 
 หลังจากการปฏิบัติตามโครงการ ประจ าปี ๒๕60 เสร็จสิ้นลง
แล้ว คณะท างานได้ด าเนินการส ารวจประเมินความพึงพอใจบุคลากร
ของหน่วย(เอกสารหมายเลข 3.1) 

เอกสารหมายเลข 3.1 
บันทึกรายงานสรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจ 
รายงานต่อผู้บริหารหน่วย 
 

4 
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม มาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินการตาม
โครงการ  
 ธกวส.ได้สรุปรายงานสรุปผลการประเมินโครงการต่อ
ผู้บริหารหน่วย เพ่ือให้ทราบถึงผลส าเร็จของโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 4.1)  เพ่ือพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการโครงการต่อไป
ประจ าปี 2561   

เอกสารหมายเลข 4.1 
บันทึกสรุปรายงานสรุปผล
การประเมินโครงการ  
 

5 มีการน าผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ 
 ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการโครงการต่อใน
ปี 2561(เอกสารหมายเลข 5.1) 

เอกสารหมายเลข 5.1 
โครงการ ส่ ง เสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ของ กก .๘ 
บก.กฝ.ฯ ประจ าปี ๒๕61 
 

 
 
แสดงการค านวณ  
 
 
 
 
 

40 
123 

X  ๑๐๐  =  32.52 



๗๖ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

ร้อยละ ๒0 ร้อยละ  32.52 ๕ คะแนน บรรลุ 

 

เป้าหมาย 
คะแนน

กระบวนการ 
คะแนน 
ผลลัพธ์ 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนน 
การบรรจุ
เป้าหมาย 

๕ คะแนน 5 5 5 5 บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างท่ีน่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรก าหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบไทยๆ ใน
หลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับ
องค์กรอื่น ๆ ต่อไป 
  



๗๗ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี 8 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. สว.กฝว.กก.8 ฯ 
2. ร.ต.ท.หญิงบุญนิภา  กลิ่นพงค ์ รอง สว.กฝว. 
3. ด.ต.สมพร   คงฤทธิ์    ผบ.หมู่ กฝว.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลลัพธ์ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครู/อาจารย์ และครู
ฝึกให้ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น และ
ได้มีการน าความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน 

 ครู หมายถึง ผู ้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วยศึกษาอบรมที่ท าหน้าที่สอนภาค
วิชาการหรือภาคการฝึก 
 อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจ าของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมต ารวจ
กลางที่ใช้ค าสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ 
 ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ท าการสอนในหลักสูตร ต ารวจตระเวนชายแดนประจ าปี หรือ
หลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป 
 
 การน าความรู้มาขยายผล หมายถึง  
 ๑) การน าความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ  และ 
 ๒) การน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 
วิธีค านวณ 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การให้คะแนน  
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ ก าหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน 
 

ผลรวมจ านวนครูและอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์ 
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการน าความรู้มาขยายผล 

จ านวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด 
 

  X ๑๐๐ 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com


๗๘ 
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก 
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 

  - จ านวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจ านวนครู/อาจารย์ และครูฝึก 
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
  - จ านวนและบัญชีรายชือ่ครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณเ์ช่น ศึกษา
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๓. เอกสารหลักฐานทีแ่สดงให้เห็นถึงการน าความรู้มาเผยแพร่ 
 4.  แผนการสอนหรือบันทึกการสอน ที่แสดงถึงการน าความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

  หน่วยให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูฝึกอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้ออกค าสั่งแต่งตั้งครูฝึกของหน่วย ประจ าปี 
2560  (เอกสารหมายเลข 1.1) และได้ก าหนดการ
พัฒนาครูฝึกไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ าปีของหน่วย 
(เอกสารหมายเลข 1.2)   ดังนี้  

1. ไ ด้ จั ด ท า ค า สั่ ง ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 
5 วัน (เอกสารหมายเลข 1.3) 

2. หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรมได้สรุปผลการ
ฝึกอบรม โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 1.4)  
 กก.8 ฯ ได้ให้ความส าคัญกับการน าความรู้ที่ครูฝึก
ได้รับการฝึกอบรม มาขยายผลและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับบุคคลากรของหน่วยและผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
โดยได้ออกหนังสือสั่งการ ให้ครูฝึกที่ผ่านการฝึกอบรม
โครงการ  เ พ่ิมประสิ ทธิภ าพก าลั งพลด้ านการ ใช้
ภาษาอังกฤษ  น าวิชาความรู้ค าบอกค าสั่ง การฝึกตาม
แบบฝึกต ารวจไปพัฒนาการเรียนการสอน ในหลักสูตร 
นักเรียนนายสิบต ารวจที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
(เอกสารหมายเลข 1.5) 
 ก่อนที่ครูฝึกจะเผยแพร่วิชาความรู้ได้จัดท าแผนการ
สอนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ท าการสอนและได้บันทึก
หลังการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ดังนี้  
  

เอกสารหมายเลข 1.1 
ค.กก.8ฯ ที่ 98/2559  ลง  2  
ต.ค.59  เรื่อง  มอบหมาย
ข้าราชการต ารวจท าหน้าที่ครูฝึก 
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 1.2 
แผนการฝึกอบรมประจ าปี 2560 
ของ กก.8 ฯ  
เอกสารหมายเลข 1.3 
ค. กก.8ฯ ที่  61/2560 ลง 20 
เม . ย .  60  เ รื่ อ ง  กา รฝึ กอบรม
โครงการ เพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพล
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  
เอกสารหมายเลข 1.4 
สรุปผลการฝึกอบรมโครงการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ  
เอกสารหมายเลข 1.5 
น. กฝว. ที่ 0030.682/684  ลง  
15 ส.ค. 60 เรื่อง น าความรู้ค าบอก
ค าสั่ง การฝึกตามแบบฝึกต ารวจ ไป
ขยายผล 
เอกสารหมายเลข 1.6 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1. พ.ต.ท. ยุทธนันต ์ ขันโสม (เอกสารหมายเลข 1.6) 
2. ร.ต.ต.จรสั สุขศร ี (เอกสารหมายเลข 1.7) 
3. ด.ต.ธนารักษ ์ จันทระ (เอกสารหมายเลข 1.8) 
4. ด.ต. เดชา คีรีเดช (เอกสารหมายเลข 1.9) 
5. จ.ส.ต. สุริยา รัตนปรีชา (เอกสารหมายเลข 1.10) 
6. ส.ต.ต.กฤษณะ ชูช่วย (เอกสารหมายเลข 1.11) 
7. พ.ต.ต. วิโรจน ์ จันทนา (เอกสารหมายเลข 1.12) 
8. ร.ต.อ.เอกพงค ์ คงนวน (เอกสารหมายเลข 1.13) 
9. ด.ต.นิพนธ ์ ราชประดิษฐ ์(เอกสารหมายเลข 1.14) 

๑0. ด.ต.ชูศักดิ ์ บัวจันทร์ (เอกสารหมายเลข 1.15) 
๑1. พ.ต.ต. สงบ ศรีประดิษฐ ์ (เอกสารหมายเลข 1.16) 
12. ร.ต.อ.ประสิทธ์ิ ช านาญแป้น (เอกสารหมายเลข 1.17) 
13. ร.ต.ท. โสพณ เมืองแก้ว (เอกสารหมายเลข 1.18) 
14. ร.ต.ท.ชนะ จ่ายเกิด (เอกสารหมายเลข 1.19) 
15. พ.ต.ต. อาคม โพธิ์อ่อง (เอกสารหมายเลข 1.20) 
16. ร.ต.ท.วิมล เกตุแก้ว (เอกสารหมายเลข 1.21) 
17. ร.ต.ต.วริิทธิ์พล ทิบอรรถ (เอกสารหมายเลข 1.22) 
18. ด.ต.ชัยนาท พลเกษตร (เอกสารหมายเลข 1.23) 
19. จ.ส.ต.เจษฎาพร ราชาประจันทร ์(เอกสารหมายเลข 1.24) 

     
 กก.8 ฯ ได้จัดท าตารางสรุปผลบัญชีรายชื่อครูฝึกของ
หน่วย ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ น าเรียนผู้บริหารหน่วย
ศึกษาอบรม เพ่ือสั่งการต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.25) 
 

พ.ต.ท.ยุทธนันต์  ขันโสม 
เอกสารหมายเลข 1.8 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.ต.จรัส  สุขศรี 
เอกสารหมายเลข 1.9 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ด.ต.ธนารักษ์  จันทระ  
เอกสารหมายเลข 1.10 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ด.ต.เดชา คีรีเดช 
เอกสารหมายเลข 1.11 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
จ.ส.ต.สุริยา  รัตนปรีชา 
เอกสารหมายเลข 1.12 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ส.ต.ต.กฤษณะ  ชูช่วย 
เอกสารหมายเลข 1.13 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน  
พ.ต.ต.วิโรจน์  จันทนา 
เอกสารหมายเลข 1.14 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.อ.เอกพงค์  คงนวน 
เอกสารหมายเลข 1.15 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ด.ต.ชูศักดิ์  บันจันทร์ 
เอกสารหมายเลข 1.16 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
พ.ต.ต.สงบ  ศรีประดิษฐ์ 
เอกสารหมายเลข 1.17 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.อ.ประสิทธิ์  ช านาญแป้น 
เอกสารหมายเลข 1.18 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.ท.โสพณ  เมืองแก้ว 
เอกสารหมายเลข 1.19 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 



๘๐ 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ร.ต.ท.ชนะ  จ่ายเกิด 
เอกสารหมายเลข 1.20 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน    
พ.ต.ต.อาคม  โพธิ์อ่อง 
เอกสารหมายเลข 1.21 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.ท.วิมล  เกตุแก้ว 
เอกสารหมายเลข 1.22 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.ต.วิริทธิ์พล  ทิบอรรถ 
เอกสารหมายเลข 1.23 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
ร.ต.ท.สมพร  จันทร์อ่อน 
เอกสารหมายเลข 1.24 
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน 
จ.ส.ต.เจษฎาพร ราชาประจันทร์ 
เอกสารหมายเลข 1.25 
บันทึกน าเรียน ผกก.8 ฯ ตาราง
สรุปผลบัญชีรายชื่อครูฝึกของหน่วย 
ที่ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ประจ าปี 
2560 

 
แสดงการค านวณ  
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูฝึก สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูฝึก อีกทั้งหน่วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล และ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 ครูฝึก กก.8บก.กฝ.บช.ตชด. เริ่มมีความเข้าใจ ในการน าความรู้มาขยายผล โดยค าแนะน าของเจ้าหน้าที่ 
ควรเน้นย้ าในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน  

19 
19 

X  ๑๐๐  =  100 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสมผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. สว.ธกวส.กก.8 ฯ 
2. ร.ต.ท.ธีระ ชุมเปีย  รอง สว.ธกวส.กก.8ฯ 
3. ด.ต.โสภณ  วังจ านงค์  ผบ.หมู่ กก.8 ฯ 
 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th E-mail:W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
  เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพ่ือสามารถน าไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
และน าไปสู่สังคมฐานความรู้ 
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 1.  แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA) 
  1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do)(0.25 คะแนน) 
  1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน) 
  1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(0.25 คะแนน) 
 ๒  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด 
 ๔ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 ๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com


๘๒ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนน
เต็ม 5 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
  
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 ๒.  โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๓.  รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
 ๔.  การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการน าผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม 
 ๕.  เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่ 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วยราชการ
และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้น
ไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
  -  จ านวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง ได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงข้ึนไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้ า 
 ๖.  เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร 
 7.  รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการพัฒนาบุคลากร 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ แผนพัฒนาบุคลากร มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA) 
 1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
 1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do)(0.25 คะแนน) 
 1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน(Check)(0.25 คะแนน) 
 1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(0.25 

เอกสารหมายเลข 1.1 
ค าสั่ง กก.8 ฯ 125/59  ลง 23 
พ.ย. 59  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานจัดท าแผนการพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2560   
เอกสารหมายเลข 1.2 



๘๓ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

คะแนน) 
 กก.8 บก.กฝ.ฯ มีกระบวนการขับเคลื่อน แผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้  
 1. จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร โดยออกค าสั่ง กก.8 ฯ ที่ 
125/59 ลง 23 พ.ย. 59  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปี  2560  ( เอกสาร
หมายเลข 1.1)   
 2. คณะท างานร่วมกันประชุม จัดท าแผนพัฒนา
บุคลากร บันทึกน าเรียนผู้บริหารหน่วย เรื่อง รายงานการ
ประชุมคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/60 
เมื่อ 25 พ.ย.59(เอกสารหมายเลข 1.2)   
 3. มีการแจกจ่ายแผนพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการ
ต ารวจในหน่วยได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อน ตามส าเนา
แจกจ่าย ที่ ธกวส/729  ลง 29 พ.ย. 59 เรื่อง แจกจ่าย
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 
1.3)   
  รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร 
  - ภาพถ่ายการรับฟังข้อราชการประจ าวันของ
ข้าราชการต ารวจทุกนายพร้อมตัวอย่างการบันทึกข้อ
ราชการและอบรมหน้าแถวเช้า (เอกสารหมายเลข 1.4) 
  - การประชุมประจ าเดือน ของหน่วย (เอกสาร
หมายเลข 1.5) 
  - การประชุมประจ า เดือนของ กองร้อยที่  1 
(เอกสารหมายเลข 1.6) 
 - การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 1.7) 
 - การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก (เอกสารหมายเลข 
1.8) 
  - การฝึกอบรม โครงการต้นกล้าการเงิน (เอกสาร
หมายเลข 1.9) 
 - การฝึกอบรมหลักสูตร มวลชนสัมพันธ์ ระดับ
วิทยากร (เอกสารหมายเลข 1.10) 
 - การฝึกอบรมการยิงปืนทางยุทธวิธี  (เอกสาร
หมายเลข 1.11) 
 - การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพก าลังพล
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ  (เอกสารหมายเลข 1.12) 

รายงานการประชุมคณะท างาน
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่ 
1/60 เมื่อ 25 พ.ย.59 
เอกสารหมายเลข 1.3 
แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 
2560 
เอกสารหมายเลข 1.4 
ภาพถ่ายการรับฟังข้อราชการ
ประจ าวันของข้าราชการต ารวจ
ทุกนายพร้อมตัวอย่างการบันทึก
ข้อราชการและอบรมหน้าแถวเช้า 
เอกสารหมายเลข 1.5 
การปะชุมประจ าเดือน ของหน่วย 
เอกสารหมายเลข 1.6 
การประชุมประจ า เดื อนของ 
กองร้อยที่ 1  
เอกสารหมายเลข 1.7 
การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ 
เอกสารหมายเลข 1.8 
การฝึ กอบรมหลั กสู ตรครู ฝึ ก 
เอกสารหมายเลข 1.9 
การฝึกอบรม โครงการต้นกล้า
การเงิน  
เอกสารหมายเลข 1.10 
การฝึกอบรมหลักสูตร มวลชน
สัมพันธ์ ระดับวิทยากร  
เอกสารหมายเลข 1.11 
กา รฝึ กอบรมกา รยิ งปื นท า ง
ยุทธวิธี  
เอกสารหมายเลข 1.12 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพก าลังพลด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ   
เอกสารหมายเลข 1.13 
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม



๘๔ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

 - การฝึกอบรมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกตาม
ความช านาญเฉพาะด้าน (เอกสารหมายเลข 1.13) 
 - การฝึกอบรม ทบทวนการท าลายวัตถุระเบิด 
(เอกสารหมายเลข 1.14) 
 - ก า ร ฝึ ก อบ ร ม  โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ปฏิบัติงานสายการแพทย์ (เอกสารหมายเลข 1.15) 
 - การฝึกอบรม ตชด.ระดับ พ้ืนฐาน (เอกสาร
หมายเลข 1.16) 
 - การฝึกอบรม โดดร่มใหม่ (เอกสารหมายเลข 
1.17) 
 - การฝึ กอบรม โครงการสั มมนา เจ้ าหน้ าที่
ผู้ปฏิบัติงานชุดเก็บกู้ท าลายวัตถุระเบิด ประจ าปี 2560 
(เอกสารหมายเลข 1.18) 
  คณะท างานได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ดังนี้   
 1. จัดท าบันทึก ลง  19 ธ.ค. 60 เรื่อง  น าเรียน 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานงานตามแผนพัฒนาบุคลากร    
เพ่ือน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุง     (อ้างอิงเอกสารเกณฑ์
การประเมินที่ 2 เอกสารหมายเลข 2.1)      
 2. หน่วยมีการแต่งตั้ งคณะท างาน และจัดท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.19)  
 

ประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน  
เอกสารหมายเลข 1.14 
การฝึกอบรม ทบทวนการท าลาย
วัตถุระเบิด  
เอกสารหมายเลข 1.15 
การฝึกอบรม โครงการพัฒนา
ศั ก ย ภ า พ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ย
การแพทย์  
เอกสารหมายเลข 1.16 
การฝึกอบรม ตชด.ระดับพ้ืนฐาน 
เอกสารหมายเลข 1.17 
การฝึกอบรม โดดร่มใหม่  
เอกสารหมายเลข 1.18 
การฝึกอบรม โครงการสัมมนา
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานชุดเก็บกู้
ท าลายวั ตถุ ร ะ เบิด  ประจ าปี 
2560  
เอกสารหมายเลข 1.19 
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง คณะท า ง าน  ที่ 
126/60 ลง 9 ต.ค.60 และ
แผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2561 

๒ ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 คณะท างานได้ด าเนินการสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ดังนี้   
 1. จัดท าบันทึก ลง  19 ธ.ค. 59 เรื่อง  น าเรียน สรุป
รายงานผลการด าเนินงานงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ก าหนดไว้ 19 หลักสูตร ด าเนินการได้ 18 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 94.73 ส าเร็จตามแผน (เอกสารหมายเลข 2.1) 
 2. ค าสั่ง ให้ข้าราชการต ารวจเดินทางไปราชการต่อเนื่อง 
ช่วยราชการ หน่วยงานต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.2) 
 3. น. ขออนุญาตลาป่วยต่อเนื่อง ของ พ.ต.ท.วรรณะ 
บุญชัย รอง ผกก.8 ฯ (เอกสารหมายเลข 2.3) 
  

เอกสารหมายเลข 2.1 
น. ธกวส. ลง  19  ธ.ค.60  เรื่อง  
น า เรียน สรุปรายงานผลการ
ด าเนินงานงานตามแผนพัฒนา
บุคลากร   
เอกสารหมายเลข 2.2 
ค า สั่ ง  ใ ห้ ข้ า ร า ชก า รต า ร ว จ
เดินทางไปราชการต่อเนื่อง ช่วย
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ 
เอกสารหมายเลข 2.3 
น. ขออนุญาตลาป่วยต่อเนื่อง 
ของ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย รอง 
ผกก.8 ฯ 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๓ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด 
 กก.8 ฯ ได้จัดอบรมข้าราชการต ารวจในการพัฒนาด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560 เมื่อ 27 
มี.ค.2560 แต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. รวมระยะเวลา 
7 ชั่วโมง โดยมี กพ.เข้าร่วมการอบรม จ านวน 113 คน 
จาก กพ.ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.26  (เอกสารหมายเลข 3.1)  
 

เอกสารหมายเลข 3.1 
บันทึกเสนอ น าเรียนผู้บริหาร
หน่วย ลง 28 มี .ค.60 เรื่อง 
รายงานการถ่ายทอดความรู้ระบบ
ประกั นคุณภ าพกา รศึ กษ าปี 
2560 และทบทวนระบบประกัน
คุณภาพการศึ กษา  ประจ าปี 
2559 

๔ จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด 
 กก.8 ฯ ได้จัดอบรมข้าราชการต ารวจนอกเหนือจาก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2560 โดยได้
จัดท าตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรของ กก.8 ฯ ประจ าปี 
2560  ณ  30 ก.ย.60   (เอกสารหมายเลข 4.1) ดังนี้  

- ข้าราชการต ารวจทั้งหมดที่อยู่ปฏิบัติงานเกิน 6 
เดือน จ านวน  123 นาย   

- ไปราชการ,ป่วย  จ านวน 13 นาย 

- คงเหลือ  จ านวน  123  นาย  
- ผ่านการฝึกอบรมนอกเหนืองานประกันฯ รวม

จ านวน 123 นาย คิดเป็นร้อยละ  100 

เอกสารหมายเลข 4.1 
บัญชีรายชื่อข้าราชการต ารวจ ที่
ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
ประจ าปี 2560  ณ 30 ก.ย. 
60 
 

๕ ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด าเนินการ
พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 กก.8 ฯ ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้  
 1. มีแบบประเมินความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 
5.1) 
 2. มีการบันทึกน าเรียนผู้บริหารหน่วย ลง 20 ธ.ค. 60  
เรื่อง  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากร ประจ าปี 
2560  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.65  (เอกสารหมายเลข 
5.2) ดังนี้  
 -  ผู้บริหาร จ านวน 10 นาย  คิดเป็น 4.88 
 -  ครูฝึก  จ านวน 19 นาย คิดเป็น  4.35 
 -  ฝ่ายสนับสนุน จ านวน 93 นาย  คิดเป็น  4.73  

เอกสารหมายเลข 5.1 
มีแบบประเมินความพึงพอใจ 
เอกสารหมายเลข 5.1 
บันทึกน าเรียนผู้บริหารหน่วย ลง
20 ธ.ค.60  เรื่อง  สรุปผลการ
ประเมินความพึงพอใจบุคลากร 
ประจ าปี 2560 
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การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย 
คะแนน

กระบวนการ 
คะแนน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

๕ คะแนน 5 4.65 4.82 4.82 บรรลุ 
 
 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในหน่วยและนอกหน่วย อย่างต่อเนื่อง   
บุคลากรมีการพัฒนา ในทุกด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการสอบถามข้าราชการต ารวจ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่ละ
ปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพ่ือเปิดการอบรมตามความต้องการ 
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม   ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ    รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  สว.ผงป.กก.8ฯ 
2. ร.ต.อ.สุทธโิชค  เพชรทองมา    รอง สว. ผงป.ฯ 
3. ด.ต.ณรงค์  มุสิเกต ุ ผบ.หมู่ ผงป.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการด าเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุประเมินสถานการณ์ 
จัดล าดับความส าคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพ่ือลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้าน
ชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและสังคมให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้ 

 ความเสี่ยง  หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือท าให้การด าเนินการไม่ ประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม 
 คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง องค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา เพ่ือให้
สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการด้วยตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกรอบที่
กฎหมายก าหนด จ านวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กร
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศิษย์เก่า พระภิกษุสงฆ์ หรือผู้แทนองค์กรศาสนาในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตาม
บริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
  ตัวอย่างเช่น 
 - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 
สถานที่) 
 - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน 
 - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
 - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
 - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com


๘๘ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

  -ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
 3.   มีการด าเนินการ 
  3.1 มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)  
  3.2 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยงจากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2((0.33 
คะแนน) 
  3.3 มีการจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2(0.34 คะแนน)  
 ๔   มีการด าเนินการ 
  4.1  จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูงสุด (0.2 คะแนน) 
  4.2 มีการด าเนินการตามแผน(0.2 คะแนน) 
  4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตามแผน(0.2 คะแนน) 
  4.4  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(0.2 คะแนน) 
  4.5 น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพ่ือพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง(0.2 คะแนน) 
 ๕   มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 ๒.  มีการระบุรายละเอียดการท างานของคณะกรรมการหรือคณะท างาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง
ในการด าเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ ก าหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการท างาน
อย่างสม่ าเสมอ 
 ๓.  เอกสารหลักฐานการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ส่งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษา
อบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่น ามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นส าคัญ ส าหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก  
 ๔.  เอกสารหลักฐานในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง 
 ๕.  เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ ได้
จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒ 
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 ๖.  มีแผนบริหารความเสี่ยง การด าเนินการตามแผน การติดตาม และประเมินผลการ
ด าเนินงาน 
 ๗.  มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการด าเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 
 ๘.  มีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานและประเมินผลความส าเร็จของการด าเนินงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
  

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่
รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน 
 กก.8 บก.กฝ.ฯ  มีกระบวนการด าเนินงาน ในการ
บริหารความเสี่ยง  โดยได้ออกค าสั่ง กก.8 ฯ ที่ 1/60 ลง 
11 ม.ค.60  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยง 
(เอกสารหมายเลข 1.1)  

เอกสารหมายเลข 1.1 
ค าสั่ง กก.8 ฯ ที่ 1/60 ลง 11 
ม.ค.60  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างาน
บริหารความเสี่ยง 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตามบริบทของหน่วยศึกษา
อบรม 
 กก.8 ฯ ก าหนดให้มีการประชุมของคณะท างาน 
ตาม ว.ที่  0030.783/39  ลง  11 ม.ค.60  เชิญ
คณะท างานร่วมกันประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วย 
(เอกสารหมายเลข 2.1) 
 คณะท างานได้ร่วมกันประชุมการบริหารความเสี่ยง 
เมื่อ  13  ม.ค. 60  ณ ห้องประชุม กก.ฯ ตาม น  ผงป. ลง  
17 ม.ค.60  เรื่อง รายงานการประชุมด าเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2560 พิจารณาความเสี่ยง
ด้านต่างๆ ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 2.2) ที่
ประชุมพิจารณาคัดเลือกความเสี่ยง จ านวน 3 ด้านมา
ด าเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง จ านวน 3 ด้าน 4 ประเด็น ดังนี้  

1. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (กระบวนการ
บริหารหลักสูตรการบริหารการวิจัย ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  คัดเลือกมาด าเนินการ 1 กระบวนงาน คือ การ
บริหารหลักสูตร 

2. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน อาคาร 
สถานที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)คัดเลือกมาด าเนินการ 

เอกสารหมายเลข 2.1 
ว. ที่ 0030.783/39  ลง  11 
ม.ค.60  เชิญคณะท างานร่วมกัน
ประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงของ
หน่วย 
เอกสารหมายเลข 2.2 
รายงานการประชุมคณะท างาน
บริหารความเสี่ ยง  ของ กก.8 
บก.กฝ.ฯ เมื่อ 13 ม.ค.60 ณ ห้อง
ประชุม กก.8 บก.กฝ.ฯ   
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

2 เรื่อง คือ 1. ด้านอาคารที่ท าการ กก.ฯ, กองร้อยที่ 1 -5 
และ ฝกทบ. และ 2. ด้านสถานที่ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี 

3. ความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล-จรรยาบรรณของ
ครู/อาจารย์ และครูฝึก  
 

3 มีการด าเนินการ 
 3.1 มีการประเมินโอกาสจากการวิเคราะห์ใน
ประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน) 
 3.2 มีการประเมินผลกระทบของความเสี่ยง
จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ 2(0.33 คะแนน) 
 3.3 มีการจัดล าดับความเสี ่ยงที ่ได้จากการ
วิเคราะห์ในประเด็นที่ 2(0.34 คะแนน) 
 จากการประชุมของคณะท างาน 13  ม.ค. 60  ณ 
ห้อง  คณะท างานได้ร่วมกันประชุมวิเคราะห์ประเมินโอกาส
และผลกระทบความเสี่ยงของหน่วย ทั้ง 3 ด้าน มา
พิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงสุด โดยก าหนดค่าคะแนนความเสี่ยง 1-3 คะแนน = ต่ า 
/ 4-6 คะแนน = ปานกลาง /7-9 คะแนน = สูง  ผลการ
พิจารณาสรุป   (เอกสารหมายเลข 3.1) 

1.  ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (สถานที่) มีโอกาสที่
จะเกิดความเสี่ยงสูงสุด  ในเรื่อง อาคาร สนง.กก.ฯ/กองร้อย
ที่ 1-5/ฝกทบ. อาจเกิดเพลิงไหม้อาคารส านักงาน ด้วย
ปัจจัยที่ให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้  

 - ไฟฟ้าลัดวงจร คะแนน 9 (ระดับสูง) 
 - ความประมาทเลินเล่อของบุคลากรในการใช้

เครื่องใช้ไฟฟ้า คะแนน 9 (ระดับสูง)  
 - การวางเพลิงของผู้ไม่หวังดี คะแนน 3 (ระดับ

ต่ า) 
 - ค่าคะแนนรวม = 21 อยู่ในล าดับที่ 1 ที่

จะต้องน าไปจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
2. ความเสี่ยงด้านการด าเนินงาน (กระบวนงาน

บริหารหลักสูตร) ค่าคะแนนรวม = 16 อยู่ในล าดับที่ 2  
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (สถานที่) สนามยิงปืน

ทางยุทธวิธี ค่าคะแนนรวม = 16 อยู่ในล าดับที่ 3 
ความเสี่ยงด้านธรรามาภิบาล-จรรยาบรรณของครู/

อาจารย์ และครูฝึก  ค่าคะแนนรวม = 6 อยู่ในล าดับที่ 4 

เอกสารหมายเลข 3.1 
การประเมินโอกาสและผลกระทบ
และการจัดล าดับความเสี่ยง  
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

4 มีการด าเนินการ 
 4.1  จัดท าแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงสุด (0.2 คะแนน) 
  คณะท างานได ้ร ่วมกันจ ัดท าแผนบริหาร
ความเสี ่ยง น าเรียนผู ้บริหารหน่วย ตาม น. ผงป . ลง 
17 ม.ค.60 ความเสี่ยงที่น ามาจัดท าแผนบริหารความ
เสี ่ยง คือ ความเสี ่ยงด้านทรัพยากร(อาคาร) อาคาร 
สนง . /กองร ้อย1 -5/ฝกทบ . (การป ้องก ันและระง ับ
อัคคีภัย) ประเด็นที่น ามาจัดท า อาจเกิดเพลิงไหม้อาคาร
ส านักงาน (เอกสารหมายเลข 4.1) 
 4.2 มีการด าเนินการตามแผน(0.2 คะแนน) 
  หน่วยได้ม ีการแจกจ่ายแผนบริหารความ
เสี่ยง ตาม ว.กก.8ฯ ที่ 0030.683/67 ลง 18 ม.ค.
60 สั่งการให้ส่วนเกี่ยวข้อง ด าเนินการศึกษา ท าความ
เข้าใจ และปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยงในส่วนที่
รับผิดชอบ หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  รายงานผลการ
ปฏิบัติให้ กก.ฯ ทราบ ภายใน 10 ต.ค.60 (เอกสาร
หมายเลข 4.2) 
 4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานตาม
แผน(0.2 คะแนน) 
  หน่วยได้มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผน
บริหารความเสี่ยง  โดยออกหนังสือติดตามผลการปฏิบัติ ตาม 
น.  กก.8 ฯ ที่ 0030.683/1084  ลง  20  ต.ค.60 ให้
หน่วยเกี่ยวข้องรายงานผลการด าเนินงานภายใน 25 ต.ค.60 
พร้อมก าหนดแบบฟอร์มและตัวอย่างการรายงาน (เอกสาร
หมายเลข 4.3) 
  ทุกส่วนงาน/กองร้อย/ฝกทบ. ได้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงของหน่วย มายัง กก.ฯ 
โดย ผงป. ได้บันทึกน าเรียน ผกก.ฯ ทราบ เมื่อ 6 พ.ย.60 
พิจารณาสั่งการให้มีการประชุมคณะท างานประเมินผลการ
ด าเนินงาน ใน 7 พ.ย.60  (เอกสารหมายเลข 4.4) 
  ผงป. ได้มีหนังสือเชิญประชุมคณะท างาน เพ่ือ
ร่วมกันประเมินผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ใน
วันที่ 7 พ.ย.60 ตาม น กก.ฯ ที่ 0030.683/1161 ลง 6 
พ.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.5)  
 

เอกสารหมายเลข 4.1 
น ผงป. ลง 17 ม.ค.60 เรื ่อง 
รายงานการด า เน ินงาน การ
บริหารความเสี่ยงประจ าปี งปม.
2560  
เอกสารหมายเลข 4.2 
ว.กก.8ฯ ที่ 0030.683/67 
ลง 18 ม.ค.60 เรื ่อง สั ่งการ
ใ ห ้ส ่ว น เ กี ่ย ว ข ้อ ง  ด า เ น ิน
การศึกษา ท าความเข้าใจ และ
ปฏิบ ัต ิตามแผนบริหารความ
เสี่ยง 
เอกสารหมายเลข 4.3 
น. กก.8ฯ ที่ 0030.683/ 
1084 ลง 20 ต.ค.60 เรื่อง 
แจกจ่ายแผนบริหารความเสี่ยง  
เอกสารหมายเลข 4.4 
น.ผงป.ลง 6 พ.ยง 60 เรื ่อง 
รายงานผลการด าเนินงาน การ
บร ิห ารคว าม เสี ่ย ง  ประจ าปี 
2560     
เอกสารหมายเลข 4.5 
น .  ก ก . 8  บ ก . ก ฝ . ฯ  ที่ 
0030.683/1161  ลง  6 
พ.ย.60 เรื่อง ขอเชิญประชุม  
เอกสารหมายเลข 4.6 
รายงานการประชุมคณะท างาน
บริหารความเสี ่ยง เมื ่อ 7 พ.ย.
60 
เอกสารหมายเลข 4.7 
น. ผงป. ลง  8  พ.ย.60 เรื ่อง 
รายงานผลการประชุมติดตาม
ประเม ินผลแผนบริหารความ
เสี่ยง ประจ าปี 2560  
เอกสารหมายเลข 4.8 
รายงานการติดตามประเมินผล
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 4.4 น าผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของ
หน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง(0.2 
คะแนน) 
  ค ณ ะ ท า ง า น ไ ด ้ร ่ว ม ก ัน ป ร ะ ช ุม ต ิด ต า ม
ประเมินผล โดยน าข้อมูล จากการรายงานของทุกส่วน
งาน/กองร้อย/ฝกทบ.มาเข้าร่วมประชุม เมื ่อ 7 พ.ย. 
2560 (เอกสารหมายเลข 4.6) 
   และได้น าสรุปผลการประชุมดังกล่าว ราย 
รายงานต่อผู้บริหารหน่วยเพื่อพิจารณาสั่งการ จ านวน 
1 ครั้ง เมื่อ 8 พ.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.7) 
 4.5  น าผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง (0.2 
คะแนน) 
  หน่วยได้ด าเนินการน าผลการประเมินตามแผน
บริหารความเสี่ยงของหน่วย รายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาของหน่วยทั้งหมด เพ่ือพิจารณาแสดงความเห็นและ
ส่งมายังหน่วย จ านวน 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 4.8) 
       

ตามแผนบริหารความเสี่ยง ไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษา  
  

5 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน
ปีถัดไป 
 กก.8 ฯ ได้น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษามาปรับแผน และจัดท า แผนบริหารความเสี่ยง
ประจ าปี 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1)  

เอกสารหมายเลข 5.1 
แผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี 
2561 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

5 ข้อ  จ านวน  5  ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เล็งเห็นถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  ผู้บริหารหน่วยให้ความส าคัญ  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้ความรู้
บุคลากรให้เข้าใจกระบวนการ 
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑1  ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสมผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. สว.กฝว.กก.8 ฯ 
2. ร.ต.อ.วิรัตน์ แนมใส    รอง สว.กฝว.ฯ 
 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี :กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในเรื ่องการบริการสิ ่งอ านวยความสะดวกที ่เ อื ้อต่อการเรียนการสอน เช่น สื ่อ
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้ อ่ืน ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมใน
หน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน สถานที่ออกก าลังกาย เป็นต้น 
 
กระบวนการ 
 ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ 
 ๒ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบจ ากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ  
 ๔ ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ไม่
ต่ ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ 
 ๕ มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้าน
กายภาพท่ีสนองความต้องการของผู้รับบริการ 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 

ผลลัพธ์ 
 เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด 
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5  

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

 
 

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 ๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕  
 ๓. น าคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้ 
 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม 
 ๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้ง
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
 ๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 ๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง๓ 
 ๕. เอกสารหลักฐานการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
 กก.8ฯให้ความส าคัญกับการบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสม ครบด้วน โดยการจัดท า  โครงการพัฒนา
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ ของ กก.8 ฯ ประจ าปี 2560 เพื่อเป็นส่งเสริม
คุณภาพชีว ิตของผู ้ศ ึกษาอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
(เอกสารหมายเลข 1.1) 

เอกสารหมายเลข 1.1 
น. กฝว. ลง 3 เม.ย.60  เรื่อง 
ข อ อ น ุม ัต ิ โ ค ร ง ก า ร พ ัฒ น า
ห้องสม ุด  อ ุปกรณ์การศ ึกษา 
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ของ กก.8 ฯ ประจ าปี 2560 
 

2 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 
 กก.8 ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามโครงการพัฒนา
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
ของ กก.8 ฯ เพ่ือไว้ส าหรับตรวจสอบ ก ากับดูแลเพ่ือให้
ทราบถึงสภาพความพร้อมของหน่วย (เอกสารหมายเลข 
2.1)  โดยคณะท างานก ากับดูแลด้านห้องสมุดและอุปกรณ์
การศึกษา ได้รวบรวมภาพถ่าย พร้อมด้านต่าง ๆ พร้อม
ภาพถ่าย เพ่ือน าไปสู่แนวทางการแก้ไข (เอกสารหมายเลข 
2.2)  

เอกสารหมายเลข 2.1 
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 50/60  
ลง 3 เม .ย .60 เรื ่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการ พัฒนาห้องสมุด 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ของ 
กก.8 ฯ 
เอกสารหมายเลข 2.2 
ภาพถ ่า ย การ พัฒนาห้องสมุด 
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า  แ ล ะ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของ
หน่วยอยู่ในระดับดีมาก 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

3 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า 
ระบบจ ากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่าง ๆ 
 ด้านสาธารณูปโภคของหน่วย มุ่ งเน้นไปที่มาตรการ
ประหยัดพลั งงาน โดยแต่ งตั้ งคณะท า งานด าเนินการ  
ประสานงาน (เอกสารหมายเลข 3.1) 
 ส าหรับในด้านการรักษาความปลอดภัยของหน่วย ได้มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ต่าง ๆ โดย
จัดท าแผนระวังป้องกันที่ตั้ง (เอกสารหมายเลข 3.2) ,แผนระวัง
ป้องกันการก่อวินาศกรรม(เอกสารหมายเลข 3.3) และ แผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ของ กก.8 ฯ (เอกสารหมายเลข 3.4)
โดยมีการสั่งการก าชับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง
กก.8 ฯ ในเทศกาลต่างๆ ที่หยุดราชการติดต่อหลายวันท าการ 
(เอกสารหมายเลข 3.5) ส าหรับระบบจ ากัดของเสีย การ
จัดการขยะ หน่วยได้ด าเนินการจ้างเหมาการเก็บขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558  เป็นต้นมา  โดย ประสานจัดจ้างเทศบาล
ต าบลถ้ าใหญ่   อ.ทุ่งสง เป็นผู้บริการจัดเก็บขยะ(เอกสาร
หมายเลข 3.6)  

เอกสารหมายเลข 3.1 
ค. กก.8 ฯ ที่ 128/2557  ลง  
24  พ .ย .57  เรื่ อง  แต่ งตั้ ง
คณะท างาน ผู้ประสานงาน และผู้
บันทึกข้อมูล ก าหนดมาตรการ
ประหยัดการใช้พลังงาน 
เอกสารหมายเลข 3.2 
แผนระวังป้องกันที่ตั้ง กก.8 ฯ ที่ 
ชส 01/60  ลง  020830  
ก.พ. 60   
เอกสารหมายเลข 3.3 
แผนระวังป้องกันที่ตั้ง กก.8 ฯ ที่ 
ชส 04/60  ลง  020930  
ก.พ. 60   
เอกสารหมายเลข 3.4 
แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
ก ก . 8 ฯ  ที่  ช ส  0 2 / 6 0  ล ง 
020900  ก.พ.60  
เอกสารหมายเลข 3.5 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/504 
ลง 6 ก.ค.60  เรื่อง ก าชับการ
ปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย
ที่ตั้งหน่วย  
เอกสารหมายเลข 3.6 
น. กก.8 ฯ ที่ ธกวส/181  ลง  
22 ต.ค.57  เรื่อง ขออนุมัติเหมา
เก็บขยะมูลฝอย  

4 ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของ
การบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ไม่ต่ ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕  
 กก.8 ฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
ต่อคุณภาพการบริการห้องสมุดหรือแหล่งเรียนรู้  อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หลักสูตรต่าง ๆโดยได้
ออกแบบประเมินความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 4.1)  ผล
การประเมิน ดังนี้  

- หลักสูตร ตชด.ประจ าปี ผู้รับการฝึก 100 นาย ได้รับ

เอกสารหมายเลข 4.1 
แบบประเมินความพึงพอใจ 
เอกสารหมายเลข 4.2 
น. กฝว. ลง 13 ก.ค.60 เรื่อง  
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ริ ก า ร
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้  หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 
2560 
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ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

แบบประเมินความพึงพอใจ 80 นาย  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 
4.15 (เอกสารหมายเลข 4.2) 

- หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐาน ผู้รับการฝึก 199 นาย 
ได้รับแบบประเมินความพึงพอใจ 133 นาย  ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจ 4.21 (เอกสารหมายเลข 4.3) 

- หลักสูตร กดต.53 ปี  ผู้รับการฝึก 115 นาย ได้รับแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 89 นาย  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.76 
(เอกสารหมายเลข 4.4) 

- หลักสูตร นสต.  ผู้รับการฝึก 100 นาย ได้รับแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 89 นาย  ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.81 
(เอกสารหมายเลข 4.5) 

 ในแต่ละหลักสูตร ได้รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
หน่วยทราบเพ่ือน าไปสู่แนวทางในการปรับปรุงพัฒนา สรุป
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 3 หลักสูตร  ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ 4.04  

เอกสารหมายเลข 4.3 
น. กฝว. ลง 7 ก.ย.60 เรื่อง  ผล
การประเมินการบริการห้องสมุด 
แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษา
และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
หลักสูตร ตชด .ระดับ พ้ืนฐาน
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 4.4 
น. กฝว. ลง 15 ส.ค.60 เรื่อง  
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ริ ก า ร
ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี 
ประจ าปี 2560 

5 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ 
 จากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ตอบแบบ
ประเมินในทุกหลักสูตร ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ หน่วยได้น าข้อมูล
ดังกล่าว มาจัดท าแผนพัฒนาการให้บริการ ประจ าปี 2561 
เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการด้านกายภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ (เอกสารหมายเลข 5.1)  

เอกสารหมายเลข 5.1 
น. กฝว. เรื่อง เสนอแผนพัฒนา
การให้บริการ ห้องสมุดอุปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้   ประจ าปีงบประมาณ 
2561 

 
 

หลักสูตร 
จ านวน 

ผู้รับการฝึก 
จ านวนผู้ตอบ 
แบบประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 

ตชด.ประจ าปี 100 80 4.15 
ตชด.ระดับพ้ืนฐาน 199 133 4.21 
กดต.53 ปี 115 89 3.76 
นสต. 100 89 3.81 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.98 

 
 
 



๙๗ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย 
คะแนน

กระบวนการ 
คะแนน 
ค่าเฉลี่ย 

ผลการประเมิน
ตนเอง 

คะแนน 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

๕ คะแนน 5 3.98 4.49 4.49 บรรลุ 
 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 ฯ มีสถานที่ตั้งห้องสมุดของหน่วยที่เหมาะสม เป็นจุดศูนย์กลางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และของประชาชน เยาวชน ทั่วไป สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านการเรียนการสอน ห้องเรียนฝึกอบรม อากาศ
ถ่ายเทสะดวก  
 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและอุปสรรค  
ควรปรับปรุงติดตั้งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศทดแทนพัดลม 



๙๘ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี 
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ

ด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ   รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. สว.กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.(กฝว.)  
2. ร.ต.อ.หญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์  รองสว.กฝว.ฯ 
3. ด.ต.หญิงเรณู  เจตนานังค์  ผบ.หมู่ กก.ฯ  

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
  เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
เพ่ือเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่ มีคุณภาพ 
  นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพ  หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ ่งประดิษฐ์ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดียิ่งขึ้น เมื่อน า
นวัตกรรมมาใช้ช่วยให้การท างานด้านการประกันคุณภาพการศึกษานั ้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมท้ังยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑. มีการด าเนินการ 
  ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)  
  ๑.๒  มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน(๐.๕ 
คะแนน) 
 ๒. มีการด าเนินการ 
  ๒.๑  ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก
(๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๒  มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
  ๒.๓ มีการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(๐.๓๔ คะแนน) 
 ๓. มีการด าเนินการ 
  ๓.๑  จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
  ๓.๒  มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก(๐.๕ คะแนน) 
 ๔. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  ๔.๑ การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน) 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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  ๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด  (๑๕ 
ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน) 
  ๔.๓ การน าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๒๕ 
คะแนน) 
  ๔.๔ มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 
 ๕. มีการด าเนินการ 
  ๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ 
คะแนน) 
  ๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้(๐.๕ คะแนน) 
 
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งช้ี 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่าจะด าเนินการอย่างไร ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม 
 ๒. มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่ก าหนดในข้อ ๑ 
 ๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพ่ือก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ๔. มีเอกสารหลักฐานในการก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน 
ระบบกลไก และการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม 
 ๕. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
 ๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการด าเนินงานและประเมินคุณภาพ 
 ๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
ก าหนด 
 ๙. มีเอกสารหลักฐานในการน าผลการประเมินคุณภาพไปจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรม 
 ๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อ
ที ่

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ มีการด าเนินการ 
 ๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม 
(๐.๕ คะแนน)  
 หน่ วยมี ระบบประกันคุณภาพที่ เป็นส่ วนหนึ่ งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ด าเนินการเป็นประจ า ตามคู่มือ 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
60 ของ  ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๑) 
 ๑.๒ มีการด าเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการ
ด าเนินการประกันคุณภาพภายใน(๐.๕ คะแนน) 

 หน่วยได้ด าเนินการจัดท าแผนการปฏิบัติระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ.๒๕60 โดยผู้บริหารหน่วยเห็นชอบ
และสั่งการให้ด าเนินการตามแผน เมื่อ 12 เม.ย.60 ในคราว
เดียวกับการขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560 (เอกสารหมายเลข ๑.๒)  

 ส าหรับการด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ ได้
รายงานไว้ใน น. กฝว. ลง 9 ต.ค.60 เรื่อง รายงานความส าเร็จ
ตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
4.16)  

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 
คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕60 ของ ตร. 
เอกสารหมายเลข ๑.๒ 
น. กฝว. ลง  11 เม.ย.60 
เรื่อง น าเรียนแผนพัฒนา
คุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
2560 (หน้าที่ 7 แผนการ
ปฏิบัติระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ.๒๕60) 

๒ มีการด าเนินการ 
 ๒.๑ ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ 
ประเมินคุณภาพภายใน(๐.๓๓ คะแนน) 

 หน่วย ให้ความส าคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
ก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  
(เอกสารหมายเลข ๒.1)  
 ๒.๒ มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (๐.๓๓ คะแนน) 
 หน่วยได้มีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  โดยผู้บริหารหน่วยเป็นผู้ก าหนดนโยบาย เมื่อ 
12 เม.ย.60 ในคราวเดียวกับการขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560 (หน้าที่ 2 

เอกสารหมายเลข 2.1 
ค. กก.8 ฯ ที่ 37/2560  ลง  
13 มี.ค. 60  เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 2.2 
น. กฝว. ลง  11 เม.ย.60 
เรื่อง น าเรียนแผนพัฒนา
คุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี 
2560 (หน้าที่ 2 นโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 2560  ของ กก.8 
บก.กฝ.ฯ  
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นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560) 
(เอกสารหมายเลข ๒.2) 
 ๒.๓ มีการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน(๐.๓๔ คะแนน) 

 ส าหรับการด าเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน   ได้รายงานไว้ใน น. กฝว. ลง 9 ต.ค.60 เรื่อง 
รายงานความส าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย (อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 4.7)  

๓ มีการด าเนินการ 
 ๓.๑ จัดให้ มีผู้ รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และต ิดตามกา ร
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน) 
 กก.8 บก.กฝ.ฯ ได้ก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนและ
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ โดย รอง ผกก.ฯ ท าหน้าที่ ก ากับดูแลทุกตัว
บ่งชี้  สารวัตร/ผบ.ร้อย ท าหน้าที่ก ากับดูแลรายตัวบ่งชี้ตามความ
รับผิดชอบลักษณะงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้นั้นๆ น ามาออกค าสั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามค าสั่ง กก.ฯ ที่ 37/60 ลง 13 มี.ค.60 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปี 2560 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1) 
  ๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก(๐.๕ 
คะแนน) 

  หน่วยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพ่ือ
เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในหลักสูตร นสต.ประจ าปี 2560 และหลักสูตร กดต.(ปป.)
53 ปี ประจ าปี 2560 จ านวน 5 ครั้ง  ดังนี้  

 1. เมื่อ 2 ธ.ค.59 ได้เชิญวิทยากรจาก มทร.ศรีวิชัย มา
ให้ความรู้เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอบรม ให้กับผู้รับ
การฝึก หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 3.1)  

 2. เมื่อ 2 ธ.ค.59 ได้เชิญวิทยากรและขอใช้สถานที่ใน
การน าผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี พัฒนา
คุณภาพผู้รับการฝึก ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการทดสอบ
สมรรถภาพกางกาย ณ รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช  (เอกสาร
หมายเลข 3.2)  

 3. เมื่อ 8 ก.พ.60 ได้เชิญวิทยากร มทร.ศรีวิชัย มาให้
ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้รับการฝึก หลักสูตร นสต.ประจ าปี 

เอกสารหมายเลข 3.1 
น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 
ตช 0030.682/1417  ลง  
2  ธ.ค.59  เรื่อง  เชิญเป็น
วิทยากร 
เอกสารหมายเลข 3.2 
น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 
ตช 0030.682/1415  ลง  
2  ธ.ค.59  เรื่อง  เชิญเป็น
วิทยากรและขอใช้สถานที่ใน
การฝึกอบรม 
เอกสารหมายเลข 3.3 
น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 
ตช 0030.682/163  ลง  8  
ก.พ.60  เรื่อง  เชิญเป็น
วิทยากร 
เอกสารหมายเลข 3.4 
น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 
ตช 0030.682/366  ลง  9  
มิ.ย.60  เรื่อง  ขอความ
อนุเคราะห์น าผู้เข้ารับการฝึก
หลักสูตร นสต.ศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาพ้ืนที่
ลุ่มน้ าปากพนัง 
เอกสารหมายเลข 3.5 
น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 
ตช 0030.682/564   ลง  
21 ก.ค.60  เรื่อง  เชิญเป็น
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2560 ในวิชา ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต ารวจ 1 ภาคเรียนที่ 1  
(เอกสารหมายเลข 3.3) 

 4. เมื่อ 9 มิ.ย.60 ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังศูนย์การ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่ มน้ าปากพนัง เ พ่ือพัฒนาคุณภาพผู้รับการฝึก 
หลักสูตร นสต. ประจ าปี 2560 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์
การพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้ าปากพนัง จว.นครศรีธรรมราช (เอกสาร
หมายเลข 3.4) 

 5. เมื่อ 21 ก.ค.60 ได้เชิญวิทยากร มทร.ศรีวิชัย มาให้
ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้รับการฝึก หลักสูตร นสต.ประจ าปี 
2560 ในวิชา ภาษาอังกฤษในหน้าที่ต ารวจ 2 ภาคเรียนที่ 2  
(เอกสารหมายเลข 3.5) 

 

วิทยากร 

๔ มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย 
 ๔.๑ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  (๐.๒๕ 
คะแนน) 
 หน่วยบังคับบัญชา ได้ให้ความส าคัญกับการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ได้มี ว.สั่งการให้ทุกหน่วย กก.1-9 บก.กฝ.ฯ 
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยและก าหนดให้มี
การรายงานผลการปฏิบัติทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 4.1)  
 หน่วยได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยบรรจุไว้ในวาระที่ 5 ฝ่าย
อ านวยการชี้แจงข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ  กฝว.ติดตามและ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2560 ในการประชุมประจ าเดือนของทุกเดือน จ านวน 7 ครั้ง 
 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดอืน มี.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.2)  
 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือน เม.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.3)  
 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือน พ.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.4)  
 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือน มิ.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.5)  
 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือน ก.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.6) 

เอกสารหมายเลข 4.1 
ว. บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 
0030.602/318 ลง 14 
มิ.ย.60 เรื่อง ให้ ผกก.ฯ ทุก
หน่วย ให้ความส าคัญกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา  
เอกสารหมายเลข 4.2 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน มี.ค.60  
เอกสารหมายเลข 4.3 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน เม.ย.60  
เอกสารหมายเลข 4.4 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน พ.ค.60   
เอกสารหมายเลข 4.5 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน มิ.ย.60  
เอกสารหมายเลข 4.6 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
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 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดือน ส.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.7) 
 - ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ประจ าเดอืน ก.ย.-ต.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.8) 
 ๔.๒ การจัดท ารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด (๑๕ ม.ค.)และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ (๐.๒๕ คะแนน) 
  หน่วยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
2560 ตาม ค. ที่  135/2560 ลง 25 ต.ค.60 (เอกสาร
หมายเลข 4.9)  
  โดยก าหนดให้ผู้รับผิดชอบแฟ้มตัวบ่งชี้น าแฟ้มมา
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ  ใน 19  ธ.ค.60 เวลา 09.30 น. ณ 
ห้องประชุม กก.8 บก.กฝ.ฯ (เอกสารหมายเลข 4.10)  
  และได้สรุปผลการตรวจสอบแฟ้มตั วบ่ งชี้  ของ
คณะกรรมการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2560  
ตาม น. คณะกรรมการฯ  โดยมีภาพถ่ายการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้ 
(เอกสารหมายเลข 4.11)  
  ได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่ง
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ ผู้บริหารหน่วย และน าส่ง บช.
ศ., บก.กฝ.ฯ  ภายในก าหนดก่อน 15 ม.ค.2561   ตาม  น. กก.
8 บก.กฝ.ฯ (เอกสารหมายเลข 4.12) 
  หน่วย ได ้น ารายงานการประเมินตนเอง ของหน่วย 
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยศึกษาอบรม (เอกสาร
หมายเลข 4.13) 
 ๔.๓ การน าผลการประเมินคุณภาพภายในไปท า
แผนการด าเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๒๕ คะแนน) 
  หน่วยได้น าผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2559  มา
ทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 2559  โดยจัด
ประชุมในคราวเดียวกับการให้ความรู้ระบบประกันคุณภาพการ
การศึกษาประจ าปี 2560 เมื่อ 27 มี.ค.60 เวลา 09.00 – 
17.00 น. ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 4  (เอกสารหมายเลข 4.14) 
  หน่วยได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2559 มาจัดท า แผนพัฒนา
คุณภาพการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 

พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน ก.ค.60  
เอกสารหมายเลข 4.7 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน ส.ค.60  
เอกสารหมายเลข 4.8 
ติดตาม ตรวจสอบ และการ
พัฒ น าคุ ณ ภ า พกา ร ศึ ก ษ า 
ประจ าเดือน ก.ย.-ต.ค.60 
เอกสารหมายเลข 4.9 
ค. ที่ 135/2560 ลง 25 
ต.ค.60 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า รายงาน
การประเมินตนเอง 
(SAR)ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 4.10 
น. กฝว./391 ลง 14 ธ.ค.60  
กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส าเนา
สรุปผลการประชุมประกัน
คุณภาพการศึกษา  
เอกสารหมายเลข 4.11 
น. กฝว. ลง 20 ธ.ค.60 เรื่อง 
รายงานการตรวจสอบแฟ้มตัว
บ่งชี้ ของคณะกรรมการจัดท า 
SAR  
เอกสารหมายเลข 4.12 
น. กก.8 ฯ  เรื่อง  ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของ 
กก.8 ฯ ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 4.13 
หน้าเว็บไซต์เผยแพร่ รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) 
เอกสารหมายเลข 4.14 
น. กก.8 ฯ ลง 28 มี.ค.60 



๑๐๔ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อ
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

โดย บันทึกน าเรียนขอความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วย ตาม น. 
กฝว. ลง 11  เม.ย.2560 (เอกสารหมายเลข 4.15) 
  หน่วยได้จัดท า รายงานการประเมินตนเอง SAR ส่วนที่ 
2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ได้จัดท าจุดแข็ง/แนวทางการ
เสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ไปด าเนินการจัดท า 
ส่วนที่ 3  สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา  แผนพัฒนา
ปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป  (อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 4.12) 
 ๔.๔ มีการด าเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน) 
  หน่วยได้จัดท ารายงานความส าเร็จตามแผนพัฒนา
คุณภาพของหน่วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2560 เมื่อ 9 ต.ค.2560  ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข 
4.16) 

 - ความส าเร็จตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจ าปี 2560 จ านวน 8 นโยบาย สามารถด าเนินการได้ 
8 นโยบาย คิดเป็นร้อยละ 100 

 - ความส าเร็จตามแผนพัฒนาคุณภาพการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี 2560 จ านวน 10 กิจกรรม 
สามารถด าเนินการได้ 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90 

 - ความส าเร็จตามแผนการปฏิบัติ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 จ านวน 11 ขั้นตอน สามารถ
ด าเนินการได้ 11 ขั้นตอน  คิดเป็นร้อยละ100 

เรื่อง รายงานการถ่ายทอด
ความรู้และทบทวนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 2559 
เอกสารหมายเลข 4.15 
น. กฝว. ลง 11 เม.ย.60 เรื่อง 
น าเรียนแผนพัฒนาคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 4.16 
น. กฝว. ลง 9 ต.ค.60 เรื่อง 
รายงานความส าเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย 
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจ าปี 2560 

๕ มีการด าเนินการ 
 ๕.๑  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน) 
 หน่วยได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 
2560 ของหน่วย ซึ่งอธิบายแนวทางการจัดเก็บเอกสารอย่างชัดเจน 
มีรายละเอียดการปฏิบัติ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติ รวมถึงหน่วย
ปฏิบัติ เข้าใจง่ายต่อผู้ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 5.1) 
 และได้ด าเนินการเผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาประจ าปี 2560 ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วย  
(เอกสารหมายเลข 5.2) 
 ๕.๒  มีการด าเนินงานโดยน าระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน(๐.๕ คะแนน) 

 หน่วยได้จัดกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง ส าหรับใน

เอกสารหมายเลข ๕.๑ 
คู่มือ แนวทางการจัดเก็บเอก
การประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ า 2560 ของ กก.8 ฯ  
เอกสารหมายเลข ๕.๒  
ภาพหน้าเว็บไซต์ เผยแพร่คู่มือ
แนวทางการจัดเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษา 
ประจ าปี 60 
เอกสารหมายเลข 5.3  
โ ค ร ง ก า ร  กิ จ ก ร รม  5  ส . 
ประกวดบ้านพักข้าราชการ
ต ารวจดีเด่น 
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ข้อ
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ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ปี 2560 มุ่ง เน้น ไปที่  5  ส .ส านักงานและบ้านพัก   โดย
จัดท าโครงการ กิจกรรม 5 ส. (เอกสารหมายเลข 5.3)  

 ม ีก า ร ข ับ เ ค ลื ่อ น โ ด ย แ ต ่ง ตั ้ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบประเมินผล (เอกสารหมายเลข 5.4)  

 และมีการรายงานผลการตรวจสอบให้กับผู้บริหาร
หน่วยได้รับทราบและด าเนินการต่อไป(เอกสารหมายเลข 
5.5) 

 จ า ก ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ต ร ว จ ส อ บ  โ ค ร ง ก า ร 
กิจกรรม 5 ส. ผกก.ฯ ได้สั่งการให้มีการมอบรางวัลให้กับ
ข้าราชการต ารวจที่ด า เนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.6) 

เอกสารหมายเลข 5.4 
ค .  กก .8  ฯ  เ รื่ อ ง  แต่ ง ตั้ ง
คณะกร รมกา รต ร ว จสอบ
ประเมินผลโครงการ 
เอกสารหมายเลข 5.5 
น. น าเรียน ผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น 
เอกสารหมายเลข 5.6 
ภาพถ่ายการมอบรางวัล ต่อ
หน้าข้าราชการต ารวจเพ่ือเป็น
แบบอย่างที่ดี 
 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

5 ข้อ จ านวน 5 ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 -  ผกก.8 ฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกเดือน ในการประชุมประจ าเดือน 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับฟังการติดตามในแต่ละเดือน ควรก าชับให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับฟังด้วยตนเอง ในวาระติดตามงานประกัน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี ๑3 ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม  ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. สว.กก.8 บก.กฝ.กฝว.ฯ  
2. ร.ต.อ.หญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์  รองสว.กฝว.ฯ 
3. ด.ต.หญิงเรณู  เจตนานังค์  ผบ.หมู่ กก.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 
 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ :  
 เพ่ือน าไปสู่การก าหนดเป้าหมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ 
 อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
และวัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด 
 การยกย่อง  หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชม จากผลของอัต
ลักษณ์ 

 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน) 
  1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน) 
  1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน) 
 ๒ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และ
หรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
 4 ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ  
 5 ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ 
 หมายเหตุ  การยกย่อง ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด 
 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการก าหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษา
อบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม 

๒. แผนกลยุทธ์ แผนการปฏิบัติงานประจ าปี และแผนพัฒนาคุณภาพที่ได้รับความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม 

๓. รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงผลการด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่สอดคล้องกับปรัชญา พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่ก าหนด หรือผลการ
ด าเนินงานและผลส าเร็จของการด าเนินงานที่เกิดขึ้น จนถือเป็นเอกลักษณ์จุดเน้นหรือ จุดเด่นของ
หน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ 

๔. เอกสารหลักฐานการได้รับการยอมรับ การได้ร ับรางวัล หรือการได้ร ับการยกย่องว่าเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่อนอัตลักษณ์ เช่น โล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร 
หนังสือเชิดชูเกียรต ิเป็นต้น 
 

ผลการด าเนนิงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  ก ก . 8  บ ก . ก ฝ . ฯ    ไ ด้ ด า เ นิ น ก า ร จั ด ท า
แผนพัฒนาอัตลักษณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ประจ าปี 2560 โดยก าหนดเป้าหมายครูฝึก
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ านวยการ รวม 30 นาย ระหว่าง 15 -
19 พ.ค.60 ระยะเวลา 5 วันท าการ (เอกสารหมายเลข 
1.1) 
 1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน) 
  มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาอัตลักษณ์ที่ก าหนด 
โดยเปิดการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกของหน่วยตาม
ความช านาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เมื่อ 
15-19  พ.ค.60 จ านวน  30 นาย ระยะเวลา 5 วันท าการ 
(เอกสารหมายเลข 1.2) 
 1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 
คะแนน) 
  หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม หัวหน้าชุดครูฝึก ได้
สรุปผลการฝึกอบรม โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกตาม
ความช านาญเฉพาะด้าน น าเรียนผู้บังคับบัญชาลงนามเพ่ือ
ทราบ (เอกสารหมายเลข 1.3)  
 

เอกสารหมายเลข 1.1 
น. กฝว. ลง 1 พ.ค.60 เรื่อง ขอ
ความเห็นชอบแผนพัฒนาอัต
ลักษณ์ ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 1.2 
ค. กก.8 ฯ ที่ 70/60 ลง 5 พ.ค.
60 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย) 
เอกสารหมายเลข 1.3 
ส าเนา น. ร้อย 5 ที่  ร้อย 5/89  
ลง 25 พ.ค.60  เรื่อง สรุปผล
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน(การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย) 
เอกสารหมายเลข 1.4 
แ ผ น ก า ร ฝึ ก อบ ร ม ป ร ะ จ า ปี 
2 5 6 1  โ ค ร ง ก า ร เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
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 1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) 
(0.25 คะแนน) 
   ได้สรุปความส าเร็จตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ครู ฝึ กตามความช านาญเฉพาะด้ าน (การช่ วย เหลื อ
ผู้ประสบภัย)โดยก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพครูฝึก ด้าน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทุกปีงบประมาณ ( อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 2.1)  
  โดยได้ก าหนดไว้ในแผนการฝึกอบรมประจ าปี 
2561 ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.4) 

ช านาญเฉพาะด้าน  
 

2 การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ 
 กก.8 ฯ มีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 โดยบันทึกรายงานผู้บริหารหน่วยทราบ 
ผลส าเร็จตามแผน ดังนี้  

- - ครูฝึกและฝ่ายอ านวยการได้รับการอบรมความรู้  
จ านวน 30 นาย คิดเป็นร้อยละ 100 ส าเร็จตามแผนที่
ก าหนดไว้ 

- - ผลคะแนนการฝึกปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จากครูฝึกผู้สอน ค่าเฉลี่ย 93.83 ส าเร็จตามแผนที่ก าหนด
ไว้ เกินกว่าร้อยละ 80 

-  (เอกสารหมายเลข  2.1) 

เอกสารหมายเลข 2.1 
น. กก.8 ฯ ลง 27 ต.ค.60 เรื่อง  
รายงานสรุปความส า เร็จตาม
แผนพัฒนาอัตลักษณ์ ประจ าปี 
2560  
 

3 มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเน้น
และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม 
 การพัฒนาหลักสูตร ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแล
ของหน่วยบังคับบัญชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในภาพรวม 
พัฒนาหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 เพ่ือใช้เป็นหลักสูตร
ของ บช.ตชด. โดยออก  ค. บก.กฝ.ฯ ที่ 156/2559  ลง  
30 ก.ย. 59 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงหลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี 2560  (เอกสารหมายเลข 3.1) 
 ก่อนการประชุมระดับ บก.กฝ.ฯ หน่วยได้แต่งตั้ ง
คณะท างานของ กก.8 ฯ เพ่ือด าเนินการพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 เพ่ือน าข้อมูลเสนอในที่
ประชุมระดับ บก.กฝ. ตาม ค. กก.8 ฯ ที่ 102/2559 ลง 
6 ต.ค.59 โดยก าหนดให้มีการประชุม ใน 7 ต.ค.59 
 หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้รายงานผลการประชุม
ปรับปรุงหลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 ให้ผู้บริหารหน่วย

เอกสารหมายเลข 3.1 
ว. บก.กฝ.ฯ ที่ 0030.602/ 
455  ลง  4  ต.ค. 59 เรื่อง 
เชิญคณะท างานประชุมและส่ง
ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 3.2 
ค .  ก ก . 8 บ ก . ก ฝ . ฯ  ที่ 
102/2559  ลง  6  ต.ค. 59 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุง
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560  
เอกสารหมายเลข 3.2 
น. กฝว. ลง 7 ต.ค.59 เรื่อง 
รายงานการประชุมปรับปรุ ง
หลักสูตร ตชด.ประจ าปี 2560 
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ทราบ เพ่ือบรรจุรายวิชา การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย บรรจุไว้ในแถลงหลักสูตร 
ตชด.ประจ าปี 2560  ซึ่ง ผกก.8 ฯ จะน าเข้าที่ประชุมของ 
บก.กฝ.ต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.2)  

4 ไ ด ้ร ับ ก า ร ย ก ย ่อ ง ร ะ ด ับ ก อ ง บ ัง ค ับ ก า ร  ห ร ือ
กองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ในการปฏิบัติภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ 
กก.ตชด.42 (ชุดปฏิบัติการซึ่ งเป็น ผู้ รับการฝึกอบรม
หลักสูตร ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุดช่าง เมื่อ 
8-22 มิ.ย.58) ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ กก.8 ฯ 
(เอกสารหมายเลข 4.1) 
 ภ.จว.นครศรีฯ ได้มีหนังสือ ภ.จว.นศ. ที่ 0023(นศ).
13/2090 ลง 4 เม.ย.60 เรื่อง ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 
(เอกสารหมายเลข 4.2) 
 

เอกสารหมายเลข 4.1 
เอกสารการฝึกอบรมหลักสูตร 
ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และชุดช่าง    
เอกสารหมายเลข 4.2 
หนังสือ ภ.จว.นศ. ที่ 0023(นศ).
13/2090 ลง 4  เม.ย.60 เรื่อง 
ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 

5 ได้ รับการยกย่องระดับภู มิภาคหรือระดับชาติหรื อ
นานาชาติ 
 กก.ตชด.42 ได้รายงานผลการปฏิบัติด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ซึ่ ง เป็นหน่วยก ากับดูแลของจังหวัดนครศรีธรรมราช  
สนง.ปภ.จว.นครศรีฯ  ได้ออกหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่
ของชุดปฏิบัติการดังกล่าว(เอกสารหมายเลข 5.1) 
  

เอกสารหมายเลข 5.1 
น. สนง.ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย จว.นครศรีฯ  ที่  นศ 
0021/1445 ลง 20 เม.ย.60 
เรื่อง ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่  

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

5 ข้อ จ านวน 5 ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มีศูนย์เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย แสดง
ถึงศักยภาพในการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเรียนรู้ได้ทุกหลักสูตร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
หน่วย  
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อท าการประสานเพ่ือขอข้อมูล
การช่วยเหลือประชาชน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑4 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสมผกก.8 บก.กฝ.ฯ 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์ สว.ผงป.กก.8ฯ 
2. ร.ต.อ.หญิงโสพิศ รักษาวงค์    รอง สว. ผงป.ฯ 
3. ด.ต.หญิงสุปราณี  จันทระ      ผบ.หมู่ ผงป.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th E-mail:W_sukanlya@hotmail.com 

 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความช านาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม
พันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม 
 

 เอกลักษณ์  หมายถึง ความส าเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม 
 
ประเด็นการพิจารณา 
 ๑ มีการด าเนินการ 
  1.1 มีการก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน) 
  1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม(0.33 คะแนน) 
  1.3 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน(0.34 คะแนน) 
 ๒ มีการด าเนินการ 
  2.1 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์(0.5 คะแนน) 
  2.2 มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม(0.5 คะแนน) 
 ๓ มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
 ๔ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์ 
 5 มีการด าเนินการ 
  5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน) 
  5.2 มีการน าผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (0.5 คะแนน) 
 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ๑.  เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการก าหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม นิยาม
ความหมาย และเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน 
 ๒.  เอกสารหลักฐานการก าหนดตัวบ่งชี้ และระดับความส าเร็จของเอกลักษณ์ท่ีเหมาะสม 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
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 ๓.  เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
 ๔.  เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์ 
 ๕.  เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผ ล และการน าผลไปใช้ใน
การปรับปรุงพัฒนา 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อ
ที ่

ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

1 มีการด าเนินการ 
 1.1 มีการก าหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน) 
 1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
(0.33 คะแนน) 
 1.3 มีเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษา
อบรมอย่างชัดเจน(0.34 คะแนน) 
 กก.8 บก.กฝ.ฯ ได้ด าเนินการทบทวนเอกลักษณ์ของหน่วย 
โดยแต่งตั้งคณะท างานทบทวนเอกลักษณ์ ของหน่วย ตาม ค าสั่ง 
กก.8 ฯ ที่ 72/2560  ลง 9 ม.ีค. 60  (เอกสารหมายเลข 1.1) 
 คณะท างานได้ร่วมกันประชุมทบทวนเอกลักษณ์ ของหน่วย 
เมื่อ 14 มี.ค.60 (เอกสารหมายเลข 1.2)  และได้สรุปผลการ
ประชุมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ/สั่งการ ตาม น. ผงป. ลง 6 
มิ.ย.60 เรื่อง สรุปผลการประชุมทบทวนเอกลักษณ์ โดยได้ให้
นิยามความหมายและเหตุผลในการก าหนดเอกลักษณ์ (เอกสาร
หมายเลข 1.3)  ดังนี้  
  - เอกลักษณ์ : ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  - นิยามความหมาย : ความช านาญในการเข้าท าการ
ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ทั้ง
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - เหตุผล : เนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของ กก.8 
บก.กฝ.ฯ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม หุบเขา มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
พัดผ่าน ท าให้เกิดภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัย และภัยแล้งสลับอย่าง
ต่อเนื่อง กอปรกับครูฝึก กก.8 ฯ มีความรู้ความสามารถ ฝึกฝน
ทบทวนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ที่จะสามารถเข้าท าการช่วยเหลือได้ทัน
ต่อเหตุการณ ์
 3. ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ ของหน่วย ให้กับข้าราชการ

เอกสารหมายเลข 1.1 
ค าสั่ง กก.8 ฯ ที่ 72/60  ลง 9
มี . ค . 6 0   เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท างานทบทวนเอกลักษณ์ 
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 1.2 
น. กก.8 ฯ ลง 10 มี .ค.60 
เ รื่ อ ง  เ ชิ ญป ระชุ มท บท ว น
เอกลักษณ์ กก.8 ฯ ประจ าปี 
2560 
เอกสารหมายเลข 1.3 
น. ผงป. ลง 6 มิ.ย.60 เรื่อง 
สรุปผลการประชุมทบทวน
เอกลักษณ์ 
เอกสารหมายเลข 1.4 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683 
/201 ลง  11 ก.พ. 59  
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ ของ
หน่วย ให้กับข้าราชการต ารวจ
ได้ทราบและร่วมกันขับเคลื่อน
เอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
เอกสารหมายเลข 1.5 
เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วย   
เอกสารหมายเลข 1.6 
ว.กก.8 ฯ ที่ 0030.683/726 
ลง 14 มิ.ย.60 เรื่อง แจ้ง
เอกลักษณ์ของหน่วย เพ่ือทราบ 
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ต ารวจได้ทราบและร่วมกันขับเคลื่อนเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม 
ตาม น. กก.8 ฯ ที่  0030.683/386 ลง  14 มิ.ย. 60 
(เอกสารหมายเลข 1.4) และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของหน่วย 
(เอกสารหมายเลข 1.5) และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพ่ือ
ทราบ ตาม ว.กก.8 ฯ ที่ 0030.683/726 ลง 14 มิ.ย.60 
(เอกสารหมายเลข 1.6) 
  

2 มีการด าเนินการ 
 2.1 มีการก าหนดตัวบ่งชี้ ในการวัดเอกลักษณ์(0.5 
คะแนน) 
 2.2 มีระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม
(0.5 คะแนน) 
 คณะท างานได้ร่วมกันก าหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ และ
ระดับความส าเร็จในการวัดเอกลักษณ์ เมื่อ 9 มิ.ย.60 โดยรายงาน
ผู้บริหารทราบ ตาม น. ผงป. ลง  14  มิ.ย.60  เรื่อง สรุปผลการประชุม
จัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 3.2)  

เอกสารหมายเลข 2.1 
น. ผงป. ลง  14  มิ.ย.60  เรื่อง 
ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจ าปี 
2560 

3 มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
และต่อเนื่อง 
 กก.8 บก.กฝ. มีกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์
เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้  
 1. แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย ตาม 
ค. กก.8 ฯ ที่  89/60  ลง  6  มิ.ย. 60 (เอกสารหมายเลข 3.1) 
 2. คณะท างานได้ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย 
เมื่อ 9 มิ.ย.60 น าเรียน ผู้บริหารหน่วยเพ่ืออนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกนัขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ตาม น. กก.8 ฯ ลง  14 มิ.ย. 60 เรื่อง  
สรุปผลการประชุมจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ประจ าปี 2560  
(เอกสารหมายเลข 3.2) 
 3. ได้แจกจ่ายแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย เพ่ือให้ข้าราชการ
ต ารวจได้ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ตาม น. กก.8 ฯ ที่ 
0030.683/386  ลง  14 มิ.ย. 60 (เอกสารหมายเลข 3.3) 

เอกสารหมายเลข 3.1 
ค. กก.8 ฯ ที่ 89/60  ลง  6  มิ.ย. 
60 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัดท า
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย  
เอกสารหมายเลข 3.2 
น. ผงป ฯ ลง  14 มิ.ย. 60 เรื่อง  
ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ประจ าปี 
2560  
เอกสารหมายเลข 3.3 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/386 
ลง  14 มิ.ย. 60  เรื่อง แจกจ่าย
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย  

4 เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม 
และบุคลากรในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่าง
สมบูรณ์ 
 กก.8 ฯ ได้ก าหนดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรมและ
บุคลากร ในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ ดังนี้  
 1. บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะท างานทบทวนเอกลักษณ์ ของ
หน่วย (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1) 
 2. บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะท างานจัดท าแผนพัฒนาเอกลักษณ์ 

เอกสารหมายเลข 4.1 
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/681 
ลง 15 ส.ค.60 เรื่อง แจ้งผลการ
ขั บ เ คลื่ อ นต ามแผน พั ฒนา
เอกลักษณ์ และกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร  
เอกสารหมายเลข 4.2 
สรุปผลการฝึกอบรม โครงการ เพ่ิม
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(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3.1) 
 3. และได้ก าหนดให้หน่วยเกี่ยวข้อง รายงานการขับเคลื่อน
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ ซึ่งบุคลากรมีส่วนร่วม ตาม น. กก.8 ฯ ที่ 
0030.683/681 ลง 15 ส.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.1) 
 ดังนี้  
  - การพัฒนาครูฝึก ตามโครงการ เพ่ิมประสิทธิครูฝึกตามความ
ช านาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) (เอกสารหมายเลข 4.2) 
  - การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เอกสาร
หมายเลข 4.3) 
  - การจัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการออกปฏิบัติภารกิจ 
(เอกสารหมายเลข 4.4) 
   
  

ประสิทธิครูฝึกตามความช านาญ
เฉพาะด้ าน  (การช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัย) 
เอกสารหมายเลข 4.3 
การจัดตั้ งศูนย์ การเรี ยนรู้ การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
เอกสารหมายเลข 4.4 
น. กฝว./279 ลง 16 ส.ค. 60 เรื่อง  
รายงานผลการปฏิบัติขับเคลื่อน
ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ และการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร ประจ าปี 
2560 

5 เ อ ก ส า ร ห ลัก ฐ า น ใ น ก า ร ป ร ะ เ ม ิน ผ ล  ร า ย ง า น ก า ร
ประเมินผล และการน าผลไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนา 
 กก.8 ฯ ได้ก าหนดให้มีการประเมินผลเอกลักษณ์ของหน่วย ดังนี้  
 1. ออกแบบประเมินความคิดเห็นข้าราชการต ารวจในหน่วย เพ่ือ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาเอกลักษณ์  (เอกสารหมายเลข 5.1)   
 2. จัดท าหนังสือขอความร่วมมือข้าราชการต ารวจตอบแบบส ารวจ
ความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต  (เอกสารหมายเลข 5.2)  
 3. บันทึกน าเรียน ผู้บริหารหน่วย สรุปค่าเฉลี่ยการประเมินความ
คิดเห็นข้าราชการต ารวจในหน่วย ค่าเฉลี่ย 4.24  (เอกสารหมายเลข 
5.3) 
 4.  หน่วยได้น าผลจากการประเมินมาจัดท าแผนพัฒนาปรับปรุง
เอกลักษณ์ ประจ าปี 2561  (เอกสารหมายเลข 5.4) 
 

เอกสารหมายเลข 5.1 
 น. ผงป.  ลง  8  ส.ค.60  เรื่อง ขอ
อนุมัติแบบประเมินความคิดเห็น
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ ของหน่วย  
ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข 5.2 
 น. กก.8 ที่ 0030.683/682  ลง  
15  ส.ค.60  เรื่อง ส ารวจความ
คิ ดเห็ นการด า เนิ นการด้ าน
เอกลักษณ์ของหน่วย  
เอกสารหมายเลข 5.3 
น. ผงป. ที่ ผงป./399  ลง 12 ธ.ค.
60 เรื่อง น าเรียนสรุปแบบประเมิน
ความคิดเห็นในการขับเคลื่ อน
เอกลักษณ์ ประจ าปี 2560  
เอกสารหมายเลข 5.4 
น. ผงป. ลง 12 ธ.ค.60 เรื่อง น า
เ รี ย น แผ น พั ฒน าป รั บ ป รุ ง
เอกลักษณ์ ประจ าปี 2561 
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รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

5 ข้อ จ านวน  5 ข้อ  ๕ คะแนน บรรลุ 

 
 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 บุคลากร กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ทุกระดับให้ความส าคัญและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์ของหน่วยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 การน าเอกลักษณ์ของหน่วย “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน  ไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างต่อเนื่องและตามความต้องการของบุคลากร สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดสถานการณ์ใน
พ้ืนที่เท่านั้น จึงต้องท างานในเชิงรุก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยส ารวจจากพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะไกลจาก
ที่ตั้งหน่วย  
 
  



๑๑๕ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ตัวบ่งชี้ท่ี  15  ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า  
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 

 
ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการด าเนินงาน 

1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสมผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ  
 

1. สว.กฝว.ฯ  
2. ร.ต.ท.สุเทพ  ล้วนมีแสง      รอง สว.กฝว.ฯ  
3. ร.ต.ท.เกษม   หมาดทิ้ง รอง สว.กฝว.ฯ 

โทรศัพท์  :  075-773301 โทรศัพท์ : 075-773297 

E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th E-mail : W_sukanlya@hotmail.com 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนการ 

วัตถุประสงค์ : 
 เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะน า ป้องกันหรือการแก้ปัญหาสังคม
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ สิ ่งเสพติด อุบัติภัย หรือจิตสาธารณะ โดยค านึงถึงผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้ 
 การชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบัติการหรือมาตรการด้านการชี้น า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหาสังคม เพ่ือให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพ่ึงพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
 การยกย่อง  หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากการ
ด าเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชี้น า ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม 
 หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป 
 หน่วยงานหรือองค์กร ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน 
 หมายเหตุ   หน่วยงานยกย่อง ระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด และต้องเป็นกอง
บังคับการที่ได้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง 
  
ประเด็นการพิจารณา   
 ๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
  1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
  1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน) 
  1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน) 
  1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน) 
 ๒ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
 ๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 ๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติหรือนานาชาติ 
 

mailto:bpp_tr8@bpp.go.th
mailto:W_sukanlya@hotmail.com


๑๑๖ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

๑. โครงการ/กิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้ด าเนินงาน โดยมีบทบาทในการชี้น า  ป้องกันหรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความส าเร็จของโครงการ 

๒. หลักฐานที่แสดงการเห็นชอบโครงการ/กิจกรรมจากหน่วยศึกษาอบรมที่ได้ด าเนินงาน โดย มี
บทบาทในการชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ  

๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการน าความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน 

๔. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการเกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อ
สังคมจากการด าเนินงานของโครงการ 

๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

๑ มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 
 1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน) 
   กก.๘ ฯ ได้ริเริ่มที่จะจัดกิจกรรมแก้ปัญหาให้กับ
สังคมอย่างต่อเนื่องมาหลายปี ส าหรับในปี  ๒๕60 ก็
ด าเนินการเช่นเดียวกัน โดยจัดท าโครงการ จิตอาสา
แก้ปัญหาอุทกภัย ประจ าปี ๒๕60  (เอกสารหมายเลข ๑.๑)   
 1.2 มีการด าเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน) 
  ขับเคลื่อนโครงการโดยมอบหมายให้ชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามค าสั่งที่มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ
หน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ประจ าปี ๒๕60 
จ านวน  21  ครั้ง  (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ตามตารางการ
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.3) 
 1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check)  (0.25 
คะแนน) 
  - ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งของหน่วยได้
รายงานให้หน่วยเหนือและหน่วยเกี่ยวข้อง ผบช.ตชด./
ผบก.กฝ.บช.ตชด./ศปก.ตชด.ภาค 4/ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ 
ทราบ  จ านวน 10 ครั้ง  ผลการปฏิบัติช่วยเหลือก่อนน้ าลด 
5 ครั้ง ติดตามประเมินผลทราบถึงความเดือดร้อนเข้าท าการ

เอกสารหมายเลข ๑.๑ 
น. กฝว. ลง 1 พ.ย.59 เรื่อง ขอ
อนุมัตโิครงการ จิตอาสาแก้ปัญหา
อุทกภัย ประจ าปี ๒๕60 
เอกสารหมายเลข ๑.๒ 
ค. กก.๘ ฯ ที่ 103/๒๕๕9  ลง  
13 ต.ค. ๕9  เรื่อง  ปฏิบัติหน้าที่
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ประจ าปี ๒๕60 
เอกสารหมายเลข ๑.๓ 
ต า ร า ง ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ฏิ บั ติ 
โ ค ร งก า ร จิ ต อ าส าแก้ ปั ญห า
อุทกภัย ประจ าปี 2560 
เอกสารหมายเลข ๑.4 
ว .  กก .8ฯ  ที่  0030 .682/ 
1092 ลง 13 ธ.ค.59  เรื่อง 
สรุปผลการปฏิบัติ แต่ 3-6 ธ.ค.
59 
เอกสารหมายเลข ๑.5 



๑๑๗ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ช่วยเหลือหลังน้ าลด 16 ครั้ง   รวม 21 ครั้ง (เอกสาร
หมายเลข 1.4 – 1.14) 
 หลังจากเสร็จสิ้นได้สรุปผลโครงการ จิตอาสาแก้ปัญหา
อุทกภัย ประจ าปี 2560 เพ่ือให้ทราบถึงความส าเร็จ 
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ปัญหา 
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1.15) 
 1.4 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 
คะแนน) 
  จากการสรุปผลโครงการ ปัญหาข้อขัดข้องที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไข คือ เมื่อเข้าท าการช่วยเหลือในขณะฝนตก 
เรือท้องแบนไม่มีหลังคาเรือ ท าให้สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวกล่อง 
เสียหา รวมถึงเมื่อมีการขนย้ายประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่มี
ความสะอาดเท่าที่ควร การใช้ร่มในขณะขับเรือเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก จึงแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดท า
โครงการ จัดท าหลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บส าหรับการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว  (เอกสารหมายเลข ๑.16) 

ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/ 11 
ลง 6 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผลการ
ปฏิบัติ แต่ 4-5 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.6 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/17 
ลง 6 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผลการ
ปฏิบัติ 6 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.7 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/19 
ลง 8 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผลการ
ปฏิบัติ 7 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.8 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/26 
ลง 10 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผล
การปฏิบัติ 9 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.9 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/34 
ลง 11 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผล
การปฏิบัติ แต่  10  ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.10 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/ 44 
ลง 13 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผล
การปฏิบัติ แต่ 11 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.11 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/50 
ลง 14 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผล
การปฏิบัติ แต่ 12 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.12 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/53 
ลง 14 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผล
การปฏิบัติ แต่ 13 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.13 
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/62 
ลง 17 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผล
การปฏิบัติ แต่ 14,15 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.14 



๑๑๘ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/ 11 
ลง 6 ม.ค.60  เรื่อง สรุปผลการ
ปฏิบัติ แต่ 4-5 ม.ค.60 
เอกสารหมายเลข ๑.15 
น. กฝว. ลง 2 ก.พ.60 เรื่อง ราย
รายงานสรุปโครงการ จิตอาสา
แก้ ปั ญห า อุ ทก ภั ย  ป ร ะ จ า ปี 
2560 
เอกสารหมายเลข ๑.16 
น กฝว. ลง 11 เม.ย.60 เรื่อง  
ขออนุมัติโครงการ จัดท าหลังคา
เรือท้องแบนชนิดพับเก็บ   
 

๒ การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
๘๐ 
 กก.๘ฯ ได้รายงานสรุปโครงการ จิตอาสาแก้ปัญหาภัย
แล้ง ประจ าปี ๒๕๕9 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.15)ตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้  ๒ กรณี คือ 
 ๑. เป้าหมายจ านวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือคิด
เป็นร้อยละ 100 
 ๒. เป้าหมายผลความประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 91.35 

  
 

3 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 จากการการด าเนินการโครงการจิตอาสาแก้ปัญหาภัย
แล้ง ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม คือ  
 1. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 2. มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างข้าราชการต ารวจ
และประชาชน  
 3. ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจ และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ตชด. 
 4. ประชาชนได้รับสิ่งของอุปโภค บริโภค น้ าดื่ม ยา
รักษาโรค ที่เพียงพอต่อความต้องการ  (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 1.15) 

 

๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ เอกสารหมายเลข 4.๑ 



๑๑๙ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

ข้อที่ ผลการด าเนินงาน รายการเอกสารหลักฐาน 

หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
 ตามแผนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย วาตภัยและดิน
โคลนถล่ม ภ.จว.นครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ.2559 
“นคร 4/2559” ซึ่ง กก.8 ฯ เป็นหน่วยปฏิบัติ  ภูธรจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (เอกสารหมายเลข 4.1) 
 กก.๘ฯ จึงได้น าเรียนรายงานผลการด าเนินการในแต่ละ
ครั้งไปยัง ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 
1.4-1.14)  
 เมื่อ 4 เม.ย. 60 ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ ได้มีหนังสือ
ชมเชยการปฏิบัติหน้าที่การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย มายัง 
ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย กก.8 บก.กฝ.ฯ (เอกสารหมายเลข 
๔.๒) 
 

น. ภ.จว.นศ. ด่วนที่สุด ที่ ๐๐23(
นศ).13/665  ลง  4 เม.ย. 60  
เรื่อง  ส่งแผนผู้ประสบอุทกภัย 
วาตภัยและดินโคลนถล่ม ภ.จว.
นครศรีธรรมราช ประจ าปี พ.ศ.
2559   
เอกสารหมายเลข ๔.๒ 
น. ภ.จว.นครศรีฯ ที่ ๐๐๒๓(นศ).
13/2089  ลง  4 เม.ย. 60  
เรื่อง  ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ 

๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติหรือนานาชาติ 
 กก.๘ ฯ ได้รายงานผลการปฏิบัติตามโครงการจิตอาสา
แก้ปัญหาอุทกภัย  ไปยัง หัวหน้า สนง.ป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช   (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 1.4-1.14)   
 สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด
นครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือมายังหน่วย ชื่นชมและชมเชย 
การปฏิบัติหน้าที่ของชุดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยไว้เพ่ือ
เป็นเกียรติและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
(เอกสารหมายเลข ๕.1) 

เอกสารหมายเลข ๕.1 
น.จว.นครศรีธรรมราช ที่  นศ 
๐๐๒๑/1442  ลง 20 เม.ย.60  
เรื่อง  ชื่นชมและชมเชย การ
ปฏิบัติหน้าที่ 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการประเมินตนเอง คะแนน การบรรจุเป้าหมาย 

๕ ข้อ จ านวน ๕ ข้อ ๕ คะแนน บรรลุ 

 
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง 
 กก.8 บก.กฝ.ฯ ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยการจัดท าโครงการอย่างต่อเนื่อง  
และเข้าท าการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 
 
 



๑๒๐ 

 

รายงานการประเมนิตนเอง กองก ากับการ 8 กองบังคบัการฝกึพิเศษกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี  ๒๕60 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ 
 เมื่อเข้าท าการช่วยเหลือในขณะฝนตก เรือท้องแบนไม่มีหลังคาเรือ ท าให้สิ่งของเครื่องใช้ ข้าว
กล่อง เสียหา รวมถึงเมื่อมีการขนย้ายประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่มีความสะอาดเท่าที่ควร การใช้ร่มในขณะขับ
เรือเป็นไปด้วยความยากล าบาก จึงควรแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดท าโครงการ จัดท าหลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๑  
 

ส่วนที่  ๓ 
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของ  กก.๘  บก.กฝ.บช.ตชด.  ทั้ง   15   ตัวบ่งชี้  
มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ช่วงคะแนน  0.๐๐ – ๑.๕๐ ผลการประเมิน  ต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
  ช่วงคะแนน      ๑.๕๑ – ๒.๕๐   ผลการประเมิน   ต้องปรับปรุง  
  ช่วงคะแนน       ๒.๕๑ – ๓.๕๐ ผลการประเมิน   พอใช้  
  ช่วงคะแนน        ๓.๕๑ – ๔.๕๐ ผลการประเมิน   ดี  
  ช่วงคะแนน        ๔.๕๑ – ๕.๐๐ ผลการประเมินดีมาก  
 
   ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 

กลุ่มตัวบ่งชี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน 

 

คุณภาพ 
ผู้ศึกษาอบรม 

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 5 

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

4.54 

๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นส าคัญ 

5 

งานวิจัยและ
นวัตกรรม 

๔. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 

5 

๕. จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่น าไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ 

5 

การบริการ
วิชาการแก่
สังคม 

๖. ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ 

5 

การท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

7. การส่งเสริมและสนับสนุน 
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

5 

การบริหารและ
การพัฒนาหน่วย
ศึกษาอบรม 

 

 

 

8. ผลการพัฒนาครู/อาจารย์และครูฝึก 5 

9. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม 4.82 
10. การบริหารความเสี่ยง 5 
11. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 

4.49 

การพัฒนาและ
ประกันคุณภาพ
ภายใน 

12. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

5 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๒  

กลุ่มตัวบ่งชี้ ด้าน ตัวบ่งชี้ คะแนนที่ได้ 
กลุ่มตัวบ่งชี้ 
อัตลักษณ/์
เอกลักษณ์ 

อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์ 

๑3. ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
ตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมก าหนด 

5 

14. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม 5 
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม 

มาตรการ
ส่งเสริม 

15. ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วย
ศึกษาอบรมชี้น า ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม 

5 

ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.92 

 
 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๓  

  จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น  กก.8  บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ผลคะแนนเฉลี่ย
4.92 อยู่ในระดับดีมาก จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น  จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  มีรายละเอียด  ดังนี้  
 
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม 
 จุดเด่น 

1. กก.8 ฯ มีแถลงหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน ก าหนดไว้ในแถลง
หลักสูตร 

2. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
3. กก.8 ฯ ให้ความส าคัญกับการจัดการศึกษาอบรมแบบเน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  เกณฑ์การให้คะแนนที่ก าหนดไว้ในคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษาก าหนดร้อยละ 100 

เท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงบนพื้นฐานความสามารถของมนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม
กัน  ควรเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคู่มือของ บช.ศ.ในปีต่อไป 

2. การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านค าถามทุกข้อที่ถาม    
ค่าคะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถม่ันใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง 

3. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประชุมบูรณาการความรู้ในบางประเด็นสามารถแก้ปัญหาเองได้ใน
ระดับหน่วย แต่ในบางเรื่องเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชา 

ข้อเสนอแนะ 
1. ปรับปรุงคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่ต้องน าคะแนนการประเมินความพึงพอใจ

มาเป็นคะแนนตัวบ่งชี้ วัดเฉพาะคะแนนกระบวนการ 
2. จัดท าแบบประเมินผลการทดสอบ จากหน่วยบังคับบัญชา ส าหรับใช้ในหลักสูตร ตชด.

ประจ าปี และหลักสูตรอ่ืนๆ ของทุกหน่วยฝึก และก าหนดแบบประเมินภาคปฏิบัติที่ได้
มาตรฐานโดยผู้มีความรู้ด้านการประเมินผล      

3. ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม เพ่ือขจัดการเบื่อหน่าย และ
การไม่สนใจรับการถ่ายทอด พร้อมก าหนดหลักเกณฑ์ในแถลงหลักสูตร  ในกรณีผู้รับการ
ฝึกไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ  มีผลในการพิจารณาความดี  ความชอบ  ของต้นสังกัดผู้รับ
การฝึก 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1. จัดท าแบบ
ประเมินผลการ
ทดสอบ จากหน่วย
บังคับบัญชา   

 

1. แบบทดสอบ
ส าหรับผู้รับ
การศึกษาอบรม  
ไม่สามารถวัดได้
อย่างจริงจัง 

1. ประสานหน่วย
บังคับบังคับบัญชา 
ในโอกาสมีการ
ประชุมปรับปรุง
แถลงหลักสูตร 

1. มีข้อสอบ
จากส่วน 
กลางในการ
วัดความ 
ส าเร็จของ

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๔  

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

เพราะเป็น
แบบทดสอบที่
ครูผู้สอนเป็น
ผู้จัดท าด้วยตนเอง 
ซึ่งเป็นการเอ้ือ
ประโยชน์ซึ่งกัน
และกันระหว่าง
ผู้รับการฝึกและครู
ฝึก จึงไม่สามารถ
วัดคุณภาพได้อย่าง
เป็นรูปธรรม   
ส าหรับเกณฑ์
ทดสอบภาคปฏิบัติ 
ไม่มีมาตรฐาน
เท่าท่ีควร 
เนื่องจากครูฝึก
ผู้สอนเป็นผู้
ก าหนดขึ้นเอง   

ก าหนดให้ครูฝึก ส่ง
ข้อสอบไปยัง
ส่วนกลาง เพื่อ
รวบรวมจัดท าเป็น
คลังข้อสอบ  

ผู้รับการฝึก    
2.  มีแบบ
ประเมิน
ภาคปฏิบัติที่
ได้มาตรฐาน
จาก
ส่วนกลาง 

2. ใช้วธิีการเรียน
การสอนแบบเน้น
การปฏิบัติและการ
มีส่วนร่วม เพ่ือ
ขจัดการเบื่อหน่าย 
และการไม่สนใจรับ
การถ่ายทอด 
พร้อมก าหนด
หลักเกณฑ์ในแถลง
หลักสูตร  ในกรณี
ผู้รับการฝึกไม่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ  
มีผลในการ
พิจารณาความดี  
ความชอบ  ของต้น
สังกัดผู้รับการฝึก 

2. ผู้เข้ารับการฝึก
ไม่ได้น าความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในหน่วยเท่าที่ควร  
เพราะถูกบังคับมา
เข้ารับการฝึก จึง
ไม่ได้ตั้งใจรับการ
ถ่ายทอด 
 

1. ให้ความรู้ครูฝึกใน
วิธีการเรียนการสอน
เพ่ือไม่ให้ผู้รับการฝึก
เบื่อหน่าย  
2. เชิญต้นสังกัดผู้รับ
การฝึกเข้าร่วม
ประชุมในการจัดท า
แถลงหลักสูตร และ
ระเบียบการ
ประเมินผล 

 
 

1.ครูฝึก
ได้รับการ
พัฒนาด้าน
เทคนิคการ
สอน ร้อยละ 
80  ของ
จ านวนครู
ฝึกทั้งหมด 
2.มีระเบียบ
การประเมิน 
ผลที่ส่งผลให้
ผู้รับการฝึก
ตั้งใจเรียน 
 
 
 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๕  

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม 
 จุดเด่น 

1. ครูฝึกของหน่วยมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้กับ
ข้าราชการต ารวจหน่วยอ่ืน และประชาชนทั่วไปได้น าไปใช้ 

2. หน่วยมีการมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้น าไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การศึกษา ซึ่ง
เป็นสิ่งที่ส าคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง 

 
จุดที่ควรพัฒนา 
๑. งบประมาณในการจัดท านวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง 

ซึ่งการก าหนดจ านวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรก าหนดให้น้อยที่สุดเพ่ือไม่ให้
กระทบกับเงินบริหารของหน่วย  

๒. การน านวัตกรรมซึ่งหน่วยด าเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่วย แล้วมอบให้กับ
หน่วยงานอื่นได้น าไปใช้ประโยชน์ เป็นการด าเนินการภายใต้งบประมาณท่ีจ ากัด 

 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ส่งเสริมการจัดท าคู่มือการฝึก มากกว่าการจัดท าสิ่งประดิษฐ์ 
๒. ลดจ านวนสิ่งประดิษฐ์ในการน าไปใช้ประโยชน์ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

๑. ส่งเสริมการ
จัดท าคู่มือการฝึก 
มากกว่าการจัดท า
สิ่งประดิษฐ์ 
 

1. ครูฝึกไม่มี
ความรู้ในการ
จัดท าคู่มือการฝึก
ทดแทน
สิ่งประดิษฐ์  

1. เชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถ 
ในเรื่องการจัดท า 
คู่มือ 

1.ครูฝึกได้รับ
การพัฒนาการ
จัดท าคู่มือการ
ฝึกอย่างเต็ม
รูปแบบ 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 

๒. ลดจ านวน
สิ่งประดิษฐ์ในการ
น าไปใช้ประโยชน์ 

2 . ก า ร น า
น วั ต ก ร ร ม ซึ่ ง
หน่วยด าเนินการ
เ อ ง ภ า ย ใ ต้
งบประมาณของ
หน่วย แล้วมอบ
ให้กับหน่วยงาน
อ่ื น ไ ด้ น า ไ ป ใ ช้
ประ โยชน์  เป็ น
การด า เนินการ
ภ า ย ใ ต้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
จ ากัด 

3. ปรับปรุงคู่มือ 
ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ตร. เพ่ือลดจ านวน
นวัตกรรมของแต่ละ
หน่วยฝึก 

3.คู่มือได้รับ
การปรับปรุง
ลดจ านวน
นวัตกรรมของ
แต่ละหน่วย
ฝึก 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๖  

 
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 จุดเด่น 

๑. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการบริการทางวิชาการด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษา โดยจัดครูฝึกเข้าท างานในเชิงรุกประสานสถานศึกษา เพ่ือให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง  
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจ ากัดในเรื่องเวลาในการ

เดนิทางและต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมข้ึนในการเดินทาง  
 

ข้อเสนอแนะ 
๑. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้บ้านของครูฝึก บริหารจัดการเรื่องเวลาให้สามารถปฏิบัติ

ภารกิจได้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1. เลือกกลุ่มเป้า 
หมายที่อยู่ใกล้
บ้านของครูฝึก 
บริหารจัดการเรื่อง
เวลาให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

 

๑. สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายอยู่
ห่างไกลจากหน่วย 
ครูฝึกมีขีดจ ากัดใน
เรื่องเวลาในการ
เดินทางและต้องใช้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึนใน
การเดินทาง 

1. แสวงหา
กลุ่มเป้าหมายที่
อยู่ไกล้เคียงกันที่
สามารถบริหาร
จัดการเรื่องเวลา
ในการปฏิบัติ 

1. ครูฝึก 
สามารถปฏิ 
บัติภารกิจได้
ทุกโรงเรียน 
และรวมภาร 
กิจหลักของ
หน่วยฝึก 

ม.ค-ธ.ค.
2561 

กฝว. 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๗  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 จุดเด่น 

1. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน เพ่ือให้สังคมในหน่วยศึกษา
อบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีศิลปวัฒนธรรมประจ าหน่วยที่

เห็นเด่นชัด  
ข้อเสนอแนะ 
1. เห็นควรก าหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ

ไทยๆ ในหลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ 
และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอ่ืน ๆ ต่อไป 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1.เห็นควรก าหนด
กิจกรรมส่ ง เสริม
และสนับสนุนด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็นกิจกรรมแบบ
ไทยๆ ในหลายๆ
กิจกรรม เช่น การ
แต่งกายแบบไทยๆ 
ในองค์กรเพ่ือแสดง
ถึงเอกลักษณ์ และ
เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง
ให้กับองค์กรอ่ืน ๆ 
ต่อไป 
 

1.การส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม ควรมี
ศิ ล ปวัฒนธร รม
ป ร ะจ า ห น่ ว ย ที่
เห็นเด่นชัด  
 

1. ก าหนดให้วัน
ศุกร์ของสัปดาห์
เป็นวันแต่งกายเพ่ือ
ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประจ าหน่วย  

1.หน่วยมีการ
แต่งกายเป็น
เอกลักษณ์ ที่
ส่ ง เ ส ริ ม
ศิลปะวัฒนธร
รมแบบไทยๆ
ทุ ก วั น ศุ ก ร์
ของสัปดาห์ 

ม.ค.-ธ.ค.
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กฝว. 

 
 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๘  

ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม 
 จุดเด่น 

1. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาครูฝึก สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษา
อบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูฝึก อีกท้ังหน่วยเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
น าความรู้ที่ได้รับไปขยายผล และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน 

2. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในหน่วยและนอกหน่วย 
อย่างต่อเนื่อง   บุคลากรมีการพัฒนา ในทุกด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เล็งเหน็ถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง  ผู้บริหารหน่วยให้
ความส าคัญ 

4. กก.8 ฯ มีสถานที่ตั้งห้องสมุดของหน่วยที่เหมาะสม เป็นจุดศูนย์กลางของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและของประชาชน เยาวชน ทั่วไป สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านการเรียนการสอน 
ห้องเรียนฝึกอบรม อากาศถ่ายเทสะดวก 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ครูฝึกขาดความรู้ความเข้าใจในการน าความรู้ไปขยายผล 
๒. ข้าราชการต ารวจควรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
๓. ให้ความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยง 
๔. สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและ

อุปสรรค   
ข้อเสนอแนะ 
๑. เน้นย้ าในการประชุมประจ าเดือนในทุกเดือนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการน าความรู้ไป

ขยายผล 
๒. ควรมีการสอบถามข้าราชการต ารวจ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่

ละปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพ่ือเปิดการอบรมตามความต้องการ 
๓. บุคลากรขาดความเข้าใจในการด าเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้

ความรู้บุคลากรให้เข้าใจกระบวนการ 
๔. ควรปรับปรุงติดตั้งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม ในห้องสมุดของหน่วย 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1.เน้นย้ าในการ
ประชุมประจ า 
เดือนในทุกเดือน
เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจใน
การน าความรู้ไป
ขยายผล 

 

1.ครูฝึกขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
น าความรู้ไปขยาย
ผล 
 

1.เน้นย้ าในการประ 
ชุมประจ าเดือนในทุก
เดือนเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการน า
ความรู้ไปขยายผล 
 

1. ครูฝึก
จัดท าแผน 
การสอน/
บันทึกหลัง
การสอนการ
น าความรู้ไป
ขยายผลทุก
คน 

ก.พ.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๒๙  

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

2.ควรมีการสอบ 
ถามข้าราชการ
ต ารวจ เพ่ือให้
ทราบถึงความ
ต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองใน
แต่ละปีงบประ 
มาณ และเสนอ
ข้อมูลไปยัง
หน่วยเหนือเพ่ือ
เปิดการอบรม
ตามความ
ต้องการ 

2.ข้าราชการ    
ต ารวจควรได้รับ
การพัฒนาอย่าง
ทั่วถึง 

 

2.ต้นปีงบประมาณมี
การส ารวจสอบถาม
ข้าราชการต ารวจเพื่อ
ทราบถึงความต้อง 
การพัฒนา 

2.ข้าราช 
การต ารวจ
ได้รับการ
พัฒนารร้อย
ละ 80 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

ธกวส. 

3.บุคลากรขาด
ความเข้าใจใน
การด าเนินการ
ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ควร
จัดอบรมให้
ความรู้บุคลากร
ให้เข้าใจ
กระบวนการ 
 

3.ให้ความรู้กระ 
บวนการบริหาร
ความเสี่ยง 
 

3.ให้ความรู้การ
บริหารความเสี่ยงใน
คราวเดียวกับการให้
ความรู้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจ าปี 2561 

3.ข้าราชการ
ต ารวจ มี
ความเข้าใจ 
เรื่อง
กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยง 

ม.ค.
2561 

กฝว. 

4.ควรปรับปรุง
ติ ด ตั้ ง ม่ า น บั ง
แ ด ด  ห รื อ
เครื่องปรับอากา
ศหรือพัดลม ใน
ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง
หน่วย 
 

4.สภาพอากาศ
ในช่วงฤดูร้อน ห้อง 
สมุดและห้องเรียน
ผู้รับการฝึก อากาศ
เป็นปัญหาและ
อุปสรรค   
 

4.ติดตั้งม่านบังแดด
และติดตั้งพัดลมหมุน
ติดผนังเพดานเพ่ือ
ถ่ายเทอากาศ 

4.ห้องสมุดมี
ม่านบังแดด
และพัดลม
ติดผนัง 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 

  
 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๓๐  

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน 
 จุดเด่น 

๑. ผกก.8 ฯ ได้ให้ความส าคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการติดตามผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกเดือน ในการประชุมประจ าเดือน 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับฟังการติดตามในแต่ละเดือน  
ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับฟังด้วยตนเอง ในวาระติดตามงานประกัน ในการ

ประชุมประจ าเดือน  
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะ
จากการ

ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1.ควรก าชับ
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติเข้า
รับฟังด้วย
ตนเอง ใน
วาระติดตาม
งานประกัน 
ในการ
ประชุม
ประจ าเดือน  

 

1.ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับเจ้าหน้าที่
ไม่ได้เข้ารับฟังการ
ติดตามในแต่ละ
เดือน  
 

๑. ก าหนดให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้า
รับฟังการประชุม
ขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุก
คน 
 

1.จนท.ผู้ท า
หน้าที่จัดเก็บ
เอกสารด้าน
ประกันคุณ 
ภาพการศึกษา
เข้าร่วมประชุม
รับฟังค าชี้แจง 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

ผงป. 

 



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๓๑  

ด้านอัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 
 จุดเด่น 

๑. หน่วยมีอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ เป็น  “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย” ที่บ่งบอกให้เห็นถึง
ความเป็นตัวตนของหน่วยฝึก  ตชด.อย่างแท้จริง 

๒. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มีศูนย์เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
หน่วย แสดงถึงศักยภาพในการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเรียนรู้ได้ทุก
หลักสูตร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผลการปฏิบัติงานด้านอัตลักษณ์ของหน่วย มีขีดจ ากัดในการขับเคลื่อนต้องขึ้นอยู่ฤดูการณ์

และสถานการณ์ทางธรรมชาติ  
2. การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อท าการประสานเพ่ือขอ

ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน 
 
ข้อเสนอแนะ 
๑. ท างานในเชิงรุกประสานบูรณาการร่วมกับต้นสังกัดผู้รับการฝึก โดยเข้าท าการช่วยเหลือ

ประชาชน ในทุกรูปแบบ โดยจัดตั้ง ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรูปแบบและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการอย่างท่ัวถึง 

 
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1. ท างานในเชิงรุก
ประสานบูรณาการ
ร่ วมกับต้นสั งกั ด
ผู้ รับการฝึก โดย
เ ข้ า ท า ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน ในทุก
รูปแบบ โดยจัดตั้ง 
ชุ ด ช่ ว ย เ ห ลื อ
ผู้ ป ร ะ ส บ ภั ย ทุ ก
รู ป แ บ บ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทั่วไปได้
ใ ช้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง
ทั่วถึง 

1.ผลการ
ปฏิบัติงานด้านอัต
ลักษณ์ของหน่วย มี
ขีดจ ากัดในการ
ขับเคลื่อนต้อง
ขึ้นอยู่ฤดูการณ์และ
สถานการณ์ทาง
ธรรมชาติ  
 
 

1. ประสานบูรณา
การ ร่วมกับ ต้น
สังกัดผู้รับการฝึกใน
การขับเคลื่อนอัต
ลักษณ์  

1. หน่วยฝึก
และหน่วย
ผู้รับการฝึก 
มีค าสั่ง ชุด
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ที่มีบุคลากร
ประจ าชุดทั้ง 
2 หน่วย
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 

 
  



 

รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ประจ าปี ๒๕60 

๑๓๒  

ด้านมาตรการส่งเสริม 
 จุดเด่น 

๑. กก.8 บก.กฝ.ฯ ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยการจัดท าโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง  
และเข้าท าการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
๑. เมื่อเข้าท าการช่วยเหลือในขณะฝนตก เรือท้องแบนไม่มีหลังคาเรือ ท าให้สิ่งของเครื่องใช้ 

ข้าวกล่อง เสียหา รวมถึงเมื่อมีการขนย้ายประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่มีความสะอาดเท่าท่ีควร 
การใช้ร่มในขณะขับเรือเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
  

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดท าโครงการ จัดท าหลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ

ส าหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 
 

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง 

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง 

แนวทางการแก้ไข 
ปรับปรุง/แผนการ

ปรับปรุง 

ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ 

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ผู้รับผิด
ชอบ 

1 . ค ว ร แ ก้ ไ ข
ป รั บ ป รุ ง เ รื อ
ท้ อ ง แ บ น โ ด ย
จั ดท า โ ครงการ 
จัดท าหลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับ
เก็บส าหรับการ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ดังกล่าว 

 

1.เมื่อเข้าท าการ
ช่วยเหลือในขณะ
ฝนตก เรือท้องแบน
ไม่มีหลังคาเรือ ท า
ให้สิ่งของเครื่องใช้ 
ข้าวกล่อง เสียหา 
รวมถึงเมื่อมีการขน
ย้ายประชาชนที่
เจ็บป่วย ไม่มีความ
สะอาดเท่าท่ีควร 
การใช้ร่มในขณะ
ขับเรือเป็นไปด้วย
ความยากล าบาก 

 

1. จัดท าหลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ
ส า ห รั บ ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาดังกล่าว 

 

1 . เ รื อ
ท้ อ ง แ บ น
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
แ บ บ มี
หลังคาชนิด
พั บ เ ก็ บ
ส าหรั บ เข้ า
ท า ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน 

ม.ค.-ธ.ค.
2561 

กฝว. 

 



๑๓๓ 

 รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60 

 
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา 

แบบบันทึกข้อมูลหน่วยฝึกอบรม  (Common data set) ณ  30 กันยายน 2560 
หน่วยฝึกอบรม  กองก ำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก 

พ.ศ.2550 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕60 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕8 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัว

บ่งชี้ 
ข้อมูลทั่วไป       
๑. จ านวนผู้บริหาร       
     ๑.๑  ผกก. คน 1 1 1 1  
     ๑.๒  รอง ผกก. คน 2 2 2 2  
     ๑.3  สว. คน 9 8 9 9  
     ๑.4  รอง สว. คน 10 66 64 63  
     ๑.5  ผบ.หมู ่ คน 118 56 54 57  
๒. จ านวนบุคลากรทั้งหมด       
 2.1 ช้ันสัญญำบัตร คน ๒๕ 77 76 75  
 2.2 ช้ันประทวน คน 20 56 54 57  
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรที่ท า

หน้าท่ีฝ่ายปกครอง/ครูฝึกทั้งหมด 
 

      

 3.1 ระดับต  ำกว่ำปรญิญำตร ี คน ๓๗ 64 65 18  
 3.2 ระดับปริญญำตร ี คน ๒๐ 59 55 19  
 3.3 ระดับปริญญำโท คน ๑ 7 5 2  
 3.4 ระดับปริญญำเอก คน - - - -  
      ๓.๕  อื น ๆ (ก ำลังศึกษำปริญญำโท) คน - 3 5 6  

๔. จ านวนอาจารย์พิเศษ        
      ๔.๑ ภำยใน คน ๖๖ - - -  
      ๔.๒ ภำยนอก คน ๔๑ 10 18 10  
๕. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน คน ๙๙ 40 42 41   
๖. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด       
  ๖.๑ หลักสตูรตำมแนวทำงรับรำชกำร       
       - หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐำน    คน   ๒๐๓ 199 158 -  

   - หลักสูตร ตชด.ประจ ำป ี คน ๖๓๙ 100 100 140  
 - หลักสูตร กำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั คน ๒๑ - - -  

 - หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั คน - - 24 72  

        - หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบ
ฉับพลัน คน - - 32 -  

    ๖.๒  หลักสตูรที ได้รับมอบหมำยพิเศษ       
         - หลักสูตร นสต. คน ๑๐๐ 100 99 150  
 - หลักสูตร กดต.53 ปี คน - 115 110 77  
๗.รายรับ       
     ๗.๑ จำกงบประมำณแผ่นดิน(ด ำเนนิงำน) บำท 16,037,

951.๐๐ 
7,974,297.

15 
7,899,284.

11 
19,734,260. 

40 
 

     ๗.๒ จำกแหล่งอื นๆ 
 

บำท - - - -  

เอกสารหมายเลข ๕ 



๑๓๔ 

 รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก 

พ.ศ.2550 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕60 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕8 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัว

บ่งชี้ 
๘.รายจ่าย       
  ๘.๑ เงินเดือน บำท ๓๓,๓๒๗,

๗๒๐.๐๐ 
43,561,940. 

00 
48,384,080. 

42 
40,677,511. 

06 
 

     ๘.๒ งบพัฒนำบุคลำกร บำท - - -   
     ๘.๓ งบสนับสนุนกำรวิจัยและ 
พัฒนำนวัตกรรม 

บำท - - - -  

          - จำกภำยในสถำบัน บำท - - - -  
         - จำกภำยนอกสถำบัน บำท - - - -  

 ๘.๔ งบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำร บำท - - - -  
 ๘.๕ งบประมำณวัสดฝุึก บำท - 54,000.00 59,550.00 58,300.00  

    ๘.๖ งบประมำณส ำหรับกำรฝกึอบรม       
- หลักสูตรตำมแผนกำรฝึกของ บช.ตชด. บำท ๑,๕๕๙,๓

๗๐.๐๐ 
2,355,720. 

00 
2,152,786. 

00 
621,475. 

00 
 

- หลักสูตรนอกแผนกำรฝึกของ บช.ตชด. บำท ๒,๖๕๐,๘
๑๖.๐๐ 

6,702,688.
65 

8,505,016.
08 

11,488,577. 
96 

 

   ๘.๗  ค่ำสำธำรณูปโภค บำท ๑,๔๒๒,๕
๕๐.๐๐ 

445,678. 
08 

324,500. 
00 

527,000. 
00 

 

    ๘.๘  ค่ำใช้จ่ำยอื นๆ บำท - - - -  
    ๘.๙  ครุภณัฑ์ ที ดิน และสิ งก่อสร้ำง บำท ๓๐,๑๑๓,

๒๖๓.๙๐ 
4,142,700.

00 
1,830,000.

00 
1,737,900.

00 
 

- ค่ำเสื อมรำคำ บำท ๑๕,๒๖๒,
๙๒๐.๘๐ 

1,564,744.
10 

1,512,905.
55 

1,499,658.
80 

 

๙. จ านวนผู้ส าเร็จการอบรม        
     ๙.๑ หลักสตูรต ำรวจตระเวน 
ชำยแดนประจ ำปี  

คน ๖๓๙ 100 100 140  

     ๙.๒ หลักสตูรต ำรวจตระเวน 
ชำยแดนระดับพื้นฐำน  

คน ๒๐๓ 115 158 -  

      ๙.9  หลักสูตร นสต. คน ๑๐๐ 100 99 150  
    9.10  หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

คน - - 24 72  

    9.11  หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบ
ฉับพลัน 

คน - - 32 -  

    9.15  หลักสูตร กดต.53 ปี  คน - 115 110 77  
๑๐. จ านวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด   

      

๑๐.๑  หลักสูตรตำมแนวทำงรบัรำชกำร       
-  หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐำน คน ๒๐๓ 199 158 -  
-  หลักสูตร นสต. คน ๑๐๐ 100 99 150  

     -  หลักสูตร กดต.53 ป ี  คน - 115 110 77  
๑๐.๒  หลักสูตรเพิ มประสิทธิภำพก ำลังพล       
     - หลักสูตร ตชด.ประจ ำป ี คน ๖๓๙ 100 100 140  
     - หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

คน - - 24 72  

     - หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบฉับพลัน คน - - 32 -  
๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน          
จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมที มี 
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนร้อยละ ๘๐ 
ขึ้นไป 
 

      



๑๓๕ 

 รายงานการประเมินตนเอง กองก ากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60 

รายการข้อมลู หน่วยนับ 
ปีที่ประเมิน
ครั้งแรก 

พ.ศ.2550 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕60 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕9 

ปีงบ 
ประมาณ 

พ.ศ.๒๕๕8 

หมายเหตุ/ 
ใช้กับตัว

บ่งชี้ 
  ๑๑.๑ หลักสูตรที ไดร้ับมอบหมำย       

- หลักสูตร ตชด.ประจ ำปี  คน ๖๓๙ 100 100 140  
          - หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

คน - - 24 72  

          - หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบ
ฉับพลัน 

คน - - 32 -  

     -  หลักสูตร ตชด.ระดับพ้ืนฐำน คน ๒๐๓ 199 158 -  
     -  หลักสูตร นสต. คน ๑๐๐ 100 99 150  

          -  หลักสูตร กดต.53 ป ี  คน - 115 110 77  
๑๒.  การจัดการเรียนการสอน        
     ๑๒.๑ จ ำนวนบุคลำกรที ท ำหน้ำ 
ที ฝ่ำยปกครอง/ครฝูึกที รับผดิชอบ 
กำรฝึกอบรมแยกตำมกลุม่วิชำ 

      

         ๑๒.๑.๑  ทั วไป คน ๒๖ 7 13 14  
         ๑๒.๑.๒  อำวุธศึกษำ คน ๑๓ 14 3 30  
         ๑๒.๑.๓  ยุทธวิธี คน ๒๖ 18 15 33  
     ๑๒.๒ จ ำนวนครั้งที หน่วยฝึก 
เชิญวิทยำกรผู้เชี ยวชำญ/ผู้ทรงคุณ 
วุฒิจำกภำครัฐหรือภำคเอกชนมำ 
บรรยำยไม่น้อยกว่ำ   ๒  ชั วโมง 

      

         ๑๒.๒.๑  ครูฝึก ครั้ง - - - 1  
         ๑๒.๒.๒  ฝ่ำยอ ำนวยกำร ครั้ง ๑๕ 20 - -  
         ๑๒.๒.๓  วิทยำกรจำกภำยนอก ครั้ง ๑๙ 8 18 22  
    ๑๒.๓  ระดับควำมพึงพอใจของ       
ผู้เข้ำรับกำรฝึกต่อคุณภำพกำรสอนของครู 

๕ 
ระดับ - 4.08 3.67 4.28  

๑๓.  นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
ของครู/อาจารย์และ ผู้เข้าร่วมการ
อบรม 

       

-  จ ำนวนนวัตกรรม โครงงำน สิ งประดิษฐ์ 
งำนวิจัยที เป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
งำนวิจัยปฏิบัติกำรของอำจำรย์และ
นักศึกษำ และงำนวิจัยเพื อพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

โครง 
กำร 

๑ 2 2 2  

๑๔. การบริการทางวิชาการ        
จ ำนวนกิจกรรม/โครงกำรที ให้บรกิำรทำง
วิชำกำรที ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม 

กิจกรรม/
โครงกำร ๙ 14 22 20 

 

 ๑๕. การบริหารและการจัดการ       
       ๑๕.๑ จ ำนวนครู/อำจำรย์ ที ได้รับกำร 
พัฒนำ (๒๐ ชั วโมง /คน/ปี) 

คน 
๑๐ 19 20 30 

 

       ๑๕.๒ จ ำนวนโครงกำรที สอดคล้องกับ 
แผนยุทธศำสตร ์

โครง 
กำร 

๓ 16 96 106 
 

 
 ขอรับรองความถูกต้องของข้อมลู 

 (ลงชื่อ)พ.ต.อ.ชัยณรงค์  สุตสม 
  (ชัยณรงค์  สุตสม) 

   ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด. 



 
 

x 
 
 

 
 

ค ำสั่ง  กองก ำกับกำร 8 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
ที่  37/2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจ ำปี 2560 
****************** 

   ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี 2560  
ก าหนดให้ หน่วยศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย   
ตัวบ่งชี้  3  กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม      
รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้    
  เพ่ือให้การเตรียมการของหน่วยในการตรวจประเมินประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมก ากับดูแลการด าเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรก ำกับดูแลกำรด ำเนินงำน ประกอบด้วย 
1.1 ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็น 

ประธานกรรมการ 
1.2 รอง ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็น 

รองประธานกรรมการ 
1.3 สารวัตร งานธุรการ ก าลังพล วินัยและสวัสดิการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึก

พิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
1.4 สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ

ต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
1.5 สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
1.6 สารวัตร งานการเงินและส่งก าลังบ ารุง กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
1.7 ผู้บังคับกองร้อยที่ 1-5 กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ

ตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
1.8 รองสารวัตร กลุ่มงานฝึกเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด  กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึก

พิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
1.9 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับ

การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
2 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  ประกอบด้วย 

2.1 ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็น 
ประธานกรรมการ 

2.2 รอง ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็น 
รองประธานกรรมการ 
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2.3 สารวัตร งานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
2.4 สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ

ต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 
2.5 สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
2.6 สารวัตร งานการเงินและส่งก าลังบ ารุง กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 
2.7 ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับ

การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
3.  คณะกรรมกำรผู้ก ำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  : มอบหมำยให้ พ.ต.ท.โกเศรธฐ์  สำอุ 

รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.  เป็นหัวหน้ำ  โดยมีคณะท ำงำนประกอบด้วย 
3.1  สารวัตร, รองสารวัตรงานธุรการก าลังพลวินัยและสวัสดิการ กองก ากับการ 8 กองบังคับ

การฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้ก ากับดูแล โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้ 
3.1.1  ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม  มอบหมายให้  

ร้อยต ารวจโทประทีป  เดชภักดี และ ดาบต ารวจหญิง อรวรรณ  ทองช่วย เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   
3.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม มอบหมายให้ ร้อย

ต ารวจโทธีระ  ชุมเปีย และจ่าสิบต ารวจโสภณ  วังจ านงค์   เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  
3.2  สารวัตร , รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 

กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้ก ากับดูแล และในฐานะฝ่ายอ านวยการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา  โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้  

3.2.1 ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ มอบหมายให้     
ร้อยต ารวจเอกวิรัตน์  แนมใส  และสิบต ารวจโทหญิงศิวกานต์  จันทร์มีศรี  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.2  ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรม ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นส าคัญ  มอบหมาย
ให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์  และดาบต ารวจหญิงเรณ ู เจตนานังค ์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.3  ตัวบ่งชี้ที่ 4 จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  มอบหมาย
ให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์ และดาบต ารวจหญิงเรณู  เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.4  ตัวบ่งชี้ที่ 5 จ านวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์  ที่น าไปใช้
ประโยชน์ทางวชิาการหรือวิชาชพี มอบหมายให้ ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์   และ ดาบต ารวจหญิงเรณู   
เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.5 ตัวบ่งชี้ที่  6  ผลของการด าเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ    มอบหมายให้    ร้อยต ารวจเอก
วิรัตน์   แนมใส  และร้อยต ารวจโทหญิงดวงเดือน  ขุนทอง  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.6 ตัวบ่งชี้ที่  10  ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพ่ิมพูนความรู้/ประสบการณ์   
มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์   และ ดาบต ารวจหญิงเรณู   เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวบ่งชี้   

3.2.7 ตัวบ่งชี้ที่ 11  ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกวิรัตน์   แนมใส  และสิบต ารวจโทหญิงศิวกานต์  จันทร์มีศรี   เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.2.8  ตัวบ่งชี้ที่  12  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   มอบหมาย
ให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์   และดาบต ารวจหญิงเรณู  เจตนานังค์  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   
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3.2.9  ตัวบ่งชี้ที่  13  ความส าเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วย
ศึกษาอบรมก าหนด มอบหมายให้  ร้อยต ารวจเอกหญิงสุกัลยา  วรรณสถิตย์ และ ดาบต ารวจหญิงเรณู  เจตนานังค์  
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   

3.2.10  ตัวบ่งชี้ที่  15  ความส าเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้น า 
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม  มอบหมายให้  ร้อยต ารวจโทเกษม  หมาดทิ้ง  และร้อยต ารวจตรี สุเทพ  ล้วนมีแสง  
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   
  3.3  สารวัตร และ รองสารวัตร  งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็นคณะกรรมการผู้ก ากับดูแล โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้  ดังนี้  

3.3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
มอบหมายให้ ร้อยต ารวจโทสุทธิโชค  เพ็ชรทองมา และดาบต ารวจณรงค์  มุสิเกตุ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.3.2 ตัวบ่งชี้ที่ 10 การบริหารความเสี่ยง  มอบหมายให้ ร้อยต ารวจโทสุทธิโชค  
เพ็ชรทองมา และดาบต ารวจณรงค์  มุสิเกตุ  เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

3.3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม มอบหมายให้ ร้อยต ารวจเอก
หญิงโสพิศ  รักษาวงศ์  และ ดาบต ารวจหญิง สุปราณี  จันทระ   เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ 

4.  คณะกรรมกำรผู้สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งช้ี    ประกอบด้วย  ข้าราชการต ารวจ งานการเงินและส่ง
ก าลังบ ารุง, กองร้อยที่ 1-5 , กลุ่มงานฝึกเก็บกู้และท าลายวัตถุระเบิด กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน    

5.  อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ  
 5.1 คณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงาน มีหน้าที่ในการบริหาร พัฒนา ก าหนดนโยบายและ

ให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ในการขับเคลื่อน และติดตามการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้ส าเร็จอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

 5.2 คณะกรรมการประเมินผลการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
ประเมินระบบกลไกและการด าเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวงรอบ 3,6,9,12 เดือน หรือการ
ประชุมประจ าเดือน  เพ่ือจัดท ารายงานการประเมินตนเอง จัดส่งให้กองบัญชาการศึกษาตามก าหนด และพร้อมรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 5.3 คณะกรรมการก ากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้   มีหน้าที่ในการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
รายตัวบ่งชี้ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานได้ก าหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนรายตัวบ่งชี้ต่อคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนในวาระ
อ่ืน ๆ 

 5.4  คณะกรรมการผู้สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้   มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็นฝ่ายปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้และปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมปฏิบัติตามท่ีคณะกรรมการผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ แจ้งรายละเอียดให้ปฏิบัติและร้องขอข้อมูลต่อไป 

  

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

    สั่ง  ณ  วันที่    13   มีนาคม    พ.ศ. 2560 
 

               (ลงชื่อ) พันต ารวจเอก ชัยณรงค์  สุตสม  
                     (ชัยณรงค์  สุตสม) 
           ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
         กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   
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ค ำสั่ง  กองก ำกับกำร 8 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน 
ที่  135 /2560 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) 
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปี 2560 

****************** 
   ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี 2560  
ก าหนดให้ หน่วยศึกษาอบรมของส านักงานต ารวจแห่งชาติ จะต้องด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
ตัวบ่งชี้ส าหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ประจ าปี 2560 ประกอบด้วย ตัว
บ่งชี้  3  กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พ้ืนฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์  และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น 
15 ตัวบ่งชี้ ส าหรับตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเด็นการพิจารณา 
ก าหนดให้หน่วยจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR)  เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในก าหนด 15 มกราคม  
2561  จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน  
  เพ่ือให้การจัดท า รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  ประจ าปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท า  ดังนี้ 

๑. ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็น ประธาน
กรรมการ 

๒. รอง ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เป็น รอง 
ประธานกรรมการ 

๓. สารวัตร งานธุรการ ก าลังพล วินัยและสวัสดิการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

๔. สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

๕. สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

๖. สารวัตร งานการเงินและส่งก าลังบ ารุง กองก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

๗. ร้อยต ารวจเอกหญิง โสพิศ รักษาวงศ์ รองสารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กอง
ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

๘. ร้อยต ารวจเอกหญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 

๙. ร้อยต ารวจเอก ธีระ  ชุมเปีย  ผู้บังคับหมวด งานธุรการ ก าลังพล วินัยและสวัสดิการ กองก ากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ 

๑๐. ดาบต ารวจหญิง เรณู  เจตนานังค์  ผู้บังคับหมู่ งานการฝึกและวิชาการ กองก ากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  เป็น กรรมการ/เจ้าหน้าที่ 

139 



 

 

 

อ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร 
1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปี 

2560  เพ่ือให้ทราบถึงข้ันตอนการปฏิบัติ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้องกับ คู่มือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี 2560 ซ่ึงคณะกรรมการจะท าการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้ ในต้นเดือนพฤศจิกายน 
2560 ให้ผู้รับผิดชอบแฟ้มตัวบ่งชี้ น าแฟ้มตัวบ่งชี้ให้คณะกรรมการท าการตรวจสอบ โดยจะก าหนดวันเวลาอีกครั้ง 

2. หลังจากได้ตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้เรียบร้อยแล้ว รวบรวมรายละเอียดในแต่ละแฟ้มตัวบ่งชี้ น าเรียน 
ประธานคณะท างานเพ่ือให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อย ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป เพ่ือ
รวบรวมจัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2560 

3. จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ประจ าปี 2560 น าเรียนขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารหน่วย และ
น าส่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการศึกษา ภายในวันที่  15  
มกราคม  2561  

 
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้แล้วเสร็จก่อน  10  มกราคม  2561 
 
    สั่ง  ณ  วันที่   25   ตุลาคม   พ.ศ. 2560 
 
              (ลงชื่อ)(ลงชื่อ) พันต ารวจเอก ชัยณรงค์  สุตสมชัยณรงค์  สุตสมชัยณรงค ์ สุต 

                             (ชัยณรงค์  สุตสม) 
           ผู้ก ากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
         กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน   
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