ของ กองกำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำช

คำนำ
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ของ กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน
ฉบับนี้จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการในรอบ
ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรฐานและตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปีงบประมาณ 2560 ประกอบด้วย 15 ตัวบ่งชี้ ที่กาหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งการประกันคุณภาพการศึกษา
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
เป็นสถาบันทาง
การศึกษาที่มีลักษณะเป็นการศึกษาเฉพาะทาง
จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของหน่วยงาน โดยได้จดั ทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการทบทวนผลการดาเนินงาน และเป็นข้อมูลป้อนกลับในการนามาปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการ
ดาเนินงาน และส่งเสริมผลงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น
โดยใช้เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาตามแนวของ
สานักงานตารวจแห่งชาติทั้ง 15 ตัวบ่งชี้ เป็นเกณฑ์ในการประเมิน
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาและการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ของ กองกากับการ
8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน นี้ ได้ดาเนินการแล้วเสร็จด้วยความร่วมมือ
ร่วมใจและเสียสละจากบุคลากรทุกฝ่ายของกองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน จึงใคร่ขอขอบพระคุณคณะกรรมการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครูฝึกและ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูลทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

(ลงชื่อ)พันตารวจเอก ชัยณรงค์ สุตสมชัยณรงค์ สุตสม
(ชัยณรงค์ สุตสม)
ผู้กากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
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สารบัญ
หน้ า
คำนำ
ภำพผลกำรปฏิบัติงำน
บทสรุปผู้บริหำร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐำนและสภำพกำรดำเนินงำนของสถำนศึกษำ
ส่วนที่ ๒ ผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
ตัวบ่งชี้ที่ 4 จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
ตัวบ่งชี้ที่ 5 จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
ที่นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลของการดาเนินโครงการการบริการทางวิชาการและวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 10 การบริหารความเสี่ยง
ตัวบ่งชี้ที่ 11 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่งชี้ที่ 13 ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์
ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ส่วนที่ ๓ สรุปผลกำรประเมินและทิศทำงกำรพัฒนำ
ภำคผนวก
- ข้อมูลพื้นฐำน Common data set
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
หน่วยศึกษำอบรม ประจำปี งบประมำณ พ.ศ.2560
- คณะกรรมกำรดำเนินงำนจัดทำ SAR หน่วยศึกษำอบรม
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๑๖

บทสรุปผู้บริหาร
กองกำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ตัง้ ที่ ๔๓/1 หมู่ ๗
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมรำชรหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐ ปรัชญาองค์กร
ฝึกดี
สำมัคคีเด่น เน้นกำรพัฒนำ สร้ำงศรัทธำต่อชุมชน ดำรงตนในควำมพอเพียง ปณิธาน มุ่งมั่น ตั้งใจ สู่
กำรพัฒนำที่ยั่งยืน วิสัยทัศน์ กองกำกับกำร 8 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออำชีพ เพื่อ
เพิ่มสมรรถนะ (Competency) ข้ำรำชกำรตำรวจ อัตลักษณ์ “กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย” เอกลักษณ์
“ควำมเชี่ยวชำญกำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มีบุคลำกรของหน่วยมีทั้งสิ้น จำนวน ๑36 นำย ข้อมูล
ณ 30 กันยำยน 2560 จำแนกเป็น
- ผู้บริหำรหน่วย 3 นำย
- ฝ่ำยอำนวยกำร 47 นำย
- ฝ่ำยสนับสนุน 40 นำย (ร้อย 1 สสน.)
- ฝ่ำยอำนวยกำร ประจำกองร้อยฝึก
20 นำย
- ฝ่ำยครูฝึก
19 นำย
- บุคลำกรช่วยรำชกำร, ปฏิบัติรำชกำรอื่น
7 นำย
กองกำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน มีโครงสร้ำง
องค์กร แบ่งออกเป็น 4 งำน 1 กองร้อยสนับสนุน 4 กองร้อยฝึก และ 1 กลุ่มงำนฝึกเก็บกู้และ
ทำลำยวัตถุระเบิด

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน
คุณภำพ
ผู้ศึกษำอบรม

งำนวิจัยและ
นวัตกรรม
กำรบริกำร
วิชำกำรแก่
สังคม

ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

๑. ผู้ผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำกำร

5

๒. ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลกำรจัดกำรศึกษำอบรมที่เน้นผู้ศึกษำอบรม
เป็นสำคัญ
๔. จำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
๕. จำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร
๖. ผลของกำรดำเนินโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร พัฒนำและ
เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

4.54
5
5
5
5
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๑๗
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน
กำรทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
มำตรกำร
ส่งเสริม

ตัวบ่งชี้
7. กำรส่งเสริมและสนับสนุน
ด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม

กำรบริหำรและ 8. ผลกำรพัฒนำครู/อำจำรย์และครูฝึก
กำรพัฒนำหน่วย
9. ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยศึกษำอบรม
ศึกษำอบรม
10. กำรบริหำรควำมเสี่ยง
11. ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
กำรพัฒนำและ 12. ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ
ประกันคุณภำพ ภำยใน
ภำยใน
อัตลักษณ์/
๑3. ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำผู้ศึกษำอบรม
เอกลักษณ์
ตำมอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษำอบรมกำหนด
14. เอกลักษณ์หน่วยศึกษำอบรม
มำตรกำร
15. ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วย
ส่งเสริม
ศึกษำอบรมชี้นำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำของสังคม
ค่าคะแนนเฉลี่ย

คะแนนที่ได้
5
5
4.82
5
4.49
5
5
5
5
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๑๘

จุดเด่น/แนวทางการเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
1. กก.๘ บก.กฝ.ฯ มีแถลงหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์กำรประเมินผลที่ชัดเจน กำหนดไว้ในแถลง
หลักสูตร และแจ้งให้ครูผู้สอนได้ทรำบ
2. มีแบบประเมินควำมพึงพอใจที่ได้มำตรฐำน ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้ำน เป็นเป็นมำตรฐำนเดียวกัน
สำหรับหน่วยศึกษำอบรมของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
3. กก.๘ บก.กฝ.ฯ ให้ ควำมส ำคัญกับกำรจัดกำรศึกษำอบรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นกำรฝึ ก
ปฏิบัติมำกกว่ำกำรบรรยำย และที่สำคัญ กำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล หน่วยมีกำรจัดทำข้อมูลพื้นฐำนของผู้เรียน
ประจำไว้ห้องเรียนในวันแรกที่เริ่มทำกำรเรียนกำรสอน เพื่ อให้ครูผู้สอนได้วิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคลก่อนจัดกำร
เรียนกำรสอน
4. ครูฝึกของหน่วยมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่จะถ่ำยทอดออกมำเป็นองค์ควำมรู้ เผยแพร่ให้กับข้ำรำชกำร
ตำรวจหน่วยอื่น และประชำชนทั่วไปได้นำไปใช้
5. หน่วยมีกำรมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้นำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนวิชำกำร กำรศึกษำ ซึ่งเป็น
สิ่งที่สำคัญต่อนักศึกษำเป็นอย่ำงยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง
6. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมสำคัญกับกำรบริกำรทำงวิชำกำรด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดให้กับ
เยำวชนในสถำนศึกษำ โดยจัดครูฝึกเข้ำทำงำนในเชิงรุกประสำนสถำนศึกษำ เพื่อให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง
7. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมสำคัญกับกำรส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้ สังคมในหน่วยศึกษำ
อบรมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข อย่ำงมีคุณค่ำ สำมำรถเป็นแบบอย่ำงที่น่ำศรัทธำ และเป็น ที่ยอมรับ ของ
สังคม
8. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำครูฝึก สะท้อนให้เห็นว่ำหน่วยศึกษำอบรมมีกำร
ส่งเสริมสนับสนุนกำรพัฒนำครูฝึก อีกทั้งหน่วยเล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรนำควำมรู้ที่ได้รับไปขยำยผล และ
ส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำกำรเรียนกำรสอน
9. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ควำมสำคัญกับกำรพัฒนำบุคลำกรทั้งในหน่วยและนอกหน่วย อย่ำงต่อเนื่อง
บุคลำกรมีกำรพัฒนำ ในทุกด้ำนตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
10. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เล็งเห็นถึงควำมสำคัญของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ผู้บริหำรหน่วยให้ควำมสำคัญ
11. กก.8 ฯ มี ส ถำนที่ ตั้ง ห้ อ งสมุ ด ของหน่ ว ยที่ เ หมำะสม เป็ น จุ ดศู น ย์ ก ลำงของผู้ เ ข้ ำรั บ กำร
ฝึกอบรมและของประชำชน เยำวชน ทั่วไป สภำพแวดล้อมทั่วไปด้ำนกำรเรียนกำรสอน ห้องเรียนฝึกอบรม
อำกำศถ่ำยเทสะดวก
12. ผกก.8 ฯ ได้ให้ควำมสำคัญด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีกำรติดตำมผลกำรดำเนินงำน
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ ทุกเดือน ในกำรประชุมประจำเดือน
13. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มีศูนย์เรียนรู้กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย
แสดงถึงศักยภำพในกำรอบรมให้ควำมรู้กับผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม สำมำรถเรียนรู้ได้ทุกหลักสูตร สอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของหน่วย
14. บุ คลำกร กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ทุ กระดั บให้ควำมส ำคั ญและมี ส่ วนร่ วมในทุ กกิ จกรรมในกำร
ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ของหน่วยอย่ำงชัดเจนและเป็นรูปธรรม
15. กก.8 บก.กฝ.ฯ ให้ควำมส ำคัญกับกำรแก้ปัญหำให้ กับสังคมโดยกำรจัดทำโครงกำรอย่ำง
ต่อเนื่อง และเข้ำทำกำรช่วยเหลือประชำชนอย่ำงต่อเนื่องตลอดมำ
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๑๙

จุดทีค่ วรพัฒนา/และแนวทางการพัฒนา
๑. เกณฑ์ก ำรให้ คะแนนที่กำหนดไว้ในคู่ มือ ประกันคุ ณภำพกำรศึ กษำก ำหนดร้อยละ 100
เท่ำกับ 5 คะแนน ซึ่งสูงกว่ำควำมเป็นจริงบนพื้นฐำนควำมสำมำรถของมนุษย์ที่ไม่เท่ำเทียมกัน ควรเสนอ
ต่อคณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงคู่มือของ บช.ศ.ในปีต่อไป
๒. การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านคาถามทุกข้อที่ถาม ค่า
คะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง ควรปรับปรุงคู่มือ ตร. โดยไม่ต้องนาคะแนน
การประเมินความพึงพอใจมาเป็นคะแนนตัวบ่งชี้ วัดเฉพาะคะแนนกระบวนการ
๓. ปัญหำที่เกิดขึ้นจำกกำรประชุมบูรณำกำรควำมรู้ในบำงประเด็นสำมำรถแก้ปัญหำเองได้ใน
ระดับหน่วย แต่ในบำงเรื่อง เป็นปัญหำที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชำ จึงเห็นควรนำปัญหำดังกล่ำวส่งไป
ยังหน่วยบังคับบัญชำเพื่อนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำต่อไป
๔. งบประมาณในการจัดทานวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง ซึ่ง
การกาหนดจานวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรกาหนดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินบริหาร
ของหน่วย
๕. การน านวั ต กรรมซึ่ ง หน่ ว ยด าเนิ น การเองภายใต้ ง บประมาณของหน่ ว ย แล้ ว มอบให้ กั บ
หน่วยงานอื่นได้นาไปใช้ประโยชน์ เป็นการดาเนินการภายใต้งบประมาณที่จากัด
๖. สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจากัดในเรื่องเวลาในการเดินทาง
และต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเดินทาง ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้บ้านของครูฝึก
๗. เห็นควรกาหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุ นด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบไทยๆ
ในหลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับ
องค์กรอื่น ๆ ต่อไป
๘. ครู ฝึ ก กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เริ่มมีควำมเข้ำใจ ในกำรนำควำมรู้มำขยำยผล โดยคำแนะนำของ
เจ้ำหน้ำที่ ควรเน้นย้ำในกำรประชุมประจำเดือนทุกเดือน
๙. ควรมีการสอบถามข้าราชการตารวจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่ละ
ปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพื่อเปิดการอบรมตามความต้องการ
๑๐. บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้ความรู้
บุคลากรให้เข้าใจกระบวนการ
๑๑. สภาพอากาศในช่ว งฤดูร้ อน ห้ องสมุดและห้ องเรียนผู้ รับการฝึ ก อากาศเป็น ปัญหาและ
อุปสรรค ควรปรับปรุงติดตั้งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศทดแทนพัดลม
๑๒. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับเจ้ำหน้ำที่ไม่ได้เข้ำรับฟังกำรติดตำมในแต่ละเดือน ควรกำชับให้
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติเข้ำรับฟังด้วยตนเอง ในวำระติดตำมงำนประกัน
๑๓. การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อทาการประสานเพื่อขอ
ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน
๑๔. การน าเอกลักษณ์ของหน่ว ย “การช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัย ” ไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่
สามารถด าเนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งและตามความต้ อ งการของบุ ค ลากร สามารถปฏิ บั ติ ไ ด้ เ มื่ อ เกิ ด
สถานการณ์ในพื้นที่เท่านั้น จึงต้องทางานในเชิงรุก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยสารวจจากพื้นที่อื่น ๆ ซึ่ง
อาจจะไกลจากที่ตั้งหน่วย
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๒๐
๑๕. เมื่อเข้ำทำกำรช่วยเหลือในขณะฝนตก เรือท้องแบนไม่มีหลังคำเรือ ทำให้สิ่งของเครื่องใช้
ข้ำวกล่อง เสียหำ รวมถึงเมื่อมีกำรขนย้ำยประชำชนที่เจ็บป่วย ไม่มีควำมสะอำดเท่ำที่ควร กำรใช้ร่มในขณะ
ขับเรือเป็นไปด้วยควำมยำกลำบำก จึงควรแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดทำโครงกำร จัดทำหลังคำเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บสำหรับกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
*************************
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๒๑

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
๑. ชื่อหน่วยศึกษาอบรม : กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๒. สถานที่ตั้ง : ๔๓/1 หมู่ ๗ ตาบลถาใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐
: หมายเลขโทรศัพท์ ๐๗๕-๗๗๓๒๙๗ , ๐๗๕-๗๗๓๓๐๑
: หมายเลขโทรสาร ๐๗๕-๗๗๓๒๙๖
: เว็บไซต์ www.bpptr8.go.th
๓. ปีที่ให้ข้อมูล : ปีงบประมาณ ๒๕60
๔. ประวัติการก่อตั้ง :
สืบเนื่องจากสถานการณ์การก่อการร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ในพืนที่ภาคใต้ ได้ทวี
ความรุนแรงขึนตามลาดับ นับตังแต่การเตรียมกาลังและสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์ จนถึงการปฏิบัติทางทหาร
ด้วยการลักลอบสังหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้านเมือง บุคคลสาคัญ ตลอดจนการก่อวินาศกรรมต่อสถานที่ราชการ
เมื่อ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ พล.ต.ต.เริงณรงค์ ทวีโภค ผู้บังคับการตารวจภูธรเขต ๘ ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึน สามารถใช้กาลังเข้าตอบโต้ฝ่ายตรงข้ามได้
ทันท่วงที จึงได้ขออนุมัติ ผู้บังคับบัญชาตารวจภูธร จัดตังศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ
ระดับต่ากว่าชันสัญญาบัตรขึนที่ กองกากับการตารวจตระเวนชายแดนเขต ๘ (เดิม) หรือ กองกากับการ
ตารวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ในปัจจุบัน เพื่อทาการฝึกให้กับตารวจภูธรในพืนที่
เมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๑๕ คณะปฏิวัติได้มีประกาศฉบับที่ ๑๓ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
โดยแยกออกจาก กองบัญชาการตารวจภูธร และจัดตัง กองบังคับการฝึกพิเศษ ขึนใน กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน ประกอบด้วย ๕ กองกากับการฝึก คือ กองกากับการฝึกที่ ๑-๕ ภายหลังประกาศคณะ
ปฏิวัติดังกล่าว กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จึงได้จัดทาโครงการจัดตัง กองกากับการ ๖ กองบังคับ
การฝึกพิเศษ แทนหน่วยฝึก ต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบเขต ๘ ตามที่กรมตารวจอนุมัติหลักการไว้
เมื่อ ๑๗ เมษายน ๒๕๑๕
เมื่อ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๑๘ ได้จัดตังเป็น กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ อย่างถูกต้องตาม
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ตามคาสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ ๔๕ มีที่ตังที่ บ้าน
ไสใหญ่ ตาบลถาใหญ่ อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เมื่อ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๘ แปรสภาพจาก
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ เป็น
กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมตารวจ
กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๒๘ มีที่ตังอยู่ที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตาบลถาใหญ่ อาเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช มีเนือที่ทังหมด ๒๔๐ ไร่
การจัดตั้งและการใช้ชื่อค่าย เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๗ กก.๘ บก.กฝ.ได้เสนอขอจัดตังนามค่ายว่าค่าย
กัลยาณิวัฒนา แต่ บช.ตชด. ได้พิจารณาให้ใช้ชื่อค่ายร่วมกันกับ กก.ตชด.๔๒ ว่า” ค่ายศรีนครินทรา” ดังนัน
กก.๘ บก.กฝ. จึงได้ใช้ชื่อค่ายว่าค่ายศรีนครินทราโดยกาหนดวันที่ ๒๕ กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนา
ค่ายศรีนครินทรา ตลอดมา
รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๒๒

๕. ปรัชญาองค์กร
ฝึกดี สามัคคีเด่น เน้นการพัฒนา สร้างศรัทธาต่อชุมชน ดารงตนในความพอเพียง
๖. ปณิธาน
มุ่งมั่น ตังใจ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
๗. วิสัยทัศน์
กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ เพื่อเพิ่มสรรถนะ
(Competency) ข้าราชการตารวจ
8. อัตลักษณ์
“การช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
9. เอกลักษณ์
“ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย”
10. พันธกิจ (ตามแผนปฏิบัติการ ประจาปี ๒๕60)
๑. บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน
๒. ผลิตข้าราชการตารวจชันประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๓. ดาเนิน การเกี่ย วกับการฝึกอบรมข้าราชการตารวจในการฝึกพิเศษ การฝึกทบทวน และการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทังการฝึกสุนัขตารวจ
๔. ดาเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
๕. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
11. เป้าประสงค์
ยศ.ที่ 1 ยกระดั บขีด ความสามารถในการปฏิบัติภ ารกิจหลักเพื่อตอบสนองนโยบายรั ฐ บาล
นโยบายสานักงานตารวจแห่งชาติ และนโยบายกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๑. ภารกิจที่ได้รับมอบหมายเกิดผลสัมฤทธิ์
๒. เสริมความมั่นคงปลอดภัยในพืนที่ชายแดนและเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน
๓. มีระบบและกระบวนงานที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ
4. มีเทคโนโลยีทันสมัย อุปกรณ์เครื่องมือพิเศษเสริมศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ยศ.ที่ 2 พัฒนางานตารวจตระเวนชายแดนให้โปร่งใส มีมาตรฐาน
1. ประชาชน หน่วยงานในสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อมั่นตารวจ
ตระเวนชายแดน
2. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการปฏิบัติของ ตชด.
3. มีการบวนงานที่โปร่งใสมีมาตรฐาน
4. หน่วยงานมีครุภัณฑ์ อายุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพียงพอตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๒๓

ยศ.ที่ 3 การมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายการปฏิบัติงานของตารวจตระเวนชายแดน
1. การมีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชนทีเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมการ
ปฏิบัติงานให้กับตารวจตระเวนชายแดน
2. ประชาชนและเครือข่ายชายแดนมีความพึงพอใจต่อการเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและ
รางวัลสิ่งตอบแทนที่ได้รับจากตารวจตระเวนชายแดน
3. กฎหมาย กฎ ระเบี ย บคาสั่ งและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเอือต่อการเข้ามามีส่ว นร่ว มของ
ประชาชนและเครือข่ายภาครัฐและภาคเอกชน
4. หน่วยงานและบุคลากรนาแนวคิดการมีส่วนร่วมของประชาชนเครือข่ายชายแดนเข้ามาใช้ในการ
เสริมการปฏิบัติภารกิจและให้บริการประชาชน
ยศ.ที่ 4 การสร้างความเข้มแข็งในการบริหาร
1. การบริหารโดยยึดหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของ ตชด.
3. กระบวนการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
4. บุคลากรมีสมรรถนะและขวัญกาลังใจในการปฏิบัติงาน
๑2. หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ ๒๕60 กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ
ชายแดน เปิดให้การฝึกอบรมแก่ข้าราชการตารวจหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี
๑) หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี 2 รุ่น
2) หลักสูตร ตชด.ระดับพืนฐาน
3) โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
7) หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี
8) หลักสูตร นักเรียนนายสิบตารวจ ประจาปี 60

กองบัญชาการตารวจตระเวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

100
199
30
50
115
100

นาย
นาย
นาย
นาย
นาย
นาย

๑3. ข้อมูลเกี่ยวกับ ครูฝึกและบุคลากร ณ 30 กันยายน 2560
บุคลากรของหน่วยมีทังสิน จานวน ๑36 นาย จาแนกเป็น
- ผู้บริหารหน่วย 3 นาย (ผกก.ฯ /รอง ผกก.ฯ)
- ฝ่ายอานวยการ 47 นาย
- ฝ่ายสนับสนุน 40 นาย (ร้อย 1 สสน.)
- ฝ่ายอานวยการประจากองร้อยฝึก 20 นาย
- ฝ่ายครูฝึก
19 นาย
- บุคลากรช่วยราชการ, ปฏิบัติราชการอื่น,ลาป่วย 7 นาย

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๒๔

๑4. ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน มีอาคาร
ห้องเรียน ห้องฝึกอบรม และสถานที่ในหน่วย พืนที่จานวน ๒๔๐ ไร่
๑4.๑ มีพืนที่จานวน ๒๔๐ ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ คือ
 ทิศเหนือ
จรด ที่ดินราษฎรบ้านเปิก
 ทิศใต้
จรด ทางหลวงแผ่นดิน เลขที่ ๔๑
 ทิศตะวันออก
จรด กับที่ดินราษฎร และ โรงเรียนทุ่งสง และ
 ทิศตะวันตก
จรด ถนนสายบ้านเปิก
๑4.๒ อาคารสถานที่
- กองร้อยฝึกอบรม
จานวน
๔ กองร้อย
- กองร้อย สสน.
จานวน
๑ กองร้อย
- ห้องเรียนประจากองร้อยฝึกอบรม
จานวน
4 ห้องเรียน
- หอประชุม
จานวน
๑ อาคาร
- อาคารกองกากับการ
จานวน
๑ อาคาร
- อาคารพลาธิการ
จานวน
๓ อาคาร
- อาคารพยาบาล
จานวน
๑ อาคาร
- อาคารกองรักษาการณ์
จานวน
๑ อาคาร
- อาคารโรงอาหาร
จานวน
๒ อาคาร
- อาคารโรงยิงปืนพก
จานวน
๑ อาคาร
- สนามยิงปืน
จานวน
๒ แห่ง
- สนามกีฬา
จานวน
๑ แห่ง
- ลานฝึกอเนกประสงค์
จานวน
๒ แห่ง
- อาคารบ้านพัก ผกก. รอง ผกก.
จานวน
๓ หลัง
- อาคารบ้านพัก สว. และ ผบ.ร้อย
จานวน
๘ หลัง
- อาคารบ้านพักระดับ รอง สว.,ผบ.มว. เดี่ยว จานวน ๘ หลัง
- อาคารบ้านพักระดับ รอง สว.,ผบ.มว. คู่ จานวน
๔ หลัง
- ห้องแถวขนาด ๑๐ คูหา
จานวน ๑๒ แถว
- ห้องแถวขนาด ๘ คูหา
จานวน
๔ แถว
- สถานีทดสอบจิตใจ (โดดหอสูง)
จานวน
๑ สถานี
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๒๕

15. โครงสร้างองค์กร
กองกำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(๑)

ธกวส.

รอง ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.(๒)

กฝว.

กองร้อยที่ ๑ สสน.

ผงป.

กองร้อยที่ ๒-๕
ฝึกอบรม

กง.กบ.

ฝกทบ.

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๒๖

16. โครงสร้างการบริหาร

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

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

พ.ต.ท.วิทยา สุวรรณมณี
ผบ.ร้อย 1 กก.ฯ

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.ยุทธนันต์ ขันโสม
ผบ.ร้อย 2 กก.ฯ

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

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

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

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
รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๒๗

17. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปีงบประมาณ 2560
ของ ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
ตามนโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจ
แห่งชาติ พ.ศ.2556 กาหนดให้หน่วยงานของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่รับผิดชอบด้านการศึกษา
อบรมหลักสูตร ต่าง ๆ จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่ว นหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา สาหรับนโยบายการ
ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2560 ของ กองกากับการ 8 กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน จึงได้กาหนดดังนี
1. การปฏิบัติงานของข้าราชการตารวจในสังกัด ในกิจกรรมระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
2. ให้ผู้ที่มีความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งได้รับการอบรมถ่ายทอด
ความรู้จากกองบัญชาการศึกษา ดาเนินการขยายผลมายังข้าราชการตารวจทุกนาย
3. แต่ ง ตั งคณะกรรมการการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ ก าหนด
หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดาเนินงานการขับเคลื่อนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
4. ในการประชุ ม ประจ าเดื อ นของทุ ก เดื อ น ให้ เ จ้า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการ
ตรวจสอบ กากับดูแลระบบประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการดาเนินการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ทุกเดือน
และ ทุกส่วนงาน/กองร้อย ที่รับผิดชอบตัวบ่งชี รายงาน
ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา
5. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ขับเคลื่อนอย่างเป็น
รูปธรรม จริงจัง ดาเนินการให้เป็นปัจจุบัน และไม่ให้มีการจัดทาเอกสารย้อนหลัง
6. จัดทารายงานการประเมินตนเอง เสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ให้ทันตาม
กาหนดเวลาที่กองบัญชาการศึกษากาหนด
7. ขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ตามแนวทางการจัดเก็บเอกสารที่
งาน กฝว. ได้กาหนดแนวทางไว้ใช้ และรายงานผลการนาไปใช้ตามวงรอบที่กาหนด
8. ให้ทุกส่วนงาน/กองร้อย ให้ความสาคัญกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน และปฏิบัติอย่างเต็มความสามารถ โดยมีเป้าหมายความสาเร็จ ได้รับการประเมินอยู่ในระดับ
ดีมาก ทุกตัวบ่งชีและในภาพรวม
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18. สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมิน(SAR) ในรอบปีที่ผ่านมา 2559
ตัวบ่งชี้ที่ 1
การประเมินผลของครูฝึกผู้สอน ไม่สามารถวัดได้อย่างชัดเจน ว่าผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับความรู้ที่
แท้จริง เนื่องจากเป็นข้อสอบที่ออกโดยครูผู้สอน
สรุปผลการปรับปรุง
- หน่วยตังคณะทางานพิจารณาใช้ข้อสอบจาก คลังข้อสอบของหน่วยเองในบางรายวิชา ในการ
แก้ปัญหา ความเป็นมาตรฐานของข้อสอบ
ตัวบ่งชี้ที่ 2
การตอบแบบประเมิน ไม่ส ามารถมั่นใจได้ว่าผู้ ตอบแบบประเมินจะอ่านคาถามทุกข้อที่ถาม ค่า
คะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง
สรุปผลการปรับปรุง
- ประสานภาค 4 ในการประชุมระดับ บก.ตชด.ภาค เพื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง เน้นยา กาหนด
นโยบาย ให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่แท้จริงในการประเมินความพึงพอใจเพื่อนามาสู่การพัฒนาที่ดีขึนในปีต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 3
ปัญหาที่เกิดขึนจากการประชุมบูรณาการความรู้ในบางประเด็นสามารถแก้ปัญหาเองได้ในระดับ
หน่วย แต่ในบางเรื่อง เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชา
สรุปผลการปรับปรุง
- จัดส่งสรุปปัญหาข้อขัดข้องในการฝึกทังหมด ไปยัง บก.กฝ.บช.ตชด. เพื่อนาไปสู่การแก้ปัญหา
ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ในปีต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 4-5
1. งบประมาณในการจัดทานวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง ซึ่งการ
กาหนดจานวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรกาหนดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินบริหารของ
หน่วย
2. การนานวัตกรรมซึ่งหน่วยดาเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่วย แล้วมอบให้กับหน่วยงาน
อื่นได้นาไปใช้ประโยชน์ เป็นการดาเนินการที่ยากภายใต้งบประมาณที่จากัด
สรุปผลการปรับปรุง
- น าเสนอในการประชุม ปรับ ปรุ งคู่ มื อ ประกั น คุณ ภาพการศึก ษาประจาปี 2561 เพื่ อ
ปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมิน ลดจานวนนวัตกรรมและการนาไปใช้ประโยชน์
ตัวบ่งชี้ที่ 6
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจากัดในเรื่องเวลาในการเดินทางและต้อง
ใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึนในการเดินทาง
สรุปผลการปรับปรุง
- กาหนดห้วงระยะในการให้ความรู้อยู่ในวัน พฤหัสบดี–ศุกร์ โดยใช้กลุ่มเป้าหมายใกล้บ้านครูฝึก
เพื่อจะได้ไม่ต้องเดินทางไป-กลับ
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ตัวบ่งชี้ที่ 7
การประเมินความพึงพอใจในแต่ละจุดบริการ ใช้ผู้ตอบแบบเฉพาะบางกลุ่ม จึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่า
ผลจากการตอบแบบประเมินจะนาไปสู่แนวทางการพัฒนาที่แท้จริง
สรุปผลการปรับปรุง
- ใช้วิธีการสุ่มประเมินความพึงพอใจ โดยพิจารณาเฉพาะผู้ที่มีความสนใจ และให้ความสาคัญกับ
การตอบแบบประเมิน
ตัวบ่งชี้ที่ 8
เห็นควรกาหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบไทยๆ ใน
หลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กร
อื่น ๆ ต่อไป
สรุปผลการปรับปรุง
- กาหนดให้มีกิจกรรมวันสงกรานต์ ทุกปี เป็นกิจกรรมแบบไทยๆ อย่างต่อเนื่องทุกปี
ตัวบ่งชี้ที่ 9
หน่วยไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงระบบสุนทรียภาพของหน่วย ต้องใช้การ
บริหารจัดการเพื่อนาไปสู่การปรับปรุงให้ดีขึน
สรุปผลการปรับปรุง
- จัดทาคาขอตังงบประมาณในปีถัดไป เช่น ในการปรับปรุงกองร้อยฝึก ถนนภายในหน่วย และ
ระบบประปา
ตัวบ่งชี้ที่ 10
ครูฝึก กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เริ่มมีความเข้าใจ ในการนาความรู้มาขยายผล โดยคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
สรุปผลการปรับปรุง
- ทาความเข้าใจกับครูฝึกเป็นรายบุคคล จนครูฝึกมีความเข้าใจมากขึน
ตัวบ่งชี้ที่ 11
ควรมีก ารสอบถามข้าราชการต ารวจ เพื่ อให้ ท ราบถึ งความต้อ งการที่จ ะพั ฒ นาตนเองในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพื่อเปิดการอบรมตามความต้องการ
สรุปผลการปรับปรุง
- แจ้งเวียนหนังสือสอบถามข้าราชการตารวจ มีความต้องการที่จะพัฒนาในหลักสูตรใด แจ้งไปยัง
ธกวส. เพื่อรวบรวมสรุปส่งไปยังหน่วยเหนือต่อไป
ตัวบ่งชี้ที่ 12
หลักธรรมาภิบาล เป็นการประเมินด้านการบริหารหน่วย ควรกาหนดให้มีการตรวจประเมินในด้าน
การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ควบคู่ไปด้วยในแบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปผลการปรับปรุง
- นาเสนอต่อที่ประชุม บช.ศ. เพื่อปรับเปลี่ยนการประเมินในปี 2561
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ตัวบ่งชี้ที่ 13
กก.8 ฯ บริหารจัดการระบบสวัสดิการภายใต้เงินนอกงบประมาณ จึงควรมีการบรรจุระบบสวัสดิการ
ในแผนการบริหารงานงบประมาณของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สรุปผลการปรับปรุง
- จัดทาคาของบประมาณในปีงบประมาณ 2561 เพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบสวัสดิการที่ยังมีปัญหา
เช่น ระบบนาประปา
ตัวบ่งชี้ที่ 14
บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้ความรู้บุคลากร
ให้เข้าใจกระบวนการ
สรุปผลการปรับปรุง
- อบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงกับบุคลากร ในคราวเดียวกับการให้ความรู้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี 2560
ตัวบ่งชี้ที่ 15
สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและอุปสรรค ควร
ปรับปรุงติดตังม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศทดแทนพัดลม
สรุปผลการปรับปรุง
- ติดตังม่านบังแดด เพื่อแก้ปัญหาอากาศร้อน ในช่วงฤดูร้อน
ตัวบ่งชี้ที่ 16
ผู้ รั บ ผิ ดชอบตัว บ่ ง ชีระดับ เจ้ าหน้าที่ ไม่ได้เข้ ารับฟังการติดตามในแต่ล ะเดือน ควรมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับฟังด้วยตนเอง ในวาระติดตามงานประกัน
สรุปผลการปรับปรุง
- เจ้าหน้าที่ติดตามงานประกันเข้ารับฟังการขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา และรับ
การถ่ายทอดจาก ผบ.ต้นสังกัดของแต่ละส่วนงาน/กองร้อย
ตัวบ่งชี้ที่ 17
กก.8 ฯ ไม่มีความรู้ในการจัดกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากระบบ 5 ส. ควรให้คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน จั ดอบรมสั มมนาการจั ดกิจ กรรมอื่นๆ นอกเหนือจากระบบ 5 ส. จะได้นามาพัฒ นาปรับปรุงการ
ดาเนินการในปีต่อไป
สรุปผลการปรับปรุง
- อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ที่จะให้ความรู้ในคราวการประชุมงานประกัน
คุณภาพการศึกษาในแต่ละปีงบประมาณ
ตัวบ่งชี้ที่ 18
การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อทาการประสานเพื่อขอข้อมูลการ
ช่วยเหลือประชาชน
สรุปผลการปรับปรุง
- ติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่โดยตรง ซึ่งรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จากหน่วยปฏิบัติ เช่น กก.ตชด.42
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ตัวบ่งชี้ที่ 19
การนาเอกลั กษณ์ของหน่ วย “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ” ไปสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่ส ามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดสถานการณ์ในพืนที่เท่านัน จึงต้องทางานในเชิงรุก เข้าไป
ช่วยเหลือประชาชนโดยสารวจจากพืนที่อื่น ๆ ซึ่งอาจจะไกลจากที่ตังหน่วย
สรุปผลการปรับปรุง
- ประสานบรรจุหน่วย กก.8 ฯ ในแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ กับ ปภ.จังหวัด
ตัวบ่งชี้ที่ 20
รถยนต์ บ รรทุ ก น าของหน่ ว ยช ารุ ด ยากในการแก้ ไ ข จึ ง มี ขี ด จ ากั ด ในการเข้ า ท าการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนได้เพียงพอกับความต้องการ
สรุปผลการปรับปรุง
- ซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกนา เพื่อให้ สามารถใช้งานได้และเข้าทาการช่ว ยเหลือประชาชนได้
เพียงพอกับความต้องการ
**********************
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ส่วนที่ 2
ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน

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.วิรัตน์ แนมใส
รอง สว.กฝว.ฯ
3. ส.ต.ท.หญิง ศิวกานต์ จันทร์มีศรี ผบ.หมู่ กฝว.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail:W_sukanlya@hotmail.com

โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th
ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมให้ความสาคัญกับการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการผลิตผู้สาเร็จการศึกษาอบรม และมี
กลไกในการพั ฒ นาการบริ ห ารหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร โดยค านึ งถึ ง วิ สั ย ทั ศ น์
พันธกิจและความต้องการของสังคม ตลอดจนคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
๒. เอกสารหลัก ฐานที่แ สดงถึงคุณ ภาพผู้สาเร็จ การศึก ษาอบรม เอกสารที่เ กี่ย วกับนโยบายและ
แผนการบริหารหลักสูตร ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตรแถลงหลักสูตร
๓. หลักฐานการประกันคุณภาพหลักสูตรในประเด็นการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการ
เรียนการสอน สนับสนุนและการให้คาแนะนาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๔. บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจาแนกตามหลักสูตร
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ 5 คะแนน
วิธีคานวณ
จานวนผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

X๑๐๐

จานวนผู้เข้ารับการศึ
กษาอบรมทั
กสูตร
ผลการด
าเนิน้งหมดตามหลั
งาน
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า หน่วยศึกษาอบรมมีแผนการ
ผลิตผู้สาเร็จการศึกษาอบรม และมีกลไกในการพัฒนาการบริหาร
หลั กสู ตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร โดยค านึงถึ ง
วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และความต้ อ งการของสั ง คม ตลอดจน
คุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอน
กองก ากั บ การ 8 กองบั ง คั บการฝึ ก พิ เศษ กองบั ญ ชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน มีแผนการฝึกอบรมประจาปีงบประมาณ
2560 ของ กองบัญชาการตระเวนชายแดน ซึ่งมีระยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข 1.1)
1. หลักสูตร ตชด.ประจาปี จานวน 2 รุ่น 100 นาย
- รุ่ น ที่ 1 สั ง กั ด กก.ตชด. 41 ระหว่ า ง 18 เม.ย.-2
พ.ค. 60 จานวน 50 นาย
- รุ่นที่ 2 สังกัด กก.ตชด.42 ระหว่าง 7-21 มี.ค.60
จานวน 50 นาย
2. หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน จานวน 1 รุ่น 199 นาย
ระหว่าง 7 พ.ย.59 – 27 ม.ค.60
หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก ตร. ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย (เอกสารหมายเลข 1.2)
3. หลักสู ตร กดต.(ปป.)53 ปี จานวน 1 รุ่น 115 นาย
ระหว่าง 1 ธ.ค.59 – 22 ก.พ.60
4. หลักสูตร นสต. จานวน 1 รุ่น 100 นาย ระหว่าง 1
ก.พ.60 – 31 ม.ค.61
เอกสารหลักฐานที่แสดงถึงคุณ ภาพผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
เอกสารที ่เ กี ่ย วกับ นโยบายและแผนการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ประมวลการสอน รายงานการประเมินหลักสูตรแถลงหลักสูตร
กองก ากั บ การ 8 กองบั ง คั บการฝึ ก พิ เศษ กองบั ญ ชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน มี แ ถลงหลั ก สู ต ร ส าหรั บ ใช้ ใ นการ
ฝึกอบรม ประกอบด้วย
- หลักสูตร ตชด.ประจาปี ซึ่งกาหนดขอบเขตรายวิชาและ
ระเบียบการวัดผล จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70 จึง
จะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 2.1)
หลักสูตรที่มีระยะการฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน ซึ่งกาหนดขอบเขตรายวิชา
และ ระเบียบการวัดผล จะต้องผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 70
จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน (เอกสารหมายเลข 2.2)
- หลั กสู ตร กดต.(ปป.)53 ปี หลั กเกณฑ์การให้ คะแนน

เอกสารหมายเลข 1.1
แผนการฝึกอบรมประจาปี
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

เอกสารหมายเลข 2.1
แถลงหลักสูตร ตชด.
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 2.2
แถลงหลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 2.3
แถลงหลักสูตร กดต.(ปป.)
53 ปี ประจาปี 2555
เอกสารหมายเลข 2.4
แถลงหลักสูตร นสต.
ประจาปี 2559
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3.
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ผลการดาเนินงาน
ตามจานวนชั่วโมงที่กาหนดไว้ในหลักสูตร โดยจะต้องผ่านเกณฑ์
การประเมิ น ร้ อ ยละ 60 ขึ้ น ไป จึ ง จะถื อ ว่ า สอบได้ (เอกสาร
หมายเลข 2.3)
- หลักสูตร นสต. ประจาปี 2560 หลักเกณฑ์การวัดและ
ประเมินผล ผู้สาเร็จการฝึกอบรมจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 60 ในแต่ละภาคเรียน สาหรับวิชาทั่วไปไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 และวิชาเฉพาะ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ภาค
บูรณาการและพิทักษ์สันติ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
จึงถือว่าสอบได้ โดยคิดคะแนนได้หรือตกเป็นรายวิชา (เอกสาร
หมายเลข 2.4)
หลั กฐานการประกั นคุ ณภาพหลั กสู ตรในประเด็ นการบริ หาร
จัดการหลักสูตร ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน สนับสนุน
และการให้คาแนะนาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดนมีการประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อแสดงถึงผลการบริหารจัดการหลักสูตร ทรัพยากร
ประกอบการเรี ย นการสอน โดยมีค่าเฉลี่ ยความพึงพอใจ จาก
คะแนนเต็ม 5 ประกอบด้วย
1. หลั ก สู ต ร ตชด.ประจ าปี รุ่ น ที่ 1 ค่ า เฉลี่ ย 4.18
(เอกสารหมายเลข 3.1)
2. หลั ก สู ต ร ตชด.ประจ าปี รุ่ น ที่ 2 ค่ า เฉลี่ ย 4.13
(เอกสารหมายเลข 3.2)
3. หลั ก สู ต ร ตชด.ระดั บ พื้ น ฐาน ค่ า เฉลี่ ย 3.87
(เอกสารหมายเลข 3.3)
4. หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี ค่าเฉลี่ย 3.94 (เอกสาร
หมายเลข 3.4)
5. หลั ก สู ต ร นสต. จะด าเนิ น การเมื่ อ เสร็ จ สิ้ น การ
ฝึกอบรม
บัญชีรายชื่อพร้อมคะแนนการทดสอบของผู้เข้ารับการศึกษา
อบรมจาแนกตามหลักสูตร
กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน มีการประเมินผลการฝึกอบรม โดยการ
ออกคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่าง ๆ ดังนี้
1. หลั กสู ตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 1/2560 คาสั่ ง ที่
56/2560 ลง 12 เม.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.1)

รายการเอกสารหลักฐาน

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

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

2. หลั กสู ตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 2/2560 คาสั่ ง ที่
38/2560 ลง 13 มี.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.2)
3. หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน คาสั่งที่ 04/2560 ลง
18 ม.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.3)
4. หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี คาสั่งที่ 18/2560 ลง 7
ก.พ.60 (เอกสารหมายเลข 4.4)
5. หลั ก สู ต ร นสต.ประจ าปี 2560 ภาคเรี ย นที่ 1
คาสั่งที่ 74/2560 ลง 15 พ.ค.60 และคาสั่งที่ 130/2560
ลง 17 ต.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.5)
และมีการจั ดทาคะแนนประเมิ นผลนาเรียนผู้ บังคับบัญชาของ
หน่วย ซึ่งผู้รับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน ทุกนาย ดังนี้
1. หนังสือ นาเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร
ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 1/2560 ภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ
93.24 ภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 93.72 คะแนนในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 93.48 (เอกสารหมายเลข 4.6)
2. หนังสือ นาเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร
ตชด.ประจ าปี รุ่ น ที่ 2/2560 ภาคทฤษฎี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
91.62 ภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 92.65 คะแนนในภาพรวม
คิดเป็นร้อยละ 92.14 (เอกสารหมายเลข 4.7)
3. หนังสือ นาเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร
ตชด.ระดั บ พื้ น ฐาน ภาคทฤษฎี คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 83.52
ภาคปฏิบัติ คิดเป็นร้อยละ 95 คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ
89.26 (เอกสารหมายเลข 4.8)
4. หนังสือ นาเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร
กดต.(ปป.)53 ปี ภาคทฤษฎี คิดเป็นร้อยละ 88.28 ภาคปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ 93.66 คะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 90.97
(เอกสารหมายเลข 4.9)
5. หนังสือ นาเรียนผลคะแนนการประเมินผล หลักสูตร
นสต. ภาคทฤษฎี คิ ด เป็ น ร้ อยละ 89.49 (เอกสารหมายเลข
4.10) ภาคปฏิบัติ (ภาคบูร ณาการ) คิดเป็นร้อยละ 94.40
คะแนนในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ 91.94 (เอกสารหมายเลข
4.11)
3. ตารางสรุปจานวนผู้ศึกษาอบรมที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ หลักสูตร ตชด.ประจาปี 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.
ประจาปี รุ่นที่ 2/2560
เอกสารหมายเลข 4.3
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่
04/2560 ลง 18 ม.ค.60
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลหลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
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
นาเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 1/2560
เอกสารหมายเลข 4.7
น. กฝว. ลง 31 ม.ค.60
เรื่อง นาเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 2/2560

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๓๖
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 4.8
น. กฝว. ที่ 0030.682/
117 ลง 1 ก.พ.60 เรื่อง
นาเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 4.9
น. กฝว. ลง 24 ก.พ.60
เรื่อง นาเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผล หลักสูตร กดต.
(ปป.)ประจาปี 60
เอกสารหมายเลข 4.10
น. กฝว. ลง ธ.ค.60 เรื่อง
นาเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผลภาคทฤษฎี
หลักสูตร นสต.ประจาปี 60
เอกสารหมายเลข 4.11
น. กฝว. ลง ม.ค.60
เรื่อง นาเรียนผลคะแนนการ
ประเมินผลภาคปฏิบัติ
หลักสูตร นสต.ประจาปี 60
เอกสารหมายเลข 4.12
ตารางสรุปจานวนผู้ศึกษา
อบรมที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ หลักสูตร ตชด.
ประจาปี 2560 และ
หลักสูตรที่มีระยะเวลาเกิน
8 สัปดาห์

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๓๗
ตารางสรุปผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
หลักสูตร
ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 1
ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 2
ตชด.ระดับพื้นฐาน
กดต.(ปป.)53 ปี
นสต.2560
รวมคิดเป็นร้อยละ

แสดงการคานวณ

50
50
199
115
100

ภาคทฤษฎี
คิดเป็นร้อยละ
93.24
91.62
83.52
88.28
89.49

ภาคปฏิบัติ
คิดเป็นร้อยละ
93.72
92.65
95
93.66
94.40

รวม
คิดเป็นร้อยละ
93.48
92.14
89.26
90.97
91.94

514

89.23

93.89

91.56

จานวน

514
514

X ๑๐๐ = 100

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

ร้อยละ ๑00

ร้อยละ ๑00

๕ คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.๘ บก.กฝ.ฯ มีแถลงหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน กาหนดไว้ในแถลง
หลักสูตร และแจ้งให้ครูผู้สอนได้ทราบ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษากาหนดร้อยละ 100 เท่ากับ
5 คะแนน ซึ่งสู งกว่าความเป็ นจริงบนพื้นฐานความสามารถของมนุษย์ที่ไม่เท่าเทียมกัน ควรเสนอต่อ
คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคู่มือของ บช.ศ.ในปีต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๓๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
2. พ.ต.ท.โกเศรษฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์
สว.ผงป.กก.8ฯ
2. ร.ต.อ.สุทธิโชค เพ็ชรทองมา รอง สว.ผงป.ฯ
3. ด.ต. ณรงค์ มุสิเกตุ
ผบ.หมู่.ผงป.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail:W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ + ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วยการ
สารวจความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด และผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จ การศึก ษาอบรมที่
ปฏิบ ัต ิง านในหน่ว ยงานนั ้น ๆ ตั้ง แต่ ๓-๖เดือ นโดยพิจ ารณาจากคุณ ลัก ษณะและสมรรถนะในการ
ปฏิบัติงาน และนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการเรียนการสอน ให้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความต้องการของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้บังคับ บัญชา หมายถึ งผู้ มีอานาจปกครองควบคุม ดูแล และสั่ งการในการปฏิบัติห น้ าที่ของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่ วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้ รับบริการของผู้ สาเร็จการศึกษา
อบรมโดยแบ่งออกเป็น ๔ กรณี คือ
กรณีที่ ๑ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับบริการของผู้สาเร็จการศึกษา
อบรม
กรณีที่ ๒ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา
กรณีที่ ๓ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา และไม่มีผู้รับบริการ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
กรณีที่ ๔ ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง เพื่อนร่วมงาน และผู้รับบริการ
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จการศึกษาอบรมในทุก
หลักสูตรของหน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษาอบรม ตั้งแต่ ๓ -๖
เดือน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า ๕ ระดับ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๓๙
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน (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 เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือ ผู้รับบริการ สามารถนามารวมกัน
ได้(๐.๕ คะแนน)
๓. มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
๔. มีการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบ และสั่งการ
๕. นาข้อ มูล ที่ไ ด้จ ากการประเมิน ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด และผู้
ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน
หมายเหตุ ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ
ทาโร ยามาเน่ และสูตรของทาโร ยามาเน่ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่า เฉลี่ย ของคะแนนประเมิน ความพึง พอใจของผู้บัง คับ บัญ ชาหน่ว ยงานต้น สัง กัด และผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่ว ยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกชุดที่ได้รับกลับคืนมา
๒. รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
๓. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยรับทราบและสั่งการ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๐
๔. เอกสารหลักฐานการนาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอน

ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
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แบบประเมินต้องครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน คือ
- ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่
ปฏิบัติ(0.33)
- ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทางาน
(0.33)
- ด้า นคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
(0.33)
หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้บังคับบัญชา ของ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรม ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ง 3 ด้ าน (เอกสาร
หมายเลข 1.1)
หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจ ผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณี
ที่ 3 ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาอบรมมี เ พื่ อ นร่ ว มงานแต่ ไ ม่ มี
ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาและไม่ มี ผู้ รั บ บริ ก าร ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งใช้ แ บบ
ประเมินเพื่อนร่วมงานของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม ซึ่งครอบคลุม
ทั้ง 3 ด้าน (เอกสารหมายเลข 1.2)
แบบประเมิ น ต้ อ งได้ รั บ กลั บ คื น ตามตารางขนาดของกลุ่ ม
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
ร่ ว มงาน ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา หรื อ ผู้ รั บ บริ ก าร สามารถน ามา
รวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
กก.8 ฯ มีแผนการฝึกอบรมของ บช.ตชด. กาหนดให้ เปิด
การฝึ กอบรมหลั กสู ตร ตชด.ประจาปี จานวน 2 รุ่น ผู้ รับการ
ฝึกอบรม จานวน 100 นาย ประกอบด้วย
- รุ่นที่ 1 สังกัด กก.ตชด. 41 ระหว่าง 18 เม.ย.-2 พ.ค.

เอกสารหมายเลข 1.1
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชา ของผู้สาเร็จ
การศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข 1.2
แบบประเมินเพื่อนร่วมงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
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เอกสารหมายเลข 2.1
ค. กก.8 ฯ เรื่อง การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 1/2560
เอกสารหมายเลข 2.2
ค. กก.8 ฯ เรื่อง การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 2/2560
เอกสารหมายเลข 2.3
ค. กก.8 ฯ เรื่อง การ
ฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 2.4
ค. กก.8 ฯ เรื่อง การ
ฝึกอบรมหลักสูตร กดต.(ปป.)
53 ปี
เอกสารหมายเลข 2.5

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๑
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

60 จานวน 50 นาย(เอกสารหมายเลข 2.1)
- รุ่นที่ 2 สังกัด กก.ตชด.42 ระหว่าง 7-21 มี.ค.60
จานวน 50 นาย (เอกสารหมายเลข 2.2)
และหลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน จานวน 1 รุ่น 199
นาย ระหว่า ง 7 พ.ย.59 – 27 ม.ค.60 (เอกสารหมายเลข
2.3)
หลั ก สู ต รที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก ตร. ซึ่ ง มี ร ะยะเวลาการ
ฝึกอบรมเกิน 8 สัปดาห์ ประกอบด้วย
- หลั ก สู ต ร กดต.(ปป.)53 ปี จ านวน 1 รุ่ น 115 นาย
ระหว่าง 1 ธ.ค.59 – 22 ก.พ.60 (เอกสารหมายเลข 2.4)
- หลักสูตร นสต. จานวน 1 รุ่น 100 นาย ระหว่าง 1 ก.พ.
60 – 31 ม.ค.61 (เอกสารหมายเลข 2.5)
หลังจากผู้รับการฝึกอบรม ได้สาเร็จการฝึกอบรมครบ 3-6
เดือน กก.8 ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสารวจความพึงพอใจของ
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ของผู้ ส าเร็ จ การฝึ ก อบรม
หลักสูตรต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.6)
และได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ไปยังต้นสังกัดผู้รับการฝึกอบรม หลักสูตรต่าง
ๆ ดังนี้
- หลักสูตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 1/2560 สังกัด กก.ตชด.
41 จานวน 50 นาย แบบประเมิน 2 แบบ จานวน 100 ชุด
(เอกสารหมายเลข 2.7)
- หลักสูตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 2/2560 สังกัด กก.ตชด.
42 จานวน 50 นาย แบบประเมิน 2 แบบ จานวน 100 ชุด
(เอกสารหมายเลข 2.8)
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน สังกัด สังกัด กก.ตชด.41,42
จานวน 199 นาย แบบประเมิน 2 แบบ จานวน 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 จานวน 115 ชุด (เอกสารหมายเลข 2.10)

ค. กก.8 ฯ เรื่อง การ
ฝึกอบรมหลักสูตร นสต.
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 2.6
ค. กก.8 ฯ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสารวจความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้
ที่เกี่ยวข้อง ของต้นสังกัดผู้รับ
การฝึกหลักสูตรประจาปี
2560
เอกสารหมายเลข 2.7
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่องส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่
1/2560
เอกสารหมายเลข 2.8
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่
2/2560
เอกสารหมายเลข 2.9
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 2.10
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 2.10
น. กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง ส่ง
แบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร กดต.(ปป)53 ปี
เอกสารหมายเลข 2.11
ตารางแสดงการได้รับแบบ
ประเมินความพึงพอใจ
กลับคืนมา

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๒
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

กก.8 ฯ ได้รับเอกสารกลับคืนมา ตามตารางดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข 2.11)
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มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้าน พร้อมสรุป
กก.8 ฯ ได้จัดทาตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละ
ด้าน โดยแยกเป็นความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา และความพึง
พอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เอกสารหมายเลข 3.1) ดังนี้
- หลักสูตร ตชด.ประจาปี ระดับค่าเฉลี่ยรวม 3.88 แยก
เป็น ดังนี้
ของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 3.88 ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย 3.76
2. ความรู้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างาน
ค่าเฉลี่ย 3.86
3. คุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ค่าเฉลี่ ย
4.01
ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(เพื่ อ นร่ ว มงาน) ค่ า เฉลี่ ย 3.88
ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย 3.74
2. ความรู้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างาน
ค่าเฉลี่ย 3.86
3. คุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ค่าเฉลี่ ย
4.03
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.23 แยก
เป็น ดังนี้
ของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 4.24 ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ

เอกสารหมายเลข 3.1
ตารางสรุปผลการวิเคราะห์
ค่าเฉลี่ยตามแบบประเมิน
ความพึงพอใจ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๓
ข้อที่

4.

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ค่าเฉลี่ย 4.08
2. ความรู้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างาน
ค่าเฉลี่ย 4.22
3. คุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ค่าเฉลี่ ย
4.41
ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(เพื่ อ นร่ ว มงาน) ค่ า เฉลี่ ย 4.22
ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย 4.08
2. ความรู้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างาน
ค่าเฉลี่ย 4.23
3. คุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ค่าเฉลี่ ย
4.36
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี ระดับค่าเฉลี่ยรวม 4.145 แยก
เป็น ดังนี้
ของผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 4.20 ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย 4.03
2. ความรู้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างาน
ค่าเฉลี่ย 4.20
3. คุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ค่าเฉลี่ ย
4.37
ของผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง(เพื่ อ นร่ ว มงาน) ค่ า เฉลี่ ย 4.09
ประกอบด้วย
1. ความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ค่าเฉลี่ย 3.96
2. ความรู้ ค วามสามารถพื้ น ฐานที่ ส่ ง ผลต่ อ การท างาน
ค่าเฉลี่ย 4.09
3. คุณธรรม จริ ย ธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ค่าเฉลี่ ย
4.22
- ค่าเฉลี่ยรวม ทั้ง 3 หลักสูตร คิดเป็น 4.08
1. ผู้บังคับบัญชา ค่าเฉลี่ย 4.11
2. ผู้ที่เกี่ยวข้อง(เพื่อนร่วมงาน) ค่าเฉลี่ย 4.06
มี ก ารน าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เอกสารหมายเลข 4.1
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องเสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุด น. ผงป. เรื่อง นาเรียน ผล
ของหน่วยรับทราบและสั่งการ
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๔
ข้อที่

5.

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หลั ง จากวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จากแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ
เรียบร้อยแล้ว กก.8 ฯ ได้จัดทาบันทึกนาเรียน ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
เพื่อรับทราบ และสั่ งการให้ดาเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนในปีต่อไป ในแต่ละหลักสูตรดังนี้
- หลักสูตร ตชด.ประจาปี (เอกสารหมายเลข 4.1)
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐาน (เอกสารหมายเลข 4.2)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 4.3)

พอใจหลักสูตร ตชด.ประจาปี
เอกสารหมายเลข 4.1
น. ผงป. เรื่อง นาเรียน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจหลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 4.1
น. ผงป. เรื่อง นาเรียน ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลความพึง
พอใจหลักสูตร กดต.(ปป.)53
ปี
เอกสารหมายเลข 5.1
เอกสารแจกจ่ายทุกส่วนงาน/
กองร้อย ข้อสั่งการ ผกก.ฯ
เพื่อนาไปปฏิบัติ
เอกสารหมายเลข 5.2
ตารางการฝึกอบรม เพิ่มเวลา
ผู้บังคับบัญชา ในเวลา
19.00 - 20.00 น. โดย
สว./ผบ.ร้อย เป็นผู้อบรม

นาข้อมูลที่ได้จากการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งมาใช้ ใ นการปรั บ ปรุ ง
พัฒนาการเรียนการสอน
- จากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา กก.8 ฯ ได้นาข้อ
สังการ แจ้งให้กับทุกส่วนงาน/กองร้อย ได้ร่วมกันพัฒนาการเรียน
การสอนกาชับครูผู้สอนในรายวิชาต่างๆ ให้ความรู้ความเข้าใจ
มุ่งเน้นการปฏิบัติ ในวิชางานอานวยการ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
ตารวจ ยุทธวิธีตารวจ และวิชาอื่น ๆ (เอกสารหมายเลข 5.1)
- จัดตารางการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ให้เพิ่มเวลา
ผู้บังคับบัญชาในทุกหลักสูตร ในเวลา 19.00 -20.00 น. โดย
สว./ผบ.ร้อย อบรมให้ความรู้ภาวะผู้นา ระเบียบวินัย การทางาน
เป็นทีม และเรื่องอื่นๆ ในการปฏิบัติตนที่เหมาะสม (เอกสาร
หมายเลข 5.2)

ตารางวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยตามแบบประเมินความพึงพอใจ
หลักสูตร
ตชด.ประจาปี

ความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชา
ค่า
ผู้เกี่ยวข้อง
ค่า
ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 เฉลี่ย ด้านที่ 1 ด้านที่ 2 ด้านที่ 3 เฉลีย่
3.76 3.86 4.01 3.88 3.74 3.86 4.03 3.88

ค่าเฉลี่ย
ความ
พึงพอใจ
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

4.37

4.20

3.96

4.09 4.22 4.09

4.14

ค่าเฉลี่ย 3
หลักสูตร

4.03 4.20

3.96 4.09 4.26 4.10

3.93 4.06

4.2 4.06

4.08

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๕
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

คะแนน
กระบวนการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

๕ คะแนน

5

4.08

ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง
4.54

4.54

การบรรลุ
เป้าหมาย
ไม่บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน เป็นเป็นมาตรฐานเดียวกันสาหรับหน่วย
ศึกษาอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านคาถามทุกข้อที่ถาม ค่า
คะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง ควรปรับปรุงคู่มือ ตร. โดยไม่ต้องนาคะแนน
การประเมินความพึงพอใจมาเป็นคะแนนตัวบ่งชี้ วัดเฉพาะคะแนนกระบวนการ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 1.สว.กฝว.กก.8 ฯ
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ
รอง ผกก.8 บก.กฝ.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
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

: กระบวนการ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงให้เห็น ว่าหน่ว ยศึกษาอบรม มีการจัดการศึกษาอบรมที่คานึงถึงความแตกต่างของผู้
ศึกษาอบรม และจัดให้ผู้ศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้มากที่สุด
การจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ หมายถึง การจัดกระบวนการการศึกษา
อบรมที่คานึง ถึง ความแตกต่า งเฉพาะตัว ของผู ้ศึก ษาอบรม และการจัด ให้ผู ้ศึก ษาอบรมมีส ่ว น ร่ว มใน
กิจกรรมการเรียนรู้ มากที่สุด เช่น การเปิด โอกาสให้ผู้ศึกษาอบรมได้ฝึกประสบการณ์ภ าคปฏิบัติอย่า ง
เพีย งพอ มีก ารจัด ประชุม เชิง ปฏิบ ัต ิก าร มีก ารจัด ท าโครงการ มีห ้อ งสมุด และระบบสืบ ค้น ข้อ มูล
อิเล็กทรอนิกส์ที่เพียงพอในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง
รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญมีหลายรูปแบบ เช่น
๑. การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Problem-based Learning:PBL)
๒. การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
๓. การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivist Learning)
๔. การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self Study)
๕. การเรียนรู้จากการทางาน (Work-based Learning)
๖. การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)
๗. การเรียนรู้ที่ใช้วิธีสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (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 นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ ละหลักสูตร(0.5 คะแนน)
๓ หน่ว ยศึกษาอบรมมีการสารวจ/ประเมินความรู้ความสามารถในการจั ดประสบการณ์ที่เน้น ผู้
ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
๓ ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๗
4.1 มีการประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับสภาพการศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการคานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล(0.5 คะแนน)
4.2 นาผลการประเมิน มาปรับ เปลี่ย นการศึก ษาอบรม เพื่อ พัฒ นาผู้ศึก ษาอบรมได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ(0.5 คะแนน)
๕ ครู/ อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิท ยากร สามารถบูร ณาการความรู้แ ละประสบการณ์จ าก
ประเด็นที่ ๑ ถึง ๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และหรือวิทยากร
๑.๑ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการ
จัดการศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรศึกษา
อบรมในแต่ละหลักสูตรที่ใช้ประเมิน (๐.๕ คะแนน)
หน่วยมีแถลงหลักสูตรสาหรับใช้ในการจัดการฝึกอบรม
ดังนี้
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
(เอกสารหมายเลข 1.1)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข 1.2)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 1.3)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข
1.4)
หน่วยมีการจัดประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจ
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตรและรายละเอียดหลักสูตร ที่ทา
การเรียนการสอนก่อนเปิดการฝึกอบรม ประกอบด้วย
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี เมื่อ 20 ก.พ.2560 (เอกสารหมายเลข 1.5)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
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 ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี
เอกสารหมายเลข 1.2
แถลงหลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 1.3
แถลงหลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี
เอกสารหมายเลข 1.4
แถลงหลักสูตร นสต.ประจาปี
2560
เอกสารหมายเลข 1.5
หนังสือ กฝว. ลง 21 ก.พ.60
เรื่อง รายงานสรุปผลการประชุม
ชี้แจงทาความเข้าใจแถลงหลัก
สูตรและมอบหมายครูผู้สอน
หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 1.6
หนังสือ กฝว. ที่ กฝว./325 ลง
2 พ.ย.59 เรื่อง รายงานสรุป
ผลการประชุมชี้แจงทาความเข้า
ใจแถลงหลักสูตรและมอบหมาย
ครูผู้สอนหลักสูตร ตารวจตระ
เวนชายแดนระดับพื้นฐาน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๘
ข้อที่

2

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 เมื่อ 27 ม.ค.60
(เอกสารหมายเลข 1.8)
หน่วยมีการนาข้อมูลจากการประจาชุมจัดทาตารางการ
ฝึกอบรม ดังนี้
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี
(เอกสารหมายเลข 1.9)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข 1.10)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 1.11)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข
1.12)
-

เอกสารหมายเลข 1.7
หนังสือ กฝว. ที่ กฝว./363 ลง
29 พ.ย.59 เรื่อง รายงานสรุป
ผลการประชุมชี้แจงทาความเข้า
ใจแถลงหลักสูตรและมอบหมาย
ครูผู้สอนหลักสูตร กดต.(ปป.)53
ปี
เอกสารหมายเลข 1.8
หนังสือ กฝว. ลง 2 ก.พ.60
เรื่อง รายงานสรุป ผลการประชุม
ชี้แจงทาความเข้า ใจแถลง
หลักสูตรและมอบหมายครูผู้สอน
หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 1.9
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร
ตชด.ประจาปี รุ่นที่ 1-2/2560
เอกสารหมายเลข 1.10
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร
ตารวจตระเวนชายแดน
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 1.11
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร
กดต.(ปป.)53 ปี
เอกสารหมายเลข 1.12
ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร
นสต.ประจาปี 2560

หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก และหรือวิทยากร
๒.๑ วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจ
ผู้ศึกษาอบรมในรายบุคคล (๐.๕ คะแนน)
หน่ ว ยมี ห นั ง สื อ สั่ ง การมอบหมายให้ ค รู ฝึ ก ของ
หน่วย วิเคราะห์ศักยภาพผู้รั บการฝึ ก และเข้าใจถึงความ
ต้องการของผู้รับการฝึก ให้ สามารถจัดการฝึกได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้เข้ารับการฝึก
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี และ

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

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๔๙
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (เอกสาร
หมายเลข 2.1)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข
2.2)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข
2.3)
หน่วยมีการสารวจข้อมูลเบื้องต้น และสรุปประเมิน
วิเคราะห์ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรม แจกจ่ายส่วนเกี่ยวข้อง
และประจาไว้ประจาห้องเรียน เพื่อครูผู้สอนจะได้ปรับแนว
ทางการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้รับการฝึก
เป็นส่วนใหญ่ หลักสูตรต่างๆ ดังนี้
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่
1/60 (เอกสารหมายเลข 2.4)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่
2/60 (เอกสารหมายเลข 2.5)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข 2.6)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข
2.7)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข
2.8)
๒.๒ นาผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้ใน
แต่ละหลักสูตร(๐.๕ คะแนน)
ครู ผู้ ส อน ได้ ด าเนิ น การวิ เ คราะห์ ศั ก ยภาพของ
ผู้เรียนในแต่ละหลักสูตร ในต้นชั่วโมงและระหว่างการเรียน
การสอน โดยมีการกาหนดไว้ในแผนการสอนและบันทึก
หลังการสอน หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร
ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่ 1/60 (เอกสาร
หมายเลข 2.9)
- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร
ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่ 2/60 (เอกสาร
หมายเลข 2.10)
- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร
ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน (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 เรือ่ ง
นาเรียนผลการสารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร ตชด.ประจาปี
รุ่นที่ 1/2560
เอกสารหมายเลข 2.5
น. กก.8 ฯ ลง 8 มี.ค.60 เรือ่ ง
นาเรียนผลการสารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร ตชด.ประจาปี
รุ่นที่ 2/2560
เอกสารหมายเลข 2.6
น. กก.8 ฯ ลง 10 พ.ย.59
เรื่อง นาเรียนผลการสารวจข้อมูล
ผู้รับการฝึกหลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน ปี 2560
เอกสารหมายเลข 2.7
น. กก.8 ฯ ลง 6 ธ.ค.59 เรือ่ ง
นาเรียนผลการสารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร กดต.(ปป.) ปี
2560
เอกสารหมายเลข 2.8
น. กก.8 ฯ ลง 2 ก.พ.60 เรือ่ ง

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 2.12)
- แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน หลักสูตร นสต.
ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข 2.13)

นาเรียนผลการสารวจข้อมูลผู้รับ
การฝึกหลักสูตร นสต. ปี 2560
เอกสารหมายเลข 2.9
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี รุ่นที่ 1/60
เอกสารหมายเลข 2.10
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี รุ่นที่ 2/60
เอกสารหมายเลข 2.11
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนระดับพื้นฐาน เอกสาร
หมายเลข 2.12
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร กดต.(ปป.) 53 ปี
เอกสารหมายเลข 2.13
แผนการสอน/บันทึกหลังการ
สอน หลักสูตร นสต.ประจาปี
2560
เอกสารหมายเลข 3.1
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/
488 ลง 4 พ.ค.60 เรื่อง สรุป
ประเมินความพึงพอใจการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 1/2560
เอกสารหมายเลข 3.2
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/
377 ลง 3 เม.ย.60 เรื่อง สรุป
ประเมินความพึงพอใจการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 2/2560
เอกสารหมายเลข 3.3
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/ 68
ลง 19 ม.ค.60 เรื่อง สรุป

หน่วยศึกษาอบรมมีการสารวจ/ประเมินความรู้
ความสามารถในการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ ศึกษาอบรม
เป็นสาคัญของครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
หน่วยมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม ในภาพรวมเกี่ยวกับความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม,
ความเข้าใจหลังจากฝึกอบรม, ความคิดเห็นเกี่ยวกับ
วิทยากร และความคิดเห็นเกี่ยวกับการดาเนินการฝึกอบรม
หลักสูตร นาเรียนผู้บังคับบัญชาของหน่วยได้รับทราบ ดังนี้
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่
1/60 ค่าเฉลี่ย 4.18 ระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 3.1)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่
2/60 ค่าเฉลี่ย 4.13 ระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 3.2)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
ค่าเฉลี่ย 3.87 ระดับ มาก (เอกสารหมายเลข 3.3)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี ค่าเฉลี่ย 3.94 ระดับ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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มาก (เอกสารหมายเลข 3.4)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (ดาเนินการ
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม)
หน่วยได้กาหนดให้มีการประเมินความพึงพอใจในการ
เรียนการสอนของครูผู้สอน โดยสุ่มประเมินจากผู้เข้ารับ
การฝึกอบรม เพื่อให้ทราบถึงศักยภาพ และความรู้
ความสามารถของครูผู้สอน นาเรียนผู้บังคับบัญชาและ
ครูผู้สอนทราบ หลักสูตร ดังนี้
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่
1-2/60 (เอกสารหมายเลข 3.5)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข 3.6)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข
3.7)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข
3.8)

4

ประเมินความพึงพอใจการ
ฝึกอบรม หลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 3.4
น. กก.8 ฯ เรื่อง นาเรียนสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการ
เรียนการสอน หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี
เอกสารหมายเลข 3.5
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/
562 ลง 15 พ.ค.60 เรื่อง นา
เรียนสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร ตชด.
ประจาปี รุ่นที่ 1-2/2560
เอกสารหมายเลข 3.6
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/
153 ลง 2 ก.พ.60 เรื่อง นา
เรียนสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร ตชด.
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 3.7
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/
253 ลง 2 มี.ค.60 เรื่อง นา
เรียนสรุปผลการประเมินความ
พึงพอใจครูผู้สอน หลักสูตร กดต.
(ปป.)53 ปี
เอกสารหมายเลข 3.8
น. กก.8 ฯ เรื่อง นาเรียนสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจ
ครูผู้สอน หลักสูตร นสต.
ประจาปี 2560
ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากร
เอกสารหมายเลข 4.1
4.1 มีการประเมิน ผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
สภาพการศึ กษาอบรมที่ จั ด ให้ ผู้ ศึ กษาอบรม และตาม หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดน
พัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการคานึงถึงความแตกต่า ง ประจาปี รุ่นที่ 1-2/60
ระหว่างบุคคล(0.5 คะแนน)
เอกสารหมายเลข 4.2

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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หน่วยมีการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถผู้เข้า
รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยคานึงถึง
ความพร้อมด้านการศึกษาพื้นฐาน อายุ สุขภาพร่างกาย
ประวัติการศึกษาอบรม ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
ปรากฏผลคะแนนผู้รับการฝึก ดังนี้
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี รุ่นที่
1-2/60 (เอกสารหมายเลข 4.1)
- หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนระดับพื้นฐาน
(เอกสารหมายเลข 4.2)
- หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข
4.3)
- หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 (เอกสาร
หมายเลข 4.4)
4.2 มีก าร น าผลการประเมิน มาปรับ เปลี ่ย น
การศึก ษาอบรม เพื ่อ พัฒ นาผู้ศ ึก ษาอบรมได้ อ ย่า งมี
ประสิทธิภาพ (0.5)
ครูผู้สอน นาข้อมูลจากแบบสารวจการวิเคราะห์
ข้อมูลรายบุคคล และจากการประเมินผลโดยการ
สอบถามความรู้ความสามารถ วิเคราะห์ผู้เรียน ก่อน
เริ่มทาการเรียนการสอน มาปรับเปลี่ยนแนวทางการ
ฝึกอบรม ให้สอดคล้องกับผู้เข้ารับการฝึกอบรม โดย
บันทึกรายละเอียดการดาเนินการในบันทึกหลังการสอน
(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.9-2.13) ดังนี้
- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี รุ่นที่ 1/60
- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี รุ่นที่ 2/60
- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนระดับพื้นฐาน
- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี
- บันทึกหลังการสอน หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560
ครู/ อาจารย์ และครูฝ ึก และหรือ วิท ยากร สามารถ
บูรณาการความรู้และประสบการณ์จากประเด็นที่ ๑ ถึง
๔ มาพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป
หน่วยมีการจัดประชุมครูฝึกระดมความคิดเห็นปัญหา
ข้อขัดข้องในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ประจาปี
2560 โดยมี ก ารออกหนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม (เอกสาร

บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
หลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดน
ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 4.3
บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี
เอกสารหมายเลข 4.4
บันทึกผลคะแนนการทดสอบ
หลักสูตร นสต.ประจาปี 2560

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

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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หมายเลข 5.1) มี เ อกสารการน าเสนอด้ ว ยโปรแกรม
Power Point ในการจัดประชุม (เอกสารหมายเลข 5.2)
และจัดทารายงานการประชุมเพื่อสรุปนาเรียนหน่วยบังคับ
บัญชาทราบ (เอกสารหมายเลข 5.3)
ปัญหาที่เกิดเป็นปัญหาระดับหน่วย การแก้ปัญหาต้อง
ให้ ห น่ ว ยเหนื อเป็ น ผู้ พิจ ารณา หน่ ว ยจึงได้ มีก ารส่ งข้อมู ล
ปั ญ หาข้ อ ขั ดข้ อ งไปยั งหน่ ว ยเหนื อเพื่ อหน่ ว ยเหนื อจะได้
ดาเนินการแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นกับหน่วย ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ (เอกสารหมายเลข 5.4)

เอกสารการนาเสนอด้วย
โปรแกรม Power Point และ
ภาพถ่ายการประชุม
เอกสารหมายเลข 5.3
น. ผงป. เรื่อง นาเรียนรายงาน
การประชุมระดมความคิดเห็น
ปัญหาข้อขัดข้องในการจัดการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ
เอกสารหมายเลข 5.4
น. กก.8 ฯ เรื่อง สรุปปัญหา
ข้อขัดข้องการฝึกอบรมตาม
แผนการฝึกอบรมประจาปี
2560 และหลักสูตรที่ ตร.
มอบหมาย

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จานวน ๕ ข้อ

๕ คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.๘ บก.กฝ.ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอบรมแบบเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เน้นการฝึกปฏิบัติ
มากกว่าการบรรยาย และที่สาคัญ การวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล หน่วยมีการจัดทาข้อมูลพื้นฐานของผู้เรียน ประจา
ไว้ห้องเรียนในวันแรกที่เริ่มทาการเรียนการสอน เพื่อให้ครูผู้สอนได้วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลก่อนจัดการเรียนการ
สอน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประชุมบูรณาการความรู้ ในบางประเด็นสามารถแก้ปัญหาเองได้ในระดับ
หน่วย แต่ในบางเรื่อง เป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชา จึงเห็นควรนาปัญหาดังกล่าวส่งไปยัง
หน่วยบังคับบัญชาเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๕๔
ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. สว.กฝว.กก.ฯ
2. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ รอง สว.กฝว.ฯ

โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th

โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail:W_sukanlya@hotmail.com

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้

: ผลลัพธ์

วัตถุประสงค์ :
เพื ่อ แสดงถึง ศัก ยภาพของครู/ อาจารย์ และครูฝ ึก ของหน่ว ยศึก ษาอบรมในการผลิต
ผลงานวิจัย งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ X๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่อ งานวิจัย และหรือ นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษ ฐ์ของครู / อาจารย์และครู
ฝึกทั้งหมด
๒. จานวนและบัญชีร ายชื่อครู/ อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

1

จานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด
หน่วยได้จัดทาโครงการสาหรับงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ จานวน 2 โครงการ
(เอกสารหมายเลข 1.1) คือ
1. โครงการ จัดทาเป้ายิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ
2. โครงการ จัดทาคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
โดยมีการแต่งตั้งคณะทางานจัดทานวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์ ทั้ง 2 ชนิด ตามคาสั่ง กก.8 ฯ ที่
90/2560 (เอกสารหมายเลข 1.2)

2

จานวนและบัญชีร ายชื่อครู/ อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
ที่ป ฏิบ ัติง านจริง และลาศึก ษาต่อ ตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวม
จ านวนครู /อาจารย์ และครูฝ ึก ที่ม าช่ว ยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
หน่ว ยมีก ารมอบหมายหน้า ที่บุค ลากรของหน่ว ย
เพื ่อ ท าหน้า ที ่ค รูฝ ึก ในแต่ล ะกองร้อ ยฝึก (เอกสาร
หมายเลข 2.1)
โครงการ/โครงงานในการจัด ท างานวิจ ัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
หน่ว ยมีการจัดทาสิ่งประดิษฐ์ จานวน 2 เรื่อง โดย
จัดทาเป็นคู่มือ ดังนี้
1. โครงการ จัดทาเป้ายิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ
(เอกสารหมายเลข 3.1)
2. โครงการ จัดทาคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
(เอกสารหมายเลข 3.2)
หน่ว ยได้น าอุป กรณ์ด ัง กล่า ว ไปจัด แสดงให้ก ับ
หน่ว ยงานที ่ส ามารถน าสิ ่ง ประดิษ ฐ์ด ัง กล่า วไปใช้
ประโยชน์ได้ คือ สภ.ทุ่งสง และ ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อ าเภอทุ ่ง สง เพื ่อ ใช้เ ป็น ประโยชน์ต ่อ การ
ปฏิบัติหน้าที่

3

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
น.กฝว. ลง 11 เม.ย.60 เรื่องนา
เรียนขออนุมัติ โครงการ จัดทาเป้า
ยิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ และ
โครงการ จัดทาคลังคาเรือท้องแบน
ชนิดพับเก็บ
เอกสารหมายเลข 1.2
ค. กก.8 ฯ ที่ 90/2559 ลง 20
มิ.ย.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
จัดทาอุปกรณ์โครงการ จัดทาเป้ายิง
ปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ และ
โครงการ จัดทาคลังคาเรือท้องแบน
ชนิดพับเก็บ
เอกสารหมายเลข 2.1
ค. กก.8 ฯ ที่ 89/2559 ลง 11
ม.ค.59 เรื่อง มอบหมาย
ข้าราชการตารวจทาหน้าที่ครูฝึก
ประจาปี 2560

เอกสารหมายเลข 3.1
คู่มือ จัดทาโครงการ จัดทาเป้ายิงปืน
กระดาษพลิกอัตโนมัติ
เอกสารหมายเลข 3.2
คู่มือ จัด ทาโครงการ จัดท าคลั งคา
เรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
เอกสารหมายเลข 3.3
น. สภ.ทุ่งสง เรื่อง รับรอง
สิ่งประดิษฐ์เป้ายิงปืนกระดาษพลิก
อัตโนมัติ
เอกสารหมายเลข 3.4
น. หัวหน้าป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย อาเภอทุ่งสง เรื่อง รับรอง

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๕๖
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หน่วยได้รับหนังสือรับรอง โครงการ จัดทาเป้ายิงปืน
กระดาษพลิกอัตโนมัติ จาก ผกก.สภ.ทุ่งสง (เอกสาร
หมายเลข 3.3) และ โครงการ จัดทาคลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ จาก หัวหน้าป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย อาเภอทุ่งสง (เอกสารหมายเลข 3.4)
รายงานผลการดาเนินการตามโครงการ/โครงงานในการ
จัดทางานวิจัย และหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
คณะทางานได้สรุปผลสาเร็จการการดาเนินโครงการ
ทั้ง 2 โครงการ เสนอผู้บังคับบัญชา (เอกสารหมายเลข
4.1) ดังนี้
1. โครงการ จัดทาเป้ายิงปืนกระดาษพลิกอัตโนมัติ
2. โครงการ จัดทาคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
หน่วยได้สรุปจัดทาบัญชีแสดงนวัตกรรม/
สิ่งประดิษฐ์ ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ ประจาปี 2560
(เอกสารหมายเลข 4.2)

แสดงการคานวณ
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สิ่งประดิษฐ์จัดทาคลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ

เอกสารหมายเลข 4.1
น. กฝว. เรื่อง รายงานผลการ
ดาเนิน โครงการ จัดทาเป้ายิงปืน
กระดาษพลิกอัตโนมัติ และโครงการ
จัดทาคลังคาเรือท้องแบนชนิดพับ
เก็บ
เอกสารหมายเลข 4.2
บัญชีแสดงนวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ของ กก.8 บก.กฝ.ฯ ประจาปี
2560

X ๑๐๐ = 10.53

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย

ร้อยละ ๑0

ร้อยละ ๑๐

๕ คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
ครูฝึกของหน่วยมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้ เผยแพร่ให้กับข้าราชการ
ตารวจหน่วยอื่น และประชาชนทั่วไปได้นาไปใช้
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
งบประมาณในการจัดทานวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง ซึ่งการ
กาหนดจานวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรกาหนดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับเงินบริหารของ
หน่วย
รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๕๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๕ จานวนงานวิจั ยและหรื อนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ ประโยชน์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. สว.กฝว.กก.ฯ
2. ร.ต.อ.หญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ รอง สว.กฝว.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail:W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการนางานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนาไปสู่การป้องกันหรือแก้ปัญหา
ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่ มเป้าหมายโดยมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะและหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
ที่นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด

X ๑๐๐

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. จานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด
๒. จานวนและบัญ ชีร ายชื่อ ครู/ อาจารย์ และครูฝึก ที่ป ฏิบัติง านจริง และลาศึก ษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓. โครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๔. เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๕. ชื่อหน่วยงานและปีที่นางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ โดย
มีห ลัก ฐานการรับ รองการใช้ป ระโยชน์จ าก หน่ว ยงานหรือ องค์ก รระดับ กองบัง คับ การ หรือ
กองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรมทั้งนี้ให้แสดง
ข้อมูลที่ระบุรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี้

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๕๘
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
- ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่ เป็น
ผลจากงานวิจัยไปใช้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
1

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑.จ านวนและรายชื่อ งานวิ จั ย และหรื อนวัตกรรม และ เอกสารหมายเลข 1.1
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด
น. ปภ.อาเภอทุ่งสง เรื่อง รับรอง
๒.จ านวนและบัญ ชีร ายชื่อ ครู/ อาจารย์ และครูฝึก ที่ การนานวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
ปฏิบ ัต ิง านจริง และลาศึก ษาต่อ ตามปี งบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวม
จ านวนครู / อาจารย์ และครูฝ ึก ที ่ม าช่ว ยราชการและ
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓.โครงการ/โครงงานในการจัด ทางานวิจัย และหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๔.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๕.ชื่ อหน่ วยงานและปี ที่ น างานวิ จั ย และหรื อนวั ตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ ประโยชน์ โดยมีห ลัก ฐานการ
รับรองการใช้ประโยชน์จ ากหน่วยงานหรือองค์กรระดับ
กองบัง คับ การ หรือ กองบัญ ชาการ หรือ ส านัก งาน
ตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษา
อบรมทั ้ง นี ้ใ ห้แ สดงข้ อ มู ล ที่ ร ะบุ ร ายละเอี ย ดการใช้
ประโยชน์ทชี่ ัดเจน
จากการนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยไป
จัดแสดง ณ ปภ.อาเภอทุ่งสง ได้ มีห นังสือรับรองการ
นาไปใช้ประโยชน์ (เอกสารหมายเลข 1.1) ดังนี้
1. ปภ.อาเภอทุ่งสง ได้นาสิ่งประดิษฐ์ คลั งคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ ใช้ในการเข้าทาการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัยในพื้นที่อาเภอทุ่งสง เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๕๙
แสดงการคานวณ
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X ๑๐๐ = 5.26

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย

ร้อยละ ๕

ร้อยละ 5.26

๕ คะแนน

บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
หน่วยมีการมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่ง
ที่สาคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การนานวัตกรรมซึ่งหน่วยดาเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่วย แล้วมอบให้กับหน่วยงาน
อื่นได้นาไปใช้ประโยชน์ เป็นการดาเนินการภายใต้งบประมาณที่จากัด

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๖๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 1. สว.กก.8 ฯ(กฝว.)
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
2. ร.ต.อ.หญิงดวงเดือน ขุนทอง ผบ.มว.กก.8 ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th

โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail : W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือชุมชนและสังคม อันจะส่งผลในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และหรือวิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
1. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
2. ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 20 เท่ากับ 5 คะแนน
3. นาคะแนนจากข้อ 1 และ 2 มารวมกันแล้วหารด้วย 2 ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. ข้อมูลพื้นฐานและเอกสารหลักฐานอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง การนับจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ให้นับ
เฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น
ไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือน
ขึ้นไป
๒. การนับ จ านวน หากโครงการใดมีกิจ กรรมย่อ ยแทรกอยู่ใ นหนึ ่ง โครงการให้ส ามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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๓. โครงการบริการวิช าการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒ นา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๔. เอกสารหลักฐานการดาเนินการตามโครงการบริการวิช าการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๕. เอกสารหลักฐานการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๖. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้อ งการพัฒ นา และเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุม ชน สัง คม ประเทศมาพัฒ นาปรับ ปรุง การ
ดาเนินการตามโครงการ
๗. เอกสารหลักฐานการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศรายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

1

มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคม ประเทศ
หน่วยได้ดาเนินการจัดทาโครงการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
จานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย
1. โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) (เอกสารหมายเลข 1.1)
2. โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการหรือวิชา
ชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม(เอกสารหมายเลข 1.2)

2

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข 1.1
น. กฝว. ลง 1 พ.ย. 59 เรือ่ ง
รายงานการประสาน และขอ
อนุมัติโครงการ การศึกษาเพื่อ
ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน (D.A.R.E.)
เอกสารหมายเลข 1.2
น. กฝว. ลง 9 ก.พ. 60 เรือ่ ง
ขออนุมัติโครงการ ถ่ายทอความรู้
ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ให้กับ
เยาวชน ชุมชน สังคม ประจาปี
2560
มีการดาเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ เอกสารหมายเลข 2.1
ตอบสนองความต้ อ งการพั ฒ นา และเสริ ม สร้ า งความ ค. กก.8 ฯ ที่ 98/2559 ลง 2
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ต.ค.59 เรื่อง มอบหมาย
หน่วยมีการมอบหมายหน้าที่บุคลากรของหน่วย ข้าราชการตารวจทาหน้าที่ครูฝึก
เพื่อทาหน้าที่ครูฝึก ของหน่วย (เอกสารหมายเลข 2.1)
ประจาปี 2560
ผู้ดาเนินโครงการได้จัดทาแผนการสอนและ
เอกสารหมายเลข 2.2
บันทึกหลังการสอน ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน แผนการสอนและบันทึกหลังการ
การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) โดยออกให้
สอน และเรียงความนักเรียน
ความรู้จานวน 7 โรงเรียนๆ ละ 13 ครั้ง รวม 91 ครั้ง โรงเรียนทัศนาวลัย
นักเรียน 106 คน และหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการ
เอกสารหมายเลข 2.3
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สอนครั้งที่ 13 จะเป็นการสรุปประเมินผลโครงการในแต่ แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
ละโรงเรียน โดยกาหนดให้นักเรียนเขียนเรียงความสิ่งที่
และเรียงความนักเรียน โรงเรียน
นักเรียนได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ถ่ายทอดออกมา วัดทางขึ้น
เป็นตัวหนังสือ วิเคราะห์เป็นรายบุคคลและนามาประเมิน เอกสารหมายเลข 2.4
มอบรางวัล ดังนี้
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
1. โรงเรียนทัศนาวลัย นักเรียน 18 คน (เอกสาร สอน และเรียงความนักเรียน
หมายเลข 2.2)
โรงเรียนบ้านสะพานหัน
2. โรงเรียนวัด ทางขึ้น นักเรียน 20 คน (เอกสาร เอกสารหมายเลข 2.5
หมายเลข 2.3)
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
3. โรงเรียนบ้านสะพานหัน นักเรียน 9 คน
สอน และเรียงความนักเรียน
(เอกสารหมายเลข 2.4)
โรงเรียนวัดโคกเหล็ก
4. โรงเรียนวัดโคกเหล็ก นักเรียน 12 คน (เอกสาร เอกสารหมายเลข 2.6
หมายเลข 2.5)
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
5. โรงเรียนวัด พระอาสน์ นักเรียน 11 คน
สอน และเรียงความนักเรียน
(เอกสารหมายเลข 2.6)
โรงเรียนวัดพระอาสน์
6. โรงเรียนวัดเทวดาราม นักเรียน 18 คน
เอกสารหมายเลข 2.7
(เอกสารหมายเลข 2.7)
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
7. โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง นักเรียน 18 คน
สอน และเรียงความนักเรียน
(เอกสารหมายเลข 2.8)
โรงเรียนวัดเทวดาราม
ครูฝึกของหน่วย ได้ขับเคลื่อนโครงการ ถ่ายทอด เอกสารหมายเลข 2.8
ความรู้ด้านวิชาการหรือวิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน
แผนการสอนและบันทึกหลังการ
สังคม และรายงานผลการปฏิบัติเมื่อเสร็จสิ้ นในแต่ละ
สอนและเรียงความนักเรียน
กิจกรรม จานวน 14 ครั้ง ดังนี้
โรงเรียนวัดหญ้าปล้อง
1. รพ.ส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาโร อ.ทุ่งสง จว. เอกสารหมายเลข 2.9
นครศรีฯ กิจกรรมสันทนาการและให้ความรู้เกี่ยวกับยา เอกสาร รพ.ส่งเสริมสุขภาพ
เสพติด ให้กับประชาชน จานวน 200 คน(เอกสาร
ตาบลเขาโร อ.ทุ่งสง จว.นคร
หมายเลข 2.9)
ศรีฯ กิจกรรมสันทนาการและ
2. รร.บางขันวิทยา อ.บางขัน จว.นครศรีฯ
ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน ให้กับ เยาวชน เอกสารหมายเลข 2.10
จานวน 176 คน (เอกสารหมายเลข 2.10)
เอกสาร รร.บางขันวิทยา อ.
3. วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ บางขัน จว.นครศรีฯ กิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ จริยธรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
นักเรียน นักศึกษา ให้กับ เยาวชน จานวน 52 คน
ให้กับ เยาวชน
(เอกสารหมายเลข 2.11)
เอกสารหมายเลข 2.11
4. รร.มนต์หทัย อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ กิจกรรม เอกสาร วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
ลูกเสือ-เนตรนารี ให้กับ เยาวชน จานวน 146 คน
อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ กิจกรรม
(เอกสารหมายเลข 2.12)
พัฒนาคุณภาพ จริยธรรม
5. รร.สตรีภูเก็ต กิจกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
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สาหรับนักเรียน ให้กับ เยาวชน จานวน 38 คน
(เอกสารหมายเลข 2.13)
6. กรมราชทัณฑ์ เรือนจากลาง จว.
นครศรีธรรมราช กิจกรรม ให้ความรู้การสืบสวนหาข่าว
เทคนิคการตรวจค้นจู่โจมและยุทธวิธีราชทัณฑ์ เขต 8
จานวน 50 คน (เอกสารหมายเลข 2.14)
7. คณะเกษตรศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย อ.ทุ่งสง จว.
นครศรีฯ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จานวน 263 คน
(เอกสารหมายเลข 2.15)
8. คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.ศรีวิชัย อ.
ทุ่งสง จว.นครศรีฯ กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จานวน
290 คน(เอกสารหมายเลข 2.16)
9. ภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จว.สุ
ราษฎร์ธานี กิจกรรมฝึกบุคคลแถวชิด บุคคลมือเปล่า
และบุคคลประกอบอาวุธ จานวน 190 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.17)
10. ที่ว่าการอาเภอทุ่งใหญ่ จว.นครศรีฯ
กิจกรรมฝึกบุคคลท่ามือเปล่าและหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน จานวน 268 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.18)
11. อุทยานแห่งชาติน้าตกโยง อ.ทุ่งสง จว.
นครศรีธรรมราช กิจกรรมฝึกการใช้อาวุธปืนและการฝึก
ระเบียบแถว จานวน 44 คน (เอกสารหมายเลข 2.19)
12. อบต.สามตาบล อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีฯ
กิจกรรมให้ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ในพื้นที่ จานวน 120 คน (เอกสารหมายเลข 2.20)
13. สนง.เทศบาลนครศรีธรรมราช กิจกรรม
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตเยาวชน จานวน 48 คน
(เอกสารหมายเลข 2.21)
14. อบต.สามตาบล อ.จุฬาภรณ์ จว.นครศรีฯ
กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จานวน 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 สาหรับ
นักเรียน ให้กับ เยาวชน
เอกสารหมายเลข 2.14
เอกสาร กรมราชทัณฑ์ เรือนจา
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
เอกสารที่ว่าการอาเภอทุ่งใหญ่
จว.นครศรีฯ กิจกรรมฝึกบุคคล
ท่ามือเปล่าและหลักการพื้นฐาน
เกี่ยวกับการใช้อาวุธปืน
เอกสารหมายเลข 2.19
เอกสาร อุทยานแห่งชาติน้าตก
โยง อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ
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กิจกรรมฝึกการใช้อาวุธปืนและ
การฝึกระเบียบแถว
เอกสารหมายเลข 2.20
เอกสาร อบต.สามตาบล อ.จุฬา
ภรณ์ จว.นครศรีฯ กิจกรรมให้
ความรู้ด้านยาเสพติดให้แก่
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
เอกสารหมายเลข 2.21
เอกสาร สนง.เทศบาล
นครศรีธรรมราช กิจกรรม
ฝึกอบรมส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เยาวชน
เอกสารหมายเลข 2.22
เอกสาร อบต.สามตาบล อ.จุฬา
ภรณ์ จว.นครศรีฯ กิจกรรมเข้า
ค่ายคุณธรรม
มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือ อ้างอิงเอกสารรายละเอียด
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้ องการพัฒนา และเสริ มสร้ า ง ปรากฎในขั้นตอนที่ 2
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตามโครงการการศึก ษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพ
ติด ใ น เ ด็ก น ัก เ รีย น ( D.A.R.E.) ไ ด ้ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมิน ผลโครงการโดยการมอบหมายให้ นักเรียนเขีย น
เรีย งความสิ่ง ที่น ัก เรีย นได้ร ับ จากการเข้า ร่ว มโครงการ
ถ่า ยทอดออกมาเป็น ตัว หนัง สือ วิเ คราะห์เ ป็น รายบุค คล
แ ล ะ น า ม า ป ร ะ เ มิน ม อ บ ร า ง วัล ( อ้ า งอิ ง เอกสาร
รายละเอียดปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่ 2)
ตาม โครงการ ถ่า ยทอดความรู้ด้า นวิช าการหรือ
วิช าชีพ ให้กับ เยาวชน ชุม ชน สังคมครูฝึกที่ออกให้บริการ
ทางวิ ช าการ ได้ ร ายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาทราบถึงรายละเอียดและปัญหาข้อขัดข้องและ
แนวทางแก้ไข ในแต่ละครั้ง จานวน 14 ครั้ง (อ้างอิงเอกสาร
รายละเอียดปรากฏอยู่ในขั้นตอนที่ 2)
มี ก ารน าผลการประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ เอกสารหมายเลข 4.1
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้า ง น. กฝว. ลง 15 ส.ค.60 เรื่อง
ความเข้ม แข็ง ของชุม ชน สัง คม ประเทศมาพัฒ นา รายงานสรุปความสาเร็จตาม
ปรับปรุงการดาเนินการตามโครงการ
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้าน
ตามโครงการการศึก ษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพ การใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๖๕
ข้อที่

5

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ติด ในเด็ก นัก เรีย น (D.A.R.E.) กฝว.ได้ป ระมวลเรื่อ ง
บัน ทึกสรุป ความสาเร็จ ตามโครงการ (เอกสารหมายเลข
4.1)
ตาม โครงการ ถ่า ยทอดความรู้ด้า นวิช าการหรือ
วิชาชีพ ให้กับเยาวชน ชุมชน สังคม กฝว.ได้ประมวลเรื่อง
บัน ทึก สรุป ความสาเร็ จ ตามโครงการ (เอกสารหมายเลข
4.2)
มี ก ารน าผลการประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชน สั ง คม ประเทศรายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เนื่องจากการดาเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ไม่เกิด
ปั ญ หาและอุ ป สรรค แต่ อ ย่ า งใด หน่ ว ยจึ ง ได้ ด าเนิ น การ
โครงการต่อไปในปีงบประมาณ 2561
โครงการ ถ่า ยทอดความรู ้ด ้า นวิช าการหรือ
วิช าชีพ ให้กับ เยาวชน ชุม ชน สัง คม ประจ าปี 2561
(เอกสารหมายเลข 5.1)
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดใน
เด็ก นัก เรีย น (D.A.R.E.)
ประจาปี 2561 (เอกสาร
หมายเลข 5.2)

(D.A.R.E.)
เอกสารหมายเลข 4.2
น. กฝว. ลง 17 ต.ค.60 เรื่อง
สรุปความสาเร็จตามโครงการ
ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ
หรือวิชาชีพ ให้กับเยาวชน
ชุมชน สังคม
เอกสารหมายเลข 5.1
น . ก ฝ ว . เ รื ่อ ง ข อ อ น ุม ัติ
โครงการ ถ่า ยทอดความรู้ด้า น
วิช า ก า ร ห รือ วิช า ชีพ ใ ห้ก ับ
เยาวชน ชุมชน สังคม ประจาปี
2561
เอกสารหมายเลข 5.2
น. กฝว. ขออนุม ัต ิโ ครงการ
การศึก ษาเพื่อ ต่อ ต้า นการใช้ย า
เ ส พ ต ิด ใ น เ ด ็ ก น ัก เ ร ีย น
(D.A.R.E.) ประจาปี 2561

แสดงการคานวณ

14
19

X ๑๐๐ = 73.68

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ ๒0

ผลการประเมินตนเอง
ร้อยละ 73.68

เป้าหมาย

คะแนน
กระบวนการ

คะแนน
ผลลัพธ์

๕ คะแนน

5

5

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง
5

5

การบรรจุ
เป้าหมาย
บรรลุ
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๖๖
จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการบริการทางวิชาการด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับเยาวชนใน
สถานศึกษา โดยจัดครูฝึกเข้าทางานในเชิงรุกประสานสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
สถานศึกษากลุ่มเป้าหมายอยู่ห่างไกลจากหน่วย ครูฝึกมีขีดจากัดในเรื่องเวลาในการเดินทางและ
ต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเดินทาง ควรเลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้บ้านของครูฝึก

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๖๗
ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 1. พ.ต.ต.วิโรจน์ จันทนา สว.ธกวส.กก.8 ฯ
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.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
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ+ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อแสดงถึงคุณภาพ วิถีชีวิต และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม ซึ่งเป็นพันธกิจหลักประการ
หนึ่งที่หน่วยศึกษาอบรมพึงตระหนัก ที่จะต้องให้ความสาคัญในการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วย
ศึกษาอบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับ
ของสัง คม การส่ง เสริม สนับ สนุน จาต้อ งดาเนิน การอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพที่จ ริง ใจไ ด้ต่อเนื่องมั่นคงและ
ยั่งยืนโดยการกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได้
ครู หมายถึง ผู ้บัง คับ กองร้อ ย ผู้บัง คับ หมวด ผู้บัง คับ หมู่ฝ่า ยปกครองและการฝึก ของหน่ว ย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตารวจ
กลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปี หรือ
หลักสูตรผู้ บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบนายกระตุกคงที่ และหลักสู ตรที่มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป
ศิ ล ปะ หมายถึ ง งานสร้ า งสรรค์ ที่ ส่ ง เสริ ม สร้ า งสุ น ทรี ย์ ความงาม และความสุ ข แก่ ผู้ ค น
สภาพแวดล้อ มและสัง คม เพื่อ พัฒ นาการยกระดับ ความมีร สนิย ม ความสุน ทรีย์ เข้า ใจคุณ ค่า และ
ความสาคัญของศิลปะ ตลอดจนเป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
วัฒนธรรม หมายถึง ความเจริญงอกงามของมวลมนุษย์ที่มีพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เช่น เรื่อง
ความคิด ความรู้สึก ความเชื่อ ก่อให้เกิดวัฒนธรรม โดยสามารถเห็นได้จากพฤติกรรมในวิถีชีวิตและสังคม
รวมทั้งผลที่เกิดจากกิจกรรมหรือผลผลิตกิจกรรมของมนุษย์ วัฒนธรรมมีลักษณะเฉพาะและมีลักษณะสากล
เปลี ่ย นแปลงตามสมัย นิย ม วัฒ นธรรมปัจ จุบัน ที ่ดีค วรมีค วามสอดคล้อ งกับ ความเป็น สากล แต่มี
รากฐานของวัฒนธรรมตนเองที่มีคุณค่า
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. มีโครงการ/กิจกรรม การอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
2. มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๖๘
3. มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลั กษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
4. มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตามโครงการ
5. มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
วิธีคานวณ
จานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
จานวนบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด

X ๑๐๐

หมายเหตุ การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับ
กิจกรรมย่อยแทนการนับโครงการได้

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕ และ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ 20
เท่ากับ 5 คะแนน

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้

๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้จานวนจุดที่ให้บริการที่มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ มาพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้

ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. หลั ก ฐานที่ แ สดงว่ า โครงการหรื อ กิ จ กรรมหรื อ โครงการด้ า นการท านุ บ ารุ ง การอนุ รั ก ษ์
ศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยศึกษาอบรมดาเนินการได้เกิดประสิทธิผลและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ชุมชน
สังคม หรือประเทศ อาทิ รายงานประจาปี ผลการประเมินโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม งานวิจัยเชิง
ประเมินโครงการ
๒. หลักฐานที่หน่วยศึกษาอบรมได้มีการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการบริการวิชาการ
๓. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการวิจัยที่แสดงถึงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรม
๔. หลัก ฐานที่แ สดงว่า หน่ว ยศึก ษาอบรมมีก ารสร้า งวัฒ นธรรมหรือ องค์ค วามรู้ด้า นศิล ปะและ
วัฒนธรรม
๕. หลักฐานที่แสดงว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
การนับจานวน หากโครงการใดมีกิจกรรมย่อยแทรกอยู่ในหนึ่งโครงการให้สามารถนับกิจกรรมย่อยแทน
การนับโครงการได้

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๖๙
๖. จ านวนและบัญ ชีร ายชื ่อ ครู/ อาจารย์ และครูฝ ึก ที ่ป ฏิบ ัต ิง านจริง และลาศึก ษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครู
ฝึก ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๗. จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติง านเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือ นขึ้นไป และนับรวมจานวนบุคลากรที่มาช่ว ย
ราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

มี โ ครงการ/กิ จ กรรม การอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นาและสร้ า งเอกลั ก ษณ์
ศิลปวัฒนธรรม
กก.๘ บก.กฝ.ฯ เล็งเห็นถึงความสาคัญ ในการส่งเสริม สนับสนุน
เพื่ อ ให้ สั ง คมในหน่ ว ยอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี ค วามสุ ข อย่ า งมี คุ ณ ค่ า
สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดย
จัดทาโครงการ ส่งเสริมและสนับสนุนด้ านศิลปะและวัฒนธรรม ของ
กก.๘ บก.กฝ.ฯ ประจ าปี ๒๕60 (เอกสารหมายเลข ๑.๑) และได้
ก าหนดแผนการปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะกิ จ กรรม โดยการเห็ น ชอบขอบ
ผู้บริหารหน่วย(เอกสารหมายเลข ๑.๒)

เอกสารหมายเลข ๑.๑
โครงการ ส่ ง เสริ ม และ
สนั บ สนุ น ด้า นศิล ปะและ
วั ฒ นธรรม ของ กก. ๘
บก.กฝ.ฯ ประจาปี ๒๕60
เอกสารหมายเลข ๑.๒
แผนการปฏิ บั ติ ใ นแต่ ล ะ
กิจกรรม การส่งเสริมและ
สนั บ สนุ น ด้า นศิล ปะและ
วัฒนธรรม

2

มีการดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง
เอกลั กษณ์ศิ ล ปวัฒ นธรรม หน่ ว ยมี การขั บเคลื่ อ นกิ จกรรมอนุรั ก ษ์
พัฒ นาและสร้ า งเอกลั กษณ์ศิล ปวั ฒ นธรรม จานวน 40 กิ จกรรม
(เอกสารหมายเลข 2.1) กาลังพล 136 คน ราชการเกิน 6 เดือน
12 คน ลาป่วย 1 คน รวม 13 คน คงเหลือปฏิบัติงานเกิน 6 เดือน
จานวน 123 คน (เอกสารหมายเลข 2.2) คิดเป็นร้อยละ 32.52
กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่หน่วยดาเนินการด้วยตนเอง
1. กิจกรรมกาหนดการแต่งเครื่องแบบของข้าราชการตารวจ
2. กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระหน้าแถวเช้าทุกวันทาการ
3.กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา “ค่ายศรีนครินทรา
4. กิจกรรมฝึกประจาสัปดาห์ของหน่วย
5. กิจกรรมวันสงกรานต์
6. กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
7. กิจกรรมถวายเทียนจานาพรรษา ณ วัดจาปาวนาราม ต.
ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช

เอกสารหมายเลข 2.1
ตารางแสดงจานวน
กิ จ กรรมอนุ รั ก ษ์ พั ฒ นา
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
กิจกรรมกาหนดการแต่ง
เครื่องแบบของข้าราชการ
ตารวจ
เอกสารหมายเลข 2.4
กิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ
หน้าแถวเช้าทุกวันทาการ
เอกสารหมายเลข 2.5

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๗๐
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

8.กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดจาปาวนาราม ต.ถ้าใหญ่
อ.ทุ่งสง จว.นครศรีธรรมราช
9. กิจกรรมวันตารวจ
10. กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
11. กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา บช.ตชด.
12. กิจกรรมร่วมพิธีบาเพ็ญกุศลศพและฌาปนกิจศพ
ครอบครัวตารวจ

กิจกรรมวันคล้ายวัน
สถาปนา “ค่ายศรีนครินท
รา
เอกสารหมายเลข 2.6
กิจกรรมฝึกประจาสัปดาห์
ของหน่วย
เอกสารหมายเลข 2.7
กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจกรรมที่หน่วยร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น
เอกสารหมายเลข 2.8
1. กิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นราชกุศลพระบาท
กิจกรรมทาบุญตักบาตร
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทุกวันรวมเป็นเวลา 1 เดือน
เนื่องในวันคล้ายวันพระ
ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จว.นครศรีฯ
ราชสมภพสมเด็จพระเทพ
2. กิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมเพื่อถวายเป็น
รัตนราชสุดาฯ
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ
เอกสารหมายเลข 2.9
วัดเขาปรีดี
กิจกรรมถวายเทียนจานา
3. กิจกรรมพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาท
พรรษา ณ วัดจาปาวนา
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ราม ต.ถ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง
4. กิจกรรมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช
จว.นครศรีธรรมราช
5. กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี”เพื่อน้อมถวาย
เอกสารหมายเลข 2.10
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี
6. กิจกรรมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล
ณ วัดจาปาวนาราม ต.ถ้า
ปัญญาสมวารพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช (ครบ
ใหญ่ อ.ทุ่งสง จว.นครศรีฯ
50 วัน)
เอกสารหมายเลข 2.11
7. กิจกรรมร่วมงามวันทหารผ่านศึก ประจาปี 2560
กิจกรรมวันตารวจ
8. กิจกรรมการร่วมจัดริ้วขบวนการงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้น
เอกสารหมายเลข 2.12
ธาตุ ประจาปี 2560 ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก
9. กิจกรรมพิธีสมโภชผ้าและแห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเขานุ้ย ณ
เอกสารหมายเลข 2.13
วัดไตรวิทยาราม อ.ถ้าใหญ่ จว.นครศรีธรรมราช
กิจกรรมวันคล้ายวัน
10. กิจกรรมร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพข้าราชการตารวจที่
สถาปนา บช.ตชด.
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่
เอกสารหมายเลข 2.14
11. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในงาน “วันถลางชนะศึก” ณ
กิจกรรมร่วมพิธีบาเพ็ญ
ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
กุศลศพและฌาปนกิจศพ
12. กิจกรรมร่วมงานวันวิภาวดีรังสิต ประจาปี 2560 อ.
ครอบครัวตารวจ
เวียงสระ จว.สุราษฎร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.15
13. กิ จ กรรมร่ ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพร สมเด็ จ พระ
กิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศล
เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เพื่อถวายเป็นราชกุศล
14. กิจกรรมร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติ
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๗๑
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

สมเด็จพระศรีนครนิทราบรมราชชนนี ณ ลานหน้าพระบรมราชานุ
สาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทรา กก.ตชด.42
15. กิจกรรมวันรพี 2560
16. กิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 12
สิงหาคม 2560
17..กิจกรรมทาบุญตักบาตรเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12
สิงหาคม 2560
18. กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ พิธีถวายพานพุ่มราช
สักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัย มงคลเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
12 สิงหาคม 2560
19. กิจกรรมชมรมอังคารกันเอง
20. กิจกรรมปั่นสองน่อง ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง” ร่วมกับ
อาเภอทุ่งสง
21. กิจกรรมร่วมพิธีทาบุญครบรอบปี พล.ต.ต.ขุนพันธ์ราช
เดช
22. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและชมนิทรรศการ
“ไสใหญ่วิชาการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจาปี 2560
23. กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารที่ทาการสถานี
ตารวจภูธรทุ่งสง
24. กิจกรรมร่วมพิธีเปิดโครงการท่าแพวิชาการ รักพ่อต้อง
พอเพียง
25. กิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร ( 100 วัน)เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
26. กิจกรรมออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ
ประชารัฐ รักสามัคคี ทาดีเพื่อพ่อ...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
กิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศล
สวดพระอภิธรรมเพื่อ
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”เพื่อน้อมถวาย
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 9
เอกสารหมายเลข 2.20
กิจกรรมพิธีสวดพระ
อภิธรรมถวายเป็นพระ
ราชกุศลปัญญาสมวาร
พระบาทสมเด็จพระปรมิน
มหาภูมิพลอดุลยเดช
(ครบ 50 วัน)
เอกสารหมายเลข 2.21
กิจกรรมร่วมงามวันทหาร
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๗๒
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
ผ่านศึก ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 2.22
กิจกรรมการร่วมจัดริ้ว
ขบวนการงานมาฆบูชาแห่
ผ้าขึ้นธาตุ ประจาปี
2560 ณ สนามหน้าเมือง
นครศรีธรรมราช
เอกสารหมายเลข 2.23
กิจกรรมพิธีสมโภชผ้าและ
แห่ผ้าขึ้นห่มพระธาตุเขา
นุ้ย ณ วัดไตรวิทยาราม ต.
ถ้าใหญ่ จว.นครศรีฯ
เอกสารหมายเลข 2.24
กิจกรรมร่วมพิธีพระราช
ทานเพลิงศพข้าราชการ
ตารวจที่เสียชีวิตจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
เอกสารหมายเลข 2.25
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
งาน “วันถลางชนะศึก”
ณ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร
เอกสารหมายเลข 2.26
กิจกรรมร่วมงานวัน
วิภาวดีรังสิต ประจาปี
2560 อ.เวียงสระ จว.สุ
ราษฎร์ธานี
เอกสารหมายเลข 2.27
กิ จ กรรมร่ ว มบั น ทึ ก เทป
ถวายพระพร สมเด็จพระ
เจ้ า อยู่ หั ว มหาวชิ ร าลง
กรณ บดิ น ทรเทพยวราง
กูร
เอกสารหมายเลข 2.28
กิ จ กรรมร่ ว มพิ ธี ถ ว าย
เ ค รื่ อ ง ร า ช สั ก ก า ร ะ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระ
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๗๓
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
ศรีนครนิทราบรมราชชนนี
ณ ลานหน้ า พระบรมรา
ชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรี
นครินทรา กก.ตชด.42
เอกสารหมายเลข 2.29
กิจกรรมวันรพี 2560
เอกสารหมายเลข 2.30
กิจกรรมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลเนื่องในวโรกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12
สิงหาคม 2560
เอกสารหมายเลข 2.31
กิจกรรมทาบุญตักบาตร
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”
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๗๔
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
ร่วมกับอาเภอทุ่งสง
เอกสารหมายเลข 2.35
กิจกรรมร่วมพิธีทาบุญ
ครบรอบปี พล.ต.ต.ขุน
พันธ์ราชเดช
เอกสารหมายเลข 2.36
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดและชมนิทรรศการ
“ไสใหญ่วิชาการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม ประจาปี
2560
เอกสารหมายเลข 2.37
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
พิธีเปิดอาคารที่ทาการ
สถานีตารวจภูธรทุ่งสง
เอกสารหมายเลข 2.38
กิจกรรมร่วมพิธีเปิด
โครงการท่าแพวิชาการ
รักพ่อต้องพอเพียง
เอกสารหมายเลข 2.39
กิจกรรมพิธีบาเพ็ญกุศล
ปัญญาสมวาร ( 100 วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จ พระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช
เอกสารหมายเลข 2.40
กิจกรรมออกหน่วยบริการ
ประชาชนตามโครงการ
ประชารัฐ รักสามัคคี ทาดี
เพื่อพ่อ...กิจกรรมเข้าวัด
ฟังธรรม
เอกสารหมายเลข 2.41
กิจกรรมร่วมเป็นเกียรติใน
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๗๕
ข้อที่

3

4

5

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

งานมหกรรม “รวมพล
คนรักษ์พลังงาน ”
เอกสารหมายเลข 2.42
กิ จ ก ร ร ม ป ลู ก ด อ ก
ดาวเรื อ งถวายเป็ น ราช
สักการะ เนื่องในพระราช
พิ ธี ถ วาย พระเพลิ ง พระ
บรมศพพระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช
มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมการอนุรักษ์พัฒนา เอกสารหมายเลข 3.1
และสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
บันทึกรายงานสรุปผลการ
หลังจากการปฏิบัติตามโครงการ ประจาปี ๒๕60 เสร็จสิ้นลง ประเมิ น ความพึ ง พอใจ
แล้ว คณะทางานได้ดาเนินการสารวจประเมินความพึงพอใจบุคลากร รายงานต่อผู้บริหารหน่วย
ของหน่วย(เอกสารหมายเลข 3.1)
มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง เอกสารหมายเลข 4.1
เอกลั ก ษณ์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มาพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การด าเนิ น การตาม บันทึกสรุปรายงานสรุปผล
โครงการ
การประเมินโครงการ
ธกวส.ได้ ส รุ ป รายงานสรุ ป ผลการประเมิ น โครงการต่ อ
ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ย เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ผลส าเร็ จ ของโครงการ (เอกสาร
หมายเลข 4.1) เพื่อพิจ ารณาสั่ งการให้ ดาเนินการโครงการต่อไป
ประจาปี 2561
มีการนาผลการประเมินโครงการ/กิจกรรมอนุรักษ์พัฒนาและสร้าง เอกสารหมายเลข 5.1
เอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
โครงการ ส่ ง เสริ ม และ
ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาสั่งการให้ดาเนินการโครงการต่อใน สนั บ สนุ น ด้า นศิล ปะและ
ปี 2561(เอกสารหมายเลข 5.1)
วั ฒ นธรรม ของ กก. ๘
บก.กฝ.ฯ ประจาปี ๒๕61

แสดงการคานวณ

40
123

X ๑๐๐ = 32.52
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๗๖
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ ๒0
เป้าหมาย
๕ คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
ร้อยละ 32.52
คะแนน
กระบวนการ
5

คะแนน
ผลลัพธ์
5

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง
5
5

การบรรจุ
เป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยศึกษาอบรมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของสังคม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เห็นควรกาหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจ กรรมแบบไทยๆ ใน
หลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์ และเป็นแบบอย่างให้กับ
องค์กรอื่น ๆ ต่อไป
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๗๗
ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
1. สว.กฝว.กก.8 ฯ
2. ร.ต.ท.หญิงบุญนิภา กลิ่นพงค์ รอง สว.กฝว.
3. ด.ต.สมพร คงฤทธิ์ ผบ.หมู่ กฝว.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail : W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลลัพธ์
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมี การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาครู/อาจารย์ และครู
ฝึกให้ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ เช่น การศึกษา /ประชุมวิชาการ/อบรม/ศึกษาดูงาน เป็นต้น และ
ได้มีการนาความรู้กลับมาขยายผลและพัฒนาการเรียนการสอน
ครู หมายถึง ผู้บัง คับ หมู่ฝ่า ยปกครองและการฝึก ของหน่ว ยศึก ษาอบรมที่ทาหน้า ที่ส อนภาค
วิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตารวจ
กลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตร ตารวจตระเวนชายแดนประจาปี หรือ
หลั กสู ตรผู้ บั งคับหมวด หรื อหลั กสู ตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลั กสู ตรที่มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม 8 สัปดาห์ขึ้นไป
การนาความรู้มาขยายผล หมายถึง
๑) การนาความรู้มาเผยแพร่ให้ผู้อื่นรับทราบ และ
๒) การนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนครูและอาจารย์และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
อย่างน้อย ๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี และมีการนาความรู้มาขยายผล
X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
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๗๘
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
๒. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ ตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไปและนับรวมจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จานวนและบัญชีรายชือ่ ครู/อาจารย์ และครูฝึกที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์เช่น ศึกษา
อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน รวมทั้งปีงบประมาณ ตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
๓. เอกสารหลักฐานทีแ่ สดงให้เห็นถึงการนาความรู้มาเผยแพร่
4. แผนการสอนหรือบันทึกการสอน ที่แสดงถึงการนาความรู้มาพัฒนาการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หน่ ว ยให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาครู ฝึ ก อย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยได้ออกคาสั่งแต่งตั้งครูฝึกของหน่วย ประจาปี
2560 (เอกสารหมายเลข 1.1) และได้ ก าหนดการ
พัฒ นาครู ฝึ ก ไว้ในแผนการฝึ กอบรมประจาปีของหน่ว ย
(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 พิ่ ม
ประสิทธิภาพกาลังพลด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ระยะเวลา
5 วัน (เอกสารหมายเลข 1.3)
2. หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น การฝึ ก อบรมได้ ส รุ ป ผลการ
ฝึกอบรม โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 1.4)
กก.8 ฯ ได้ให้ความสาคัญกับการนาความรู้ที่ครูฝึ ก
ได้รับการฝึกอบรม มาขยายผลและพัฒนาการเรียนการ
สอนให้กับบุคคลากรของหน่วยและผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยได้ ออกหนั งสื อสั่ งการ ให้ ครูฝึ กที่ ผ่ า นการฝึ กอบรม
โครงการ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพก าลั ง พลด้ า นการใช้
ภาษาอังกฤษ น าวิช าความรู้ คาบอกคาสั่ ง การฝึ กตาม
แบบฝึกตารวจไปพัฒ นาการเรี ยนการสอน ในหลักสู ตร
นั ก เรี ย นนายสิ บ ต ารวจที่ ก าลั ง ศึ ก ษาในภาคเรี ย นที่ 2
(เอกสารหมายเลข 1.5)
ก่อนที่ครูฝึกจะเผยแพร่วิชาความรู้ได้จัดทาแผนการ
สอนเสนอผู้บังคับบัญชาอนุมัติให้ทาการสอนและได้บันทึก
หลังการสอนในรายวิชาที่ตนรับผิดชอบ ดังนี้

เอกสารหมายเลข 1.1
ค.กก.8ฯ ที่ 98/2559 ลง 2
ต.ค.59 เรื่อง มอบหมาย
ข้าราชการตารวจทาหน้าที่ครูฝึก
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 1.2
แผนการฝึ ก อบรมประจ าปี 2560
ของ กก.8 ฯ
เอกสารหมายเลข 1.3
ค. กก.8ฯ ที่ 61/2560 ลง 20
เม. ย. 60 เรื่ อ ง การฝึ ก อบรม
โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพกาลังพล
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 1.4
สรุปผลการฝึ กอบรมโครงการ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพก าลั ง พลด้ า นการใช้
ภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 1.5
น. กฝว. ที่ 0030.682/684 ลง
15 ส.ค. 60 เรื่อง นาความรู้คาบอก
คาสั่ง การฝึกตามแบบฝึกตารวจ ไป
ขยายผล
เอกสารหมายเลข 1.6
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
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๗๙
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
๑0.
๑1.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

พ.ต.ท. ยุทธนันต์
ร.ต.ต.จรัส
ด.ต.ธนารักษ์
ด.ต. เดชา
จ.ส.ต. สุริยา
ส.ต.ต.กฤษณะ
พ.ต.ต. วิโรจน์
ร.ต.อ.เอกพงค์
ด.ต.นิพนธ์
ด.ต.ชูศักดิ์
พ.ต.ต. สงบ
ร.ต.อ.ประสิทธิ์
ร.ต.ท. โสพณ
ร.ต.ท.ชนะ
พ.ต.ต. อาคม
ร.ต.ท.วิมล
ร.ต.ต.วิริทธิ์พล
ด.ต.ชัยนาท
จ.ส.ต.เจษฎาพร

รายการเอกสารหลักฐาน

ขันโสม
(เอกสารหมายเลข 1.6)
สุขศรี
(เอกสารหมายเลข 1.7)
จันทระ
(เอกสารหมายเลข 1.8)
คีรีเดช
(เอกสารหมายเลข 1.9)
รัตนปรีชา (เอกสารหมายเลข 1.10)
ชูช่วย
(เอกสารหมายเลข 1.11)
จันทนา
(เอกสารหมายเลข 1.12)
คงนวน
(เอกสารหมายเลข 1.13)
ราชประดิษฐ์ (เอกสารหมายเลข 1.14)
บัวจันทร์ (เอกสารหมายเลข 1.15)
ศรีประดิษฐ์ (เอกสารหมายเลข 1.16)
ชานาญแป้น (เอกสารหมายเลข 1.17)
เมืองแก้ว (เอกสารหมายเลข 1.18)
จ่ายเกิด (เอกสารหมายเลข 1.19)
โพธิ์อ่อง (เอกสารหมายเลข 1.20)
เกตุแก้ว (เอกสารหมายเลข 1.21)
ทิบอรรถ (เอกสารหมายเลข 1.22)
พลเกษตร (เอกสารหมายเลข 1.23)
ราชาประจันทร์(เอกสารหมายเลข 1.24)

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
กก.8 ฯ ได้จัดทาตารางสรุปผลบัญชีรายชื่อครูฝึกของ พ.ต.ต.วิโรจน์ จันทนา
หน่วย ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ นาเรียนผู้บริหารหน่วย เอกสารหมายเลข 1.14
ศึกษาอบรม เพื่อสั่งการต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.25) 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 ชานาญแป้น
เอกสารหมายเลข 1.18
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
ร.ต.ท.โสพณ เมืองแก้ว
เอกสารหมายเลข 1.19
แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
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๘๐
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

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
บั น ทึ ก น าเรี ย น ผกก.8 ฯ ตาราง
สรุปผลบัญชีรายชื่อครูฝึกของหน่วย
ที่ได้รับการเพิ่มพูนความรู้ ประจาปี
2560

แสดงการคานวณ

19
19

X ๑๐๐ = 100

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ร้อยละ 100

ผลการประเมินตนเอง
ร้อยละ 100

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ ความสาคัญกับการพัฒนาครูฝึก สะท้อนให้ เห็ นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูฝึก อีกทั้งหน่วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการนาความรู้ที่ได้รับไปขยายผล และ
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ครูฝึก กก.8บก.กฝ.บช.ตชด. เริ่มมีความเข้าใจ ในการนาความรู้มาขยายผล โดยคาแนะนาของเจ้าหน้าที่
ควรเน้นย้าในการประชุมประจาเดือนทุกเดือน
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๘๑
ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสมผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. สว.ธกวส.กก.8 ฯ
2. ร.ต.ท.ธีระ ชุมเปีย รอง สว.ธกวส.กก.8ฯ
3. ด.ต.โสภณ วังจานงค์ ผบ.หมู่ กก.8 ฯ
โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail:W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่ว ยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒ นาบุคลากรทั้งด้านการ
ประกันคุณภาพการศึก ษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถนาไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา
และนาไปสู่สังคมฐานความรู้
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
1. แผนพัฒนาบุคลากร มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
1.2 มีการดาเนินการตามแผน (Do)(0.25 คะแนน)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน)
1.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(0.25 คะแนน)
๒ ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓ จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด
๔ จานวนบุคลากรที่ได้รับ การพัฒนานอกเหนื อจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อ ปี ไม่ต่า
กว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕ ระดับ ความพึง พอใจของบุค ลากรที่มีต่อ การดาเนิน การพัฒ นาบุค ลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
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๘๒
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร คะแนน
เต็ม 5
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่ว ยงานต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่ง เสริม และสนับ สนุน การพัฒ นาบุค ลากรของหน่ว ย
ศึกษาอบรม
๒. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
๔. การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม
๕. เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตาม
ปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็น ระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่ว ยราชการ
และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ ๖ ชั่วโมงขึ้น
ไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
- จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากรหน่วย
ศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้อง ได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับคนซ้า
๖. เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
7. รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
๑

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

แผนพัฒนาบุคลากร มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ เอกสารหมายเลข 1.1
(PDCA)
คาสั่ง กก.8 ฯ 125/59 ลง 23
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
พ.ย. 59 เรื่อง แต่งตั้ง
1.2 มีการดาเนินการตามแผน (Do)(0.25 คะแนน)
คณะทางานจัดทาแผนการพัฒนา
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน(Check)(0.25 คะแนน) บุคลากร ประจาปี 2560
1.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)(0.25 เอกสารหมายเลข 1.2

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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คะแนน)
กก.8 บก.กฝ.ฯ มีกระบวนการขับเคลื่อน แผนพัฒนา
บุคลากร ดังนี้
1. จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร โดยออกคาสั่ง กก.8 ฯ ที่
125/59 ลง 23 พ.ย. 59 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
แผนการพั ฒ นาบุ ค ลากร ประจ าปี 2560 (เอกสาร
หมายเลข 1.1)
2. คณะท างานร่ ว มกั น ประชุ ม จั ด ท าแผนพั ฒ นา
บุคลากร บันทึกนาเรียนผู้บริห ารหน่วย เรื่อง รายงานการ
ประชุมคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 1/60
เมื่อ 25 พ.ย.59(เอกสารหมายเลข 1.2)
3. มีการแจกจ่ายแผนพัฒนาบุคลากรให้กับข้าราชการ
ตารวจในหน่วยได้รับทราบและร่วมกันขับเคลื่อน ตามสาเนา
แจกจ่าย ที่ ธกวส/729 ลง 29 พ.ย. 59 เรื่อง แจกจ่าย
แผนพัฒ นาบุ คลากร ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข
1.3)
รายละเอียดการพัฒนาบุคลากร
- ภาพถ่ า ยการรั บ ฟั ง ข้ อ ราชการประจ าวั น ของ
ข้ า ราชการต ารวจทุ ก นายพร้ อ มตั ว อย่ า งการบั น ทึ ก ข้ อ
ราชการและอบรมหน้าแถวเช้า (เอกสารหมายเลข 1.4)
- การประชุ ม ประจ าเดื อ น ของหน่ ว ย (เอกสาร
หมายเลข 1.5)
- การประชุ ม ประจ าเดื อ นของ กองร้ อ ยที่ 1
(เอกสารหมายเลข 1.6)
- การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานด้านงบประมาณ
(เอกสารหมายเลข 1.7)
- การฝึกอบรมหลักสูตรครูฝึก (เอกสารหมายเลข
1.8)
- การฝึกอบรม โครงการต้นกล้าการเงิน (เอกสาร
หมายเลข 1.9)
- การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร มวลชนสั ม พั น ธ์ ระดั บ
วิทยากร (เอกสารหมายเลข 1.10)
- การฝึ ก อบรมการยิ ง ปื น ทางยุ ท ธวิ ธี (เอกสาร
หมายเลข 1.11)
- การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพล
ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ (เอกสารหมายเลข 1.12)

รายงานการประชุมคณะทางาน
จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรครั้งที่
1/60 เมื่อ 25 พ.ย.59
เอกสารหมายเลข 1.3
แผนพัฒนาบุคลากร ประจาปี
2560
เอกสารหมายเลข 1.4
ภาพถ่ า ยการรั บ ฟั ง ข้ อ ราชการ
ประจาวันของข้าราชการตารวจ
ทุกนายพร้อมตัวอย่างการบันทึก
ข้อราชการและอบรมหน้าแถวเช้า
เอกสารหมายเลข 1.5
การปะชุมประจาเดือน ของหน่วย
เอกสารหมายเลข 1.6
การประชุ ม ประจ าเดื อ นของ
กองร้อยที่ 1
เอกสารหมายเลข 1.7
การฝึ กอบรมพัฒ นาผู้ ปฏิบัติงาน
ด้านงบประมาณ
เอกสารหมายเลข 1.8
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต รครู ฝึ ก
เอกสารหมายเลข 1.9
การฝึ ก อบรม โครงการต้ น กล้ า
การเงิน
เอกสารหมายเลข 1.10
การฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร มวลชน
สัมพันธ์ ระดับวิทยากร
เอกสารหมายเลข 1.11
กา รฝึ กอ บร ม กา 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 พิ่ ม
ประสิทธิภาพกาลังพลด้านการใช้
ภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 1.13
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
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- การฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตาม
ความชานาญเฉพาะด้าน (เอกสารหมายเลข 1.13)
- การฝึ ก อบรม ทบทวนการท าลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด
(เอกสารหมายเลข 1.14)
- ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ผู้ปฏิบัติงานสายการแพทย์ (เอกสารหมายเลข 1.15)
- การฝึ ก อบรม ตชด.ระดั บ พื้ น ฐาน (เอกสาร
หมายเลข 1.16)
- การฝึ ก อบรม โดดร่ ม ใหม่ (เอกสารหมายเลข
1.17)
- การฝึ ก อบรม โครงการสั ม มนาเจ้ า หน้ า ที่
ผู้ ป ฏิบั ติงานชุด เก็บ กู้ทาลายวัตถุร ะเบิ ด ประจ าปี 2560
(เอกสารหมายเลข 1.18)
คณะทางานได้ดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. จัดทาบันทึก ลง 19 ธ.ค. 60 เรื่อง นาเรียน
สรุปรายงานผลการดาเนินงานงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อนาไปสู่แนวทางในการปรับปรุง (อ้างอิงเอกสารเกณฑ์
การประเมินที่ 2 เอกสารหมายเลข 2.1)
2. หน่ ว ยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท างาน และจั ด ท า
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2561 (เอกสาร
หมายเลข 1.19)

ประสิ ท ธิ ภ าพครู ฝึ ก ตามความ
ชานาญเฉพาะด้าน
เอกสารหมายเลข 1.14
การฝึกอบรม ทบทวนการทาลาย
วัตถุระเบิด
เอกสารหมายเลข 1.15
การฝึ ก อบรม โครงการพั ฒ นา
ศั ก ย ภ า พ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น ส า ย
การแพทย์
เอกสารหมายเลข 1.16
การฝึกอบรม ตชด.ระดับพื้นฐาน
เอกสารหมายเลข 1.17
การฝึกอบรม โดดร่มใหม่
เอกสารหมายเลข 1.18
การฝึ ก อบรม โครงการสั ม มนา
เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านชุ ด เก็ บ กู้
ท าลายวั ต ถุ ร ะเบิ ด ประจ าปี
2560
เอกสารหมายเลข 1.19
ค า สั่ ง แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ที่
126/60 ลง 9 ต.ค.60 และ
แผนพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ าปี
งบประมาณ 2561
เอกสารหมายเลข 2.1
น. ธกวส. ลง 19 ธ.ค.60 เรื่อง
น าเรี ย น สรุ ป รายงานผลการ
ด าเนิ น งานงานตามแผนพั ฒ นา
บุคลากร
เอกสารหมายเลข 2.2
ค า สั่ ง ใ ห้ ข้ า ร า ช ก า ร ต า ร ว จ
เดินทางไปราชการต่อเนื่อง ช่ว ย
ราชการ หน่วยงานต่าง ๆ
เอกสารหมายเลข 2.3
น. ขออนุ ญ าตลาป่ ว ยต่ อ เนื่ อ ง
ของ พ.ต.ท.วรรณะ บุญชัย รอง
ผกก.8 ฯ

ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
คณะทางานได้ดาเนิ น การสรุป ผลการด าเนิ นงานตาม
แผนพัฒนาพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. จัดทาบันทึก ลง 19 ธ.ค. 59 เรื่อง นาเรียน สรุป
รายงานผลการด าเนิ น งานงานตามแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร
กาหนดไว้ 19 หลักสูตร ดาเนินการได้ 18 หลักสูตร คิดเป็น
ร้อยละ 94.73 สาเร็จตามแผน (เอกสารหมายเลข 2.1)
2. คาสั่ง ให้ข้าราชการตารวจเดินทางไปราชการต่อเนื่อง
ช่วยราชการ หน่วยงานต่าง ๆ (เอกสารหมายเลข 2.2)
3. น. ขออนุญาตลาป่วยต่อเนื่อง ของ พ.ต.ท.วรรณะ
บุญชัย รอง ผกก.8 ฯ (เอกสารหมายเลข 2.3)

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๘๕
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๓

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
กก.8 ฯ ได้จัดอบรมข้าราชการตารวจในการพัฒนาด้าน
การประกัน คุณภาพการศึ กษา ประจาปี 2560 เมื่อ 27
มี.ค.2560 แต่เวลา 09.00 ถึง 17.00 น. รวมระยะเวลา
7 ชั่ว โมง โดยมี กพ.เข้าร่ ว มการอบรม จานวน 113 คน
จาก กพ.ที่ปฏิบัติงาน ณ ที่ตั้งหน่วย 115 คน คิดเป็นร้อย
ละ 98.26 (เอกสารหมายเลข 3.1)

เอกสารหมายเลข 3.1
บั น ทึ ก เสนอ น าเรี ย นผู้ บ ริ ห าร
หน่ ว ย ลง 28 มี . ค.60 เรื่ อ ง
รายงานการถ่ายทอดความรู้ระบบ
ปร ะกั นคุ ณภ าพ กา รศึ กษ า ปี
2560 และทบทวนระบบประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
2559

๔

จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐ ของ
บุคลากรทั้งหมด
กก.8 ฯ ได้จั ดอบรมข้าราชการตารวจนอกเหนือจาก
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2560 โดยได้
จัดทาตารางแสดงการพัฒนาบุคลากรของ กก.8 ฯ ประจาปี
2560 ณ 30 ก.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.1) ดังนี้
- ข้ า ราชการต ารวจทั้ ง หมดที่ อ ยู่ ป ฏิ บั ติ ง านเกิ น 6
เดือน จานวน 123 นาย
- ไปราชการ,ป่วย จานวน 13 นาย
- คงเหลือ จานวน 123 นาย
- ผ่ า นการฝึ ก อบรมนอกเหนื อ งานประกั น ฯ รวม
จานวน 123 นาย คิดเป็นร้อยละ 100
ระดับความพึง พอใจของบุค ลากรที่มีต่อการดาเนิน การ
พัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
กก.8 ฯ ได้ ด าเนิ น การประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
บุคลากรที่มีต่อการดาเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ดังนี้
1. มี แ บบประเมิ น ความพึ งพอใจ (เอกสารหมายเลข
5.1)
2. มีการบันทึกนาเรียนผู้บริหารหน่วย ลง 20 ธ.ค. 60
เรื่อง สรุปผลการประเมินความพึงพอใจบุคลากร ประจาปี
2560 ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.65 (เอกสารหมายเลข
5.2) ดังนี้
- ผู้บริหาร จานวน 10 นาย คิดเป็น 4.88
- ครูฝึก จานวน 19 นาย คิดเป็น 4.35
- ฝ่ายสนับสนุน จานวน 93 นาย คิดเป็น 4.73

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

๕

เอกสารหมายเลข 5.1
มีแบบประเมินความพึงพอใจ
เอกสารหมายเลข 5.1
บันทึกนาเรียนผู้บริหารหน่วย ลง
20 ธ.ค.60 เรื่อง สรุปผลการ
ประเมิ น ความพึ ง พอใจบุ ค ลากร
ประจาปี 2560
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๘๖

การประเมินตนเอง
คะแนน
กระบวนการ
๕ คะแนน
5
เป้าหมาย

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
4.65

ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง
4.82
4.82

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในหน่วยและนอกหน่วย อย่างต่อเนื่อง
บุคลากรมีการพัฒนา ในทุกด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรมีการสอบถามข้าราชการตารวจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่ละ
ปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพื่อเปิดการอบรมตามความต้องการ
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๘๗
ตัวบ่งชี้ที่ ๑0 การบริหารความเสี่ยง
ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. 1. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์
สว.ผงป.กก.8ฯ
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
2. ร.ต.อ.สุทธิโชค เพชรทองมา 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
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้ หน่ วยศึ กษาอบรมมี กระบวนการดาเนินงานต่าง ๆ ในการหาสาเหตุประเมินสถานการณ์
จัดลาดับความสาคัญความเสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้าน
ชีวิต ทรัพย์สิน ชื่อเสียงและสังคมให้อยู่ในระดับที่สามารถบริหารจัดการได้
ความเสี่ยง หมายถึง โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า หรือ
เหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และมีผลกระทบหรือทาให้การดาเนินการไม่ ประสบ
ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าประสงค์ และเป้าหมายของหน่วยศึกษาอบรม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา หมายถึ ง องค์ ค ณะบุ ค คลที่ ท างานร่ ว มกั บ สถานศึ ก ษา เพื่ อ ให้
สถานศึก ษามีค วามเข้ม แข็ง สามารถบริห ารจัด การด้ว ยตนเองได้อ ย่า งมีป ระสิท ธิภ าพตามกรอบที่
กฎหมายกาหนด จานวนคณะกรรมการขึ้นอยู่กับขนาดของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนจากครู องค์กร
ชุ ม ชน องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ศิ ษ ย์ เ ก่ า พระภิ ก ษุ ส งฆ์ หรื อ ผู้ แ ทนองค์ ก รศาสนาในพื้ น ที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษา
อบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้านตาม
บริบทของหน่วยศึกษาอบรม
ตัวอย่างเช่น
- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)
- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของส่วนงาน
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลัก สูต ร การ
บริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ
- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะจรรยาบรรณของ
อาจารย์และบุคลากร
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๘๘
-ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก
3. มีการดาเนินการ
3.1 มีการประเมิน โอกาสจากการวิเคราะห์ ในประเด็นที่ 2 (0.33 คะแนน)
3.2 มีก ารประเมิน ผลกระทบของความเสี่ย งจากการวิเ คราะห์ใ นประเด็น ที่ 2((0.33
คะแนน)
3.3 มีการจั ดลาดับ ความเสี่ ยงที่ไ ด้จากการวิเคราะห์ ในประเด็นที่ 2(0.34 คะแนน)
๔ มีการดาเนินการ
4.1 จัดทาแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับความเสี่ยงสูง สุด (0.2 คะแนน)
4.2 มีการดาเนินการตามแผน(0.2 คะแนน)
4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตามแผน(0.2 คะแนน)
4.4 นาผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(0.2 คะแนน)
4.5 นาผลการประเมินรายงานต่อผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑
ครั้ง(0.2 คะแนน)
๕ มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผน
หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในปีถัดไป
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางานบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยผู้บริหารของหน่วย
ศึกษาอบรม และตัวแทนที่รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
๒. มีการระบุรายละเอียดการทางานของคณะกรรมการหรือคณะทางาน เช่น นโยบายหรือแนวทาง
ในการดาเนินงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ กาหนดระยะเวลาให้มีการประชุมของคณะกรรมการหรือการทางาน
อย่างสม่าเสมอ
๓. เอกสารหลั กฐานการวิเคราะห์ และระบุความเสี่ ยงพร้อมปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ยงที่ส่ งผล
กระทบหรือสร้างความเสียหาย ความล้มเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจของหน่วยศึกษา
อบรม โดยประเด็นความเสี่ยงที่นามาพิจารณาควรมองถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่ มีโอกาสเกิดขึ้นและส่งผล
กระทบต่อหน่วยศึกษาอบรมทั้งด้านชื่อเสียง คุณภาพการศึกษารวมถึงความสูญเสียทางด้านชีวิตบุคลากร และ
ทรัพย์สินของหน่วยศึกษาอบรมเป็นสาคัญ สาหรับปัจจัยเสี่ยงหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอาจใช้กรอบ
แนวคิดในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับคน อาคารสถานที่ อุปกรณ์ วิธีการปฏิบัติงาน สภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอก
๔. เอกสารหลักฐานในการจัดลาดับความสาคัญของปัจจัยเสี่ยง โดยพิจารณาจากโอกาสและ
ผลกระทบจากความเสี่ยง
๕. เอกสารหลักฐานการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดลาดับความเสี่ยงที่ ได้
จากการวิเคราะห์จากประเด็นการพิจารณาในข้อ ๒
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๘๙
๖. มี แ ผนบริ ห ารความเสี่ ย ง การดาเนิ น การตามแผน การติ ด ตาม และประเมิ น ผลการ
ดาเนินงาน
๗. มีรายงานความก้าวหน้าหรือผลการดาเนินงานตามแผนต่อคณะกรรมการสถานศึกษา
๘. มีการรายงานสรุ ปผลการดาเนินงานและประเมินผลความส าเร็ จของการด าเนิ นงานปัญหา
อุปสรรคและแนวทางการแก้ไข พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดาเนินงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

มีการแต่ งตั้ งคณะกรรมการหรื อคณะทางานบริ หารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารของหน่วยศึกษาอบรม และตัวแทนที่
รับผิดชอบเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางาน
กก.8 บก.กฝ.ฯ มีกระบวนการดาเนินงาน ในการ
บริหารความเสี่ยง โดยได้ออกคาสั่ง กก.8 ฯ ที่ 1/60 ลง
11 ม.ค.60 เรื่ อ ง แต่งตั้งคณะทางานบริห ารความเสี่ ย ง
(เอกสารหมายเลข 1.1)
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิด
ความเสี่ยงอย่างน้อย ๓ ด้ า นตามบริบทของหน่วยศึกษา
อบรม
กก.8 ฯ กาหนดให้ มีการประชุ มของคณะทางาน
ตาม ว.ที่ 0030.783/39 ลง 11 ม.ค.60 เชิ ญ
คณะทางานร่ ว มกัน ประชุมวิเคราะห์ ความเสี่ ยงของหน่ว ย
(เอกสารหมายเลข 2.1)
คณะทางานได้ร่วมกันประชุมการบริหารความเสี่ยง
เมื่อ 13 ม.ค. 60 ณ ห้องประชุม กก.ฯ ตาม น ผงป. ลง
17 ม.ค.60 เรื่อง รายงานการประชุมดาเนินงาน การบริหาร
ความเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2560 พิจารณาความเสี่ยง
ด้ านต่ างๆ ประจ าปี 2560 (เอกสารหมายเลข 2.2) ที่
ประชุ ม พิ จ ารณาคั ด เลื อ กความเสี่ ย ง จ านวน 3 ด้ า นมา
ดาเนินการวิเคราะห์ ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ ก่อให้เกิดความ
เสี่ยง จานวน 3 ด้าน 4 ประเด็น ดังนี้
1. ความเสี่ ยงด้ านการด าเนิ นงาน (กระบวนการ
บริหารหลักสูตรการบริหารการวิจัย ระบบงานประกันคุณภาพ
การศึกษา คัดเลือกมาดาเนิ นการ 1 กระบวนงาน คือ การ
บริหารหลักสูตร
2. ความเสี่ ย งด้ า นทรั พ ยากร (การเงิ น อาคาร
สถานที่และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)คัดเลือกมาดาเนินการ

เอกสารหมายเลข 1.1
คาสั่ ง กก.8 ฯ ที่ 1/60 ลง 11
ม.ค.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางาน
บริหารความเสี่ยง

2

เอกสารหมายเลข 2.1
ว. ที่ 0030.783/39 ลง 11
ม.ค.60 เชิญคณะทางานร่วมกัน
ประชุ มวิ เคราะห์ ความเสี่ ยงของ
หน่วย
เอกสารหมายเลข 2.2
รายงานการประชุ ม คณะท างาน
บริ ห ารความเสี่ ย ง ของ กก.8
บก.กฝ.ฯ เมื่อ 13 ม.ค.60 ณ ห้อง
ประชุม กก.8 บก.กฝ.ฯ
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๙๐
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

2 เรื่ อง คือ 1. ด้านอาคารที่ทาการ กก.ฯ, กองร้อยที่ 1-5
และ ฝกทบ. และ 2. ด้านสถานที่ สนามยิงปืนทางยุทธวิธี
3. ความเสี่ ยงด้านธรรมาภิบาล-จรรยาบรรณของ
ครู/อาจารย์ และครูฝึก
3

มีการดาเนินการ
เอกสารหมายเลข 3.1
3.1 มีก ารประเมิน โอกาสจากการวิเ คราะห์ใ น การประเมินโอกาสและผลกระทบ
และการจัดลาดับความเสี่ยง
ประเด็ น ที่ 2 (0.33 คะแนน)
3.2 มีก ารประเมิน ผลกระทบของความเสี่ย ง
จากการวิเ คราะห์ใ นประเด็ น ที่ 2(0.33 คะแนน)
3.3 มีก ารจัด ล าดับ ความเสี ่ย งที ่ไ ด้จ ากการ
วิเ คราะห์ใ นประเด็ น ที่ 2(0.34 คะแนน)
จากการประชุมของคณะทางาน 13 ม.ค. 60 ณ
ห้อง คณะทางานได้ร่วมกันประชุมวิเคราะห์ ประเมินโอกาส
และผลกระทบความเสี่ ย งของหน่ ว ย ทั้ ง 3 ด้ า น มา
พิจารณาประเมินโอกาสและผลกระทบ ที่จะเกิดความเสี่ยง
สูงสุด โดยกาหนดค่าคะแนนความเสี่ยง 1-3 คะแนน = ต่า
/ 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. อาจเกิ ด เพลิ ง ไหม้ อ าคารส านั ก งาน ด้ ว ย
ปัจจัยที่ให้เกิดความเสี่ยง ดังนี้
- ไฟฟ้าลัดวงจร คะแนน 9 (ระดับสูง)
- ความประมาทเลินเล่อของบุคลากรในการใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้า คะแนน 9 (ระดับสูง)
- การวางเพลิงของผู้ไม่หวังดี คะแนน 3 (ระดับ
ต่า)
- ค่ า คะแนนรวม = 21 อยู่ ใ นล าดั บ ที่ 1 ที่
จะต้องนาไปจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง
2. ความเสี่ ย งด้ านการด าเนิ นงาน (กระบวนงาน
บริหารหลักสูตร) ค่าคะแนนรวม = 16 อยู่ในลาดับที่ 2
3. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (สถานที่) สนามยิงปืน
ทางยุทธวิธี ค่าคะแนนรวม = 16 อยู่ในลาดับที่ 3
ความเสี่ยงด้านธรรามาภิบาล-จรรยาบรรณของครู/
อาจารย์ และครูฝึก ค่าคะแนนรวม = 6 อยู่ในลาดับที่ 4
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4

มีการดาเนินการ
4.1 จัดทาแผนบริหารของความเสี่ยง ที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูงสุด (0.2 คะแนน)
คณะท างานได้ร ่ว มกัน จัด ท าแผนบริห าร
ความเสี ่ย ง น าเรีย นผู ้บ ริห ารหน่ว ย ตาม น. ผงป . ลง
17 ม.ค.60 ความเสี่ย งที่นามาจัด ทาแผนบริห ารความ
เสี ่ย ง คือ ความเสี ่ย งด้า นทรัพ ยากร(อาคาร) อาคาร
สนง./กองร้อ ย1 -5/ฝกทบ.(การป้อ งกัน และระงับ
อัคคีภัย ) ประเด็น ที่นามาจั ดทา อาจเกิด เพลิง ไหม้อ าคาร
สานั กงาน (เอกสารหมายเลข 4.1)
4.2 มีการดาเนินการตามแผน(0.2 คะแนน)
หน่ว ยได้ม ีก ารแจกจ่า ยแผนบริห ารความ
เสี่ย ง ตาม ว.กก.8ฯ ที่ 0030.683/67 ลง 18 ม.ค.
60 สั่ง การให้ส่ว นเกี่ย วข้อ ง ดาเนิน การศึก ษา ทาความ
เข้า ใจ และปฏิบัติต ามแผนบริห ารความเสี่ย งในส่ว นที่
รับ ผิด ชอบ หรือ ตามที่ไ ด้รับ มอบหมาย รายงานผลการ
ปฏิบ ัติใ ห้ กก.ฯ ทราบ ภายใน 10 ต.ค.60 (เอกสาร
หมายเลข 4.2)
4.3 มีการติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานตาม
แผน(0.2 คะแนน)
หน่ ว ยได้ มี การติ ดตามผลการปฏิ บั ติ ตามแผน
บริหารความเสี่ยง โดยออกหนังสือติดตามผลการปฏิบัติ ตาม
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/1084 ลง 20 ต.ค.60 ให้
หน่วยเกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานภายใน 25 ต.ค.60
พร้ อมกาหนดแบบฟอร์ มและตั วอย่ างการรายงาน (เอกสาร
หมายเลข 4.3)
ทุกส่วนงาน/กองร้อย/ฝกทบ. ได้รายงานผลการ
ดาเนินการตามแผนบริ หารความเสี่ยงของหน่วย มายัง กก.ฯ
โดย ผงป. ได้ บั นทึ กน าเรี ยน ผกก.ฯ ทราบ เมื่ อ 6 พ.ย.60
พิจารณาสั่ งการให้ มี การประชุมคณะทางานประเมิ นผลการ
ดาเนินงาน ใน 7 พ.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.4)
ผงป. ได้มี หนั งสื อเชิ ญประชุมคณะท างาน เพื่ อ
ร่วมกันประเมินผลการดาเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 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 ่อ ง
รายงานการด าเนิน งาน การ
บริหารความเสี่ยงประจาปี งปม.
2560
เอกสารหมายเลข 4.2
ว.กก.8ฯ ที่ 0030.683/67
ลง 18 ม.ค.60 เรื่อ ง สั ่ง การ
ใ ห ้ส ่ว น เ กี ่ย ว ข ้อ ง ด า เ น ิน
การศึก ษา ทาความเข้า ใจ และ
ปฏิบ ัต ิต ามแผนบริห ารความ
เสี่ ยง
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 ่อ ง
รายงานผลการดาเนิน งาน การ
บริห ารคว ามเสี ่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
รายงานการประชุม คณะทางาน
บริห ารความเสี ่ย ง เมื่อ 7 พ.ย.
60
เอกสารหมายเลข 4.7
น. ผงป. ลง 8 พ.ย.60 เรื่อ ง
รายงานผลการประชุม ติด ตาม
ประเมิน ผลแผนบริห ารความ
เสี่ยง ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 4.8
รายงานการติด ตามประเมิน ผล
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4.4 น าผลการประเมิ นรายงานต่ อผู้ บริ หารของ ตามแผนบริหารความเสี่ยง ไปยัง
หน่วยศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง(0.2 คณะกรรมการสถานศึกษา
คะแนน)
ค ณ ะ ท า ง า น ไ ด้ ร ่ว ม กัน ป ร ะ ชุม ติด ต า ม
ประเมิน ผล โดยนาข้อ มูล จากการรายงานของทุก ส่ว น
งาน/กองร้อ ย/ฝกทบ.มาเข้า ร่ว มประชุม เมื่อ 7 พ.ย.
2560 (เอกสารหมายเลข 4.6)
และได้น าสรุป ผลการประชุม ดัง กล่า ว ราย
รายงานต่อ ผู้บ ริห ารหน่ว ยเพื่อ พิจ ารณาสั่ง การ จานวน
1 ครั้ ง เมื่อ 8 พ.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.7)
4.5 นาผลการประเมินรายงานต่อคณะกรรมการ
สถานศึ กษา เพื่ อพิ จารณาอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ ง (0.2
คะแนน)
หน่ วยได้ดาเนิ นการนาผลการประเมินตามแผน
บริ ห ารความเสี่ ย งของหน่ ว ย รายงานต่ อ คณะกรรมการ
สถานศึกษาของหน่วยทั้งหมด เพื่อพิจารณาแสดงความเห็นและ
ส่งมายังหน่วย จานวน 1 ครั้ง (เอกสารหมายเลข 4.8)
5

มีการนาผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ เอกสารหมายเลข 5.1
สถานศึกษาไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงใน แผนบริ ห ารความเสี่ ย งประจ าปี
ปีถัดไป
2561
กก.8 ฯ ได้ น าข้ อ เสนอแนะจากคณะกรรมการ
สถานศึกษามาปรั บแผน และจั ดท า แผนบริหารความเสี่ ยง
ประจาปี 2561 (เอกสารหมายเลข 5.1)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
จานวน 5 ข้อ

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารหน่วยให้ความสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ยง ควรจัดอบรมให้ความรู้
บุคลากรให้เข้าใจกระบวนการ
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ตัวบ่งชี้ที่ ๑1 ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้

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

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการ
ดาเนินงาน
1. สว.กฝว.กก.8 ฯ
2. ร.ต.อ.วิรัตน์ แนมใส รอง สว.กฝว.ฯ

โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th

โทรศัพท์ : 075-773297
E-mail : W_sukanlya@hotmail.com

ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้

ชนิดของตัวบ่งชี้ :กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมจัดบริการด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการ
สอน โดยเฉพาะในเรื ่อ งการบริก ารสิ ่ง อ านวยความสะดวกที ่เ อื ้อ ต่อ การเรีย นการสอน เช่น สื ่อ
เทคโนโลยี เ พื่ อ การศึ ก ษา ห้ อ งสมุ ด และแหล่ ง การเรี ย นรู้ อื่ น ๆ เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ยั ง จ าเป็ น ต้ อ งมี
สภาพแวดล้อมและการบริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมใน
หน่วยศึกษาอบรม ห้องเรียน สถานที่ออกกาลังกาย เป็นต้น
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
๒ มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อยใน
ด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓ มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบจากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ
๔ ระดับ ความพึง พอใจของผู้ศึก ษาอบรมต่อ คุณ ภาพของการบริก ารในประเด็น ที่ ๑ ถึง ๓ ไม่
ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕ มีการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้าน
กายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับบริการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ ค่าเฉลี่ ยของคะแนนประเมิ นความพึ งพอใจของผู้ ศึ กษาอบรมต่อคุ ณภาพของการบริ การห้ องสมุ ด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม 5
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๙๔

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑. ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒. ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการ
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
๓. นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันแล้วหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม
๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้ง
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง๓
๕. เอกสารหลั ก ฐานการนาผลการประเมิ น คุ ณ ภาพในประเด็ น ที่ ๔ มาใช้ เ ป็ น ข้ อ มู ล ในการ
พัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

มีบริการห้องสมุดและแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ
กก.8ฯให้ค วามสาคัญ กับ การบริก ารด้า นกายภาพที่
เหมาะสม ครบด้ว น โดยการจัด ท า โครงการพัฒ นา
ห้อ งสมุด อุป กรณ์ก ารศึก ษา และสภาพแวดล้อ มการ
เรีย นรู้ ของ กก.8 ฯ ประจาปี 2560 เพื่อ เป็น ส่ง เสริม
คุณ ภาพชีว ิต ของผู ้ศ ึก ษาอบรมอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพ
(เอกสารหมายเลข 1.1)
มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
และพั ฒ นาผู้ ศึ ก ษาอบรมอย่ า งน้ อ ยในด้ า นห้ อ งเรี ย น
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และจุ ด เชื่ อ มต่ อ
อินเตอร์เน็ต
กก.8 ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ตามโครงการพัฒนา
ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ของ กก.8 ฯ เพื่ อไว้ ส าหรั บ ตรวจสอบ ก ากั บ ดูแ ลเพื่ อ ให้
ทราบถึ งสภาพความพร้ อ มของหน่ ว ย (เอกสารหมายเลข
2.1) โดยคณะทางานกากับดูแลด้านห้องสมุดและอุปกรณ์
การศึ ก ษา ได้ ร วบรวมภาพถ่ า ย พร้ อ มด้ า นต่ า ง ๆ พร้ อ ม
ภาพถ่าย เพื่อนาไปสู่แนวทางการแก้ไข (เอกสารหมายเลข
2.2)

เอกสารหมายเลข 1.1
น. กฝว. ลง 3 เม.ย.60 เรื่อ ง
ข อ อ นุม ัต ิ โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า
ห้อ งสมุด อุป กรณ์ก ารศึก ษา
และสภาพแวดล้อ มการเรีย นรู้
ของ กก.8 ฯ ประจาปี 2560

2

เอกสารหมายเลข 2.1
ค. กก.8 บก.กฝ.ฯ ที่ 50/60
ลง 3 เม.ย.60 เรื ่อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการ พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ของ
กก.8 ฯ
เอกสารหมายเลข 2.2
ภาพถ่า ย การ พั ฒ นาห้ อ งสมุ ด
อุ ป ก ร ณ์ ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ
สภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ข อง
หน่วยอยู่ในระดับดีมาก

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๙๕
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

3

มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร
ตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเรื่องประปา ไฟฟ้า
ระบบจากัดของเสีย การจัด การขยะ รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณอาคารต่าง ๆ
ด้ า นสาธารณู ป โภคของหน่ ว ย มุ่ ง เน้ น ไปที่ ม าตรการ
ประหยั ด พลั ง งาน โดยแต่ ง ตั้ ง คณะท างานด าเนิ น การ
ประสานงาน (เอกสารหมายเลข 3.1)
ส าหรั บในด้านการรั กษาความปลอดภั ยของหน่ วย ได้ มี
มาตรการรักษาความปลอดภัยของอาคาร สถานที่ต่าง ๆ โดย
จัดทาแผนระวังป้องกันที่ตั้ง (เอกสารหมายเลข 3.2) ,แผนระวัง
ป้องกันการก่อวินาศกรรม(เอกสารหมายเลข 3.3) และ แผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัย ของ กก.8 ฯ (เอกสารหมายเลข 3.4)
โดยมีการสั่งการกาชับการปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง
กก.8 ฯ ในเทศกาลต่างๆ ที่หยุดราชการติดต่อหลายวันทาการ
(เอกสารหมายเลข 3.5) ส าหรั บระบบจ ากัด ของเสี ย การ
จัดการขยะ หน่วยได้ดาเนินการจ้างเหมาการเก็บขยะมูลฝอย
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558 เป็นต้นมา โดย ประสานจัดจ้างเทศบาล
ต าบลถ้ าใหญ่ อ.ทุ่ งสง เป็ นผู้ บริ การจั ดเก็ บขยะ(เอกสาร
หมายเลข 3.6)

4

ระดับ ความพึง พอใจของผู้ศึก ษาอบรมต่อ คุณ ภาพของ
การบริก ารในประเด็น ที่ ๑ ถึง ๓ ไม่ ต่ากว่า ๓.๕๑ จาก
คะแนนเต็ม ๕
กก.8 ฯ ได้ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ต่ อคุ ณภาพการบริ การห้ องสมุ ดหรื อแหล่ งเรี ยนรู้ อุ ปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ หลักสูตรต่าง ๆโดยได้
ออกแบบประเมินความพึงพอใจ (เอกสารหมายเลข 4.1) ผล
การประเมิน ดังนี้
- หลักสูตร ตชด.ประจ าปี ผู้รับการฝึก 100 นาย ได้รับ

เอกสารหมายเลข 3.1
ค. กก.8 ฯ ที่ 128/2557 ลง
24 พ.ย.57 เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทางาน ผู้ประสานงาน และผู้
บั น ทึ ก ข้ อ มู ล 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
แผนป้ อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย
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 กาชั บการ
ปฏิ บั ติ ก ารรั ก ษาความปลอดภั ย
ที่ตั้งหน่วย
เอกสารหมายเลข 3.6
น. กก.8 ฯ ที่ ธกวส/181 ลง
22 ต.ค.57 เรื่อง ขออนุมัติเหมา
เก็บขยะมูลฝอย
เอกสารหมายเลข 4.1
แบบประเมินความพึงพอใจ
เอกสารหมายเลข 4.2
น. กฝว. ลง 13 ก.ค.60 เรื่ อ ง
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ริ ก า ร
ห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ อุ ป กรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
2560

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๙๖
ข้อที่
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ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

แบบประเมินความพึงพอใจ 80 นาย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
4.15 (เอกสารหมายเลข 4.2)
- หลั กสู ตร ตชด.ระดั บพื้ นฐาน ผู้ รั บการฝึ ก 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)
- หลั กสู ตร นสต. ผู้ รั บการฝึ ก 100 นาย ได้ รั บแบบ
ประเมินความพึงพอใจ 89 นาย ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.81
(เอกสารหมายเลข 4.5)
ในแต่ละหลักสูตร ได้รายงานผลการประเมินให้ผู้บริหาร
หน่ วยทราบเพื่ อน าไปสู่ แนวทางในการปรับปรุงพั ฒนา สรุ ป
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 3 หลักสูตร ผลการประเมินระดับ
ความพึงพอใจ 4.04
มีการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการด้านกายภาพที่สนอง
ความต้องการของผู้รับบริการ
จากรายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ตอบแบบ
ประเมินในทุกหลักสูตร ได้ให้ข้อเสนอแนะไว้ หน่วยได้นาข้อมูล
ดังกล่าว มาจัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ ประจาปี 2561
เพื่อพัฒนาการบริ หารจั ดการด้านกายภาพที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้รับบริการ (เอกสารหมายเลข 5.1)

เอกสารหมายเลข 4.3
น. กฝว. ลง 7 ก.ย.60 เรื่อง ผล
การประเมินการบริการห้องสมุด
แหล่ ง เรี ย นรู้ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา
และสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้
หลั ก สู ต ร ตชด.ระดั บ พื้ น ฐาน
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 4.4
น. กฝว. ลง 15 ส.ค.60 เรื่ อ ง
ผ ล ก า ร ป ร ะ เ มิ น ก า ร บ ริ ก า ร
ห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ อุ ป กรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี
ประจาปี 2560

หลักสูตร
ตชด.ประจาปี
ตชด.ระดับพื้นฐาน
กดต.53 ปี
นสต.

จานวน
ผู้รับการฝึก
100
199
115
100
ค่าเฉลี่ยรวม

เอกสารหมายเลข 5.1
น. กฝว. เรื่อง เสนอแผนพัฒ นา
การให้ บ ริก าร ห้ องสมุ ดอุ ปกรณ์
การศึกษาและสภาพแวดล้อมการ
เรี ย นรู้ ประจ าปี ง บประมาณ
2561

จานวนผู้ตอบ
แบบประเมิน
80
133
89
89

ค่าเฉลี่ย
4.15
4.21
3.76
3.81
3.98
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๙๗
การประเมินตนเอง
คะแนน
กระบวนการ
๕ คะแนน
5
เป้าหมาย

คะแนน
ค่าเฉลี่ย
3.98

ผลการประเมิน
คะแนน
ตนเอง
4.49
4.49

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 ฯ มีสถานที่ตั้งห้องสมุดของหน่วยที่เหมาะสม เป็นจุดศูนย์กลางของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และของประชาชน เยาวชน ทั่วไป สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านการเรียนการสอน ห้องเรียนฝึกอบรม อากาศ
ถ่ายเทสะดวก
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและอุปสรรค
ควรปรับปรุงติดตั้งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศทดแทนพัดลม
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๙๘
ตัวบ่งชี้ที่ ๑2 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
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ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อสร้างจิตสานึกให้เห็นว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อเป็นหลักประกันแก่สาธารณชนให้มั่นใจได้ว่า หน่วยศึกษาอบรมสามารถสร้างผลผลิตที่ มีคุณภาพ
นวัต กรรมด้า นการประกัน คุณ ภาพ หมายถึง แนวความคิด การปฏิบัติ สิ่ง ประดิษ ฐ์ และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและให้ได้ผลดี ยิ่งขึ้น เมื่อนา
นวัต กรรมมาใช้ช ่ว ยให้ก ารทางานด้า นการประกัน คุณ ภาพการศึก ษานั ้น ได้ผ ลดีม ีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลสูงกว่าเดิมทั้งยังช่วยประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีการดาเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับ
พันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพภายใน(๐.๕
คะแนน)
๒. มีการดาเนินการ
๒.๑ ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก
(๐.๓๓ คะแนน)
๒.๒ มีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
๒.๓ มีการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน(๐.๓๔ คะแนน)
๓. มีการดาเนินการ
๓.๑ จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
๓.๒ มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก(๐.๕ คะแนน)
๔. มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครบถ้วน ประกอบด้วย
๔.๑ การควบคุม ติดตามการดาเนินงาน และประเมินคุณภาพ (๐.๒๕ คะแนน)

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๙๙
๔.๒ การจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด (๑๕
ม.ค.) (๐.๒๕ คะแนน)
๔.๓ การนาผลการประเมินคุณภาพไปทาแผนพัฒนาคุณภาพของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๒๕
คะแนน)
๔.๔ มีการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)
๕. มีการดาเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕
คะแนน)
๕.๒ มีการเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้(๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. มีแนวทางหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่มีการกาหนดอย่างชัดเจนว่าจะดาเนินการอย่างไร ในการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยศึกษาอบรม
๒. มีการดาเนินการตามแนวทางหรือขั้นตอนที่กาหนดในข้อ ๑
๓. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์
แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบกลไก และการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
๔. มีเอกสารหลั กฐานในการกาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมิน
ระบบกลไก และการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นรูปธรรม
๕. มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒนา และ
ติดตามการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๖. มีเอกสารหลักฐานในการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๗. มีเอกสารหลักฐานในการควบคุม ติดตามการดาเนินงานและประเมินคุณภาพ
๘. มีเอกสารหลักฐานในการจัดทารายงานการประเมินตนเองเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน
กาหนด
๙. มีเอกสารหลักฐานในการนาผลการประเมินคุณภาพไปจัดทาแผนพัฒ นาคุณภาพของหน่ว ย
ศึกษาอบรม
๑๐. มีเอกสารหลักฐานในการดาเนินการตามแผนพัฒนาคุณภาพในข้อ ๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
๑๑. มีเอกสารหลักฐานการมีนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
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๑๐๐

ผลการดาเนินงาน
ข้อ
ผลการดาเนินงาน
ที่
๑ มีการดาเนินการ
๑.๑ มีแนวทางหรือขั้นตอนการดาเนินการประกันคุณภาพ
ภายในที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยศึกษาอบรม
(๐.๕ คะแนน)
หน่ ว ยมี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ดาเนินการเป็นประจา ตามคู่มือ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕
60 ของ ตร. (เอกสารหมายเลข ๑.๑)
๑.๒ มี ก ารด าเนิ น การตามแนวทางหรื อ ขั้ น ตอนการ
ดาเนินการประกันคุณภาพภายใน(๐.๕ คะแนน)
หน่วยได้ดาเนินการจัดทาแผนการปฏิบัติระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในพ.ศ.๒๕60 โดยผู้บริหารหน่วยเห็นชอบ
และสั่ งการให้ ด าเนิ น การตามแผน เมื่ อ 12 เม.ย.60 ในคราว
เดี ย วกั บ การขออนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560 (เอกสารหมายเลข ๑.๒)
ส าหรั บ การด าเนิ น การตามแนวทางที่ ก าหนดไว้ ได้
รายงานไว้ใน น. กฝว. ลง 9 ต.ค.60 เรื่อง รายงานความสาเร็จ
ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพของหน่ ว ย (อ้ า งอิ ง เอกสารหมายเลข
4.16)
๒ มีการดาเนินการ
๒.๑ ให้ความสาคัญเรื่ องการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อ กาหนดนโยบาย หลัก เกณฑ์ แนวทาง วิ ธี การตรวจสอบ
ประเมินคุณภาพภายใน(๐.๓๓ คะแนน)
หน่วย ให้ความสาคัญกับการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการระบบประกันคุณภาพการศึกษา
กาหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
(เอกสารหมายเลข ๒.1)
๒.๒ มีการกาหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน (๐.๓๓ คะแนน)
หน่ ว ยได้ มี ก ารก าหนดนโยบายการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน โดยผู้บริหารหน่วยเป็นผู้กาหนดนโยบาย เมื่อ
12 เม.ย.60 ในคราวเดียวกับการขออนุมัติแผนพัฒนาคุณภาพ
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2560 (หน้าที่ 2

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

เอกสารหมายเลข 2.1
ค. กก.8 ฯ ที่ 37/2560 ลง
13 มี.ค. 60 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 2.2
น. กฝว. ลง 11 เม.ย.60
เรื่อง นาเรียนแผนพัฒนา
คุณภาพระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
2560 (หน้าที่ 2 นโยบายด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2560 ของ กก.8
บก.กฝ.ฯ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๐๑
ข้อ
ที่

ผลการดาเนินงาน

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2560)
(เอกสารหมายเลข ๒.2)
๒.๓ มีการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน(๐.๓๔ คะแนน)
สาหรับการดาเนินการตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้รายงานไว้ใน น. กฝว. ลง 9 ต.ค.60 เรื่อง
รายงานความส าเร็ จ ตามแผนพัฒ นาคุณภาพของหน่ว ย (อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 4.7)
๓ มีการดาเนินการ
๓.๑ จั ด ให้ มี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา โดยมี ห น้ า ที่ บ ริ ห าร พั ฒ นา และติด ตามกา ร
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา (๐.๕ คะแนน)
กก.8 บก.กฝ.ฯ ได้กาหนดแนวทางการขับเคลื่อนและ
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ โดย รอง ผกก.ฯ ทาหน้าที่ กากับดูแลทุกตัว
บ่งชี้ สารวัตร/ผบ.ร้อย ทาหน้าที่กากับดูแลรายตัวบ่งชี้ตามความ
รับผิดชอบลักษณะงานที่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้นั้นๆ นามาออกคาสั่ง
แต่งตั้ง คณะกรรมการ ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามคาสั่ง กก.ฯ ที่ 37/60 ลง 13 มี.ค.60 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจาปี 2560 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 2.1)
๓.๒ มี ก ารประสานงานกั บ หน่ ว ยงานภายนอก(๐.๕
คะแนน)
หน่วยได้มีการประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อ
เป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหน่วยให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นในหลักสูตร นสต.ประจาปี 2560 และหลักสูตร กดต.(ปป.)
53 ปี ประจาปี 2560 จานวน 5 ครั้ง ดังนี้
1. เมื่อ 2 ธ.ค.59 ได้เชิญวิทยากรจาก มทร.ศรีวิชัย มา
ให้ความรู้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอบรม ให้กับผู้รับ
การฝึก หลักสูตร กดต.(ปป.)53 ปี (เอกสารหมายเลข 3.1)
2. เมื่อ 2 ธ.ค.59 ได้เชิญวิทยากรและขอใช้สถานที่ใน
การน าผู้ รั บ การฝึ ก อบรม หลั ก สู ต ร กดต.(ปป.)53 ปี พั ฒ นา
คุณภาพผู้รับการฝึก ให้มีความรู้ ความสามารถในวิชาการทดสอบ
สมรรถภาพกางกาย ณ รร.กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช (เอกสาร
หมายเลข 3.2)
3. เมื่อ 8 ก.พ.60 ได้เชิญวิทยากร มทร.ศรีวิชัย มาให้
ความรู้ เพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ รั บ การฝึ ก หลั กสู ตร นสต.ประจาปี

รายการเอกสารหลักฐาน

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
อนุเคราะห์นาผู้เข้ารับการฝึก
หลักสูตร นสต.ศึกษาดูงานและ
เยี่ยมชมศูนย์การพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้าปากพนัง
เอกสารหมายเลข 3.5
น. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่
ตช 0030.682/564 ลง
21 ก.ค.60 เรื่อง เชิญเป็น

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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2560 ในวิ ช า ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 1 ภาคเรียนที่ 1 วิทยากร
(เอกสารหมายเลข 3.3)
4. เมื่อ 9 มิ.ย.60 ได้ขอความอนุเคราะห์ไปยังศูนย์การ
พั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ าปากพนั ง เพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพผู้ รั บ การฝึ ก
หลักสูตร นสต. ประจาปี 2560 ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ศูนย์
การพั ฒ นาพื้ น ที่ ลุ่ มน้ าปากพนั ง จว.นครศรีธ รรมราช (เอกสาร
หมายเลข 3.4)
5. เมื่อ 21 ก.ค.60 ได้เชิญวิทยากร มทร.ศรีวิชัย มาให้
ความรู้ เพื่อพัฒ นาคุณภาพผู้ รั บ การฝึ ก หลั กสู ตร นสต.ประจาปี
2560 ในวิ ช า ภาษาอังกฤษในหน้าที่ตารวจ 2 ภาคเรียนที่ 2
(เอกสารหมายเลข 3.5)
๔ มีการด าเนิ น งานด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษาภายในที่
ครบถ้วน ประกอบด้วย
๔.๑ การประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๐.๒๕
คะแนน)
หน่ ว ยบั ง คั บ บั ญ ชา ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การประเมิ น
คุณภาพการศึกษา ได้มี ว.สั่งการให้ทุกหน่วย กก.1-9 บก.กฝ.ฯ
ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของหน่วยและกาหนดให้ มี
การรายงานผลการปฏิบัติทุกเดือน (เอกสารหมายเลข 4.1)
หน่วยได้จัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยบรรจุไว้ในวาระที่ 5 ฝ่าย
อานวยการชี้แจงข้อราชการให้ที่ประชุมทราบ กฝว.ติดตามและ
ขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจ าปี
2560 ในการประชุมประจาเดือนของทุกเดือน จานวน 7 ครั้ง
- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน มี.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.2)
- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน เม.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.3)
- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน พ.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.4)
- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน มิ.ย.60 (เอกสารหมายเลข 4.5)
- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน 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 ให้ความสาคัญกับการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 4.2
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน มี.ค.60
เอกสารหมายเลข 4.3
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน เม.ย.60
เอกสารหมายเลข 4.4
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน พ.ค.60
เอกสารหมายเลข 4.5
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน มิ.ย.60
เอกสารหมายเลข 4.6
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
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- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน ส.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.7)
- ติดตาม ตรวจสอบ และการพัฒ นาคุณภาพการศึกษา
ประจาเดือน ก.ย.-ต.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.8)
๔.๒ การจั ด ท ารายงานการประเมิ น ตนเองเสนอต่ อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด (๑๕ ม.ค.)และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ (๐.๒๕ คะแนน)
หน่ ว ยได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท า รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี
2560 ตาม ค. ที่ 135/2560 ลง 25 ต.ค.60 (เอกสาร
หมายเลข 4.9)
โดยก าหนดให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบแฟ้ ม ตั ว บ่ ง ชี้ น าแฟ้ ม มา
ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ใน 19 ธ.ค.60 เวลา 09.30 น. ณ
ห้องประชุม กก.8 บก.กฝ.ฯ (เอกสารหมายเลข 4.10)
และได้ ส รุ ป ผลการตรวจสอบแฟ้ ม ตั ว บ่ ง ชี้ ของ
คณะกรรมการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปี 2560
ตาม น. คณะกรรมการฯ โดยมีภาพถ่ายการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้
(เอกสารหมายเลข 4.11)
ได้จัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) และส่ง
รายงานการประเมินตนเองเสนอต่อ ผู้บริหารหน่วย และนาส่ง บช.
ศ., บก.กฝ.ฯ ภายในกาหนดก่อน 15 ม.ค.2561 ตาม น. กก.
8 บก.กฝ.ฯ (เอกสารหมายเลข 4.12)
หน่ว ยได้ น ารายงานการประเมิ นตนเอง ของหน่ ว ย
เผยแพร่ต่อสาธารณชนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยศึกษาอบรม (เอกสาร
หมายเลข 4.13)
๔.๓ การน าผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในไปท า
แผนการดาเนินงานหรือมาตรการที่ชัดเจน (๐.๒๕ คะแนน)
หน่ว ยได้น าผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาประจ าปี 2559 มา
ทบทวนระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2559 โดยจัด
ประชุมในคราวเดียวกับการให้ ความรู้ระบบประกันคุณภาพการ
การศึ กษาประจ าปี 2560 เมื่ อ 27 มี. ค.60 เวลา 09.00 –
17.00 น. ณ ห้องเรียนกองร้อยที่ 4 (เอกสารหมายเลข 4.14)
หน่ ว ยได้ ดาเนิ น การน าผลการประเมิ น คุณ ภาพการ
ประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี 2559 มาจัดทา แผนพัฒนา
คุณภาพการประกัน คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2560

พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน ก.ค.60
เอกสารหมายเลข 4.7
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน ส.ค.60
เอกสารหมายเลข 4.8
ติ ด ตาม ตรวจสอบ และการ
พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
ประจาเดือน ก.ย.-ต.ค.60
เอกสารหมายเลข 4.9
ค. ที่ 135/2560 ลง 25
ต.ค.60 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดทา รายงาน
การประเมินตนเอง
(SAR)ระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 4.10
น. กฝว./391 ลง 14 ธ.ค.60
กก.8 บก.กฝ.ฯ เรื่อง สาเนา
สรุปผลการประชุมประกัน
คุณภาพการศึกษา
เอกสารหมายเลข 4.11
น. กฝว. ลง 20 ธ.ค.60 เรื่อง
รายงานการตรวจสอบแฟ้มตัว
บ่งชี้ ของคณะกรรมการจัดทา
SAR
เอกสารหมายเลข 4.12
น. กก.8 ฯ เรื่อง ส่งรายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ของ
กก.8 ฯ ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 4.13
หน้าเว็บไซต์เผยแพร่ รายงาน
การประเมินตนเอง (SAR)
เอกสารหมายเลข 4.14
น. กก.8 ฯ ลง 28 มี.ค.60
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โดย บันทึกนาเรียนขอความเห็นชอบจากผู้บริหารหน่วย ตาม น.
กฝว. ลง 11 เม.ย.2560 (เอกสารหมายเลข 4.15)
หน่วยได้จัดทา รายงานการประเมินตนเอง SAR ส่วนที่
2 ผลการดาเนิ น งานตามตัว บ่ งชี้ ได้จัดทาจุดแข็ง/แนวทางการ
เสริมจุ ดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ ไปดาเนินการจัดทา
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา แผนพัฒนา
ปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป (อ้างอิง
เอกสารหมายเลข 4.12)
๔.๔ มีการดาเนิน การตามแผนพัฒนาคุณภาพไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๘๐ (๐.๒๕ คะแนน)
หน่ ว ยได้ จั ด ทารายงานความส าเร็ จ ตามแผนพัฒ นา
คุณภาพของหน่วย ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
2560 เมื่อ 9 ต.ค.2560 ประกอบด้ ว ย (เอกสารหมายเลข
4.16)
- ความสาเร็จตามนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในประจาปี 2560 จานวน 8 นโยบาย สามารถดาเนินการได้
8 นโยบาย คิดเป็นร้อยละ 100
- ความส าเร็ จ ตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในประจาปี 2560 จานวน 10 กิจกรรม
สามารถดาเนินการได้ 9 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 90
- ความสาเร็จตามแผนการปฏิบัติ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจาปี 2560 จานวน 11 ขั้นตอน สามารถ
ดาเนินการได้ 11 ขั้นตอน คิดเป็นร้อยละ100
๕ มีการดาเนินการ
๕.๑ มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น (๐.๕ คะแนน)
หน่ วยได้ จั ดท าคู่ มื อประกั นคุ ณภาพการศึ กษา ประจ าปี
2560 ของหน่วย ซึ่งอธิบายแนวทางการจัดเก็บเอกสารอย่างชัดเจน
มีรายละเอียดการปฏิบัติ และมีระยะเวลาในการปฏิบัติ รวมถึงหน่วย
ปฏิบัติ เข้าใจง่ายต่อผู้ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 5.1)
และได้ดาเนินการเผยแพร่คู่มือแนวทางการจัดเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี 2560 ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วย
(เอกสารหมายเลข 5.2)
๕.๒ มีการดาเนินงานโดยนาระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน(๐.๕ คะแนน)
หน่วยได้ จั ด กิ จ กรรม 5 ส. อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สาหรั บ ใน

รายการเอกสารหลักฐาน
เรื่อง รายงานการถ่ายทอด
ความรู้และทบทวนระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2559
เอกสารหมายเลข 4.15
น. กฝว. ลง 11 เม.ย.60 เรื่อง
นาเรียนแผนพัฒนาคุณภาพ
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 4.16
น. กฝว. ลง 9 ต.ค.60 เรื่อง
รายงานความสาเร็จตาม
แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจาปี 2560

เอกสารหมายเลข ๕.๑
คู่มือ แนวทางการจัดเก็บเอก
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจา 2560 ของ กก.8 ฯ
เอกสารหมายเลข ๕.๒
ภาพหน้าเว็บไซต์ เผยแพร่คู่มือ
แนวทางการจัดเก็บเอกสาร
ประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปี 60
เอกสารหมายเลข 5.3
โ ค ร ง ก า ร กิ จ ก ร ร ม 5 ส .
ประกวดบ้ า นพั ก ข้ า ราชการ
ตารวจดีเด่น

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๐๕
ข้อ
ที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ปี 2560 มุ่ ง เน้ น ไปที่ 5 ส.ส านั ก งานและบ้ า นพั ก โดย
จั ด ทาโครงการ กิ จ กรรม 5 ส. (เอกสารหมายเลข 5.3)
มี ก า ร ขั บ เ ค ลื ่ อ น โ ด ย แ ต ่ ง ตั ้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ตรวจสอบประเมิ น ผล (เอกสารหมายเลข 5.4)
และมี ก ารรายงานผลการตรวจสอบให้ กั บ ผู้ บ ริ ห าร
หน่ ว ยได้ รั บ ทราบและดาเนิ น การต่ อ ไป(เอกสารหมายเลข
5.5)
จากการรายงานผลการตรวจสอบ โครงการ
กิ จ กรรม 5 ส. ผกก.ฯ ได้ สั่ ง การให้ มี ก ารมอบรางวั ล ให้ กั บ
ข้ า ราชการตารวจที่ ดาเนิ น การได้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์
ของโครงการ (เอกสารหมายเลข 5.6)

เอกสารหมายเลข 5.4
ค. กก . 8 ฯ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประเมินผลโครงการ
เอกสารหมายเลข 5.5
น. นาเรียน ผลการประเมิน
โครงการ กิจกรรม 5 ส. ดีเด่น
เอกสารหมายเลข 5.6
ภาพถ่ายการมอบรางวัล ต่อ
หน้าข้าราชการตารวจเพื่อเป็น
แบบอย่างที่ดี

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
จานวน 5 ข้อ

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
- ผกก.8 ฯ ได้ให้ ความสาคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกเดือน ในการประชุมประจาเดือน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบตั ว บ่ ง ชี้ ร ะดั บ เจ้ า หน้ า ที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ข้ า รั บ ฟั ง การติ ด ตามในแต่ ล ะเดื อ น ควรก าชั บ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับฟังด้วยตนเอง ในวาระติดตามงานประกัน
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๑๐๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th
ชนิดของตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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 : 075-773297
E-mail : W_sukanlya@hotmail.com

: กระบวนการ

วัตถุประสงค์ :
เพื่อนาไปสู่การกาหนดเป้า หมายและแผนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง แผนพัฒนาคุณภาพของหน่วย
ศึกษาอบรมที่จะสร้างองค์ความรู้ให้สอดคล้องตามอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์
อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะที่เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมตามปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
และวัตถุป ระสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษา และ
หน่วยงานต้นสังกัด
การยกย่อง หมายถึง การได้รับการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชม จากผลของอัต
ลักษณ์
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่ว ยงานหรือองค์กรระดับชาติหรือนานาชาติ หมายถึง หน่ว ยงานราชการระดับ กรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
1.2 มีการดาเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน)
1.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน)
๒ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓ มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของการดาเนิน การของหน่วยศึกษาอบรม และ
หรือตามจุดเน้นและจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
4 ได้รับการยกย่ องระดับกองบั งคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่ งชาติ
5 ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือระดับชาติ หรือนานาชาติ
หมายเหตุ การยกย่อง ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
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๑๐๗
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงการกาหนดปรัชญา พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งหน่วยศึกษา
อบรม รวมทั้งจุดเด่นหรือจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรม
๒. แผนกลยุท ธ์ แผนการปฏิบัติง านประจาปี และแผนพัฒ นาคุณภาพที่ได้รับ ความเห็นชอบจาก
หน่วยศึกษาอบรม
๓. รายงานผลการปฏิบัติง านประจาปีที่ไ ด้รับ ความเห็น ชอบจากหน่ว ยศึก ษาอบรม ซึ่ง แสดงให้
เห็ น ถึง ผลการดาเนิน งานและผลส าเร็จ ของการดาเนิน งานที่ส อดคล้อ งกับ ปรัช ญา พัน ธกิจ และ
วัตถุประสงค์ของหน่วยศึกษาอบรมและตามจุดเน้นจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรมที่กาหนด หรือผลการ
ดาเนิน งานและผลสาเร็จ ของการดาเนิน งานที่เ กิด ขึ้น จนถือ เป็น เอกลัก ษณ์จุด เน้น หรือ จุดเด่นของ
หน่วยศึกษาอบรมที่ได้รับการยอมรับ
๔. เอกสารหลัก ฐานการได้ร ับ การยอมรับ การได้ร ับ รางวัล หรือ การได้ร ับ การยกย่อ งว่า เป็น
แบบอย่า งในการปฏิบัติที่ดีในการขับเคลื่ อนอัตลั กษณ์ เช่น โล่ รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตร
หนังสือเชิดชูเกียรติ เป็นต้น

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

1

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ 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 เพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย ประจ าปี 2560 โดยกาหนดเป้าหมายครูฝึ ก
และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอานวยการ รวม 30 นาย ระหว่าง 1519 พ.ค.60 ระยะเวลา 5 วันทาการ (เอกสารหมายเลข
1.1)
1.2 มีการดาเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน)
มีการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาอัตลักษณ์ที่กาหนด
โดยเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกของหน่วยตาม
ความชานาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) เมื่อ
15-19 พ.ค.60 จานวน 30 นาย ระยะเวลา 5 วันทาการ
(เอกสารหมายเลข 1.2)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25
คะแนน)
หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม หัวหน้าชุดครูฝึก ได้
สรุปผลการฝึกอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตาม
ความชานาญเฉพาะด้าน นาเรียนผู้บังคับบัญชาลงนามเพื่อ
ทราบ (เอกสารหมายเลข 1.3)

เอกสารหมายเลข 1.1
น. กฝว. ลง 1 พ.ค.60 เรื่อง ขอ
ความเห็ น ชอบแผนพั ฒ นาอั ต
ลักษณ์ ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 1.2
ค. กก.8 ฯ ที่ 70/60 ลง 5 พ.ค.
60 เรื่อง การฝึกอบรมโครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ชานาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย)
เอกสารหมายเลข 1.3
สาเนา น. ร้อย 5 ที่ ร้อย 5/89
ลง 25 พ.ค.60 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพครู ฝึ ก ตามความ
ชานาญเฉพาะด้าน(การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย)
เอกสารหมายเลข 1.4
แ ผ น ก า ร ฝึ ก อ บ ร ม ป ร ะ จ า ปี
2 5 6 1 โ ค ร ง ก า ร เ พิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพครู ฝึ ก ตามความ
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๑๐๘
ข้อที่

2

3

ผลการดาเนินงาน
1.4 มีก ารน าผลการประเมิน มาปรั บ ปรุ ง (Act)
(0.25 คะแนน)
ได้สรุปความสาเร็จตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ครู ฝึ ก ตามความช านาญเฉพาะด้ า น(การช่ ว ยเหลื อ
ผู้ประสบภัย)โดยกาหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพครูฝึก ด้าน
การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ในทุ ก ปี ง บประมาณ (อ้ า งอิ ง
เอกสารหมายเลข 2.1)
โดยได้ ก าหนดไว้ ใ นแผนการฝึ ก อบรมประจ าปี
2561 ต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.4)
การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ
๘๐
กก.8 ฯ มีการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่า
กว่ า ร้ อ ยละ 80 โดยบั น ทึ ก รายงานผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยทราบ
ผลสาเร็จตามแผน ดังนี้
- - ครูฝึกและฝ่ายอานวยการได้รับการอบรมความรู้
จ านวน 30 นาย คิด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ส าเร็ จตามแผนที่
กาหนดไว้
- - ผลคะแนนการฝึกปฏิบัติ ผ่านเกณฑ์การประเมิน
จากครูฝึกผู้สอน ค่าเฉลี่ย 93.83 สาเร็จตามแผนที่กาหนด
ไว้ เกินกว่าร้อยละ 80
- (เอกสารหมายเลข 2.1)
มีการพัฒนาหลักสูตรตามปรัชญา และวัตถุประสงค์ของ
การดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรม และหรือตามจุดเน้น
และจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
การพัฒ นาหลั กสู ตร ดาเนินการภายใต้การกากับดูแล
ของหน่วยบังคับบัญชา โดยแต่งตั้งคณะกรรมการในภาพรวม
พัฒนาหลักสูตร ตชด.ประจาปี 2560 เพื่อใช้เป็นหลักสูตร
ของ บช.ตชด. โดยออก ค. บก.กฝ.ฯ ที่ 156/2559 ลง
30 ก.ย. 59 เรื่ อง แต่ง ตั้งคณะทางานปรับปรุงหลั กสู ต ร
ตชด.ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข 3.1)
ก่ อ นการประชุ ม ระดั บ บก.กฝ.ฯ หน่ ว ยได้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานของ กก.8 ฯ เพื่อดาเนินการพิจารณาปรับปรุง
หลั ก สู ต ร ตชด.ประจ าปี 2560 เพื่ อ น าข้ อ มู ล เสนอในที่
ประชุมระดับ บก.กฝ. ตาม ค. กก.8 ฯ ที่ 102/2559 ลง
6 ต.ค.59 โดยกาหนดให้มีการประชุม ใน 7 ต.ค.59
หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ได้รายงานผลการประชุม
ปรับปรุงหลักสูตร ตชด.ประจาปี 2560 ให้ผู้บริหารหน่วย

รายการเอกสารหลักฐาน
ชานาญเฉพาะด้าน

เอกสารหมายเลข 2.1
น. กก.8 ฯ ลง 27 ต.ค.60 เรื่อง
รายงานสรุ ป ความส าเร็ จ ตาม
แผนพั ฒ นาอั ต ลั ก ษณ์ ประจ าปี
2560

เอกสารหมายเลข 3.1
ว. บก.กฝ.ฯ ที่ 0030.602/
455 ลง 4 ต.ค. 59 เรื่ อ ง
เชิ ญ คณะท างานประชุ ม และส่ ง
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง
หลักสูตร ตชด.ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 3.2
ค . ก ก . 8 บ ก . ก ฝ . ฯ ที่
102/2559 ลง 6 ต.ค. 59
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานปรับปรุง
หลักสูตร ตชด.ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 3.2
น. กฝว. ลง 7 ต.ค.59 เรื่ อ ง
รายงานการประชุ ม ปรั บ ปรุ ง
หลักสูตร ตชด.ประจาปี 2560

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๐๙
ข้อที่

4

5

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ทราบ เพื่ อ บรรจุ ร ายวิ ช า การช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย บรรจุไว้ในแถลงหลักสูตร
ตชด.ประจาปี 2560 ซึ่ง ผกก.8 ฯ จะนาเข้าที่ประชุมของ
บก.กฝ.ต่อไป (เอกสารหมายเลข 3.2)
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 หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
ในการปฏิบัติภารกิจด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ
กก.ตชด.42 (ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารซึ่ ง เป็ น ผู้ รั บ การฝึ ก อบรม
หลักสูตร ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุดช่าง เมื่อ
8-22 มิ . ย.58) ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ อั ต ลั ก ษณ์ ข อง กก.8 ฯ
(เอกสารหมายเลข 4.1)
ภ.จว.นครศรี ฯ ได้มีหนังสือ ภ.จว.นศ. ที่ 0023(นศ).
13/2090 ลง 4 เม.ย.60 เรื่อง ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่
(เอกสารหมายเลข 4.2)
ได้ รั บ การยกย่ อ งระดั บ ภู มิ ภ าคหรื อ ระดั บ ชาติ ห รื อ
นานาชาติ
กก.ตชด.42 ได้รายงานผลการปฏิบัติด้านการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
ซึ่ ง เป็ น หน่ ว ยก ากั บ ดู แ ลของจั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
สนง.ปภ.จว.นครศรีฯ ได้ออกหนังสือชมเชยการปฏิบัติหน้าที่
ของชุดปฏิบัติการดังกล่าว(เอกสารหมายเลข 5.1)

เอกสารหมายเลข 4.1
เอกสารการฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
และชุดช่าง
เอกสารหมายเลข 4.2
หนังสือ ภ.จว.นศ. ที่ 0023(นศ).
13/2090 ลง 4 เม.ย.60 เรื่อง
ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

เอกสารหมายเลข 5.1
น. สนง.ป้ อ งกั น และบรรเทาสา
ธารณภั ย จว.นครศรี ฯ ที่ นศ
0021/1445 ลง 20 เม.ย.60
เรื่อง ชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
จานวน 5 ข้อ

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. มีศูนย์เรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของหน่วย แสดง
ถึงศักยภาพในการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม สามารถเรียนรู้ได้ทุกหลักสูตร สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
หน่วย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อทาการประสานเพื่อขอข้อมูล
การช่วยเหลือประชาชน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๑4 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสมผกก.8 บก.กฝ.ฯ
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail:bpp_tr8@bpp.go.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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 : 075-773297
E-mail:W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น/ความชานาญ/ความเชี่ยวชาญ ตาม
พันธกิจ/วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นเป็น
หนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการดาเนินการ
1.1 มีการกาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน)
1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม(0.33 คะแนน)
1.3 มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน(0.34 คะแนน)
๒ มีการดาเนินการ
2.1 มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์(0.5 คะแนน)
2.2 มีระดับความสาเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม(0.5 คะแนน)
๓ มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔ มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
5 มีการดาเนินการ
5.1 มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (0.5 คะแนน)
5.2 มีการนาผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (0.5 คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่ ว ยศึกษาอบรม นิยาม
ความหมาย และเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
๒. เอกสารหลักฐานการกาหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสาเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๑
๓. เอกสารหลั ก ฐานมี ก ระบวนการและกลไกขั บ เคลื่ อ นเอกลั ก ษณ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจนและ
ต่อเนื่อง
๔. เอกสารหลั กฐานมี การสร้ างระบบการมี ส่ วนร่ วมของผู้ ศึ กษาอบรม และบุ คลากรในการขั บ เคลื่ อ น
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
๕. เอกสารหลั ก ฐานในการประเมิ น ผล รายงานการประเมิ น ผ ล และการนาผลไปใช้ ใ น
การปรับปรุงพัฒนา

ผลการดาเนินงาน
ข้อ
ผลการดาเนินงาน
ที่
1 มีการดาเนินการ
1.1 มีการกาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสม
และปฏิบัติได้ (0.33 คะแนน)
1.2 นิยามความหมายเอกลักษณ์ ของหน่วยศึกษาอบรม
(0.33 คะแนน)
1.3 มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ ของหน่วยศึกษา
อบรมอย่างชัดเจน(0.34 คะแนน)
กก.8 บก.กฝ.ฯ ได้ดาเนินการทบทวนเอกลักษณ์ของหน่วย
โดยแต่งตั้งคณะทางานทบทวนเอกลักษณ์ ของหน่วย ตาม คาสั่ง
กก.8 ฯ ที่ 72/2560 ลง 9 มี.ค. 60 (เอกสารหมายเลข 1.1)
คณะทางานได้ร่วมกัน ประชุมทบทวนเอกลักษณ์ ของหน่วย
เมื่อ 14 มี.ค.60 (เอกสารหมายเลข 1.2) และได้สรุปผลการ
ประชุมรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ/สั่งการ ตาม น. ผงป. ลง 6
มิ.ย.60 เรื่อง สรุป ผลการประชุมทบทวนเอกลักษณ์ โดยได้ให้
นิยามความหมายและเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ (เอกสาร
หมายเลข 1.3) ดังนี้
- เอกลักษณ์ : ความเชี่ยวชาญการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- นิ ย ามความหมาย : ความช านาญในการเข้ าท าการ
ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบจากภั ย ธรรมชาติ ทั้ ง
อุทกภัย วาตภัย อั คคีภัย และภัยแล้ง ให้มีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เหตุผล : เนื่ องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ของ กก.8
บก.กฝ.ฯ ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่ม หุบเขา มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้
พัดผ่าน ทาให้เกิดภัยธรรมชาติทั้งอุทกภัย และภัยแล้งสลับอย่าง
ต่อเนื่อง กอปรกับครูฝึก กก.8 ฯ มีความรู้ความสามารถ ฝึกฝน
ทบทวนด้านการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อ เนื่อง ตลอดจนมี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์ ที่จะสามารถเข้าทาการช่วยเหลือได้ทัน
ต่อเหตุการณ์
3. ประชาสัมพันธ์เอกลั กษณ์ ของหน่วย ให้ กับข้าราชการ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
คาสั่ง กก.8 ฯ ที่ 72/60 ลง 9
มี . ค . 6 0 เ รื่ อ ง แ ต่ ง ตั้ ง
คณะทางานทบทวนเอกลักษณ์
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 1.2
น. กก.8 ฯ ลง 10 มี . ค.60
เ รื่ อ ง เ ชิ ญ ป ร ะ ชุ ม ท บ ท ว น
เอกลั ก ษณ์ กก.8 ฯ ประจ าปี
2560
เอกสารหมายเลข 1.3
น. ผงป. ลง 6 มิ . ย.60 เรื่ อ ง
สรุ ป ผลการประชุ ม ทบทวน
เอกลักษณ์
เอกสารหมายเลข 1.4
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683
/201 ลง 11 ก.พ. 59
ประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ ของ
หน่วย ให้กับข้าราชการตารวจ
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 เพื่อทราบ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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ตารวจได้ทราบและร่วมกันขับเคลื่อนเอกลักษณ์อย่างเป็นรูปธรรม
ตาม น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/386 ลง 14 มิ . ย. 60
(เอกสารหมายเลข 1.4) และเผยแพร่ ท างเว็บ ไซต์ ของหน่ ว ย
(เอกสารหมายเลข 1.5) และรายงานผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดเพื่อ
ทราบ ตาม ว.กก.8 ฯ ที่ 0030.683/726 ลง 14 มิ.ย.60
(เอกสารหมายเลข 1.6)
2 มีการดาเนินการ
2.1 มี ก ารก าหนดตั ว บ่ ง ชี้ ใ นการวั ด เอกลั ก ษณ์ ( 0.5
คะแนน)
2.2 มีระดับความสาเร็จในการวัดเอกลักษณ์ ที่เหมาะสม
(0.5 คะแนน)
คณะทางานได้ ร่ วมกั นกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลั กษณ์ และ
ระดับความส าเร็ จในการวั ดเอกลั กษณ์ เมื่อ 9 มิ.ย.60 โดยรายงาน
ผู้บริหารทราบ ตาม น. ผงป. ลง 14 มิ.ย.60 เรื่อง สรุปผลการประชุม
จัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์ ประจาปี 2560 (เอกสารหมายเลข 3.2)
3 มี ก ระบวนการและกลไกขั บ เคลื่ อ นสู่ ก ารปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน
และต่อเนื่อง
กก.8 บก.กฝ. มีกระบวนการและกลไกในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์
เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ดังนี้
1. แต่งตั้งคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย ตาม
ค. กก.8 ฯ ที่ 89/60 ลง 6 มิ.ย. 60 (เอกสารหมายเลข 3.1)
2. คณะทางานได้ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาเอกลั กษณ์ของหน่วย
เมื่อ 9 มิ.ย.60 นาเรียน ผู้บริหารหน่วยเพื่ออนุมัติและแจ้งส่วนเกี่ยวข้อง
ร่วมกันขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ตาม น. กก.8 ฯ ลง 14 มิ.ย. 60 เรื่อง
สรุ ปผลการประชุ มจั ดท าแผนพั ฒนาเอกลั กษณ์ ประจ าปี 2560
(เอกสารหมายเลข 3.2)
3. ได้แจกจ่ายแผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย เพื่อให้ข้าราชการ
ตารวจได้ร่วมกันขับเคลื่ อนสู่ การปฏิบัติที่ชัดเจน ตาม น. กก.8 ฯ ที่
0030.683/386 ลง 14 มิ.ย. 60 (เอกสารหมายเลข 3.3)
4 เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม
และบุ คลากรในการขั บ เคลื่ อ นเอกลั ก ษณ์ สู่ ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ า ง
สมบูรณ์
กก.8 ฯ ได้กาหนดกระบวนการมีส่ วนร่วมของผู้ศึกษาอบรมและ
บุคลากร ในการขับเคลื่อนเอกลักษณ์ ดังนี้
1. บุ คลากรมีส่ วนร่ วมเป็ นคณะทางานทบทวนเอกลั กษณ์ ของ
หน่วย (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.1)
2. บุคลากรมีส่วนร่วมเป็นคณะทางานจัดทาแผนพัฒนาเอกลักษณ์

เอกสารหมายเลข 2.1
น. ผงป. ลง 14 มิ .ย.60 เรื่ อง
ส รุ ป ผ ล ก า ร ป ร ะ ชุ ม จั ด ท า
แผนพั ฒนาเอกลั กษณ์ ประจ าปี
2560

เอกสารหมายเลข 3.1
ค. กก.8 ฯ ที่ 89/60 ลง 6 มิ.ย.
60 เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานจัดทา
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
แผนพั ฒนาเอกลั กษณ์ ประจ าปี
2560
เอกสารหมายเลข 3.3
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/386
ลง 14 มิ.ย. 60 เรื่ อง แจกจ่ าย
แผนพัฒนาเอกลักษณ์ของหน่วย
เอกสารหมายเลข 4.1
น. กก.8 ฯ ที่ 0030.683/681
ลง 15 ส.ค.60 เรื่ อง แจ้ งผลการ
ขั บ เ คลื่ อ นต า มแ ผ นพั ฒ น า
เอกลักษณ์ และกิจกรรมการมีส่วน
ร่วมของบุคลากร
เอกสารหมายเลข 4.2
สรุปผลการฝึกอบรม โครงการ เพิ่ม

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60
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(อ้างอิงเอกสารหมายเลข 3.1)
3. และได้ ก าหนดให้ หน่ วยเกี่ ยวข้ อง รายงานการขั บเคลื่ อน
แผนพั ฒนาเอกลั กษณ์ ซึ่ งบุ คลากรมี ส่ วนร่ วม ตาม น. กก.8 ฯ ที่
0030.683/681 ลง 15 ส.ค.60 (เอกสารหมายเลข 4.1)
ดังนี้
- การพัฒนาครูฝึก ตามโครงการ เพิ่มประสิทธิครูฝึกตามความ
ชานาญเฉพาะด้าน (การช่วยเหลือผู้ประสบภัย) (เอกสารหมายเลข 4.2)
- การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย (เอกสาร
หมายเลข 4.3)
- การจัดชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการออกปฏิบัติภารกิจ
(เอกสารหมายเลข 4.4)

ประสิ ทธิ ครู ฝึ กตามความช านาญ
เฉพาะด้ าน (การช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัย)
เอกสารหมายเลข 4.3
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้ ก าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เอกสารหมายเลข 4.4
น. กฝว./279 ลง 16 ส.ค. 60 เรื่อง
รายงานผลการปฏิ บั ติ ขั บเคลื่ อน
ตามแผนพัฒนาเอกลักษณ์ และการ
มีส่ วนร่ วมของบุ คลากร ประจ าปี
2560

5 เ อ ก ส า ร ห ลั ก ฐ า น ใ น ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ร า ย ง า น ก า ร
ประเมิ น ผล และการนาผลไปใช้ ใ นการปรับปรุงพัฒนา
กก.8 ฯ ได้กาหนดให้มีการประเมินผลเอกลักษณ์ของหน่วย ดังนี้
1. ออกแบบประเมินความคิดเห็นข้าราชการตารวจในหน่วย เพื่อ
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาเอกลักษณ์ (เอกสารหมายเลข 5.1)
2. จัดทาหนังสือขอความร่วมมือข้าราชการตารวจตอบแบบสารวจ
ความคิดเห็นผ่านอินเตอร์เน็ต (เอกสารหมายเลข 5.2)
3. บันทึกนาเรียน ผู้บริหารหน่วย สรุปค่าเฉลี่ยการประเมินความ
คิดเห็นข้าราชการตารวจในหน่ วย ค่าเฉลี่ ย 4.24 (เอกสารหมายเลข
5.3)
4. หน่วยได้นาผลจากการประเมินมาจัดทาแผนพัฒนาปรับปรุง
เอกลักษณ์ ประจาปี 2561 (เอกสารหมายเลข 5.4)

เอกสารหมายเลข 5.1
น. ผงป. ลง 8 ส.ค.60 เรื่อง ขอ
อนุ มั ติ แบบประเมิ นความคิ ดเห็ น
ขั บเคลื่ อนเอกลั กษณ์ ของหน่ วย
ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 5.2
น. กก.8 ที่ 0030.683/682 ลง
15 ส.ค.60 เรื่ อง ส ารวจความ
คิ ดเห็ นการด าเนิ นการด้ าน
เอกลักษณ์ของหน่วย
เอกสารหมายเลข 5.3
น. ผงป. ที่ ผงป./399 ลง 12 ธ.ค.
60 เรื่อง นาเรียนสรุปแบบประเมิน
ความคิ ดเห็ น ในการขั บ เคลื่ อ น
เอกลักษณ์ ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข 5.4
น. ผงป. ลง 12 ธ.ค.60 เรื่อง น า
เ รี ย น แ ผ น พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
เอกลักษณ์ ประจาปี 2561

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๔
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
5 ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
จานวน 5 ข้อ

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
บุคลากร กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ทุกระดับให้ความสาคัญและมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมในการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์ของหน่วยอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
การนาเอกลักษณ์ของหน่วย “การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ” ไปสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน ไม่สามารถ
ดาเนินการได้อย่างต่อเนื่องและตามความต้องการของบุคลากร สามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดสถานการณ์ใน
พื้นที่เท่านั้น จึงต้องทางานในเชิงรุก เข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยสารวจจากพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งอาจจะไกลจาก
ที่ตั้งหน่วย

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๕
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
1. พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสมผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด.
2. พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สาอุ รอง ผกก.8 บก.กฝ.ฯ
โทรศัพท์ : 075-773301
E-mail : bpp_tr8@bpp.go.th

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดาเนินงาน
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 : 075-773297
E-mail : W_sukanlya@hotmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนการ
วัตถุประสงค์ :
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรมในการแนะนา ป้องกันหรือการแก้ปัญหาสังคม
ในด้า นต่า ง ๆ ได้แ ก่ สิ่ง เสพติด อุบัติภัย หรือ จิต สาธารณะ โดยคานึง ถึง ผู้มีส่ว นได้ ส่ว นเสีย เพื่อ เป็น
ต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้
การชี้ น า ป้องกั น หรื อแก้ ปัญหาสังคม หมายถึง แผนปฏิบั ติก ารหรือมาตรการด้า นการชี้น า
ป้องกันหรื อแก้ปัญหาสังคมที่แสดงถึงการสอดแทรกจิตส านึกสาธารณะและการมีส่ว นร่ว มในการแก้ไข
ปัญหาสังคม เพื่อให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง สามารถรับผิดชอบและพึ่งพาตนเองได้ในการแก้ปัญหาสังคม โดยผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการดาเนินงาน
การยกย่อง หมายถึง การได้รั บการเชิดชู การสรรเสริญ การชมเชย หรือการชื่นชมจากการ
ดาเนินการโครงการ/กิจกรรมที่ชี้นา ป้องกัน หรือแก้ปัญหาของสังคม
หน่วยงานระดับภูมิภาค หมายถึง หน่วยงานตั้งแต่ระดับจังหวัดขึ้นไป
หน่วยงานหรือองค์กร ระดับชาติ หรือนานาชาติ หมายถึง หน่วยงานราชการระดับกรมหรือ
เทียบเท่าขึ้นไป หรือองค์การมหาชน ระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือภาครัฐและเอกชน
หมายเหตุ หน่วยงานยกย่อง ระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กองบังคับการต้นสังกัด และต้องเป็นกอง
บังคับการที่ได้ประโยชน์จากโครงการ/กิจกรรมโดยตรง
ประเด็นการพิจารณา
๑ มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
1.2 มีการดาเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25 คะแนน)
1.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25 คะแนน)
๒ การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓ มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
๔ ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
๕ ได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติหรือนานาชาติ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๖
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 5
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. โครงการ/กิจ กรรมที่ห น่ว ยศึก ษาอบรมได้ดาเนิน งาน โดยมีบ ทบาทในการชี้นา ป้อ งกัน หรือ
แก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ ที่ระบุตามวัตถุประสงค์ รวมทั้งความสาเร็จของโครงการ
๒. หลักฐานที่แสดงการเห็น ชอบโครงการ/กิจ กรรมจากหน่ว ยศึก ษาอบรมที่ได้ดาเนินงาน โดย มี
บทบาทในการชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ
๓. รายงานสรุปผลโครงการของทุกโครงการ ซึ่งจะต้องมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการจริง ผลการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจ และผลการประเมินการนาความรู้ไปใช้พร้อมแบบประเมิน
๔. เอกสารหลั ก ฐานข้ อ มู ล ที่ แ สดงถึ ง การเกิ ด ผลกระทบที่ เ กิ ด ประโยชน์ แ ละสร้ า งคุ ณ ค่ า ต่ อ
สังคมจากการดาเนินงานของโครงการ
๕. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๖. เอกสารหลักฐานข้อมูลที่แสดงถึงการได้รับการยกย่องระดับภูมิภาค หรือชาติ หรือนานาชาติ

ผลการดาเนินงาน
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

๑

มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA
1.1 มีการวางแผน (Plan) (0.25 คะแนน)
กก.๘ ฯ ได้ริ เริ่ มที่จ ะจัดกิจกรรมแก้ปัญหาให้ กับ
สั ง คมอย่ า งต่ อ เนื่ อ งมาหลายปี ส าหรั บ ในปี ๒๕60 ก็
ด าเนิ น การเช่ น เดี ย วกั น โดยจั ด ท าโครงการ จิ ต อาสา
แก้ปัญหาอุทกภัย ประจาปี ๒๕60 (เอกสารหมายเลข ๑.๑)
1.2 มีการดาเนินการตามแผน (Do) (0.25 คะแนน)
ขับเคลื่อนโครงการโดยมอบหมายให้ชุดช่วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ ตามคาสั่งที่มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติ
หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย ธรรมชาติ ประจ าปี ๒๕60
จานวน 21 ครั้ง (เอกสารหมายเลข ๑.๒) ตามตารางการ
ปฏิบัติ (เอกสารหมายเลข 1.3)
1.3 มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (0.25
คะแนน)
- ในการช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย แล้ ง ของหน่ ว ยได้
รายงานให้ ห น่ ว ยเหนื อ และหน่ ว ยเกี่ ย วข้ อ ง ผบช.ตชด./
ผบก.กฝ.บช.ตชด./ศปก.ตชด.ภาค 4/ผบก.ภ.จว.นครศรีฯ
ทราบ จานวน 10 ครั้ง ผลการปฏิบัติช่วยเหลือก่อนน้าลด
5 ครั้ง ติดตามประเมินผลทราบถึงความเดือดร้อนเข้าทาการ

เอกสารหมายเลข ๑.๑
น. กฝว. ลง 1 พ.ย.59 เรื่อง ขอ
อนุมัตโิ ครงการ จิตอาสาแก้ปัญหา
อุทกภัย ประจาปี ๒๕60
เอกสารหมายเลข ๑.๒
ค. กก.๘ ฯ ที่ 103/๒๕๕9 ลง
13 ต.ค. ๕9 เรื่อง ปฏิบัติหน้าที่
ช่ว ยเหลื อผู้ ประสบภัยธรรมชาติ
ประจาปี 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 า แ ก้ ปั ญ ห า
อุทกภัย ประจาปี 2560
เอกสารหมายเลข ๑.4
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/
1092 ลง 13 ธ.ค.59 เรื่ อ ง
สรุปผลการปฏิบัติ แต่ 3-6 ธ.ค.
59
เอกสารหมายเลข ๑.5

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๗
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

ช่ ว ยเหลื อ หลั ง น้ าลด 16 ครั้ ง รวม 21 ครั้ ง (เอกสาร
หมายเลข 1.4 – 1.14)
หลังจากเสร็จสิ้นได้สรุปผลโครงการ จิตอาสาแก้ปัญหา
อุ ท กภั ย ประจ าปี 2560 เพื่ อ ให้ ท ราบถึ ง ความส าเร็ จ
ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม ปัญหา
อุปสรรค และแนวทางแก้ไข (เอกสารหมายเลข 1.15)
1.4 มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (0.25
คะแนน)
จากการสรุปผลโครงการ ปัญหาข้อขัดข้องที่จะต้อง
ดาเนินการแก้ไข คือ เมื่อเข้าทาการช่วยเหลือในขณะฝนตก
เรือท้องแบนไม่มีหลังคาเรือ ทาให้สิ่งของเครื่องใช้ ข้าวกล่อง
เสี ย หา รวมถึงเมื่อมีการขนย้ ายประชาชนที่เจ็บป่ว ย ไม่ มี
ความสะอาดเท่าที่ควร การใช้ร่มในขณะขับเรือเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก จึงแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดทา
โครงการ จัดทาหลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บสาหรับการ
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 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การปฏิบัติ 9 ม.ค.60
เอกสารหมายเลข ๑.9
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/34
ลง 11 ม.ค.60 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การปฏิบัติ แต่ 10 ม.ค.60
เอกสารหมายเลข ๑.10
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/ 44
ลง 13 ม.ค.60 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การปฏิบัติ แต่ 11 ม.ค.60
เอกสารหมายเลข ๑.11
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/50
ลง 14 ม.ค.60 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การปฏิบัติ แต่ 12 ม.ค.60
เอกสารหมายเลข ๑.12
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/53
ลง 14 ม.ค.60 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การปฏิบัติ แต่ 13 ม.ค.60
เอกสารหมายเลข ๑.13
ว. กก.8ฯ ที่ 0030.682/62
ลง 17 ม.ค.60 เรื่ อ ง สรุ ป ผล
การปฏิบัติ แต่ 14,15 ม.ค.60
เอกสารหมายเลข ๑.14

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๘
ข้อที่

ผลการดาเนินงาน

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
รายงานสรุ ป โครงการ จิ ต อาสา
แ ก้ ปั ญ ห า อุ ท ก ภั ย ป ร ะ จ า ปี
2560
เอกสารหมายเลข ๑.16
น กฝว. ลง 11 เม.ย.60 เรื่ อ ง
ขออนุมัติ โครงการ จัดทาหลั งคา
เรือท้องแบนชนิดพับเก็บ

๒

3

๔

การดาเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ
๘๐
กก.๘ฯ ได้รายงานสรุปโครงการ จิตอาสาแก้ปัญหาภัย
แล้ง ประจาปี ๒๕๕9 (อ้างอิงเอกสารหมายเลข 1.15)ตาม
เป้าหมายที่กาหนดไว้ ๒ กรณี คือ
๑. เป้าหมายจานวนประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลือคิด
เป็นร้อยละ 100
๒. เป้าหมายผลความประเมินความพึงพอใจ คิดเป็นร้อย
ละ 91.35
มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม
จากการการดาเนินการโครงการจิตอาสาแก้ปัญหาภัย
แล้ง ผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม คือ
1. ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการ
ช่วยเหลืออย่างทันท่วงที มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
2. มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างข้าราชการตารวจ
และประชาชน
3. ประชาชนเกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ไว้วางใจ และเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีต่อ ตชด.
4. ประชาชนได้รับสิ่งของอุปโภค บริโภค น้าดื่ม ยา
รักษาโรค ที่เพียงพอต่อความต้องการ (อ้างอิงเอกสาร
หมายเลข 1.15)
ได้รับการยกย่องระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ เอกสารหมายเลข 4.๑

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๑๙
ข้อที่

๕

ผลการดาเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน

หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ
ตามแผนช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย วาตภั ย และดิ น
โคลนถล่ ม ภ.จว.นครศรี ธ รรมราช ประจาปี พ.ศ.2559
“นคร 4/2559” ซึ่ง กก.8 ฯ เป็นหน่วยปฏิบัติ ภูธรจังหวัด
นครศรีธ รรมราช เป็ นหน่ วยรั บผิดชอบหลักในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (เอกสารหมายเลข 4.1)
กก.๘ฯ จึงได้นาเรียนรายงานผลการดาเนินการในแต่ละ
ครั้ ง ไปยั ง ผบก.ภ.จว.นครศรี ฯ (อ้ างอิงเอกสารหมายเลข
1.4-1.14)
เมื่ อ 4 เม.ย. 60 ผบก.ภ.จว.นครศรี ฯ ได้ มี ห นั ง สื อ
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
เรื่ อ ง ส่ ง แผนผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
วาตภัยและดินโคลนถล่ ม ภ.จว.
นครศรีธรรมราช ประจาปี พ.ศ.
2559
เอกสารหมายเลข ๔.๒
น. ภ.จว.นครศรีฯ ที่ ๐๐๒๓(นศ).
13/2089 ลง 4 เม.ย. 60
เรื่อง ขอชมเชยการปฏิบัติหน้าที่

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

เอกสารหมายเลข ๕.1
น.จว.นครศรี ธ รรมราช ที่ นศ
๐๐๒๑/1442 ลง 20 เม.ย.60
เรื่ อ ง ชื่ น ชมและชมเชย การ
ปฏิบัติหน้าที่

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการประเมินตนเอง
จานวน ๕ ข้อ

คะแนน
๕ คะแนน

การบรรจุเป้าหมาย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทางการเสริมจุดแข็ง
กก.8 บก.กฝ.ฯ ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยการจัดทาโครงการอย่างต่อเนื่อง
และเข้าทาการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๒๐
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
เมื่อเข้าทาการช่วยเหลือในขณะฝนตก เรือท้องแบนไม่มีหลังคาเรือ ทาให้สิ่งของเครื่องใช้ ข้าว
กล่อง เสียหา รวมถึงเมื่อมีการขนย้ายประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่มีความสะอาดเท่าที่ควร การใช้ร่มในขณะขับ
เรือเป็นไปด้วยความยากลาบาก จึงควรแก้ไขปรับปรุง เรือท้องแบนโดยจัดทาโครงการ จัดทาหลังคาเรือ
ท้องแบนชนิดพับเก็บสาหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี 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
คุณภาพ
ผู้ศึกษาอบรม

งานวิจัยและ
นวัตกรรม

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

การบริการ
วิชาการแก่
สังคม
การทานุบารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

๑. ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

5

๒. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสาคัญ
๔. จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
๕. จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
๖. ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการ
และวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ

4.54
5
5
5
5

7. การส่งเสริมและสนับสนุน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม

5

การบริหารและ 8. ผลการพัฒนาครู/อาจารย์และครูฝึก
การพัฒนาหน่วย
9. ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ศึกษาอบรม
10. การบริหารความเสี่ยง
11. ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้

5

การพัฒนาและ 12. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกันคุณภาพ ภายใน
ภายใน

4.82
5
4.49

5

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

กลุ่มตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
มาตรการ
ส่งเสริม

ด้าน
อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
มาตรการ
ส่งเสริม

๑๒๒
ตัวบ่งชี้
คะแนนที่ได้
๑3. ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
5
ตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
14. เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม
5
15. ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วย
5
ศึกษาอบรมชี้นา ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม
ค่าคะแนนเฉลี่ย

4.92

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๓
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาข้างต้น กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ผลคะแนนเฉลี่ย
4.92 อยู่ในระดับดีมาก จึงได้วิเคราะห์ จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปสู่การ
พัฒนาและการปรับปรุงคุณภาพ
ตลอดจนได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน มีรายละเอียด ดังนี้

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
จุดเด่น
1. กก.8 ฯ มีแถลงหลักสูตร และมีหลักเกณฑ์การประเมินผลที่ชัดเจน กาหนดไว้ในแถลง
หลักสูตร
2. มีแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้มาตรฐาน ครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. กก.8 ฯ ให้ความสาคัญกับการจัดการศึกษาอบรมแบบเน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
จุดที่ควรพัฒนา
1. เกณฑ์การให้คะแนนที่กาหนดไว้ในคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษากาหนดร้อยละ 100
เท่ากับ 5 คะแนน ซึ่งสูงกว่าความเป็นจริงบนพื้นฐานความสามารถของมนุษย์ที่ไม่เท่าเทียม
กัน ควรเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงคู่มือของ บช.ศ.ในปีต่อไป
2. การตอบแบบประเมิน ไม่สามารถมั่นใจได้ว่าผู้ตอบแบบประเมินจะอ่านคาถามทุกข้อที่ถาม
ค่าคะแนนที่ปรากฏจึงไม่สามารถมั่นใจได้ว่าเป็นคะแนนที่แท้จริง
3. ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประชุมบูรณาการความรู้ในบางประเด็นสามารถแก้ปัญหาเองได้ใน
ระดับหน่วย แต่ในบางเรื่องเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขโดยหน่วยบังคับบัญชา
ข้อเสนอแนะ
1. ปรับปรุงคู่มือ ประกันคุณภาพการศึกษา โดยไม่ต้องนาคะแนนการประเมินความพึงพอใจ
มาเป็นคะแนนตัวบ่งชี้ วัดเฉพาะคะแนนกระบวนการ
2. จัดทาแบบประเมินผลการทดสอบ จากหน่วยบังคับบัญชา สาหรับใช้ในหลักสูตร ตชด.
ประจาปี และหลักสูตรอื่นๆ ของทุกหน่วยฝึก และกาหนดแบบประเมินภาคปฏิบัติที่ได้
มาตรฐานโดยผู้มีความรู้ด้านการประเมินผล
3. ใช้วิธีการเรียนการสอนแบบเน้นการปฏิบัติและการมีส่วนร่วม เพื่อขจัดการเบื่อหน่าย และ
การไม่สนใจรับการถ่ายทอด พร้อมกาหนดหลักเกณฑ์ในแถลงหลักสูตร ในกรณีผู้รับการ
ฝึกไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ มีผลในการพิจารณาความดี ความชอบ ของต้นสังกัดผู้รับ
การฝึก
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1. จัดทาแบบ
ประเมินผลการ
ทดสอบ จากหน่วย
บังคับบัญชา

1. แบบทดสอบ
สาหรับผู้รับ
การศึกษาอบรม
ไม่สามารถวัดได้
อย่างจริงจัง

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1. ประสานหน่วย
บังคับบังคับบัญชา
ในโอกาสมีการ
ประชุมปรับปรุง
แถลงหลักสูตร

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1. มีข้อสอบ ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
จากส่วน
2561
กลางในการ
วัดความ
สาเร็จของ

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๔
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

2. ใช้วธิ ีการเรียน
การสอนแบบเน้น
การปฏิบัติและการ
มีส่วนร่วม เพื่อ
ขจัดการเบื่อหน่าย
และการไม่สนใจรับ
การถ่ายทอด
พร้อมกาหนด
หลักเกณฑ์ในแถลง
หลักสูตร ในกรณี
ผู้รับการฝึกไม่ผ่าน
เกณฑ์การทดสอบ
มีผลในการ
พิจารณาความดี
ความชอบ ของต้น
สังกัดผู้รับการฝึก

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

เพราะเป็น
แบบทดสอบที่
ครูผู้สอนเป็น
ผู้จัดทาด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นการเอื้อ
ประโยชน์ซึ่งกัน
และกันระหว่าง
ผู้รับการฝึกและครู
ฝึก จึงไม่สามารถ
วัดคุณภาพได้อย่าง
เป็นรูปธรรม
สาหรับเกณฑ์
ทดสอบภาคปฏิบัติ
ไม่มีมาตรฐาน
เท่าที่ควร
เนื่องจากครูฝึก
ผู้สอนเป็นผู้
กาหนดขึ้นเอง
2. ผู้เข้ารับการฝึก
ไม่ได้นาความรู้ที่
ได้รับไปใช้ประโยชน์
ในหน่วยเท่าที่ควร
เพราะถูกบังคับมา
เข้ารับการฝึก จึง
ไม่ได้ตั้งใจรับการ
ถ่ายทอด

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

กาหนดให้ครูฝึก ส่ง
ข้อสอบไปยัง
ส่วนกลาง เพื่อ
รวบรวมจัดทาเป็น
คลังข้อสอบ

ผู้รับการฝึก
2. มีแบบ
ประเมิน
ภาคปฏิบัติที่
ได้มาตรฐาน
จาก
ส่วนกลาง

1. ให้ความรู้ครูฝึกใน
วิธีการเรียนการสอน
เพื่อไม่ให้ผู้รับการฝึก
เบื่อหน่าย
2. เชิญต้นสังกัดผู้รับ
การฝึกเข้าร่วม
ประชุมในการจัดทา
แถลงหลักสูตร และ
ระเบียบการ
ประเมินผล

1.ครูฝึก
ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
ได้รับการ
2561
พัฒนาด้าน
เทคนิคการ
สอน ร้อยละ
80 ของ
จานวนครู
ฝึกทั้งหมด
2.มีระเบียบ
การประเมิน
ผลที่ส่งผลให้
ผู้รับการฝึก
ตั้งใจเรียน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๕

ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
จุดเด่น
1. ครูฝึกของหน่วยมีความรู้ความสามารถที่จะถ่ายทอดออกมาเป็นองค์ความรู้
เผยแพร่ให้กับ
ข้าราชการตารวจหน่วยอื่น และประชาชนทั่วไปได้นาไปใช้
2. หน่วยมีการมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การศึกษา ซึ่ง
เป็นสิ่งที่สาคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. งบประมาณในการจัดทานวัตกรรมของหน่วยต้องใช้เงินงบประมาณบริหารโดยหน่วยเอง
ซึ่งการกาหนดจานวนนวัตกรรมตามเกณฑ์การประเมิน ควรกาหนดให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้
กระทบกับเงินบริหารของหน่วย
๒. การน านวัตกรรมซึ่งหน่ วยดาเนินการเองภายใต้งบประมาณของหน่ว ย แล้ ว มอบให้ กับ
หน่วยงานอื่นได้นาไปใช้ประโยชน์ เป็นการดาเนินการภายใต้งบประมาณที่จากัด
ข้อเสนอแนะ
๑. ส่งเสริมการจัดทาคู่มือการฝึก มากกว่าการจัดทาสิ่งประดิษฐ์
๒. ลดจานวนสิ่งประดิษฐ์ในการนาไปใช้ประโยชน์
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

๑. ส่งเสริมการ
จัดทาคู่มือการฝึก
มากกว่าการจัดทา
สิ่งประดิษฐ์
๒. ลดจานวน
สิ่งประดิษฐ์ในการ
นาไปใช้ประโยชน์

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1. ครูฝึกไม่มี
ความรู้ในการ
จัดทาคู่มือการฝึก
ทดแทน
สิ่งประดิษฐ์
2.การนา
น วั ต ก ร ร ม ซึ่ ง
หน่ ว ยดาเนิ น การ
เ อ ง ภ า ย ใ ต้
งบประมาณของ
หน่ ว ย แล้ ว มอบ
ให้ กั บ หน่ ว ยงาน
อื่ น ไ ด้ น า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ เป็ น
การด าเนิ น การ
ภ า ย ใ ต้
ง บ ป ร ะ ม า ณ ที่
จากัด

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1. เชิญวิทยากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
ในเรื่องการจัดทา
คู่มือ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

1.ครูฝึกได้รับ
การพัฒนาการ
จัดทาคู่มือการ
ฝึกอย่างเต็ม
รูปแบบ
3. ปรับปรุงคู่มือ
3.คู่มือได้รับ
ระบบประกัน
การปรับปรุง
คุณภาพการศึกษา ลดจานวน
ตร. เพื่อลดจานวน นวัตกรรมของ
นวัตกรรมของแต่ละ แต่ละหน่วย
หน่วยฝึก
ฝึก

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
2561

ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
2561

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๖

ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
จุดเด่น
๑. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการบริการทางวิชาการด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในสถานศึกษา โดยจัดครูฝึกเข้าทางานในเชิงรุกประสานสถานศึกษา เพื่อให้ความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. สถานศึ ก ษากลุ่ ม เป้ า หมายอยู่ ห่ า งไกลจากหน่ ว ย ครู ฝึ ก มี ขี ดจ ากั ดในเรื่ อ งเวลาในการ
เดินทางและต้องใช้ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการเดินทาง
ข้อเสนอแนะ
๑. เลือกกลุ่มเป้าหมายที่อยู่ใกล้บ้านของครูฝึก
ภารกิจได้ครอบคลุมทุกพื้นที่

บริหารจัดการเรื่องเวลาให้สามารถปฏิบัติ

แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1. เลือกกลุ่มเป้า
หมายที่อยู่ใกล้
บ้านของครูฝึก
บริหารจัดการเรื่อง
เวลาให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจได้
ครอบคลุมทุกพื้นที่

๑. สถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมายอยู่
ห่างไกลจากหน่วย
ครูฝึกมีขีดจากัดใน
เรื่องเวลาในการ
เดินทางและต้องใช้
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นใน
การเดินทาง

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1. แสวงหา
กลุ่มเป้าหมายที่
อยู่ไกล้เคียงกันที่
สามารถบริหาร
จัดการเรื่องเวลา
ในการปฏิบัติ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1. ครูฝึก
ม.ค-ธ.ค.
สามารถปฏิ 2561
บัติภารกิจได้
ทุกโรงเรียน
และรวมภาร
กิจหลักของ
หน่วยฝึก

กฝว.

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๗

ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
1. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อให้สังคมในหน่วยศึกษา
อบรมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างมีคุณค่า สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ควรมีศิลปวัฒนธรรมประจาหน่วยที่
เห็นเด่นชัด
ข้อเสนอแนะ
1. เห็นควรกาหนดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นกิจกรรมแบบ
ไทยๆ ในหลายๆกิจกรรม เช่น การแต่งกายแบบไทยๆ ในองค์กรเพื่อแสดงถึงเอกลักษณ์
และเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่น ๆ ต่อไป
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1.เห็นควรกาหนด
กิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
และสนับ สนุ นด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
เป็ น กิ จ กรรมแบบ
ไทยๆ ในหลายๆ
กิจ กรรม เช่น การ
แต่งกายแบบไทยๆ
ในองค์กรเพื่อแสดง
ถึงเอกลักษณ์ และ
เ ป็ น แ บ บ อ ย่ า ง
ให้ กับ องค์กรอื่น ๆ
ต่อไป

1.การส่งเสริมและ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น
ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วั ฒ นธรรม ควรมี
ศิ ล ปวั ฒน ธ ร ร ม
ป ร ะ จ า ห น่ ว ย ที่
เห็นเด่นชัด

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1. กาหนดให้วัน
ศุกร์ของสัปดาห์
เป็นวันแต่งกายเพื่อ
ส่งเสริม
ศิลปะวัฒนธรรม
ประจาหน่วย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1.หน่วยมีการ ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
แต่ ง กายเป็ น 2561
เอกลั ก ษณ์ ที่
ส่ ง เ ส ริ ม
ศิล ปะวัฒ นธร
รมแบบไทยๆ
ทุ ก วั น ศุ ก ร์
ของสัปดาห์

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๘

ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดเด่น
1. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาครูฝึก สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษา
อบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูฝึก อีกทั้งหน่วยเล็งเห็นถึงความสาคัญของการ
นาความรู้ที่ได้รับไปขยายผล และส่งเสริมให้มีการพัฒนาการเรียนการสอน
2. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรทั้งในหน่วยและนอกหน่วย
อย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีการพัฒนา ในทุกด้านตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. กก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เล็งเห็นถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยง ผู้บริหารหน่วยให้
ความสาคัญ
4. กก.8 ฯ มีสถานที่ตั้งห้องสมุดของหน่วยที่เหมาะสม เป็นจุดศูนย์กลางของผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมและของประชาชน เยาวชน ทั่วไป สภาพแวดล้อมทั่วไปด้านการเรียนการสอน
ห้องเรียนฝึกอบรม อากาศถ่ายเทสะดวก
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ครูฝึกขาดความรู้ความเข้าใจในการนาความรู้ไปขยายผล
๒. ข้าราชการตารวจควรได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง
๓. ให้ความรู้กระบวนการบริหารความเสี่ยง
๔. สภาพอากาศในช่วงฤดูร้อน ห้องสมุดและห้องเรียนผู้รับการฝึก อากาศเป็นปัญหาและ
อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
๑. เน้นย้าในการประชุมประจาเดือนในทุกเดือนเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในการนาความรู้ไป
ขยายผล
๒. ควรมีการสอบถามข้าราชการตารวจ เพื่อให้ทราบถึงความต้องการที่จะพัฒนาตนเองในแต่
ละปีงบประมาณ และเสนอข้อมูลไปยังหน่วยเหนือเพื่อเปิดการอบรมตามความต้องการ
๓. บุคลากรขาดความเข้าใจในการดาเนินการด้านการบริหารความเสี่ ยง ควรจัดอบรมให้
ความรู้บุคลากรให้เข้าใจกระบวนการ
๔. ควรปรับปรุงติดตั้งม่านบังแดด หรือเครื่องปรับอากาศหรือพัดลม ในห้องสมุดของหน่วย
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1.เน้นย้าในการ
ประชุมประจา
เดือนในทุกเดือน
เพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจใน
การนาความรู้ไป
ขยายผล

1.ครูฝึกขาดความรู้
ความเข้าใจในการ
นาความรู้ไปขยาย
ผล

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1.เน้นย้าในการประ
ชุมประจาเดือนในทุก
เดือนเพื่อให้ความรู้
ความเข้าใจในการนา
ความรู้ไปขยายผล

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1. ครูฝึก
ก.พ.-ธ.ค. กฝว.
จัดทาแผน
2561
การสอน/
บันทึกหลัง
การสอนการ
นาความรู้ไป
ขยายผลทุก
คน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๒๙
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

2.ควรมีการสอบ 2.ข้าราชการ
ถามข้าราชการ
ตารวจควรได้รับ
ตารวจ เพื่อให้
การพัฒนาอย่าง
ทราบถึงความ
ทั่วถึง
ต้องการที่จะ
พัฒนาตนเองใน
แต่ละปีงบประ
มาณ และเสนอ
ข้อมูลไปยัง
หน่วยเหนือเพื่อ
เปิดการอบรม
ตามความ
ต้องการ
3.บุคลากรขาด 3.ให้ความรู้กระ
ความเข้าใจใน บวนการบริหาร
การดาเนินการ ความเสีย่ ง
ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง ควร
จัดอบรมให้
ความรู้บุคลากร
ให้เข้าใจ
กระบวนการ

2.ต้นปีงบประมาณมี
การสารวจสอบถาม
ข้าราชการตารวจเพื่อ
ทราบถึงความต้อง
การพัฒนา

2.ข้าราช
ม.ค.-ธ.ค. ธกวส.
การตารวจ
2561
ได้รับการ
พัฒนารร้อย
ละ 80

3.ให้ความรู้การ
บริหารความเสี่ยงใน
คราวเดียวกับการให้
ความรู้ระบบประกัน
คุณภาพการศึกษา
ประจาปี 2561

3.ข้าราชการ ม.ค.
ตารวจ มี
2561
ความเข้าใจ
เรื่อง
กระบวนการ
บริหารความ
เสี่ยง

4.ควรปรั บ ปรุ ง
ติ ด ตั้ ง ม่ า น บั ง
แ ด ด ห รื อ
เครื่องปรับอากา
ศหรื อ พั ด ลม ใน
ห้ อ ง ส มุ ด ข อ ง
หน่วย

4.ติดตั้งม่านบังแดด
และติดตั้งพัดลมหมุน
ติดผนังเพดานเพื่อ
ถ่ายเทอากาศ

4.ห้องสมุดมี ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
ม่านบังแดด 2561
และพัดลม
ติดผนัง

4.สภาพอากาศ
ในช่วงฤดูร้อน ห้อง
สมุดและห้องเรียน
ผู้รับการฝึก อากาศ
เป็นปัญหาและ
อุปสรรค

กฝว.

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๓๐

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่น
๑. ผกก.8 ฯ ได้ให้ความสาคัญด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการติดตามผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ทุกเดือน ในการประชุมประจาเดือน
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ระดับเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับฟังการติดตามในแต่ละเดือน
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรกาชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเข้ารับฟังด้วยตนเอง ในวาระติดตามงานประกัน ในการ
ประชุมประจาเดือน
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ประเมินตนเอง

1.ควรกาชับ
ให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติเข้า
รับฟังด้วย
ตนเอง ใน
วาระติดตาม
งานประกัน
ในการ
ประชุม
ประจาเดือน

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1.ผู้รับผิดชอบตัว
บ่งชี้ระดับเจ้าหน้าที่
ไม่ได้เข้ารับฟังการ
ติดตามในแต่ละ
เดือน

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

๑. กาหนดให้
ผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้เข้า
รับฟังการประชุม
ขับเคลื่อนระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาทุก
คน

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1.จนท.ผู้ทา ม.ค.-ธ.ค. ผงป.
หน้าที่จัดเก็บ 2561
เอกสารด้าน
ประกันคุณ
ภาพการศึกษา
เข้าร่วมประชุม
รับฟังคาชี้แจง

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี 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 มีขีดจากัดในการขับเคลื่อนต้องขึ้นอยู่ฤดูการณ์
และสถานการณ์ทางธรรมชาติ
2. การได้รับข้อมูลจากหน่วยปฏิบัติเป็นไปได้ยาก ขาดความเข้าใจเมื่อทาการประสานเพื่อขอ
ข้อมูลการช่วยเหลือประชาชน
ข้อเสนอแนะ
๑. ทางานในเชิงรุกประสานบูรณาการร่วมกับต้นสังกัดผู้รับการฝึก โดยเข้าทาการช่วยเหลือ
ประชาชน ในทุกรูปแบบ โดยจัดตั้ง ชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกรูปแบบและประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้บริการอย่างทั่วถึง
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

1. ทางานในเชิงรุก
ประสานบูรณาการ
ร่ ว มกั บ ต้ น สั ง กั ด
ผู้ รั บ การฝึ ก โดย
เ ข้ า ท า ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน ในทุ ก
รูป แบบ โดยจั ดตั้ง
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
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
ประชาชนทั่วไปได้
ใ ช้ บ ริ ก า ร อ ย่ า ง
ทั่วถึง

1.ผลการ
ปฏิบัติงานด้านอัต
ลักษณ์ของหน่วย มี
ขีดจากัดในการ
ขับเคลื่อนต้อง
ขึ้นอยู่ฤดูการณ์และ
สถานการณ์ทาง
ธรรมชาติ

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1. ประสานบูรณา
การ ร่วมกับ ต้น
สังกัดผู้รับการฝึกใน
การขับเคลื่อนอัต
ลักษณ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1. หน่วยฝึก ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
และหน่วย
2561
ผู้รับการฝึก
มีคาสั่ง ชุด
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
ที่มีบุคลากร
ประจาชุดทั้ง
2 หน่วย
ปฏิบัติงาน
ร่วมกัน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๓๒

ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
๑. กก.8 บก.กฝ.ฯ ให้ความสาคัญกับการแก้ปัญหาให้กับสังคมโดยการจัดทาโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง
และเข้าทาการช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องตลอดมา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. เมื่อเข้าทาการช่วยเหลือในขณะฝนตก เรือท้องแบนไม่มีหลังคาเรือ ทาให้สิ่งของเครื่องใช้
ข้าวกล่อง เสียหา รวมถึงเมื่อมีการขนย้ายประชาชนที่เจ็บป่วย ไม่มีความสะอาดเท่าที่ควร
การใช้ร่มในขณะขับเรือเป็นไปด้วยความยากลาบาก
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรแก้ไขปรับปรุงเรือท้องแบนโดยจัดทาโครงการ จัดทาหลังคาเรือท้องแบนชนิดพับเก็บ
สาหรับการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
แผนพัฒนาปรับปรุงด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรมในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจาก
การประเมินตนเอง

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 ด ท าโ ครงการ
จั ด ท าหลั ง คาเรื อ
ท้องแบนชนิ ดพั บ
เก็ บ ส าหรั บ การ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
ดังกล่าว

1.เมื่อเข้าทาการ
ช่วยเหลือในขณะ
ฝนตก เรือท้องแบน
ไม่มีหลังคาเรือ ทา
ให้สิ่งของเครื่องใช้
ข้าวกล่อง เสียหา
รวมถึงเมื่อมีการขน
ย้ายประชาชนที่
เจ็บป่วย ไม่มีความ
สะอาดเท่าที่ควร
การใช้ร่มในขณะ
ขับเรือเป็นไปด้วย
ความยากลาบาก

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

1. จัดทาหลั งคาเรื อ
ท้องแบนชนิดพับเก็บ
ส า ห รั บ ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาดังกล่าว

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา ผู้รับผิด
ดาเนินการ ชอบ

1 . เ รื อ ม.ค.-ธ.ค. กฝว.
ท้ อ ง แ บ น 2561
ไ ด้ รั บ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
แ บ บ มี
หลั ง คาชนิ ด
พั บ เ ก็ บ
ส าหรั บ เข้ า
ทา ก า ร
ช่ ว ย เ ห ลื อ
ประชาชน

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ประจาปี ๒๕60

๑๓๓

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยฝึกอบรม (Common data set) ณ 30 กันยายน 2560
หน่วยฝึกอบรม กองกำกับกำร ๘ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ปีที่ประเมิน
ปีงบ
หน่วยนับ ครั้งแรก
ประมาณ
พ.ศ.2550 พ.ศ.๒๕60

รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนผู้บริหาร
๑.๑ ผกก.
๑.๒ รอง ผกก.
๑.3 สว.
๑.4 รอง สว.
๑.5 ผบ.หมู่
๒. จานวนบุคลากรทั้งหมด
2.1 ชั้นสัญญำบัตร
2.2 ชั้นประทวน
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของบุคลากรที่ทา
หน้าที่ฝ่ายปกครอง/ครูฝึกทั้งหมด
3.1 ระดับตำกว่ำปริญญำตรี
3.2 ระดับปริญญำตรี
3.3 ระดับปริญญำโท
3.4 ระดับปริญญำเอก
๓.๕ อืน ๆ (กำลังศึกษำปริญญำโท)
๔. จานวนอาจารย์พิเศษ
๔.๑ ภำยใน
๔.๒ ภำยนอก
๕. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
๖. จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
๖.๑ หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐำน
- หลักสูตร ตชด.ประจำปี
- หลักสูตร กำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
- หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
- หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบ
ฉับพลัน
๖.๒ หลักสูตรทีได้รับมอบหมำยพิเศษ
- หลักสูตร นสต.
- หลักสูตร กดต.53 ปี
๗.รายรับ
๗.๑ จำกงบประมำณแผ่นดิน(ดำเนินงำน)
๗.๒ จำกแหล่งอืนๆ

ปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปีงบ
หมายเหตุ/
ประมาณ ใช้กับตัว
พ.ศ.๒๕๕8
บ่งชี้

คน
คน
คน
คน
คน

1
2
9
10
118

1
2
8
66
56

1
2
9
64
54

1
2
9
63
57

คน
คน

๒๕
20

77

76

75

56

54

57

คน
คน
คน
คน
คน

๓๗
๒๐
๑
-

64
59
7
3

65
55
5
5

18
19
2
6

คน
คน
คน

๖๖
๔๑
๙๙

10
40

18
42

10
41

คน
คน

๒๐๓
๖๓๙

199
100

158
100

140

คน

๒๑

-

-

-

คน

-

-

24

72

คน

-

-

32

-

คน
คน

๑๐๐
-

100
115

99
110

150
77

บำท

16,037,
951.๐๐

7,974,297.
15

7,899,284.
11

19,734,260.
40

บำท

-

-

-

-

รายงานการประเมินตนเอง กองกากับการ ๘ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ปี ๒๕60

๑๓๔

ปีที่ประเมิน
ปีงบ
หน่วยนับ ครั้งแรก
ประมาณ
พ.ศ.2550 พ.ศ.๒๕60

รายการข้อมูล
๘.รายจ่าย
๘.๑ เงินเดือน

บำท

๘.๒ งบพัฒนำบุคลำกร
๘.๓ งบสนับสนุนกำรวิจัยและ
พัฒนำนวัตกรรม
- จำกภำยในสถำบัน
- จำกภำยนอกสถำบัน
๘.๔ งบประมำณในกำรบริกำรวิชำกำร
๘.๕ งบประมำณวัสดุฝึก
๘.๖ งบประมำณสำหรับกำรฝึกอบรม

บำท
บำท

๓๓,๓๒๗,
๗๒๐.๐๐

-

ปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปีงบ
หมายเหตุ/
ประมาณ ใช้กับตัว
พ.ศ.๒๕๕8
บ่งชี้

43,561,940. 48,384,080. 40,677,511.
00
42
06

-

-

-

-

-

-

บำท
บำท
บำท
บำท

-

54,000.00

59,550.00

58,300.00

- หลักสูตรตำมแผนกำรฝึกของ บช.ตชด.

บำท

- หลักสูตรนอกแผนกำรฝึกของ บช.ตชด.

บำท

๑,๕๕๙,๓
๗๐.๐๐
๒,๖๕๐,๘
๑๖.๐๐
๑,๔๒๒,๕
๕๐.๐๐
-

2,355,720.
00
6,702,688.
65
445,678.
08
-

2,152,786.
00
8,505,016.
08
324,500.
00
-

621,475.
00
11,488,577.
96
527,000.
00
-

๓๐,๑๑๓,
๒๖๓.๙๐
๑๕,๒๖๒,
๙๒๐.๘๐

4,142,700.
00
1,564,744.
10

1,830,000.
00
1,512,905.
55

1,737,900.
00
1,499,658.
80

คน

๖๓๙

100

100

140

คน

๒๐๓

115

158

-

คน
คน

๑๐๐
-

100
-

99
24

150
72

คน

-

-

32

-

คน

-

115

110

77

คน
คน
คน

๒๐๓
๑๐๐
-

199
100
115

158
99
110

150
77

คน
คน

๖๓๙
-

100
-

100
24

140
72

คน

-

-

32

-

๘.๗ ค่ำสำธำรณูปโภค

บำท

๘.๘ ค่ำใช้จ่ำยอืนๆ
๘.๙ ครุภณ
ั ฑ์ ทีดิน และสิงก่อสร้ำง

บำท
บำท

- ค่ำเสือมรำคำ

บำท

๙. จานวนผู้สาเร็จการอบรม
๙.๑ หลักสูตรตำรวจตระเวน
ชำยแดนประจำปี
๙.๒ หลักสูตรตำรวจตระเวน
ชำยแดนระดับพื้นฐำน
๙.9 หลักสูตร นสต.
9.10 หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
9.11 หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบ
ฉับพลัน
9.15 หลักสูตร กดต.53 ปี
๑๐. จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่าน
เกณฑ์ที่กาหนด
๑๐.๑ หลักสูตรตำมแนวทำงรับรำชกำร
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐำน
- หลักสูตร นสต.
- หลักสูตร กดต.53 ปี
๑๐.๒ หลักสูตรเพิมประสิทธิภำพกำลังพล
- หลักสูตร ตชด.ประจำปี
- หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย
- หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบฉับพลัน
๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวนผู้เข้ำรับกำรอบรมทีมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนร้อยละ ๘๐
ขึ้นไป
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๑๓๕

รายการข้อมูล

ปีที่ประเมิน
ปีงบ
หน่วยนับ ครั้งแรก
ประมาณ
พ.ศ.2550 พ.ศ.๒๕60

๑๑.๑ หลักสูตรทีได้รับมอบหมำย
- หลักสูตร ตชด.ประจำปี
คน
- หลักสูตร ทบทวนกำรช่วยเหลือ
คน
ผู้ประสบภัย
- หลักสูตร กำรยิงปืนพกระบบ
คน
ฉับพลัน
- หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐำน
คน
- หลักสูตร นสต.
คน
- หลักสูตร กดต.53 ปี
คน
๑๒. การจัดการเรียนการสอน
๑๒.๑ จำนวนบุคลำกรทีทำหน้ำ
ทีฝ่ำยปกครอง/ครูฝึกทีรับผิดชอบ
กำรฝึกอบรมแยกตำมกลุม่ วิชำ
๑๒.๑.๑ ทัวไป
คน
๑๒.๑.๒ อำวุธศึกษำ
คน
๑๒.๑.๓ ยุทธวิธี
คน
๑๒.๒ จำนวนครั้งทีหน่วยฝึก
เชิญวิทยำกรผู้เชียวชำญ/ผู้ทรงคุณ
วุฒิจำกภำครัฐหรือภำคเอกชนมำ
บรรยำยไม่น้อยกว่ำ ๒ ชัวโมง
๑๒.๒.๑ ครูฝึก
ครั้ง
๑๒.๒.๒ ฝ่ำยอำนวยกำร
ครั้ง
๑๒.๒.๓ วิทยำกรจำกภำยนอก
ครั้ง
๑๒.๓ ระดับควำมพึงพอใจของ
๕
ผู้เข้ำรับกำรฝึกต่อคุณภำพกำรสอนของครู
ระดับ
๑๓. นวัตกรรมและการสร้างองค์ความรู้
ของครู/อาจารย์และ ผู้เข้าร่วมการ
อบรม
- จำนวนนวัตกรรม โครงงำน สิงประดิษฐ์ โครง
งำนวิจัยทีเป็นกำรพัฒนำองค์ควำมรู้
กำร
งำนวิจัยปฏิบัติกำรของอำจำรย์และ
นักศึกษำ และงำนวิจัยเพือพัฒนำกำร
เรียนรู้ของผูเ้ รียน
๑๔. การบริการทางวิชาการ
จำนวนกิจกรรม/โครงกำรทีให้บริกำรทำง กิจกรรม/
โครงกำร
วิชำกำรทีตอบสนองต่อชุมชนและสังคม
๑๕. การบริหารและการจัดการ
๑๕.๑ จำนวนครู/อำจำรย์ ทีได้รับกำร
คน
พัฒนำ (๒๐ ชัวโมง /คน/ปี)
๑๕.๒ จำนวนโครงกำรทีสอดคล้องกับ โครง
แผนยุทธศำสตร์
กำร

ปีงบ
ประมาณ
พ.ศ.๒๕๕9

ปีงบ
หมายเหตุ/
ประมาณ ใช้กับตัว
พ.ศ.๒๕๕8
บ่งชี้

๖๓๙
-

100
-

100
24

140
72

-

-

32

-

๒๐๓
๑๐๐
-

199
100
115

158
99
110

150
77

๒๖
๑๓
๒๖

7
14
18

13
3
15

14
30
33

๑๕
๑๙

20
8

18

1
22

-

4.08

3.67

4.28

๑

2

2

2

๙

14

22

20

๑๐

19

20

30

๓

16

96

106

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
(ลงชื่อ)พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม
(ชัยณรงค์ สุตสม)
ผกก.๘ บก.กฝ.บช.ตชด.
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คำสั่ง กองกำกับกำร 8 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ 37/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำร ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ประจำปี 2560
******************
ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี 2560
กาหนดให้ หน่วยศึกษาอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ จะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
ตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี 2560 ประกอบด้วย
ตัวบ่งชี้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
รวมทั้งสิ้น 15 ตัวบ่งชี้
เพื่อให้การเตรียมการของหน่วยในการตรวจประเมินประจาปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ เพื่อควบคุมกากับดูแลการดาเนินงานในการจัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำน
ประกอบด้วย
1.1 ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น
ประธานกรรมการ
1.2 รอง ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น
รองประธานกรรมการ
1.3 สารวัตร งานธุรการ กาลังพล วินัยและสวัสดิการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
1.4 สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/เลขานุการ
1.5 สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
1.6 สารวัตร งานการเงินและส่งกาลังบารุง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
1.7 ผู้บังคับกองร้อยที่ 1-5 กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
1.8 รองสารวัตร กลุ่มงานฝึกเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
1.9 ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
2 คณะกรรมกำรประเมินผลกำรดำเนินกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประกอบด้วย
2.1 ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น
ประธานกรรมการ
2.2 รอง ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น
รองประธานกรรมการ
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2.3 สารวัตร งานธุรการกาลังพลวินัยและสวัสดิการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
2.4 สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/เลขานุการ
2.5 สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
2.6 สารวัตร งานการเงินและส่งกาลังบารุง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
2.7 ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
3. คณะกรรมกำรผู้กำกับดูแล และผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ : มอบหมำยให้ พ.ต.ท.โกเศรธฐ์ สำอุ
รอง ผกก.8 บก.กฝ.บช.ตชด. เป็นหัวหน้ำ โดยมีคณะทำงำนประกอบด้วย
3.1 สารวัตร, รองสารวัตรงานธุรการกาลังพลวินัยและสวัสดิการ กองกากับการ 8 กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้กากับดูแล โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ ดังนี้
3.1.1 ตัวบ่งชี้ที่ 7 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม มอบหมายให้
ร้อยตารวจโทประทีป เดชภักดี และ ดาบตารวจหญิง อรวรรณ ทองช่วย เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.1.2 ตัวบ่งชี้ที่ 9 ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม มอบหมายให้ ร้อย
ตารวจโทธีระ ชุมเปีย และจ่าสิบตารวจโสภณ วังจานงค์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2 สารวัตร , รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้กากับดูแล และในฐานะฝ่ายอานวยการ งานประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ ดังนี้
3.2.1 ตั ว บ่ ง ชี้ ที่ 1 ผู้ ผ่ า นการทดสอบตามเกณฑ์ ม าตรฐานวิ ช าการ มอบหมายให้
ร้อยตารวจเอกวิรัตน์ แนมใส และสิบตารวจโทหญิงศิวกานต์ จันทร์มีศรี เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.2 ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการศึกษาอบรม ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ มอบหมาย
ให้ ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ และดาบตารวจหญิงเรณู เจตนานังค์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.3 ตัวบ่งชี้ที่ 4 จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ มอบหมาย
ให้ ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ และดาบตารวจหญิงเรณู เจตนานังค์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.4 ตัวบ่งชี้ที่ 5 จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ มอบหมายให้ ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ และ ดาบตารวจหญิงเรณู
เจตนานังค์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.5 ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มอบหมายให้ ร้อยตารวจเอก
วิรัตน์ แนมใส และร้อยตารวจโทหญิงดวงเดือน ขุนทอง เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.6 ตัวบ่งชี้ที่ 10 ครู/อาจารย์ และครูฝึก ได้รับการเพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์
มอบหมายให้ ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ และ ดาบตารวจหญิงเรณู เจตนานังค์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูล
ตัวบ่งชี้
3.2.7 ตัวบ่งชี้ที่ 11 ห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
มอบหมายให้ ร้อยตารวจเอกวิรัตน์ แนมใส และสิบตารวจโทหญิงศิวกานต์ จันทร์มีศรี เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.8 ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มอบหมาย
ให้ ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ และดาบตารวจหญิงเรณู เจตนานังค์ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
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3.2.9 ตัวบ่งชี้ที่ 13 ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วย
ศึกษาอบรมกาหนด มอบหมายให้ ร้อยตารวจเอกหญิงสุกัลยา วรรณสถิตย์ และ ดาบตารวจหญิงเรณู เจตนานังค์
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.2.10 ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา
ป้องกันหรือแก้ปัญหาของสังคม มอบหมายให้ ร้อยตารวจโทเกษม หมาดทิ้ง และร้อยตารวจตรี สุเทพ ล้วนมีแสง
เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.3 สารวัตร และ รองสารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองกากับการ 8 กองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นคณะกรรมการผู้กากับดูแล โดยมีผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ ดังนี้
3.3.1 ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
มอบหมายให้ ร้อยตารวจโทสุทธิโชค เพ็ชรทองมา และดาบตารวจณรงค์ มุสิเกตุ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.3.2 ตัว บ่งชี้ที่ 10 การบริห ารความเสี่ ยง มอบหมายให้ ร้อยตารวจโทสุทธิโ ชค
เพ็ชรทองมา และดาบตารวจณรงค์ มุสิเกตุ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
3.3.3 ตัวบ่งชี้ที่ 14 เอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรม มอบหมายให้ ร้อยตารวจเอก
หญิงโสพิศ รักษาวงศ์ และ ดาบตารวจหญิง สุปราณี จันทระ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
4. คณะกรรมกำรผู้สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย ข้าราชการตารวจ งานการเงินและส่ง
กาลังบารุง, กองร้อยที่ 1-5 , กลุ่มงานฝึกเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
5. อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรฝ่ำยต่ำง ๆ
5.1 คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงาน มีหน้าที่ในการบริหาร พัฒนา กาหนดนโยบายและ
ให้ความสาคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง ในการขับเคลื่อน และติดตามการ
ดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สาเร็จอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก
5.2 คณะกรรมการประเมินผลการดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่ในการตรวจสอบ
ประเมินระบบกลไกและการดาเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามวงรอบ 3,6,9,12 เดือน หรือการ
ประชุมประจาเดือน เพื่อจัดทารายงานการประเมินตนเอง จัดส่งให้กองบัญชาการศึกษาตามกาหนด และพร้อมรับการ
ตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
5.3 คณะกรรมการกากับดูแลและผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ มีหน้าที่ในการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติ
รายตัวบ่งชี้ ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานได้กาหนดไว้ พร้อมทั้งรายงานผลการ
ปฏิบัติการขับเคลื่อนรายตัวบ่งชี้ต่อคณะกรรมการกากับดูแลการดาเนินงานในการประชุมประจาเดือนทุกเดือนในวาระ
อื่น ๆ
5.4 คณะกรรมการผู้สนับสนุนข้อมูลตัวบ่งชี้ มีหน้าที่ให้การสนับสนุนข้อมูลและเป็นฝ่ายปฏิบัติ
ในการขับเคลื่อนตัวบ่งชี้และปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์ในแต่ละตัวบ่งชี้ พร้อมปฏิบัติตามที่คณะกรรมการผู้
จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้ แจ้งรายละเอียดให้ปฏิบัติและร้องขอข้อมูลต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ) พันตารวจเอก ชัยณรงค์ สุตสม
(ชัยณรงค์ สุตสม)
ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
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คำสั่ง กองกำกับกำร 8 กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ที่ 135 /2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดทำ รำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR)
ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจำปี 2560
******************
ตามคู่มือ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี 2560
กาหนดให้ หน่วยศึกษาอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ จะต้องดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
ตัวบ่งชี้สาหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สานักงานตารวจแห่งชาติ ประจาปี 2560 ประกอบด้วย ตัว
บ่งชี้ 3 กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น
15 ตัวบ่งชี้ สาหรับตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประเด็นการพิจารณา
กาหนดให้หน่วยจัดทารายงานการประเมินตนเอง (SAR) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกาหนด 15 มกราคม
2561 จึงจะผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพื่อให้การจัดทา รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจาปี 2560 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดทา ดังนี้
๑. ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น ประธาน
กรรมการ
๒. รอง ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น รอง
ประธานกรรมการ
๓. สารวัตร งานธุรการ กาลังพล วินัยและสวัสดิการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
๔. สารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจ
ตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/เลขานุการ
๕. สารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
๖. สารวัตร งานการเงินและส่งกาลังบารุง กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
๗. ร้อยตารวจเอกหญิง โสพิศ รักษาวงศ์
รองสารวัตร งานแผนงานและงบประมาณ กอง
กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
๘. ร้อยตารวจเอกหญิง สุกัลยา วรรณสถิตย์ รองสารวัตร งานการฝึกและวิชาการ กองกากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
๙. ร้อยตารวจเอก ธีระ ชุมเปีย ผู้บังคับหมวด งานธุรการ กาลังพล วินัยและสวัสดิการ กองกากับ
การ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ
๑๐. ดาบตารวจหญิง เรณู เจตนานังค์ ผู้บังคับหมู่ งานการฝึกและวิชาการ กองกากับการ 8 กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็น กรรมการ/เจ้าหน้าที่
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อำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำร
1. คณะกรรมการมีหน้าที่ในการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้ ระบบประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี
2560 เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้อง สอดคล้องกับ คู่มือ การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี 2560 ซึง่ คณะกรรมการจะทาการตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้ ในต้นเดือนพฤศจิกายน
2560 ให้ผู้รับผิดชอบแฟ้มตัวบ่งชี้ นาแฟ้มตัวบ่งชี้ให้คณะกรรมการทาการตรวจสอบ โดยจะกาหนดวันเวลาอีกครั้ง
2. หลังจากได้ตรวจสอบแฟ้มตัวบ่งชี้เรียบร้อยแล้ว รวบรวมรายละเอียดในแต่ละแฟ้มตัวบ่งชี้ นาเรียน
ประธานคณะทางานเพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อด้อย ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป เพื่อ
รวบรวมจัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปี 2560
3. จัดทารายงานการประเมินตนเอง ประจาปี 2560 นาเรียนขอความเห็นชอบต่อผู้บริหารหน่วย และ
นาส่ง กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการศึกษา ภายในวันที่ 15
มกราคม 2561
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ให้แล้วเสร็จก่อน 10 มกราคม 2561
สั่ง ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2560
(ลงชื่อ)(ลงชื่อ) พันตารวจเอก ชัยณรงค์ สุตสมชัยณรงค์ สุตสมชัยณรงค์ สุต
(ชัยณรงค์ สุตสม)
ผู้กากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

