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ตัวบ่งชี้ที่ ๔
จำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้ำน
งานวิจัยและนวัตกรรม

ชนิดของตัวบ่งชี้
วัดจากผลลัพธ์

น้ำหนัก
ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ
เจ้ำภำพหลัก : กลุ่มงำนอำจำรย์ ศฝร.ภ.๙
เจ้ำภำพรอง : ฝ่ำยปกครองและกำรฝึก ศฝร.ภ.๙
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้
กลุ่มงำนอำจำรย์
: ร.ต.อ.บุรัสกร บุญรนันท์
ฝปค.ฯ
:พ.ต.ต.ชานาญ นิลโกสีย์

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.เรวัฒน์ ไพโรจน์
ร.ต.ท.ปิยะพงษ์ ประจวบบุญ

อจ.(สบ๑)
อจ.(สบ๑)

ร.ต.ท.เชี่ยวชาญ อินทมิน
ร.ต.ท.หญิง สุรัสสา แก้วมณี

ผบ.มว.
ผบ.มว.

วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู / อาจารย์ และครู ฝึ กของหน่ว ยศึกษาอบรมในการผลิ ตผลงานวิจั ย
งานนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนแต่ละปี
คำจำกัดควำม
อำจำรย์ หมำยถึง อำจำรย์ประจำของหน่วยศึกษำอบรม ยกเว้น กองบังคับกำรฝึกอบรมตำรวจ
กลำงที่ใช้คำสั่งกองบัญชำกำรศึกษำให้ไปปฏิบัติรำชกำร
ครู หมำยถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยปกครองและกำรฝึกของหน่วย
ศึกษำอบรมที่ทำหน้ำที่สอนภำควิชำกำรหรือภำคกำรฝึก
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปีหรือ
หลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
งำนวิจัย หมายถึง ผลงานทางวิชาการที่ได้มีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้
เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ หรือเป็นการต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น การต่อยอดองค์ความรู้เดิม หากเป็น
งานวิจัยในชั้นเรียน ต้องมีการศึกษาค้นคว้าตามกระบวนการระเบียบวิธีวิจัยที่เหมาะสม เน้นกระบวนการที่
เป็นเหตุเป็นผล โดยนับกิจกรรมที่อยู่บนพื้นฐานของกระบวนการต่อไปนี้
(๑) เป้าหมาย/วัตถุประสงค์
(๒) ระบุปัญหา
(๓) มีวิธีการดาเนินการ
(๔) มีการเก็บและบันทึกข้อมูล
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(๕) มีการวิเคราะห์สรุปผลและแนวทางการนาความรู้ที่ได้จากการดาเนินการไปใช้ประโยชน์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ผลงานทางวิชาการหรือผลงานสร้างสรรค์ที่มีการศึกษาค้นคว้า
จากโครงการ/โครงงานทางวิชาชีพ/ตามหลักสูตร แสดงถึงความสามารถในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และ
ประสบการณ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการเรียนรู้ของผู้ศึกษาอบรมอย่าง
เป็นรูปธรรม โดยมีหลักฐานที่ชัดเจน หรือเป็นผลงานที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชาการ เสริมสร้างองค์ความรู้
หรือวิธีการที่เป็นประโยชน์หรือแสดงความเป็นต้นแบบ ต้นความคิดของผลงาน หรือแสดงความสามารถในการ
บุกเบิกงาน รวมทั้งสิ่งประดิษฐ์และผลงานศิลปะและดนตรี หรือผลงานการคิดค้นกระบวนการฝึก ซึ่งเป็นที่
ยอมรับในวงวิชำชีพที่ได้รับกำรรับรองจำกแหล่งอ้ำงอิงที่เชื่อถือได้
หมำยเหตุ หน่วยงานรับรองนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช่กอง
บังคับการในสังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สาหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่
เป็นหน่วยงานต้นสังกัด
การนั บ จ านวนงานนวัต กรรม และหรือ สิ่ งประดิ ษฐ์ หมายถึ ง ให้ นับ ผลงานนวัต กรรม และหรื อ
สิ่งประดิษฐ์ ที่ครู/อาจารย์ และครูฝึก ดาเนินการจัดทาเสร็จสิ้นในปีงบประมาณนั้น ๆ และต้องมีเอกสาร
หลักฐานการยอมรับผลงานจากหน่วยงานซึ่งเป็นที่ยอมรับในวงวิชาชีพที่ได้รับการรับรองจากแหล่งอ้างอิงที่
เชื่อถือได้หรือมีการนาไปใช้
วิธีคำนวณ
ผลรวมจานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ x ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อที่
๑

ผลกำรดำเนินกำร
ศฝร.ภ.๙ มีอาจารย์ประจาตาแหน่ง จานวน ๑๒ นาย มีครู
ฝึกประจาหลักสูตร นสต.๖๐ จานวน ๑๐ นาย รวม ๒๒ นาย
มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมดังนี้
ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง
- ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทา
โดย พ.ต.อ.ศุภรา ศรีปริวาทิน ตาแหน่ง อาจารย์ (สบ๔)

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
เอกสำรหมำยเลข ๑.๑ จ านวน
บัญชีรายชื่ออาจารย์ ครูฝึก
เอกสำรหมำยเลข ๑.๒ อนุ มั ติ
โครงการวิจัยและหรือนวัตกรรม ฯ
เอกสำรหมำยเลข ๑.๓ รายงาน
วิจัยปัจจัยคุณลั กษณะส่ ว นบุคคล
และสภาพแวดล้อมในการทางานที่
มีผลต่อความสุข
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ผลงานนวัตกรรม
เอกสำรหมำยเลข ๑.๔ ผลงาน
- โครงการจั ดทานวัตกรรมหร ือสิ่ง ประดิ ษ ฐ์ สาหรั บการ นวั ต กรรมหรื อ ส ืิ ื งประ ดิ ษ ฐ์
ดารง

สาหรับการดารงชีพในปาของ ศฝร.ฯ

ชี พ ในป่า ของศู น ย์ ฝึก อบรม ศู น ย์ป ฏิ บั ติก ารตารวจจั ง หวั ด เอกสำรหมำยเลข ๑.๕ ภาพถ่าย

ชายแดนภาคใต้ ๓ ผลงาน (แยกส่วนประกอบ และการใช้
งานได้ ๓ ชิ้น ) จั ดท าโดย พ.ต.อ.อนุชัย ณ วั ช รเจริ ญ
อาจารย์ (สบ ๔)
สรุป ศฝร.ภ.๙ มีครู-อาจารย์ รวม ๒๒ นาย มีผลงานวิจัย
และนวัตกรรมจานวน ๔ ผลงาน
กำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
ร้อยละ ๑๐

ผลกำรประเมินตนเอง
ร้อยละ ๑๐

คะแนน
๕ คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทำงกำรเสริมจุดแข็ง
กลุ่มงานอาจารย์มีความรู้ และความสามารถในการจัดทาผลงานวิจัย และนวัตกรรม
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ
ผู้บังคับบัญชาเสริมสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ และครูฝึกผลิตผลงานวิจัย และนวัตกรรม
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