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ผดุงเวียง

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
อจ.(สบ๒)

ร.ต.อ.เรวัฒน์ ไพโรจน์ อจ.(สบ๑)
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ผบ.มว.
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วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงถึงศักยภาพของ ครู/อาจารย์ และครูฝึกของหน่วยศึกษาอบรมในการนางานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ สามารถนาไปสู่การป้องกันหรือแก้ปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้กับกลุ่มเป้าหมายโดยมีการเผยแพร่สู่สาธารณะ
และหรือกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน
คำจำกัดควำม
ครู หมำยถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ำยปกครองและกำรฝึกของหน่วยศึกษำ
อบรมที่ทำหน้ำที่สอนภำควิชำกำรหรือภำคกำรฝึก
อำจำรย์ หมำยถึง อำจำรย์ประจำของหน่วยศึกษำอบรม ยกเว้น กองบังคับกำรฝึกอบรมตำรวจ
กลำงที่ใช้คำสั่งกองบัญชำกำรศึกษำให้ไปปฏิบัติรำชกำร
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปีหรือ
หลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
งำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง งานวิจัยนวัตกรรม
หรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์/ครูฝึก นาไปใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในโครงการ/โครงงานทาง
วิชาชีพ/โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยอย่างถูกต้อง สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
ความคิดริ เริ่มสร้ างสรรค์ในการประยุ กต์ใช้กับกลุ่ มเป้าหมาย โดยมีหลักฐำนปรำกฎอย่ำ งชัดเจนถึงกำร
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นำไปใช้จ นก่อให้เ กิดประโยชน์ได้จริ งอย่ำงชัดเจนตำมวัตถุประสงค์ และ/หรือได้รับกำรรับรองกำรใช้
ประโยชน์จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ประเภทของกำรใช้ ประโยชน์ หมายถึ ง งานวิจัย นวัตกรรม หรือ สิ่ งประดิษ ฐ์ งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สามารถนาไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรม มีดังนี้
๑.การใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ เช่น ผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์แก่สาธารณะชนในบางเรื่องต่างๆ
ที่ทาให้คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนดีขึ้น ได้แก่ การใช้ประโยชน์ด้านสาธารณสุข ด้านการบริหาร
จัดการสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยภาคประชาชน ด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรม ด้านวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
๒.การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย เช่น ใช้ประโยชน์จากผลงานเชิงนโยบายในการนาไปประกอบเป็น
ข้อมูลการประกาศใช้กฎหมาย หรือกาหนดมาตรการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ โดยองค์กร หรือหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน เป็นต้น
๓.การใช้ป ระโยชน์ ในเชิงพาณิ ช ย์ เช่น ผลงานที่นาไปสู่ การพัฒ นาสิ่ งประดิษฐ์ หรือผลิ ตภัณฑ์ซึ่ง
ก่อให้เกิดรายได้ หรือนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป็นต้น
๔.การใช้ป ระโยชน์ ทางอ้อมของงานสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ ยกระดับจิตใจ
ก่อให้ เกิดสุ น ทรี ยภาพ สร้างความสุ ข เช่น งานศิล ปะที่นาไปใช้ในโรงพยาบาล ซึ่งได้มีการศึกษาและการ
ประเมินไว้
๕.การใช้ป ระโยชน์ เ ชิงวิช าการ เช่น การใช้ประโยชน์ ในการให้ บริก ารวิช าการ (สอน/บรรยาย/
ฝึกอบรม) เช่น เป็นสื่อการเรียนการสอน การใช้ประโยชน์ในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอน การ
เขียนตารา แบบเรียน การใช้ประโยชน์ในด้านการให้บริการ หรือเป็นงานวิจัยเพื่อต่อยอดโครงการวิจัย เป็นต้น
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรรับรองกำรนำงำนวิจัย นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
หมำยถึง หน่วยงานหรือองค์กรระดับ กองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือ
หน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรม ที่มีการนางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของ
หน่วยศึกษาอบรม ไปใช้ก่อให้เกิดประโยชน์ โดยมีการรับรองเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน พร้อมทั้งระบุ
รำยละเอียดผลของกำรนำงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์
หมำยเหตุ หน่วยงานรับรองการใช้ประโยชน์ ถ้าเป็นระดับกองบังคับการต้องไม่ใช้กองบังคับการใน
สังกัดกองบัญชาการเดียวกัน สาหรับหน่วยงานระดับกองบัญชาการจะต้องไม่ใช่กองบัญชาการที่เป็นหน่วยงาน
ต้นสังกัด
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่เผยแพร่ในระดับสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ หรือระดับชำติ หมายถึง การ
น าเสนอผลงานหรื อ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ท างศิ ล ปะหรื อ ดนตรี ที่ เ ป็ น ผลงานวิ ช าการ/วิ ช าชี พ สู่ ส าธารณะหรื อ
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีการจัดการการนาเสนอในระดับสานักงานตารวจแห่งชาติ หรือระดับชาติอย่างเป็นระบบ
และเป็นวิธีการที่ยอมรับในวงวิชาชีพ หรือได้รับการสนับสนุนจากองค์การ สมาคมที่เกี่ยวข้องและมีชื่อเสียงใน
ระดับประเทศ
กำรนับจำนวนงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ หมายถึง ให้
นับจากวันที่นาผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ของครู/อาจารย์ และครูฝึก มาใช้และ
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เกิดผลอย่างชัดเจน ช่วงเวลำที่ใช้เป็นไปตำมปีงบประมำณหรือจนถึงวันตรวจประเมิน ในกรณีที่งานวิจัยและ
หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์มาใช้ประโยชน์มากว่า ๑ ครั้ง ให้นับการใช้ประโยชน์ได้เพียงครั้งเดียว
ยกเว้นในกรณีที่มีการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนตามมิติการใช้ประโยชน์ที่ไม่ซ้าซ้อนกัน ทั้งนี้ จะ
นับงำนวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์นั้นเมื่อได้รับกำรตอบรับอย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรว่ำ
มีกำรนำไปใช้ประโยชน์แล้ว
วิธีคำนวณ
ผลรวมจำนวนงำนวิจยั และหรื อนวัตกรรม และหรื อสิง่ ประดิษฐ์ ทนี่ ำไปใช้ ประโยชน์
ทำงวิชำกำรหรื อวิชำชีพ
จำนวนครู/อำจำรย์ และครูฝึกทังหมด
้

x๑๐๐

เกณฑ์กำรให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ
๑.จานวนและรายชื่องานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ของครู/อาจารย์ และครูฝึก
ทั้งหมด
๒.จานวนและบัญชีรายชื่อครู/อาจารย์ และครูฝึก ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณ
โดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมจานวนครู/อาจารย์และครูฝึก ที่มาช่วยราชการ
และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
๓.โครงการ/โครงงานในการจัดทางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๔.เอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการเผยแพร่งานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
๕.ชื่อหน่วยงานและปีที่นางานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ไปใช้ประโยชน์โดยมี
หลักฐานการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานหรือองค์การระดับกองบังคับการ หรือกองบัญชาการ หรือ
สานักงานตารวจแห่งชาติ หรือหน่วยงานอื่นภายนอกหน่วยศึกษาอบรมทั้งนี้ให้แสดงข้อมูลที่ระบุรายละเอียด
การใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วยตามแนวทางดังต่อไปนี้
- ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัย และหรือนวัตกรรมและ
หรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงาน
- ข้อมูลแสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนานโยบาย/กฎหมาย/มาตรการที่เป็น
ผลจากงานวิจัยไปใช้
-ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการนาผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้
ผลกำรดำเนินงำน
ข้อที่

ผลกำรดำเนินกำร

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน
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๑

ข้อที่

ศฝร.ภ.๙ มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมรวมทั้งสิ้น ๔ ผลงาน
ผลงานวิจัย ๑ เรื่อง
- ปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล และสภาพแวดล้อมในการ
ทางานที่มีผลต่อความสุขในการทางานของข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน ศูนย์ปฏิบัติการตารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ จัดทา
โดย พ.ต.อ.ศุภรา ศรีปริวาทิน ตาแหน่ง อาจารย์ (สบ๔)
จัดส่งผลงำนให้ ศฝร.ภ.๒ นาไปใช้ประโยชน์
ผลงานนวัตกรรม
- โครงการจัดทานวัตกรรมหรืื สิง่ ประดิษฐ์ สำหรับกำรดำรง
ชี พ ในป่ า ของศู น ย์ ฝึ ก อบรม ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต ารวจจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ๓ ผลงาน (แยกส่วนประกอบ และการใช้งานได้
๓ ชิ้น) จัดทาโดย พ.ต.อ.อนุชัย ณ วัชรเจริญ อาจารย์ (สบ ๔)
จัดส่งผลงำนให้ บช.ตชด. นาไปใช้ประโยชน์

๑ . อ นุ มั ติ โ ค ร ง ก า ร ปั จ จั ย
คุ ณ ลั ก ษณะและส่ ว นบุ ค คล และ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผล
ต่อความสุขในการทางานฯ
๒ . ง า น วิ จั ย โ ค ร ง ก า ร ปั จ จั ย
คุ ณ ลั ก ษ ณ ะ ส่ ว น บุ ค ค ล แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทางานที่มีผล
ต่อความสุขในการทางานฯ
๓.หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
จาก ศฝร.ภ.๒
๔.อนุมัติโครงการจัดทานวัตกรรม
หรืื อสิง่ ประดิษฐ์ สำหรับกำรดำรงชีพ

ผลกำรดำเนินกำร
สรุป ศฝร.ภ.๙ มีผลงานวิจัย และนวัตกรรมจานวน ๔ ชิ้น ได้รับ
การรับรองการใช้ประโยชน์ทั้ง ๔ ผลงาน

รำยกำรเอกสำรหลักฐำน

ในป่ ำของ ศฝร.ศชต.

๕.หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์
จาก บช.ตชด.

กำรประเมินตนเอง
เป้ำหมำย
ร้อยละ ๕

ผลกำรประเมินตนเอง
ร้อยละ ๑๐

คะแนน
๕ คะแนน

กำรบรรลุเป้ำหมำย
บรรลุ

จุดแข็ง/แนวทำงกำรเสริมจุดแข็ง
หน่วยมีการมอบนวัตกรรมให้กับหน่วยเกี่ยวข้องได้นาไปใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการ การศึกษา ซึ่งเป็นสิ่งที่
สาคัญต่อนักศึกษาเป็นอย่างยิ่งและได้ใช้ประโยชน์จริง
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะ
การนานวัตกรรมซึ่งหน่วยดาเนินการเอง แล้วมอบให้หน่วยงานอื่นได้นาไปใช้ประโยชน์ เป็นการดาเนินงาน
ที่ยากภายใต้งบประมาณที่จากัด

รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

