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ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ชนิดของตัวบ่งชี้

น้าหนัก

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

การบริการวิชาการแก่สังคม

กระบวนการ +ผลลัพธ์

ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ :
เจ้าภาพหลัก : ฝปค.ศฝร.ภ.๙
เจ้าภาพร่วม : กลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.๙
ผู้กากับดูแลตัวบ่งชี้
เจ้าภาพหลัก
พ.ต.ท.ทนงศักดิ์ ถวัลย์ธัญญา
เจ้าภาพรอง
ร.ต.อ.สิทธิวชิ ญ์ รวิชาติ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
สว.ฝปค.ฯ

ร.ต.อ.หญิง ประภาพรรณ

ดาพุด

ผบ.มว.ฯ

อจ.(สบ๒)

ร.ต.อ.หญิง ชนิดาภา ณัฐศิษฎางกูร อจ.(สบ๑)
ร.ต.ท.ปัญญวัฒน์ บุญศรี
รอง สว.ฯ
ร.ต.ท.สันท์ จันทะชารี
อจ.(สบ๑)

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน อันจะส่งผลให้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยใน
ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
คาจากัดความ
ครู
หมายถึง ผู้บังคับกองร้อย ผู้บังคับหมวด ผู้บังคับหมู่ฝ่ายปกครองและการฝึกของหน่วย
ศึกษาอบรมที่ทาหน้าที่สอนภาควิชาการหรือภาคการฝึก
อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาของหน่วยศึกษาอบรม ยกเว้น กองบังคับการฝึกอบรมตารวจ
กลางที่ใช้คาสั่งกองบัญชาการศึกษาให้ไปปฏิบัติราชการ
ครูฝึก หมายถึง ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ทาการสอนในหลักสูตรตารวจตระเวนชายแดนประจาปีหรือ
หลักสูตรผู้บังคับหมวด หรือหลักสูตรโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่
โครงการ/กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมได้
จัดทาขึ้นหรือร่วมมือกับหน่วยงานอื่น เพื่อพัฒนาหรือช่วยเหลือสังคมและชุมชน ในรูปแบบของงานบริการ
วิชาการหรืองานประเภทให้บริการต่าง ๆ โครงการสัมมนา/ประชุมอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนและส่งเสริมให้เกิด
ความสงบสุข /ลดปัญหาอาชญากรรม
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน หมายถึง โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่
หน่วยศึกษาอบรมจัดทาขึ้น หรือดาเนินการขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนใน
ด้านต่าง ๆ และทาให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับการรักษา
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ความปลอดภัยในชุมชน การอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในด้านการป้องกันภัยอันตรายประเภท
ต่าง ๆ
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑.มีโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม ประเทศ
๒.มีการดาเนินการตามโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๓.มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการหรือวิช าชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๔.มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินการตามโครงการ
๕.มีการนาผลการประเมินโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบและสั่งการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
วิธีคานวณ
ผลรวมจานวนโครงการ กิจกรรมบริการทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพที่ตอบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
x ๑๐๐
จานวนครูและอาจารย์และครูฝึกทั้งหมด (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริง)

เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
๑

ผลการดาเนินการ
๑.มี โ ครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ที่ ต อบสนอง
ความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคม ประเทศ
หน่วยได้ดาเนินการจัดประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินการ
บริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิช าชีพ ที่ตอบสนองความต้ องการพั ฒ นา

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑ บันทึกการ
ประชุมวางแผนการบริการชุมชน
เอกสารหมายเลข ๑.๒ อนุ มัติ
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพ
ติดฯ
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ข้อที่
๒

และเสริ มสร้ างความเข้ มแข็งของชุ มชน สั งคม ประเทศ โดย
มอบหมายให้กลุ่มงานอาจารย์ และครูฝึก จัดทาโครงการ รวม
ทั้งสิ้น ๗ โครงการ
๑.๑ โครงการให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด แก่ นั ก เรี ย น
โรงเรียนเทศบาล ๓
๑.๒ โครงการให้ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งวิ นั ย จราจรแก่
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๖
๑.๓ โครงการจิตสานึกการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยแก่
นักเรียนนิสิตนักศึกษา ข้าราชการประชาชนทั่วไป และบุคลากร
ในองค์กรหน่วยงาน
๑.๔ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑.๕ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ภาคสนาม)
๑.๖ โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในโรงเรียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๗ โครงการจิ ต ส านึ ก การใช้ ถ นนเพื่ อ ความปลอดภั ย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารหมายเลข ๑.๓ อนุ มั ติ
โครงการให้ความรู้และเสริมสร้าง
วินัยจราจรฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๔ อนุ มั ติ
โครงการจิตสานึกการใช้ถนนฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๕ อนุ มั ติ
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๖ อนุ มั ติ
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัย
เอกสารหมายเลข ๑.๗ อนุ มั ติ
โครงการเสริ ม สร้ า งระเบี ย บวิ นั ย
(ภาคสนาม)
เอกสารหมายเลข ๑.๘ อนุ มั ติ
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
เอกสารหมายเลข ๑.๙ อนุ มั ติ
โครงการจิตสานึกการใช้ถนนฯ

ผลการดาเนินการ
๒.มี ก ารด าเนิ น การตามโครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ศฝร.ภ.๙ มีการมอบหมายหน้าที่ให้แก่บุคลากรของหน่วย
ดาเนินการตามโครงการที่วางแผนในการบริการแก่ชุมชน ดังนี้
๒.๑ โครงการให้ ความรู้ เกี่ ย วกับยาเสพติ ดแก่นัก เรียนใน
โรงเรียนเทศบาล ๓ จานวน ๔๘ คน
๒.๒ โครงการให้ ค วามรู้ แ ละเสริ ม สร้ า งวิ นั ย จราจรแก่
นักเรียนในโรงเรียนเทศบาล ๖ วัน ศุกร์ที่ ๔ ส.ค.๖๐ จานวน
๖๓ คน
๒.๓ โครงการจิ ตส านึ กการใช้ถนนเพื่อความปลอดภัยแก่
นักเรียนนิสิตนักศึกษา ข้าราชการประชาชนทั่วไป และบุคลากร
ในองค์กรหน่วยงาน วันที่ ๑๑ ก.ย. - ๑๑ ต.ค.๖๐
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๘๐ คน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๒.๑ เอกสาร
โครงการให้ ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ฯ

เอกสารหมายเลข ๒.๒ เอกสาร
โครงการให้ความรู้และเสริมสร้าง
วินัยจราจรฯ
เอกสารหมายเลข ๒.๓ เอกสาร
โครงการจิตสานึกการใช้ถนนเพื่อ
ความปลอดภัยฯ
เอกสารหมายเลข ๒.๔ เอก สาร
โครงการสร้ างเสริ มระเบียบวินยั ฯ

เอกสารหมายเลข ๒.๕ เอกสาร
โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยใส่
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๒.๔ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัย ใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ ๑๘ - ๒๐ คน ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ๖๐ คน
๒.๕ โครงการสร้างเสริมระเบียบวินัยใส่ใจชุมชน ศฝร.ศชต.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (ภาคสนาม) (กิจกรรมอบรม
ทั ก ษะการเรี ย นรู้ ศ ตวรรษที่ ๒๑) ณ ศฝร.ศชต. ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
กิจกรรม ๘๐ คน
๒.๖ โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ในโรงเรียนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ณ รร.ไทยรัฐ
วิทยา ๒๔ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๗ คน
๒.๗ โครงการจิ ต ส านึ ก การใช้ ถ นนเพื่ อ ความปลอดภั ย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน

ใจชุมชนฯ (ภาคสนาม)
เอกสารหมายเลข ๒.๖ เอกสาร
โครงการให้ความรู้เพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดฯ
เอกสารหมายเลข ๒.๗ เอกสาร
โครงการจิตสานักการใช้ถนนฯ

ข้อที่
ผลการดาเนินการ
๓ ๓.มีการตรวจสอบและประเมินผลโครงการบริการวิชาการ
หรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
อาจารย์ ครูฝึกที่รับผิดชอบโครงการตามข้อ ๑ , ๒ มีการ
รายงานสรุปผลการปฏิบัติเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบการปฏิบัติ
และปัญหาข้อขัดข้องแนวทางแก้ไข จานวน ๗ โครงการ
๔ ๔.มี ก ารน าผลการประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ มาพัฒนาปรั บปรุ งการ
ดาเนินการตามโครงการ
มีการดาเนินการนาปัญหาข้อขัดข้อง มาจัดทาร่างแผนและ
โครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้างชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓.๑ - ๓.๗
รายงานสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ แ ละ
รายงานปัญหาข้อขัดข้องจานวน ๗
โครงการ

๕

เอกสารหมายเลข ๔.๑ (ร่ า ง)
แผนการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาฯ
เอกสารหมายเลข ๔.๒ (ร่ า ง)
โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาฯ
๕. มี ก ารน าผลการประเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ เอกสารหมายเลข ๕.๑ รายงาน
วิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความ สรุปผลการประเมิน โครงการบริ การ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ รายงานผู้บั งคับบัญชา วิชาการหรื อวิชาชีพให้ ผ้ ูบงั คับบัญชา
ทราบและสั่งการ
ทราบ
สรุ ป ผลการปร ะเมิ น โครงการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ช าชี พ ฯ
รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ห น้ า | ๔๑
รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการดาเนินการ
กระบวนการ

๕

๕

ผลการ
ดาเนินการ
ผลลัพธ์
๕

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕

บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ศฝร.ภ.๙ มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ และครูฝึก ได้บริการทางวิชาการและวิชาชีพแก่
ชุมชน และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
ควรขยายพื้นที่ ในการดาเนินการให้บริการทางวิชาการหรือวิชาชีพเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์
หน่วย

รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

