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พ.ต.ท.หญิง นภัสนันท์ ผาสุข สว.ฝบศ.ฯ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.ปัณณพัฒน์ สิทธิพนั ธ์

รอง สว.ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีลักษณะเฉพาะที่สะท้อนความโดดเด่น ความชานาญ ความเชี่ยวชาญ ตาม
พันธกิจ วัตถุประสงค์และบริบทของหน่วยศึกษาอบรม
ค้าจ้ากัดความ
เอกลักษณ์ หมายถึง ความสาเร็จตามจุดเน้นและจุดเด่นที่สะท้อนให้เห็นเป็นลักษณะโดดเด่นของ
หน่วยศึกษาอบรม
ประเด็นการพิจาณา
๑.มีการดาเนินการ
๑.๑ กาหนดเอกลักษณ์หน่วยศึกษาอบรมที่เหมาะสมและปฏิบัติได้ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ นิยามความหมายเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ มีเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรมอย่างชัดเจน (๐.๓๔ คะแนน)
๒.มีการดาเนินการ
๒.๑ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ในการวัดเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ มีระดับความสาเร็จในการวัดเอกลักษณ์ที่เหมาะสม (๐.๕ คะแนน)
๓.มีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔.มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการพัฒนาเอกลักษณ์
๕.มีการดาเนินการ
๕.๑ มีการประเมินผลเอกลักษณ์ (๐.๕ คะแนน)
๕.๒ มีการนาผลการประเมินเอกลักษณ์ไปใช้ปรับปรุงพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑.เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการกาหนดเอกลักษณ์จุดเน้น หรือจุดเด่นของหน่วยศึกษาอบรม
นิยามความหมาย และเหตุผลในการกาหนดเอกลักษณ์อย่างชัดเจน
๒.เอกสารหลักฐานการกาหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสาเร็จของเอกลักษณ์ที่เหมาะสม
๓.เอกสารหลักฐานมีกระบวนการและกลไกขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่การปฏิบัติที่ชัดเจนและต่อเนื่อง
๔.เอกสารหลักฐานมีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้ศึกษาอบรม และบุคลากรการขับเคลื่อน
เอกลักษณ์สู่การปฏิบัติอย่างสมบูรณ์
๕.เอกสารหลักฐานในการประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนาผลไปใช้ในการปรับปรุง
พัฒนา
ผลการดาเนินงาน
ข้อที่
ผลการดาเนินการ
๑ มีก ารกาหนดเอกลัก ษณ์ หน่ วยศึก ษาอบรมที่เ หมาะสมและ
ปฏิบัติได้ พร้อมนิยามความหมายและเหตุผลในการกาหนด
เอกลักษณ์อย่างชัดเจน
ศฝร.ภ.๙.ดาเนินการกาหนดเอกลักษณ์ของ หน่วยโดยมีการ
ตั้งคณะทางานเอกลักษณ์ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยมี
รอง ผบก.ศฝร.ศชต.เป็นประธานการดาเนินงาน และผู้แทนจาก
ฝอ., ฝปค., ฝบศ., และกลุ่มงานอาจารย์ ร่วมเป็นคณะทางาน
คณะท างานเอกลั ก ษณ์ ศฝร.ศชต.ประจ าปี ง บประมาณ
๒๕๕๙ ร่วมกันประชุมเพื่อพิจารณากาหนดเอกลักษณ์ของหน่วย
ตามความเหมาะสม และบริ บ ทของหน่ ว ย และพื้ น ที่ ก าร
ปฏิบัติงาน เอกลักษณ์ของ ศฝร.ภ.๙ คือ ศิลปะการต่อสู้ป้องกัน
ตัว และกีฬาเป็นเลิศ
คณะท างานเอกลั ก ษณ์ ประชาสั ม พั น ธ์ เ อกลั ก ษณ์ ข อง
ศฝร.ภ.๙ ให้บุคลากรทราบ
๒ มีการกาหนดตัวบ่งชี้ และระดับความสาเร็จที่เหมาะสม
คณะท างานเอกลั ก ษณ์ ศฝร.ศชต.ประจ าปี ง บประมาณ
๒๕๕๙ ร่ ว มประชุม ก าหนดตั ว บ่ ง ชี้วั ด ระดั บความส าเร็ จ ของ
เอกลัษณ์ ศฝร.ศชต.
๓ กระบวนการและกลไกขับ เคลื่อ นสู่ก ารปฏิ บัติที่ ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง
คณะท างานเอกลั ษ ณ์ ศฝร.ศชต.ประจ าปี ง บประมาณ
๒๕๖๐ ร่วมประชุมเพื่อกาหนดแผนการขับเคลื่อนเอกลักษณ์สู่
การปฏิบัติให้แก่บุคลากร

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
คาสั่งคณะทางานเอกลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๑.๒
รายงานการประชุ ม พิ จ ารณา
เอกลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๑.๓
หนั ง สื อ สั่ ง การประชาสั ม พั น ธ์
เอกลักษณ์ให้ บุคลากรทราบ

เอกสารหมายเลข ๒.๑
รายงานตัว ชี้วั ด ความส าเร็ จของ
เอกลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๓.๑
แผนการขับเคลื่อนเอกลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๓.๒
รายงานผลการปฏิบัติ
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ข้อที่

๔
๕

ผลการดาเนินการ
คณะทางานเอกลัษณ์ ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
คณะท างานเอกลั กษณ์ ศฝร.ศชต.ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเอกลัษณ์ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
มีกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ศฝร.ภ.๙ จั ด ประชุ ม บุ ค ลากรของหน่ ว ยเพื่ อ ร่ ว มกั น
ขับเคลื่อนเสนอแนวทางในการพัฒนาเอกลักษณ์
มีการประเมินผลและนาผลไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
ศฝร.ศชต.แต่ง ตั้ง คณะทางานประเมิ นผลการดาเนิน งาน
เอกลักษณ์ ของ ศฝร.ศชต.
มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน
เอกลักษณ์ ศฝร.ศชต.เพื่อประผลการดาเนินงานด้านเอกลักษณ์
รอบ ๓ เดือน ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน
มีการสรุปผลการดาเนินงานเอกลักษณ์ประจาปีงบประมาณ
๒๕๖๐ เพื่อใช้เป็ น แนวทางในการปรับ ปรุงพัฒ นาเอกลั กษณ์
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๓.๓
รายงานการประเมินผลเอกลักษณ์
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
เอกสารหมายเลข ๔.๑
รายงานการประชุม
เอกสารหมายเลข ๕.๑
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะประเมิ น ผล
เอกลักษณ์
เอกสารหมายเลข ๕.๒
รายงานการประชุม
เอกสารหมายหมายเลข ๕.๓
หนังสือรายงานการประเมินผล
เอกสารหมายเลข ๕.๔
หนั ง สื อ สรุ ป ผลการด าเนิ น งาน
รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการได้ ๕ ข้อ

คะแนน
๕

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
พัฒนา และประชาสัมพันธ์การดาเนินงานด้านเอกลักษณ์ของ ศฝร.ภ.๙
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