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ส่วนที่ 1
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการดำเนินการของหน่วยศึกษาอบรม
1.1 ชื่อหน่วยศึกษาอบรม กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1.2 สถานที่ตั้ง เลขที่ 1019 หมู่ 10 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
มีเนื้อที่ทั้งหมด 21๘ ไร่ ๓ งาน 40 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ 15618
ทิศเหนือ
ติด ลำเปะปะ
ทิศใต้
ติด ถนนแจ้งสนิท, ศูนย์ประชาสัมพันธ์เขต 2
ทิศตะวันออก
ติด กกต.จ.อุบลราชธานี, หอจดหมายเหตุ, มสธ
ทิศตะวันตก
ติด ถนนแจ้งสนิท, สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0 4531 1687
เว็บไซต์ www.bpptr3.go.th
1.3 ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ.2562
1.4 ประวัติการก่อตั้ง
กองกำกั บ การ 3 กองบั ง คั บ การฝึ ก พิ เศษ เป็ น หน่ ว ยที่ มี ภ ารกิ จ ในการฝึ ก อบรมตำรวจให้ มี ค วามรู้
ความสามารถเพิ่ม เติ มจากความรู้ พื้น ฐานของตำรวจที่ ได้ รับ การฝึ กอบรมจากสถาบัน ของกรมตำรวจ เพื่ อให้
สามารถปฏิบัติหน้าที่นอกเหนือไปจากการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของราษฎร ทำ
การฝึกอบรมตำรวจให้มีความรู้ความสามารถในการต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ อันเกิดจากการก่อการ
ร้ายของผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ทำการฝึกอบรมให้ตำรวจมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน เป็นหน่วยที่มี
ความรู้ค วามชำนาญในการรบ สามารถปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั นระงับ การก่อ การจลาจลและตลอดจนการต่ อ ต้า น
ปราบปรามการก่อความไม่สงบ ซึ่งแต่เดิมมีหน่วยที่ทำการฝึกอบรมอยู่ 3 หน่วยดังนี้
1) กองบัญชาการศึกษา
๑.๑) ทำการฝึกชัยยะขั้นปรับพื้นฐานที่ศูนย์ฝึกจอหอ จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบัน เป็น
ที่ตั้งโรงเรียนตำรวจภูธร 3
2) กองบัญชาการตำรวจภูธร
2.1) ทำการฝึกหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (นปพ.)ที่ศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็น
ที่ตั้ง กองกำกับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

4
2.2) ทำการฝึกชัยยะขั้นพื้นฐานและนำหน่วย ที่ศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันเป็น
ที่ตั้ง กองกำกับการ 4 กองบังคับการฝึกพิเศษกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
3) กองบัญชาการตำรวจภูธรชายแดน
3.1) ทำการฝึกปรับพื้นฐาน ที่ กองกำกับการตำรวจภูธรชายแดนเขตทุกเขต
3.2) ทำการฝึกผู้นำหน่วย หมู่ และหมวด ที่ศูนย์ฝึกหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
3.3) ทำการฝึกอาวุธหนัก ที่จังหวัดพิษณุโลก
3.4) ทำการฝึกหมวดเคลื่อนที่เร็ว ที่ กองกำกับการตำรวจภูธรชายแดนเขตทุกเขต
3.5) ทำการฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ตปส.) ที่
3.5.1) ศูนย์ฝึกมฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
3.5.2) ศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 3 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3.5.3) ศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
3.5.4) ศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 5 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3.5.5) ศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 9 อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
ต่อมา ตร. ได้มีการประชุมพิจารณาศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ เมื่อวันอังคารที่
2 มิถุ นายน 2513 มอบหมายให้ บช.ภ.พิ จ ารณาดำเนิน การในทางปฏิบั ติต ามข้อ ตกลงและมติ ที่ป ระชุ ม
เกี่ยวกับการยกเลิกศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดอุดรธานี โดยให้พิจารณาโอนภารกิจการฝึกของ
ศูนย์ฝึกชัยยะจังหวัดเชียงใหม่ ให้ศูนย์ฝึกต่อต้านปราบปรามการก่อความไม่สงบ (ศฝ.ตปส.) และโอนภารกิจการ
ฝึกของศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี ให้ บช.ศ.รับไปดำเนินการ แล้วประมวลหลักการและเหตุผลเสนอ อ.ตร.ขอ
อนุมัติตั้ง กองการฝึกพิเศษ ขึ้น
พลตำรวจโท ประกาญจน์ จาตนิลพันธุ์ ผู้บัญ ชาการตำรวจภูธรในขณะนั้น จึง ได้ทำการประชุม
ผู้เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาขอจัดตั้ง “กองบังคับการฝึกพิเศษ” เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2513 ผลการประชุมมี
ความเห็นให้ดำเนินการดังนี้.1) ยกเลิกศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดอุดรธานี ของ ภ.
2) มอบภารกิจการฝึกหน่วย นปพ.ของศูนย์ฝึกชัยยะ จังหวัดเชียงใหม่ ให้ศูนย์ฝึก ตปส. กก.ภ.
ชด.เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 4 จัง หวัดอุดรธานี ศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 5
จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ฝึก ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 9 จังหวัดสงขลา
3) มอบภารกิจการฝึกชัยยะขั้นพื้นฐานและผู้นำหน่วย ของศูนย์ฝึกชัยยะ อุดรธานีให้ บช.ศ.
4) จัดตั้ง กองการฝึกพิเศษในระดับกองบังคับการการฝึกพิเศษขึ้นในการปกครองบังคับบัญ ชา
ของ ภ.ชด.ตร.ได้พิจารณาแล้วอนุมัติให้ดำเนินการตาม ข้อ 1-3 ได้ ส่วนการขอตั้งกองการฝึกพิเศษให้ระงับไว้ก่อน
แต่เพื่อเป็นหลักประกันและสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ฝึก ตปส.ซึ่ง ฯพณฯ อ.ตร.ได้มี บัญ ชาอนุมัติไ ว้แล้ว และได้
เริ่มทำการฝึกมาตั้งแต่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2513 มีหน่วยฝึกอยู่ 5 หน่วย คือ
4.1) ศฝ.ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี
4.2) ศฝ.ตปส.มฤคทายวัน จังหวัดเพชรบุรี
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4.3) ศฝ.ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 4 จังหวัดอุดรธานี
4.4) ศฝ.ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 5 จังหวัดเชียงใหม่
4.5) ศฝ.ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 9 จังหวัดสงขลา
ทั้ง 5 หน่วยฝึกนี้ขึ้นการปกครองบังคับบัญชาตรงต่อ กองบัญชาการตำรวจภูธรชายแดน แต่ปริมาณ
งานของ ตปส. มีมากทำให้เจ้าหน้ าที่ที่ มีอยู่ไ ม่พอกับปริมาณงาน ประกอบกับเพื่ อให้เจ้าหน้ าที่ มีความรู้ในการ
ปฏิบัติงานของ ตปส.เกี่ยวกับธุรการ การฝึก การสนับสนุนกำลังพล และงบประมาณ กองบัญ ชาการตำรวจภูธร
ชายแดน จึงได้เสนอ ตร.ขออนุมัติจัดตั้งเป็น “กองบังคับการฝึกพิเศษ(ชั่วคราว)” โดยใช้ ฝอ.ชด. เป็นสถานที่ตั้ง
บก.การฝึก พิ เศษชั่ว คราว ตามหนั งสื อกองบั ญ ชาการตำรวจภู ธ รชายแดน ที่ 0517/4651 ลงวั น ที่ 31
สิงหาคม 2513 ซึ่ง ฯพณฯ อ.ตร.ได้อนุมัติในหลักการ ท้ายหนังสือดังกล่าว เมื่อวัน ที่ 9 กันยายน 2513 และ
กรมตำรวจได้มีคำสั่งที่ 1360/2513 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2513 แต่งตั้งมอบหมายให้ พ.ต.อ.ประเนตร ฤทธิฤา
ชัย (ยศในขณะนั้น) เป็น ผบก.การฝึกพิเศษ พ.ต.อ.สมโภชน์ วิไลจิตต์ (ยศในขณะนั้น) เป็น รอง ผบก.การฝึก
พิเศษ และ ร.ต.อ.สกล แก้วกำพล เป็นหัวหน้ากองบังคับการการฝึกพิเศษ
คำว่า ศฝ.ตปส.กก.ภ.ชด.เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี ก็คือ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ
ในปัจจุบันโดยเริ่มแรกได้อาศัยอาคารสถานที่ของ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 เป็นที่ทำการฝึก
ใช้ก องร้ อยเรือนวรยุ ท ธวิชัย ในบริเวณกองกำกั บการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 เป็ นที่ ท ำการ ขึ้น การ
ปกครองบังคับบัญชาต่อ บก.การฝึกพิเศษ(ชั่วคราว) กองบัญชาการตำรวจภูธรชายแดน โดยฝากการปกครองไว้กับ
กองกำกับการตำรวจภูธรชายแดนเขต 3 และต่อมา ได้เปลี่ยนชื่อจาก “ศูนย์ฝึกการต่อต้านปราบปรามการก่อ
ความไม่สงบ” เป็น “กองกำกับการฝึกพิเศษ 3” (กก.กฝ.3)
ครั้น ต่อมาในปี พุท ธศัก ราช 2515 ได้มีป ระกาศของคณะปฏิ วัติ ฉบั บที่ 130 ลงวัน ที่ 22 เมษายน
2515 ได้แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2508 เพื่ อ
ปรับปรุงกองบัญชาการตำรวจภูธรเสียใหม่ และจัดตั้ง “กองบัญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน” (บช.ตชด.) ขึ้น
อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารงาน เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
“ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ ” ก็เป็นหน่วยหนึ่งที่ได้ถูกจัดตั้งขึ้นตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติดังกล่าว และให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป นั่นก็คือ “กองกำกับการ
ฝึกพิเศษ 3”(กก.กฝ.3) ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น“กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ”(กก.3 กฝ.) ตั้งแต่วันที่ 26
มิถุนายน 2515 ทั้งนี้เพราะได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ 89 ตอนที่ 66 ลงวันที่ 25
มิ ถุ น ายน 2515 ให้ บั งคั บ ใช้ แ ล้ ว โดยให้ ขึ้ น การปกครองบั ง คั บ บั ญ ชาโดยตรงต่ อ กองบั ง คั บ การฝึ ก พิ เศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่บัดนั้น เป็นต้นมา
ต่อมาเมื่ อวัน ที่ 29 กรกฎาคม พุ ทธศักราช 2515 กองกำกับการ 3 กองบัง คับการฝึกพิ เศษ ได้ย้าย
สำนักงานจาก กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 3 มาตั้งที่ กม.ที่ 4 บ้านหนองหอย ตำบลแจระแม
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ใต้ถุนอาคารกองร้อยหมวดเคลื่อนที่เร็ว กองกำกับการตำรวจตระเวน
ชายแดน เขต 3 เป็นที่ทำการ มีเนื้อที่ทั้งหมด 21๘ ไร่ ๓ งาน 40 ตารางวา เป็นที่ดินราชพัสดุ เลขที่ 15618
ปัจจุบันคงเหลือ ๒๑๔ ไร่๓ งาน 40 ตารางวา
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การพระราชทานนามค่าย
ตามที่ได้มีการตั้ง กองกำกับการฝึกพิเศษ ขึ้นเป็นหน่วยงานใหม่ ให้มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรม การ
ต่ อ ต้ า นปราบปรามการก่ อ ความไม่ ส งบ ให้ กั บ ข้ า ราชการตำรวจนั้ น ที่ ตั้ ง หน่ ว ยมี ลั ก ษณะเป็ น เอกเทศ เป็ น
ลักษณะเฉพาะหน่วยเพื่อความเป็นปึกแผ่น เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน อั นจะนำไปสู่ความตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มกำลัง สติปัญ ญายิ่งขึ้นไป กองบังคับการฝึกพิเศษ จึง ได้มีหนัง สือเสนอ กองบัญ ชาการตำรวจตระเวน
ชายแดน ตามหนั ง สื อ ที่ ๐๕๒๑/๑๙๘๘ ลงวัน ที่ ๒๙ กั น ยายน ๒๕๑๘ เรื่ อ ง ขอพระราชทานชื่ อ ค่ ายและ
กองบัญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน มี หนังสือที่ มท.๐๕๒๑/๗๒๗๘ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๑๘ เรื่อง ขอ
พระราชทานชื่อค่าย เรียน ราชเลขาธิการสำนักพระราชวังความว่า “ด้วยการที่ได้มีการตั้งกองกำกับการฝึกพิเศษ
ขึ้นในส่วนต่างๆ ของประเทศ ให้มีหน้าที่ฝึกอบรมวิชาการต่อต้าน และปราบปรามการก่อความไม่สงบ (COUNTER
INSURGENCY) ให้แก่ข้าราชการตำรวจ นั้น โดยที่กองกำกับการฝึกพิเศษ เหล่านี้ มีลักษณะเป็นค่ายฝึก สมควรจะ
ได้ รั บ การขนานนามเช่ น เดี ย วกั บ หน่ วยทหาร และค่ ายตำรวจอื่ น ๆ เพื่ อ เป็ น เกี ย รติ และทำให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก
ภาคภูมิใจ แก่เจ้าหน้าที่ และผู้รับการฝึก อันจะนำไปสู่ความเป็ นอันหนึ่ง อันเดียวกัน และความตั้งใจที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดนำความ ขึ้นกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทราบฝ่าละอองธุลี
พระบาทขอพระราชทานชื่อค่าย ให้แก่กองกำกับการฝึกพิเศษ ดังต่อไปนี้
1) กองกำกับการ ๑ การฝึกพิเศษ ตั้งอยู่ที่ พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
2) กองกำกับการ ๒ การฝึกพิเศษ ตั้งอยู่ที่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
3) กองกำกับการ ๓ การฝึกพิเศษ ตั้งอยู่ที่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
4) กองกำกับการ ๔ การฝึกพิเศษ ตั้งอยู่ที่ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่”
ต่ อ มา สำนั ก ราชเลขาธิ ก าร ได้ แ จ้ ง ให้ กองบั ญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน ทราบว่ า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อค่าย ดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือสำนักราช
เลขาธิ ก าร ที่ รล ๐๐๐๒/๖๓๘๑ ลง ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ เรื่ อ งพระราชทานชื่ อ ค่ า ย ความว่ า “ตามที่
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ขอให้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาขอพระราชทานชื่อค่าย ให้แก่กอง
กำกับการฝึกพิเศษ ได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อค่าย ดังกล่าวว่า
1) กองกำกับการ ๑ การฝึกพิเศษ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีพระราชทานว่า “ค่ายพระรามหก”
2) กองกำกับการ ๒ การฝึกพิเศษ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลาพระราชทานว่า “ค่ายท่านมุก”
3) กองกำกับการ ๓ การฝึกพิเศษ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีพระราชทานว่า “ค่ายพระยอดเมือง
ขวาง”
4) กองกำกับการ ๔ การฝึกพิเศษ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่พระราชทานว่า “ค่ายนเรศวร
มหาราช”
ทั้งนี้ เพื่อความเป็นศิริสวัสดิ์ พิพัฒ นมงคลปกเกล้า ปกกระหม่อม ที่ได้ทรงพระกรุณ าโปรดเกล้าฯ
พระราชทานชื่อค่ายว่า “ค่ายพระยอดเมืองขวาง” ก่อให้เกิดขวัญ กำลังใจ แก่บรรดาข้าราชการตำรวจผู้รับการ
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ฝึกอบรม ตลอดจนครอบครัว และผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงที่พักอาศัยภายในค่ายแห่งนี้ต่างรู้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น
ฉะนั้น นับตั้งแต่วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๒๒ เป็นต้นมา กองกำกับการ ๓ กองบังคับการฝึกพิเศษ ได้
ยึดถือเป็นวันอุดมฤกษ์อันสำคัญยิ่งของหน่วยตลอดมา และในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป จะยึดถือเอา
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวัน “ค่ายพระยอดเมืองขวาง” ให้สถิตสถาพรยั่งยืนนานตลอดไป

ภาพถ่ายทางอากาศที่ตั้ง กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด.
พื้นที่การฝึกกองอำนวยการฝึกภาคสนามตั้งอยู่ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญ
พระชนมายุ ครบ ๖๐ พรรษาบ้านนาเลิน ตำบลนาเลิน อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีเนื้อที่ ๒๘๔
ไร่ ๑ งาน ๓๐ ตารางวา

ภาพถ่ายทางอากาศที่ตั้งพื้นที่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ
1.5 ปรัชญา
เด่นการฝึก รู้ลึกอาวุธดี มีอุดมการณ์ สนองงานพระราชดำริ
1.6 ปณิธาน
ผลิตและฝึกอบรมข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ให้เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม ความรอบรู้ ความรับผิดชอบ มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
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รวมทั้งฝึกอบรมให้กับส่วนราชการอื่น ประชาชน เยาวชน ในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง อีกทั้งเป็นกำลังสนับสนุน
ให้กับกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21, 22 ในการ
ป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกองบังคับการ
ฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1.7 วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ (competency) ข้าราชการตำรวจ
1.8 วัตถุประสงค์
1) สร้างความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จงรักภักดีต่อสถานบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอย่างเต็มความสามารถ
3) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติตามภารกิจ ของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้ชุมชนชายแดนได้รับ
ความสันติสุข มั่นคง ปลอดภัย ผลประโยชน์ของชาติในอาณาบริเวณชายแดนได้
4) การสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังภัยคุกคามด้านความมั่นคงและความไม่สงบเรียบร้อยต่างๆ โดยการ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจการ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ประชาชน
5) เพื่อดำเนินการฝึกตำรวจตระเวนชายแดน ให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจในการปฏิบัติหน้าที่
6) เพื่อฝึกตำรวจตระเวนชายแดนให้เป็นมืออาชีพ ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาลและพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน
7) เพื่อให้หน่วยฝึกได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางกายภาพและการบริหารจัดการ
8) เพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยฝึกเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อกองบัญชาการตำรวจ
ตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติและรัฐบาล
9) เพื่อให้หน่วยฝึกมีความพร้อมขั้นสูงสุดต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
10) เพื่อให้หน่วยมีการพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
11) เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
12) เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการที่ดี
1.9 พันธกิจ
๑) บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจน ปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอน
๒) ผลิตข้าราชการตำรวจชั้นประทวนตามความต้องการของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๓) ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในการฝึกพิเศษ การฝึกทบทวน และการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการฝึกสุนัขตำรวจ
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4) ดำเนินการฝึกอบรมให้กับประชาชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
5) ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
1.10 อัตลักษณ์
เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.11 เอกลักษณ์
เป็นหน่วยศึกษาอบรมที่เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
1.12 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปี 2562 กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนดำเนินการ
ฝึกอบรมให้กับข้าราชการตำรวจในหลักสูตรต่างๆ จำนวน 8 หลักสูตร 3 โครงการดังนี้
จำนวนผู้เข้ารับ
ลำดับ
หลักสูตร
วัน เดือน ปี
การฝึกอบรม
1. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2561
100
1 เม.ย.61 – 30 ก.ย.62
12 พ.ย.61 – 1 ก.พ.62
2. หลักสูตร กดต.
91
3.

หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562

100

1 ก.พ.62 – 31 ก.ค.63

4.

หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี รุ่นที่ 1
โครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพข้าราชการตำรวจเพื่อ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับข้าราชการตำรวจ
หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี รุ่นที่ 2
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562
(กลางปี)

100

21 พ.ค. – 4 มิ.ย.62

143

11 มี.ค. – 7 เม.ย.62

100

10 – 24 มิ.ย.62

100

1 ส.ค.62 – 31 ม.ค.64

5.
6.
7.

1.13 ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/ครูฝึก/บุคลากร
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มี ข้าราชการตำรวจใน
สังกัดทั้ ง หมด ที่ ป ฏิ บั ติ ง านจริ ง และลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้น
ไป และนับรวมจำนวนบุคลากรที่มาช่วยราชการ และปฏิบัติง านเป็นระยะเวลาตั้ง แต่ ๖ เดือนขึ้นไป ในรอบปี
งบประมาณ 2561 จำนวนทั้งสิ้น 125 นาย
1.14 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
งบประมาณ งบดำเนินงานประจำปี 2562 จำนวนทั้งสิ้น 9,809,360.52 บาท โดยแบ่งเป็น
ค่าตอบแทน
บาท
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ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค

1.15 โครงสร้างองค์กร

5,682,395.93
1,531334.40
2,595,630.19

บาท
บาท
บาท
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กองกากับการ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
กลุ่มงานฝึกเก็บกู้และทาลายวัตถุระเบิด

ฝายอานวยการ

ฝายสนับสนุน

ฝายป ิบัติการ

งานธุรการกาลังพลวินัยและ
สวัสดิการ

กองร้อยที่ ๒

งานการฝึกและวิชาการ

กองร้อยที่ ๓

งานแผนงานและงบประมาณ

กองร้อยที่ ๔

งานการเงินและส่งกาลัง

กองร้อยที่ ๕

กองร้อยที่ ๑
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1.16 โครงสร้างการบริหาร

พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์
ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.ท.อุดม พูลวงษ์
รอง ผกก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

พ.ต.ท.พิภพ พรหมยก
รอง ผกก. 3 บก.กฝ.บช.ตชด.

งานธุรการ กำลังพล
วินัยและสวัสดิการ

งานการฝึกและวิชาการ

งานการเงิน
และส่งกำลังบำรุง

งานแผนงานและงบประมาณ

กองร้อยที่ 1

กองร้อยที่ 3

กองร้อยที่ 2

กองร้อยที่ 4

กองร้อยที่ 5

กลุ่มงานฝึกเก็บกู้ฯ
และทำลายวัตถุระเบิด
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1.17 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน โดยกำหนดให้มีกรรมการ มีการกำหนดบทบาทหน้าที่ มีระเบียบขั้นตอน คู่มือ แผน
ดำเนินงานประจำปี มีการควบคุมปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคู่มือ มีการประเมินผล และนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ของ
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ซึ่งถือเป็ นภารกิจที่ต้องกระทำ
อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
1.18 สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ 2 ความพึงพอใจ
ของผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัด
การศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษา
อบรมเป็นสำคัญ

จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา
หากมีการนำข้อมูลที่ได้จากการประเมินฯ ประเด็นใด มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนในรุ่นหรือปีงบประมาณต่อไป ควรจัดทำเป็นแผนการดำเนินงานปรับปรุง
พัฒนา และดำเนินการตามแผนให้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
๑. ครูฝึก และอาจารย์ภายนอกที่หน่วยศึกษาอบรมเชิญมา ต้องเคร่งครัดในการทำ
แผนการสอน และบันทึกหลังการสอน ให้ครบทั้งวิชาและ ทุกหลักสูตร และต้องให้
ความสำคัญในการจัดทำแผนการสอน และบันทึกหลังการสอนไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรใดก็
ตาม เพราะแผนการสอนนั้น หมายถึงแผนการหรือโครงการที่จะจัดทำเป็นลายลักษณ์
อักษรเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติการสอนในรายวิชาใดวิชาหนึ่ง เป็นการเตรียมการสอนอย่างมี
ระบบและเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ครู อาจารย์พัฒนาการการจัดการเรียนการสอนไปสู่การ
เรียนรู้และจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้การสำรวจการประเมินความรู้ความสามารถในการจัด
ประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสำคัญ ไปเป็นการประเมินออนไลน์เพื่อให้ได้ค่าการ
ประเมินที่เป็นมาตรฐาน และสะดวกแก่ผู้ประเมิน และเจ้าหน้าที่หน่วยศึกษาอบรมด้วย
ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลของการดำเนิน เนื่องจากการไปให้บริการวิชาการ หัวข้อที่วิทยากร ทำการบรรยายให้ความรู้ มีความ
โครงการบริการทางวิชาการ แตกต่างกัน และเป้าหมาย กลุ่มผู้รับบริการก็แตกต่างกัน ดังนั้น เห็นควรทำการ
และหรือวิชาชีพ ที่ตอบสนอง ประเมินผล แยกเป็นรายกิจกรรม และนำแบบประเมินมาทำการสรุปผลแยก เป็นราย
ความต้องการพัฒนา และ
กิจกรรมเช่นเดียวกัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน นำไปสู่การพัฒนาปรับปรุงต่อไป
เสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ 10 ห้องสมุด
ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการประเมินความพึงพอใจ ให้เป็นการประเมินออนไลน์เพื่อให้
อุปกรณ์การศึกษา และ
ได้ค่าความความพึงพอใจ ที่เป็นมาตรฐาน สะดวกแก่ผู้ประเมินและคำถามควรครอบคลุม
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ทุกประเด็นของห้องสมุด อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อม การเรียนรู้อื่นๆ ของ
สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไก ๑. การเขียนแผนพัฒนา ควรมีรายละเอียดที่ชัดเจน เพื่อสื่อให้ ผู้ปฏิบัติสามารถ
การประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดรายละเอียดของกิจกรรมหรือขั้นตอนการ
ภายใน
ปฏิบัติ วิธีการประเมินผล ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ ผู้รับผิดชอบ กรอบเวลา งบประมาณใน
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แต่ละกิจกรรม
ตัวบ่งชี้
จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา
ตัวบ่งชี้ที่ 12 ระบบและกลไก ๒. การจัดทำแนวปฏิบัติที่ดี ควรมีการกำหนดวิธีปฏิบัติหรือขั้นตอนการปฏิบัติที่ทำให้การ
การประกันคุณภาพการศึกษา ดำเนินงานประสบความสำเร็จหรือนำไปสู่ความเป็นเลิศตามเป้าหมาย เป็นที่ยอมรับในวง
ภายใน (ต่อ)
วิชาการหรือวิชาชีพ โดยมีหลักฐานของความสำเร็จปรากฏชัดเจน และเผยแพร่ให้
หน่วยงานภายในหรือภายนอกสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
ตัวบ่งชี้ที่ 15 ความสำเร็จของ ควรศึกษาการดำเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้ในการ
การพัฒนาผู้ศึกษาอบรม
พัฒนาอัตลักษณ์อย่างเป็นระบบ และเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามอัตลักษณ์ ที่หน่วยศึกษา
อบรมกำหนด
1.19 สภาพทางกายภาพ
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มีอาคาร ห้องเรียน
ห้องฝึกอบรม และสถานที่ต่างๆ ในหน่วย ดังนี้
1.19.1 อาคารที่เป็นสถานที่ทำงานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรสายงานสนับสนุน
1) อาคารที่ทำการกองกำกับการ 2 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร
2) ห้องทำงานผู้บริหาร
จำนวน 3 ห้อง
3) ห้องประชุมที่มีความจุ 30 ที่นั่ง
จำนวน 1 ห้อง
4) อาคารสื่อสารตึก 2 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร
5) อาคารกองรักษาการณ์ตึก 2 ชั้น
จำนวน 1 อาคาร
1.19.2 อาคารเรียน/กองร้อย
1) อาคารกองร้อยตึก 2 ชั้น
จำนวน 5 อาคาร
2) ห้องรับรองครู – อาจารย์
จำนวน 5 ห้อง
3) ห้องประชุมที่มีความจุ 500 ที่นั่ง
จำนวน 1 ห้อง
4) อาคารพยาบาลตึกชั้นเดียว
จำนวน 1 อาคาร
5) ห้องประชุมเล็กที่มีความจุ 80 ที่นั่ง
จำนวน 1 อาคาร
6) สนามยิงปืน
จำนวน 2 สนาม
7) สถานีทดสอบจิตใจ (หอสูง)
จำนวน 1 แห่ง
8) สถานีทดสอบกำลังกาย
จำนวน 12 สถานี
9) ปั้มน้ำมัน
จำนวน 1 แห่ง
10) ห้องสมุด
จำนวน 1 ห้อง
11) ห้องศูนย์ภาษา
จำนวน 1 ห้อง
12) ห้องศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน
จำนวน 1 ห้อง
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13) อาคารร้านค้าสวัสดิการ
14) โรงอาหาร

จำนวน 1 อาคาร
จำนวน 1 หลัง

ส่วนที่ 2
บทที่ 1 บทนำ
1. พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ ) พ.ศ.๒๕๕
กั บ การประกันคุณภาพการศึกษา
พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับ ที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ กำหนด
จุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้ในหมวด ๖
มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการ
ประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไกในการผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบัน
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการพัฒนาติดตามตรวจสอบและประเมิน
การดำเนินงานของสถานศึกษาให้เป็น ไปตามนโยบาย เป้าหมายและระดับคุ ณภาพตามมาตรฐานที่ ก ำหนด
โดยสถานศึ ก ษาและหรื อ หน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด โดยหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด และสถานศึกษากำหนดให้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกัน คุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ ต้องดำเนิ นการอย่ างต่อเนื่อง มีการจัดทำรายงานประจำปีที่ เป็นรายงานประเมิ นคุณภาพภายในเสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ พิจ ารณาและเปิด เผยต่อ สาธารณชนเพื่อ นำไปสู่ ก ารพัฒ นา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก
การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก เป็ น การประเมิ น คุ ณ ภาพการจั ด การศึ ก ษาเพื่ อ ให้ มี ก ารติ ด ตามและ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยคำนึงถึงความมุ่งหมาย หลักการ และแนวทาง การ
จัดการศึกษาในแต่ละระดับ ซึ่งประเมินโดยสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา (องค์ก าร
มหาชน) หรือ เรีย กชื่อว่า “สมศ.”พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่ง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไ ขเพิ่ม เติม (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ.๒๕๕๓ ได้ก ำหนดให้ส ถานศึก ษาทุกแห่ง ต้องได้ รับ การประเมินคุณภาพภายนอกอย่างน้อย ๑ ครั้ง ในทุก
รอบ ๕ ปี นับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย และเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน
ซึ่ง สมศ. ได้ดำเนินการประเมิน คุณ ภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ.๒๕๔๔ - ๒๕๔๘) รอบที่ส อง (พ.ศ.๒๕๔๙ ๒๕๕๓) รอบที่สาม (พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๘) และอยู่ระหว่างการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สี่ (พ.ศ.๒๕๕๙ ๒๕๖๓)
รูปแบบและวิธีการประเมินคุณ ภาพภายนอกจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสำนักงานรั บ รอง
มาตรฐานและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา (องค์ก ารมหาชน) (สมศ.) ซึ ่ง มีห ลัก การสำคัญ ๕ ประการ
ดังต่อไปนี้
๑. เป็นการประเมิน เพื่อ มุ่งให้มีการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา ไม่ไ ด้มุ่ง เน้นเรื่องการตัดสินการ จับผิด
หรือการให้คุณให้โทษ
๒. ยึดหลั กความเที่ ยงตรง เป็ น ธรรม โปร่ง ใส มี ห ลัก ฐานข้อ มูล ตามสภาพความเป็ นจริง (Evidence
based) และมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability)
๓. มุ่งเน้นในเรื่องการส่งเสริมและประสานงานในลักษณะกัลยาณมิตรมากกว่าการกำกับควบคุม
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการประเมินคุณภาพและการจัดการพัฒนาการจัดการศึกษาจากทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง
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๕. มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างเสรีภาพทางการศึกษากับจุดมุ่งหมายและหลักการศึกษาของชาติตามที่กำหนด
ไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ให้เอกภาพเชิงนโยบาย แต่ยังคงมีความหลากหลายในทาง
ปฏิบัติ โดยสถาบันสามารถกำหนดเป้าหมายเฉพาะและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศั กยภาพของสถาบัน
และผู้เรียน
2. ความจำเป็นและวัตถุประสงค์ของการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ กำหนดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วย ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริห ารการศึกษาที่ ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่ อง โดยมีการจัดทำรายงาน
ประจำปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน การจัดระบบการบริหาร
การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จึง ต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ต้องพร้อมรับกับการประเมินมาตรฐานการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ปัจจุบัน
สถาบันการศึกษาของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง ได้น ำระบบการประกัน คุณ ภาพเข้า มาประยุก ต์ใ ช้กับ ระบบ
การศึกษา การจัดการศึก ษาของสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ จึง ต้องคำนึง ถึง มาตรฐานการศึกษาของภายนอก
และมาตรฐานการศึกษา ซึ่งเป็นความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการกำหนดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับของภายนอก
การประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของสำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติ หมายถึง แนวปฏิบัติข อง หน่วยศึกษา
อบรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ได้ดำเนิน การตามระบบหรือ แผนงานที่กำหนดไว้ อันจะทำให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้ ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมตามคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ตามความต้องการและระบบการประกั นคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
3. นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ประกาศ ตร. ลง ๓๐ พ.ค.๒๕๕๖ เรื่อง นโยบายและหลักการในการประกันคุณภาพการศึกษาของ ตร. พ.ศ.
๒๕๕๖ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
๑. ให้ทุก หน่ว ยงานจัด ทำระบบประกัน คุณ ภาพภายในอย่า งต่อ เนื่อ งเป็ น ประจำทุก ปี โดยจะต้อ ง
ดำเนิน งานตามระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพอย่า งมีป ระสิท ธิภ าพและประสิท ธิผ ล ที่ ส่งผลคุ ณภาพ
การศึกษา ตามดัชนี บ่งชี้ คุณภาพการศึ กษา และเตรียมความพร้อมที่ จะรับการตรวจสอบคุณ ภาพและประเมิ น
คุณภาพภายในและภายนอก
๒. ให้หน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของแต่ละหน่วยงานเพื่อกำหนด
นโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดำเนิน งานการประกัน คุณ ภาพ
การศึกษาภายใน
๓. ให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่บริหาร พัฒ นาและ
ติดตามการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาภายในหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. พัฒ นาระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพภายในของหน่วยงาน เพื่อใช้กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่กำหนด โดยควรเน้นการจัดให้มีระบบและกลไก
ควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่ ใช้ ในการผลิ ตและพั ฒนาบุ คลากร ซึ่ ง จะมี ผ ลโดยตรงต่ อคุ ณ ภาพของ
บุคลากร ดังนี้
(๑) หลักสูตรการศึกษา
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(๒) ครู อาจารย์ และครูฝึก และระบบการพัฒนาครู อาจารย์ และครูฝึก
(๓) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน
(๔) ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น
(๕) อุปกรณ์การศึกษา
(๖) สภาพแวดล้อมในการเรียนรู้และบริการการศึกษา
(๗) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนของผู้ศึกษาอบรม
(๘) องค์ประกอบอื่นตามที่หน่วยงานเห็นสมควร
ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานอาจจัดให้มีระบบการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินการเป็นการ
ภายใน ได้ตามที่เห็นสมควร
๕. จัดทำรายงานประจำปี ที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณ ภาพการศึกษา ดัชนีบ่ง ชี้
คุณ ภาพการศึ กษา เสนอต่อ หน่ วยงานต้ น สัง กั ด กองบัญ ชาการศึ กษา หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง และเปิ ด เผยต่ อ
สาธารณชน รวมทั้งเพื่อรองรับการตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพภายในและภายนอก
๖. นำผลการประเมินคุณ ภาพทั้งภายในและภายนอก ไปประกอบการจัดทำแผนการพั ฒนาคุณ ภาพ
การศึกษา
๗. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
โดยให้กองบัญชาการศึกษา เป็นหน่วยงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพภายในของ ตร. มีอำนาจ
หน้าที่ ดังนี้
๑. พัฒ นาระบบการประเมินคุณ ภาพการศึกษา กำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการประเมิน คุณ ภาพ
การศึก ษาที่ มีป ระสิท ธิภ าพ และสอดคล้อ งกับ ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึก ษาของ สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.)
๒. กำหนด พัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
๓. กำหนดหน่วยงานที่จะต้องจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในเพิ่มเติม
๔. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา รวมทั้งให้การรับรองมาตรฐานการศึกษาของ
หน่วยงานตามประกาศนี้
๕. พัฒ นาและฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ป ระเมิน คุณ ภาพการศึกษาเพื่ อพั ฒ นามาตรฐานให้กับผู้ท ำหน้า ที ่
ประเมิน คุณ ภาพการศึก ษา และสนับ สนุน ให้บ ุค คล กลุ่ม บุค คล หรือ องค์ก รต่า งๆ เข้า มามีส่ว น ร่วมในการ
ฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๖. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ คณะทำงานต่ า งๆ เพื่ อ ดำเนิ น การและสนั บ สนุ น ภารกิ จ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนการดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติในนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
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บทที่ 2
คำอธิบายตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรม หลักสูตรประจำ
การประเมิ น การดำเนิ น งานของหน่ ว ยที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รประจำ ใน ปีง บ
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มีรายละเอียด ดังนี้
๑. หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
๑.๑ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๑ – ๙ และกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลาง กองบัญ ชาการศึกษา
ใช้ทุกหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ ขึ้นไป
๑.๒ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการฝึกพิเศษ ใช้หลักสูตรตำรวจตระเวนชายแดน ระดับผู้บังคับหมวด
และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๑.๓ กองกำกับการ ๒ - ๙ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนใช้หลักสูตร
ตำรวจตระเวนชายแดนประจำปี และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๑.๔ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ใช้ห ลักสูต ร
การฝึกโดดร่มใหม่แบบสายกระตุกคงที่ และหลักสูตรที่มีระยะเวลาในการฝึก อบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไป
๒. ตัวบ่งชี้ที่ใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ตัวบ่ งชี้ที่ ใช้ ในการประเมิ นคุ ณภาพการศึ กษาภายใน ประกอบด้วย ตัวบ่ งชี้ ๒ ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ ๑ ตัวบ่ ง ชี้
สำหรับการตรวจเอกสาร และส่วนที่ ๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
ตัว บ่ง ชี้ส ำหรับ การตรวจเอกสารหมายถึ ง ตัว บ่ ง ชี้ ที่ป ระเมิน จากการตรวจเอกสาร หลักฐานต่างๆ
เป็นหลัก ซึ่งประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน องค์ประกอบที่ ๒
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการและทำนุบำรุ งศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กลุ่มตัวบ่ง ชี้ที่ประเมินภายใต้ภารกิจของหน่วย
ศึกษาอบรม โดยกำหนดตั ว บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประเมิ น บนพื้ น ฐานที่ ห น่ ว ยศึ ก ษาอบรมต้ อ งมี แ ละปฏิ บั ติ ไ ด้
ซึ่ ง สามารถชี้ผลลัพธ์และผลกระทบได้ดี ประกอบด้วย ๔ ด้าน ๑๐ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านผู้เรียน
๓
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก
๒
ตัวบ่งชี้
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๓) ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
๔) ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๔
๑

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจำได้สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาองค์
ความรู้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เป็ น ผลงานที่ มี คุ ณ ค่ า ในการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน หน่ ว ยงาน ชุ ม ชนหรื อ สั ง คม
ประกอบด้วย ๑ ด้าน ๒ ตัวบ่งชี้
องค์ป ระกอบที ่ การบริก ารวิช าการและทำนุบ ำรุง ศิล ปะและวัฒ นธรรม หมายถึง ตัว บ่ง ชี้ที ่
ประเมินผลการบริการทางวิชาการแก่สังคมซึ่ง เป็นหนึ่งในภารกิจของหน่วยศึกษาอบรม ที่หน่วยศึกษาอบรมพึง
ให้บ ริการทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและความเชี่ย วชาญ
การให้บ ริก ารทางวิช าการอาจให้เปล่า โดยไม่คิด ค่า ใช้จ ่า ยหรือ อาจคิด ค่า ใช้จ ่า ยตามความเหมาะสม โดย
ให้บ ริก ารทั้ง หน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่ว ยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุม ชน และสัง คมโดยกว้า ง
รวมทั้ง การทำนุบ ำรุงศิป ละและวัฒ นธรรม หน่ว ยศึกษาอบรมต้องมีระบบและกลไกการดำเนิน งานด้านนี้ให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของ
หน่วยศึกษาอบรม และมีการบูรณาการเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตผู้เรียน รวมทั้ง มีการจัดกิจกรรม
ที่ฟื้นฟู อนุรัก ษ์ สืบ สาน พัฒ นาเผยแพร่ศิล ปะและวัฒ นธรรม สร้า งสรรค์ ส่ง เสริม ภูมิปัญ ญาท้องถิ่น ให้เป็น
รากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ๒ด้าน ๒ ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินผลการกำกับดูแลการทำงานของหน่ว ย
ศึกษาอบรมให้มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพประกอบด้วย ๑ ด้าน ๖ ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์ หมายถึง ตัวบ่งชี้ที่ประเมินหน่วยศึกษาอบรมตามสภาพจริงในวันตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยกำหนดตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินบนพื้นฐานที่หน่วยศึกษาอบรมต้องมีและปฏิบัติได้อย่าง
เหมาะสม ประกอบด้วย ๓ ด้าน ๙ ตัวบ่งชี้ ดังนี้
๑) ด้านหลักสูตร
๑
ตัวบ่งชี้
๒) ด้านสถานที่
๕
ตัวบ่งชี้
๓) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
๓
ตัวบ่งชี้
. การกำหนดค่าน้ำหนัก
ตัวบ่งชี้ทั้งหมดมีค่าน้ำหนัก ๑๐๐ ดังนี้
๓.๑ ตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร
มีค่าน้ำหนัก ๗๐(ร้อยละ ๑๐๐)
๑) องค์ประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
มีค่าน้ำหนัก๓๕(ร้อยละ ๕๐)
๒) องค์ประกอบที่ ๒ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มีค่าน้ำหนัก๗ (ร้อยละ ๑๐)
๓) องค์ประกอบที่ ๓ การบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
มีค่าน้ำหนัก๗(ร้อยละ ๑๐)
๔) องค์ประกอบที่ ๔ การบริหารจัดการ
มีค่าน้ำหนัก ๒๑ (ร้อยละ ๓๐)
๓.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
มีค่าน้ำหนัก ๓๐(ร้อยละ ๑๐๐)
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๑) ด้านหลักสูตร
๒) ด้านสถานที่
๓) ด้านอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก

มีค่าน้ำหนัก๖(ร้อยละ ๒๐)
มีค่าน้ำหนัก๑๕(ร้อยละ ๕๐)
มีค่าน้ำหนัก๙(ร้อยละ ๓๐)

๔. เกณฑ์การประเมิน
๔.๑ เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
๔.๑.๑ ตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร
กำหนดให้ ค่ า คะแนนของตั ว บ่ ง ชี้ ทุ ก ตั ว เท่ า กั น หมด โดยให้ ค ะแนนจาก การพิจารณา
ผลการดำเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกำหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนน
ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณี ที่ไม่ดำเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน สำหรับคะแนนที่ได้แต่ ละตัวบ่ง ชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด
๔.๑.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
กำหนดให้ ค่ า คะแนนของตั ว บ่ ง ชี้ ทุ ก ตั ว เท่ า กั น หมด โดยให้ ค ะแนนจาก การพิจารณา
ผลการดำเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกำหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน ใช้ค่าคะแนน
ตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณี ที่ไม่ดำเนินการใดๆ ให้ได้ ๐ คะแนน สำหรับคะแนนที่ได้แต่ ละตัวบ่ง ชี้เป็นไปตามเกณฑ์ที่
กำหนด
๔.๒ เกณฑ์การประเมินแต่ละองค์ประกอบ
๔.๒.๑ ตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร
การคำนวณค่ าคะแนนในแต่ ละองค์ ประกอบ ให้นำคะแนนที่ ได้ แต่ละตัวบ่ งชี้ คูณ ด้ วยค่ า
น้ำหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละองค์ประกอบ และนำค่าคะแนนที่คูณ ได้ข องทุก ตัว บ่ง ชี้ม า
รวมกันหารด้วยค่าน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบ ในการคำนวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งหากทศนิยม
ตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ทั้งนี้ค่า เฉลี่ยที่ได้ขององค์ป ระกอบที่ ๑ ต้องมีค ะแนนเฉลี่ยตั้ง แต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าคะแนน
เฉลี่ยรวมทั้ง ๔ องค์ประกอบต้องมีคะแนนตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
๔.๒.๒ ตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
การคำนวณค่าคะแนนในแต่ละด้าน ให้นำคะแนนที่ไ ด้แต่ละตัวบ่ง ชี้คูณด้วยค่าน้ำหนัก
ของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละด้าน และนำค่าคะแนนที่คูณได้ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่า
น้ำหนักของด้าน ในการคำนวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยมสองตำแหน่งหากทศนิยมตำแหน่งที่สามมีค่ามากกว่า .๐๐๕
ขึน้ ไปให้ปัดขึ้น นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
๔.
เกณฑ์การประเมินในภาพรวม
นำค่าคะแนนของตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร (ร้อยละ ๗๐) รวมกับค่าคะแนนของตัวบ่งชี้เชิง
ประจักษ์ (ร้อยละ ๓๐) แล้วใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐ หมายถึง ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐ หมายถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐ หมายถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก
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๕. การรับรองมาตรฐาน
หน่วยศึกษาอบรมจะ“ได้รับการรับรองมาตรฐาน” เมื่อพิจารณาจากคะแนนผลการประเมินทั้ง ๒ ส่วน ได้แก่
ส่วนของการตรวจเอกสาร และส่วนของการตรวจเชิงประจักษ์แล้วมีค่าเฉลี่ยในภาพรวมตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป และค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ ๑ (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๐) มีค่าคะแนนตั้งแต่ 3.51 ขึ้นไป
กรณีที่ผลการประเมินของหน่วยศึกษาอบรมไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ให้ถือ ว่าหน่ว ยศึกษาอบรม
นั้น “ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน”
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ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔
สำหรับหน่วยที่รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูตรประจำ
ตัวบ่ งชี้และเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยที่ รับผิดชอบด้านการศึกษาอบรมหลักสูต ร
ประจำ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๒ ส่วน คือ ตัว
บ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร และตัวบ่งชี้เชิงประจักษ์
๑. ตัวบ่งชี้สำหรับการตรวจเอกสาร
องค์ประกอบ
ด้าน
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 1. ผู้เรียน
๑. การเตรียมความพร้อมของ
การจัดการเรียน
ผู้เรียน
การสอน
๒. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
๓. ความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อ
การปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรม
2. ครู อาจารย์ ๔. อาจารย์ประจำ
ครูฝึก
๕. อาจารย์พิเศษ
3. หลักสูตร
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน

6. การพัฒนาหลักสูตร
โดยหน่วยศึกษาอบรม
7. การจัดการศึกษาอบรมตาม
หลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด
8. กระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
9. การประเมินผู้เรียน

4. สิ่งสนับสนุน ๑0. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้
ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน
รวมน้ำหนัก
องค์ประกอบที่ 2 5. งานวิจัย
1๑. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
งานวิจัย
นวัตกรรม
ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
สังคม
สิ่งประดิษฐ์
1๒. งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์
จริงในพื้นที่

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ

ค่าน้ำหนัก
5

กระบวนการ
กระบวนการ+
ผลลัพธ์

5
5

กระบวนการ+
ผลลัพธ์
กระบวนการ+
ผลลัพธ์
กระบวนการ

5

กระบวนการ

5

กระบวนการ

5

กระบวนการ+
ผลลัพธ์
กระบวนการ+
ผลลัพธ์

5

กระบวนการ+
ผลลัพธ์
กระบวนการ+
ผลลัพธ์

5
5

5
๕๐
5
5
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องค์ประกอบที่ 3
การบริการ
วิชาการ และ
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

รวมน้ำหนัก
13. การบริการวิชาการแก่ชุมชน

6. การบริการ
วิชาการ
7. การทำนุ
14. ระบบและกลไกการทำนุบำรุง
บำรุงศิลปะและ ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม
รวมน้ำหนัก
องค์ประกอบ
ด้าน
ตัวบ่งชี้
องค์ประกอบที่ 4 8. การบริหาร 15. การนำแผนยุทธศาสตร์
การบริหาร
จัดการใน
การศึกษา สำนักงานตำรวจ
จัดการ
ภาพรวม
แห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ไปสู่การ
ปฏิบัติ
16. การบริหารความเสี่ยง

กระบวนการ+
ผลลัพธ์
กระบวนการ+
ผลลัพธ์
ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ+
ผลลัพธ์

กระบวนการ+
ผลลัพธ์
17. การจัดการความรู้
กระบวนการ+
ผลลัพธ์
18. การพัฒนาบุคลากร
กระบวนการ
19. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิ กระบวนการ+
บาล
ผลลัพธ์
20. ระบบและกลไกการประกัน กระบวนการ+
คุณภาพการศึกษา
ผลลัพธ์
รวมน้ำหนัก
รวมน้ำหนักทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี้

๑๐
5
5
๑๐
ค่าน้ำหนัก
5

5
5
5
5
5
๐
๑๐๐
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บทที่ 3
ข้อมูลหน่วยศึกษาอบรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61
1.วิสัยทัศน์ของ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออาชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะ ของข้าราชการตำรวจ
2.พันธกิจ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1. บริหารและพัฒนาการศึกษา ตามระเบียบแบบแผนและหลักสูตร ตลอดจนปรับปรุง พัฒนาหลักสูตร
และระบบการเรียนการสอนให้ตำรวจตระเวนชายแดน ทั้งระดับหน่วยและบุคคล อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ คุ ณ ลักษณะของหน่วย และการเปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ ที่ เกี่ยวข้อ ง ตลอดจนจัด ฝึกอบรมให้กั บ
ข้าราชการตำรวจหน่วยอื่น และสนับสนุนการฝึกให้แก่ประชาชน เยาวชน ให้มีประสิทธิภาพ
2. ดำเนินการฝึกอบรม ตามความต้องการของ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในการฝึกพิเศษ การฝึกทบทวน และการฝึกอบรม
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ในด้านยุทธวิธีตามที่ได้รับมอบหมาย ให้มีประสิทธิภาพ
4. ดำเนินการฝึกอบรมให้กับเยาวชนและประชาชน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ
5. ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
3.เอกลักษณ์ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เป็นหน่วยศึกษาอบรมที่เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
4.อัตลักษณ์ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
เทิดทูนและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
5.นโยบาย กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
1. ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนา และปรับปรุงพร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มี
การปรับปรุงหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนมีความรู้และตระหนักถึงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รวมทั้งให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการตามระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
3. จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะกรรมการกำกับดูแลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน และมอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำแฟ้มเอกสารตัวบ่งชี้ขึ้นภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนิน
กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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4. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และ
เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ดำเนินการ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
5. ให้มีผ ลการตรวจประเมินจากกองบัญ ชาการศึ กษา อยู่ในระดับ ดีมาก แสดงถึง ระบบการประกั น
คุณภาพการศึกษาของหน่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแสดงถึงระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ ประชาชน หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ประคุณภาพการศึกษาของหน่วย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
6.ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เป็นบทบาทหน้าที่ของ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.ที่จะต้องดำเนินการเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณ ภาพอย่าง
ต่อเนื่อง เน้นการพัฒนาคุณภาพ ให้เกิดขึ้นกับผู้ศึกษาอบรมและความพึงพอใจของชุมชนและสังคม และการรองรับ
การตรวจประเมินจาก บช.ศ.
6.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน มี 3 ระบบ
1) การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) คือ การที่สถานศึกษาต้องร่วมกันวางแผน และดำเนินการ
ตามแผน เพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามเป้าหมาย
2) การตรวจสอบคุ ณ ภาพ (Quality Audit) คื อ การที่ ส ถานศึก ษาต้อ งร่วมกั น ตรวจสอบ เพื่ อพั ฒ นา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
3) การประเมิ นคุ ณ ภาพ (Quality Assessment) คือ ประเมิ น ผลคุณ ภาพตามมาตรฐานเพื่ อ พั ฒ นา
ปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามเป้าหมายและมาตรฐานการศึกษา
6.2 องค์ประกอบของระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประเมิน
คุณภาพภายใน

การประกัน
คุณภาพ
ภายใน
การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา

การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา
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จากหลักการดังกล่าวข้างต้น กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.จึงมีกระบวนการดำเนินการที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน 3 ขั้น คือ
1) การประเมินคุณภาพภายใน
เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาอบรม การติดตามและการตรวจสอบคุณ ภาพและมาตรฐาน
การศึกษาอบรมของหน่วย ดำเนินการโดยบุคลากรของหน่วย โดยอยู่ภายในการกำกับดูแลของ บก.กฝ.บช.ตชด.
ทั้งนี้ เพื่อนำผลจากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนากิจกรรม/โครงการ ที่จัดขึ้น เพื่อพัฒนาหน่วยต่อไป
2) การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานตามแผน/โครงการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของหน่วย และจัดทำรายงานการตรวจประเมิน พร้อมทั้งเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ข้อมูล
เหล่านี้จะถูกนำไปสรุปรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อร่วมกันหาแนวทาง
3) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นกระบวนการพัฒ นาการศึกษาเข้าสู่ คุณ ภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานตังบ่ง ชี้การประกันคุณ ภาพ
การศึ ก ษาภายในของสำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ โดยมี ก ารกำหนดมาตรฐานการศึ ก ษาอบรม การจั ด ระบบ
โครงสร้าง การวางแผนและการดำเนิ น งานตามแผน รวมทั้ ง “สร้างจิ ตสำนึก ” ให้ เห็ น ว่าการพั ฒ นาคุณ ภาพ
การศึกษาอบรมจะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ของทุกคน
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
1) มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วย
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง
วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ กลไก และการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษา โดยมีหน้าที่บริหารพัฒนาและติดตามการ
ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้างความมั่นใจว่า
การจัดการศึกษาภายในของหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4) มี การจัด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา เพื่ อใช้ก ำกั บติ ด ตาม ตรวจสอบ และประเมิน คุ ณ ภาพ
การศึกษา
5) มีการจัดทำรายงานประจำปีที่ครอบคลุมการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพการศึกษา ดัชนีบ่งชี้
คุณภาพการศึกษา เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด บช.ศ. และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) มีการนำผลการประเมินคุณภาพไปจัดทำแผน พัฒนาคุณภาพการศึกษา
7) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 4
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62
1. ด้านผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 การเตรียมความพร้อมของผู้เรียน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ส.ต.ท.กรพศ

เปียสัมปทวน

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 8583 6562
:

: 09 3320 7228
E-mail :

E-mail :

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้
คุณสมบัติของผู้เรียนที่เข้ามาศึกษาในหลักสูตรเป็นปัจจัยพื้นฐานของความสำเร็จแต่ละหลักสูตร ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียม
ความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน โดยการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล และนำศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้
ประโยชน์ เพื่อให้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมและยืดหยุ่น ตลอดจนการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่คำนึงถึงความ
แตกต่างเฉพาะของผู้เรียนเป็นเรื่องที่สำคัญมากต่อสมรรถนะ ในการแสวงหาความรู้ของผู้เรียนโดยผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่
เข้มแข็ง
ประเด็นการพิจารณา
1.

พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียงกัน

2. วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล(๐.๕ คะแนน) และนำศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
คะแนน)

3. จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้คำปรึกษา (๐.๕ คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกำกับติดตามผลลัพธ์จากผู้เรียน (๐.๕
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4. จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3 ประเด็น นำสู่การปรับปรุงและพัฒนา
5. นำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การปฏิบัติที่ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
พิจารณาผู้เรียนแรกเข้า โดยมีกระบวนการเตรียม เอกสารหมายเลข 1.1
ความพร้อมเพื่อให้ผู้เรียนเข้าสู่มาตรฐานใกล้เคียง -หนังสือมอบหมายการปฏิบัติพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปี
กัน
งบประมาณ 2561 และรูปภาพการปฐมนิเทศ
เอกสารหมายเลข 1.2
-หนังสือมอบหมายการปฏิบัติพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นสต.ประจำปี
งบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 1.3
-ตารางฝึกอบรมหลักสูตร นสต. ประจำปี 2562 ภาคเรียนที่ 1
เอกสารหมายเลข 1.4
-หนังสือมอบหมายให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติในพิธีเปิดการฝึกอบรม
หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 1.5
-ตารางฝึกอบรมหลักสูตร กดต.
วิเคราะห์ ผู้ เรี ยนรายบุ คคล (๐.๕ คะแนน) และนำ เอกสารหมายเลข 2.1
ศักยภาพของผู้เรียนบางส่วนมาใช้ประโยชน์ (๐.๕ -รายงานการวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคลหลักสูตร กดต. วิชาการฝึกแบบ
คะแนน)
ตำรวจ, วิชาการต่อสู้ป้องกันตัว และวิชาการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
เอกสารหมายเลข 2.2
-รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2562
วิชาแผนที่เข็มทิศ และจีพีเอส

29
เอกสารหมายเลข 2.3
-รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2562
วิชาแผนที่เข็มทิศ และจีพีเอส
เอกสารหมายเลข 2.4
-รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลหลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ
2561 วิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
เอกสารหมายเลข 2.5
-รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2562
วิชาอาวุธศึกษา, วิชาการฝึกยิงปืนพกและอาวุธประจำกาย และวิชาการ
ฝึกยิงปืนอาวุธประจำหน่วย
เอกสารหมายเลข 2.6
-รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2562
วิชาอาวุธศึกษา, วิชาการฝึกยิงปืนพกและอาวุธประจำกาย และวิชาการ
ฝึกยิงปืนอาวุธประจำหน่วย
เอกสารหมายเลข 2.7
-รายงานการวิเคราะห์รายบุคคลหลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ
2561 วิชางานสารบรรณ
ข้อที่
3.

4.
5.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
จั ดระบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษา ให้ คำปรึ ก ษา (๐.๕ เอกสารหมายเลข 3.1
คะแนน) และมีระบบและกลไกในการกำกับติดตาม -คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร นสต.ประจำปี 2561
ผลลัพธ์จากผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
-รายงานผลดำเนินการ
เอกสารหมายเลข 3.2
-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร กดต.
-รายงานผลดำเนินการ
เอกสารหมายเลข 3.3
-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/62
-รายงานผลดำเนินการ
เอกสารหมายเลข 3.4
-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/62
-รายงานผลดำเนินการ
เอกสารหมายเลข 3.5
-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตร นสต.ประจำปี 2562
-รายงานผลดำเนินการ
จัดระบบการประเมินกระบวนการข้างต้นทั้ง 3
ประเด็น นำสู่การปรับปรุงและพัฒนา
นำแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาสู่การป ิบัติที่
ชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม

การประเมินตนเอง
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เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จำนวน 3 ข้อ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.สมัย

มุธุสิทธิ์

2. พ.ต.ท.จำลอง กำมะหยี่
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 09 4259 5879
:

: 08 1265 9829
E-mail :

E-mail :

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องส่งเสริมให้มีการจัดทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมและครบถ้วนตามคุณลักษณะผู้เรียนที่พึง
ประสงค์

ประเด็นการพิจารณา
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1. จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้ส อดคล้องกับหลักสูตรที่กำหนด (๐.๕ คะแนน) และพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษ
ที่ 21 โดยกิจกรรมต้องเหมาะสมกับผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
2. ดำเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนที่กำหนดอย่างครบถ้วน
3. ทุกกิจ กรรมที่ดำเนินการมีการประเมินความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของกิจ กรรม (๐.๕ คะแนน) และนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
4. ประเมิน ความสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนกิจกรรมพัฒ นาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน (๐.๕ คะแนน)
5.

ศิษ ย์ เก่ ามี ส่ วนร่ว มในการพั ฒ นาผู้ เรี ยนทั้ ง ด้ านวิ ช าการ วิช าชี พ กิจ กรรมต่ างๆ และสร้า งคุณ ประโยชน์ ให้ กั บ
สถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
6. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่า ได้รับรางวัลระดับชาติ หรือนานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่
เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตำรวจ (๐.๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
จัด ท ำแ ผนกิจ กรรมพัฒ นาผู ้เ รีย น ให ้ เอกสารหมายเลข 1.1
สอดคล้อ งกับ หลัก สูต รที ่ก ำหนด (๐.๕ -แผนกิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียนหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2562
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2.

3.

ข้อที่
3.
(ต่อ)
4.

5.

คะแนน) และพัฒ นาผู้เ รีย นในศตวรรษที ่ เอกสารหมายเลข 1.2
21 โดยกิ จ กรรมต้ อ งเหมาะสมกั บ ผู้ เ รีย น -แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2562
(๐.๕ คะแนน)
เอกสารหมายเลข 1.3
-แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ 2561
เอกสารหมายเลข 1.4
-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์แนะแนว หลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ 2561
เอกสารหมายเลข 1.5
-แผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 1.6
-คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์แนะแนว หลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ 2562
ดำเนินการในทุกกิจกรรมตามแผนกิจกรรม เอกสารหมายเลข 2.1
พัฒนาผู้เรียนที่กำหนดอย่างครบถ้วน
-เอกสารและรูปภาพการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2562
เอกสารหมายเลข 2.2
-เอกสารและรูปภาพการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2562
เอกสารหมายเลข 2.3
-เอกสารและรูปภาพการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
นสต.ประจำปี งบประมาณ 2561
เอกสารหมายเลข 2.4
-เอกสารและรูปภาพการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
นสต.ประจำปี งบประมาณ 2562
ทุก กิจ กรรมที ่ ด ำเนิ น การมีก ารประเมิ น เอกสารหมายเลข 3.1
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม -เอกสารการรายงานผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
(๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมิ นไป ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/2562
ปรับปรุงการดำเนิน การในครั้งต่อ ไป (๐.๕ เอกสารหมายเลข 3.2
คะแนน)
-เอกสารการรายงานผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/2562
เอกสารหมายเลข 3.3
-เอกสารการรายงานผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนหลักสูตร
นสต.ประจำปี งบประมาณ 2561
ผลการดำเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3.4
-เอกสารการรายงานผลการดำเนินการตามแผนกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนหลักสูตร นสต.ประจำปี งบประมาณ 2562
ประเมิ น ความสำเร็จ ตามวั ตถุ ป ระสงค์ข องแผนกิ จกรรม เอกสารหมายเลข 4.1
พั ฒ นาผู้ เรีย น (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมิ น ไป -รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนฯ
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียน
(๐.๕ คะแนน)
ศิ ษ ย์ เ ก่า มี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาผู้ เ รีย นทั้ งด้ า นวิ ช าการ เอกสารหมายเลข 5.1
วิ ช าชี พ กิ จ กรรมต่ า งๆ และสร้ า งคุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ กั บ -เอกสารและรูปภาพศิษย์เก่ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษา (๐.๕ คะแนน)
ประสบการณ์กับรุ่นน้อง
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ศิ ษ ย์ ปั จ จุ บั น หรื อ ศิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ รั บ รางวั ล ระดั บ ชาติ หรื อ เอกสารหมายเลข 6.1
นานาชาติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ -เอกสารและรูปภาพ
ที่เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของตำรวจ (๐.๕ คะแนน)
ส.ต.ท.อิทพงศ์ พิมพ์พิสาร ผบ.หมู่ กก.2 บก.กฝ.บช.
ตชด. ซึ่งเป็นศิษย์เก่าหลักสูตร นสต. ของ กก.3 บก.กฝ.บช.
ตชด. ประจำปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมการแข่งขันปัญจ
กีฬาทหาร กีฬากองทัพไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้ง
ที่ 52 ประจำปี 2562 ร่วมกับนักกีฬาจาก บก.สอ.บช.ตชด.
เป็น ตัวแทนของสำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติ ได้รับ รางวัล รอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ประเภททีม

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

6 ข้อ

จำนวน 5 ข้อ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ทเี่ กี่ยวข้องต่อการป ิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.กมลรัตน์

ไชยขาว

2. พ.ต.ท.หญิงธนิษฐา ศรีบุญ
โทรศัพท์ : 08 1878 4404
: 08 8584 3498

โทรศัพท์ : 08 9846 6926
:
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E-mail :

E-mail : K.chaikao@gmail.com

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้วย การสำรวจความพึงพอใจ
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สำเร็จการศึกษาอบรมที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้นๆตั้งแต่ 3 - 6 เดือน
โดยพิจารณาจากคุณลักษณะและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และนำข้อมูลที่ได้มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอน
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม

ประเด็นการพิจารณา
๑. แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๒ ด้านความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน (๐.๓๓ คะแนน)
๑.๓ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ (๐.๓๔ คะแนน)
๒. แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกนหรือของทาโร ยามาเน่ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๒.๑ แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตาราง
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่ มีในตารางให้ใช้สูตรของทา
โร ยามาเน่ (๐.๕ คะแนน)
๒.๒ แบบประเมิน ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือ ตามตารางขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกนหรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูต รของทาโร ยามาเน่ โดยแบบ
ประเมินของผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้รับบริการ สามารถนำมารวมกันได้ (๐.๕ คะแนน)
๓. วิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง 2 กลุ่ม โดยความพึงพอใจของแต่ละกลุ่มต้องได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 (๐.๕ คะแนน) พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๔. นำผลการประเมิ นความพึ งพอใจ ปัญหาและข้ อเสนอแนะ เสนอผู้บั งคั บบั ญชาสู งสุ ดของหน่วย เพื่ อพิ จ ารณา (๐.๕
คะแนน) และให้ข้อเสนอแนะ (๐.๕ คะแนน)
๕. นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อ

การดำเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน

๑.

แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องต้องครอบคลุมทั้ง ด้าน คือ
๑.๑ ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ป ิบัติ
๑.๒ ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงาน
๑. ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ
-หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา
อบรม ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน (เอกสารหมายเลข ๑.๑)
-หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ ๔ ผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา (ผู้เกี่ยวข้อง
หมายถึง เพื่อนร่วมงาน) ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ซึง่ ครอบคลุมทั้ง ๓ ด้าน
(เอกสารหมายเลข ๑.๒)
-หน่วยมีแบบประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ ๔ ผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรมมีเพื่อนร่วมงาน มีผู้รับบริการ แต่ไม่มีผู้ใต้บังคับบัญชา
(ผู้เกี่ยวข้องหมายถึง ผู้รับบริการ) ของผู้สำเร็จการศึกษาอบรม ซึ่งครอบคลุมทั้ง ๓
ด้าน (เอกสารหมายเลข ๑. )
แบบประเมินต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือตามตารางขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกนหรือ ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาด
ประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
หน่วยได้ รับ มอบหมายจาก ตร. ฝึ กอบรมหลักสู ตรที่ มีระยะเวลาในการ
ฝึกอบรม ๘ สัปดาห์ขึ้นไปซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่จ ะต้องส่งแบบประเมินความพึ ง
พอใจไปยังต้นสังกัด (๓ – ๖ เดือน) จำนวน ๑ หลักสูตร ดังนี้
-หลักสูตร กดต.(ปป.) ๕๓ ปี จำนวน ๑ รุ่น 9๑ นาย ระหว่าง ๑๒
พ.ย.๖๑ – ๑ ก.พ.๖๒ สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 9๑ นาย
หน่ ว ยมี แ ผนการฝึ ก อบรมของ บช.ตชด. กำหนดให้ เปิ ด การฝึ ก อบรม
หลักสูตร ตชด.ประจำปี จำนวน ๒ รุ่น ซึ่งอยู่ในระยะเวลาที่จะต้องส่งแบบประเมิน
ความพึงพอใจไปยังต้นสังกัด (๓ – ๖ เดือน) ดังนี้
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1 จำนวน 100 นาย ระหว่าง ๒๑ พ.ค.- ๔
มิ.ย.๖๒ สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน 100 นาย
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2 จำนวน 100 นายระหว่าง ๑๐ – ๒๔
มิ.ย.๖๒ สำเร็จการฝึกอบรม จำนวน ๙๙ นายส่งตัวกลับหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน
๑ นาย เนื่องจากเวลาเรียนไม่พอ

เอกสารหมายเลข ๑.๑
-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข ๑.๒
-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของ
เพื่อนร่วมงานต่อการปฏิบัติงานของ
ผู้สำเร็จการศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข ๑.
-ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรม

การดำเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน

๒.

ข้อ

เอกสารหมายเลข ๒.๑
- น.กก.๓ บก.กฝ.ฯ เรื่อง ขอความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามการติดตามผล
ผู้สำเร็จการฝึกอบรม หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข ๒.๒
-น.กก.๓ บก.กฝ.ฯ เรื่อง ขอความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามการติดตามผล
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจำปี รุ่นที่ 1/256๒
เอกสารหมายเลข ๒.
-น.กก.๓ บก.กฝ.ฯ เรื่อง ขอความ
ร่วมมือตอบแบบสอบถามการติดตามผล
ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.
ประจำปี รุ่นที่ 2/256๒
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2. ๒.๑แบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้น สังกัด ต้องได้รับกลับคืนมาไม่
(ต่อ) น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือตามตารางขนาดของกลุ่ม ตัว อย่า งของเครซี่ และ
มอร์แ กน หรือ ของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ ขนาดประชากร ไม่มีในตารางให้ใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่(๐.๕ คะแนน)
หลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๓ หลักสูตรสำเร็จ การศึกษาอบรม ๓
เดือนหน่วยได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ไปยังต้นสังกัดผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้
-หลักสูตร กดต.สังกัด ฝอ.บก.ตชด.ภาค ๒, กก.ตชด.๒๑ – ๒๔ และ กก.
๔ บก.กฝ.บช.ตชด. จำนวน ๙๑ นาย(เอกสารหมายเลข ๒.๑)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ ๑ สังกัด กก.ตชด.๒๑ – ๒๒ จำนวน ๑๐๐
นาย (เอกสารหมายเลข ๒.๒)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ ๒ สังกัด กก.ตชด.๒๑ – ๒๒ จำนวน ๙๙
นาย(เอกสารหมายเลข ๒. )
และแบบประเมินของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดได้รับกลับคืน
มาดังนี้
-หลักสูตร กดต.ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๙๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ 100
(เอกสารหมายเลข ๒.๔)
-หลั กสู ตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1 ได้รั บกลับคื นมา จำนวน ๙๙ ชุด คิ ดเป็ น
ร้อยลละ 99 (เอกสารหมายเลข ๒.๕)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2 ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๙๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ
100 (เอกสารหมายเลข ๒.๖)
๒.๒แบบประเมินของผู้เกี่ยวข้อง ต้องได้รับกลับคืนมาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ หรือ
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซีแ่ ละมอร์แกน หรือ ของทาโร ยามา
เน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใ ช้สูตรของทาโร ยามาเน่ โดย
แบบประเมิ น ของผู้ เกี่ ยวข้ อ ง ได้ แ ก่ เพื่ อ นร่ ว มงาน ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ
ผู้รับบริการ สามารถนำมารวมกันได้(๐.๕ คะแนน)
หลังจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้ง ๓ หลักสูตรสำเร็จการศึกษาอบรม ๓ - 6
เดือนหน่วยได้ส่งแบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เกี่ยวข้องและได้รับกลับคืนมา
ดังนี้
เพื่อนร่วมงาน
-หลักสูตร กดต.ได้รับกลับคืนมา จำนวน 9๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ100
(เอกสารหมายเลข ๒.๗)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1 ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๙๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ
99 (เอกสารหมายเลข ๒.๘)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2 ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๙๙ ชุด คิดเป็นร้อย
ละ 100 (เอกสารหมายเลข ๒.๙)

ข้อ

การดำเนินการ

๒. ผู้รับบริการ
(ต่อ)
-หลักสูตร กดต.ได้รับกลับคืนมา จำนวน 9๑ ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 (เอกสารหมายเลข

เอกสารหมายเลข ๒.๔
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้บังคับบัญชา หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข ๒.๕
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้บัง คับบัญชา หลักสูตร ตชด.ประจำปี
รุ่นที่ 1/256๒
เอกสารหมายเลข ๒.๖
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้บัง คับบัญชา หลักสูตร ตชด.ประจำปี
รุ่นที่ 2/256๒
เอกสารหมายเลข ๒.๗
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง (เพื่ อ นร่ ว มงาน) หลั ก สู ต ร
กดต.
เอกสารหมายเลข ๒.๘
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง (เพื่ อ นร่ ว มงาน) หลั ก สู ต ร
ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/256๒
เอกสารหมายเลข ๒.๙
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง (เพื่ อ นร่ ว มงาน) หลั ก สู ต ร
ตชด.ประจำปี รุ่นที่
๒/256๒
เอกสารหมายเลข ๒.๑๐
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ) หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข ๒.๑๑
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ) หลักสูตร ตชด.
ประจำปี รุ่นที่ 1/256๒
เอกสารหมายเลข ๒.๑๒
-แบ บ ป ระเมิ น ค วามพึ งพ อใจ ของ
ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ) หลักสูตร ตชด.
ประจำปี รุ่นที่ ๒/256๒

รายการเอกสารหลักฐาน
(เอกสารหมายเลข ๒.๑ )
ตารางแสดงการได้รับแบบประเมินความ
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๒.๑๐)

.

พึงพอใจกลับคืนมา

-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1 ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๙๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ 99
(เอกสารหมายเลข ๒.๑๑)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2 ได้รับกลับคืนมา จำนวน ๙๙ ชุด คิดเป็นร้อยละ
100 (เอกสารหมายเลข ๒.๑๒)
หน่วยได้จัดทำสรุปแสดงการได้รับแบบประเมินความพึงพอใจกลับคืนมา (เอกสารหมายเลข
๒.๑ )
มีการวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมินทุกด้านทั้ง ๒ กลุ่ม พร้อมวิเคราะห์ประเด็น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ
หลังจากหน่วยได้รับแบบประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้ง
๓ หลักสูตรกลับคืนมาแล้ว ได้นำมาวิเคราะห์ข้อมูลตามแบบประเมิน ๓ ด้าน สรุป
ดังนี้
3.1 หลักสูตร กดต. ประจำปี 256๒
3.1.1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๗๗
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึง พอใจเฉลี่ย
๔.๗๑
-ด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๗๐
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
= 4.7๒
3.1.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อนร่วมงาน)
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๗๑
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึง พอใจเฉลี่ย
๔.๖๗
-ด้านคุณ ธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิช าชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๘
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อนร่วมงาน) = 4.๖๙
3.1.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ)
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๖๗
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึง พอใจเฉลี่ย
๔.๖๘

ข้อ

การดำเนินการ

.
(ต่อ) ๔.๖๘

เอกสารหมายเลข .๑
-ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ทุ ก ด้ า น ข อ ง
ผู้ บั งคั บบั ญ ช าแล ะผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อ ง
หลักสูตร กดต.ประจำปี 256๒ พร้อม
แ จ ก แ จ ง ป ร ะ เด็ น ปั ญ ห า แ ล ะ
ข้อเสนอแนะ

รายการเอกสารหลักฐาน

-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย เอกสารหมายเลข .๒
-ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ) = 4.๖๘
แบบประเมินทุกด้านของผู้บังคับบัญชา
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร กดต. ประจำปี 256 2 เฉลี่ย และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักสูตร ตชด.ประจำปี
4.๖๙ (เอกสารหมายเลข .๑)
รุ่นที่
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.๒ หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ ๑/๒๕๖๒
๓.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๗๑
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๗
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๗๓
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
= 4.7๐
3.๒.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อนร่วมงาน)
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๖๓
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๐
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๑
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อนร่วมงาน) = 4.
๖๑
3.๒.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ)
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๖๒
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๐
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๕๙
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ) = 4.6๐
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่น 1/256
๒ เฉลี่ย 4.๖ (เอกสารหมายเลข .๒)

๑/256๒ พร้อมแจกแจงประเด็นปัญหา
และข้อเสนอแนะ
เอกสารหมายเลข .
-ตารางสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
แบบประเมินทุกด้านของผู้บังคับบัญชา
และผู้ที่เกี่ยวข้องหลักสูตร ตชด.ประจำปี
รุ่นที่
๒/ 256๒ พร้ อ มแจกแจงประเด็ น
ปัญหาและข้อเสนอแนะ

ข้อ

การดำเนินการ

รายการเอกสารหลักฐาน

.
(ต่อ)

หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/256๒
3.๓.1 ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๖๕
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๗
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๕๙
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัด
= 4.๖
3.๓.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อนร่วมงาน)
3.
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-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ

4.

ข้อ
๔.
(ต่อ)

๕.

เฉลี่ย ๔.๖๗
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๘
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๗๑
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (เพื่อนร่วมงาน) = 4.๖๘
3.๓.3 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ)
-ด้านความรู้ความสามารถทางวิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติความพึงพอใจ
เฉลี่ย ๔.๖๓
-ด้านความรู้ความสามารถพื้นฐานที่ส่งผลต่อการทำงานความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๗๑
-ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ ความพึงพอใจเฉลี่ย
๔.๖๕
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (ผู้รับบริการ) = 4.๖๖
สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ งพอใจหลั ก สู ต ร ตชด.ประจำปี รุ่ น
2/256๒ เฉลี่ย ๔.๖๕ (เอกสารหมายเลข . )
รวมทั้ง 2 หลักสูตร คิดเป็น ๔.๖6
มี ก ารนำผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจ ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะ เสนอ
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
หลั งจากวิ เคราะห์ ข้ อมู ล จากแบบประเมิ นความพึ ง พอใจเรี ยบร้ อยแล้ ว
หน่วยได้ จัดทำบั นทึ กนำเรียน ผกก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของ
หน่วยเพื่อรับทราบและสั่งการ ให้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในปี
ต่อไป ในแต่ละหลักสูตร ดังนี้
การดำเนินการ
-หลักสูตร กดต.ประจำปี (เอกสารหมายเลข ๔.๑)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1(เอกสารหมายเลข ๔.๒)
-หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2 (เอกสารหมายเลข ๔. )

เอกสารหมายเลข ๔.๑
-น.ผงป. เรื่อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง หลักสูตร กดต.ประจำปี
๒๕๖๒
รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๔.๒
-น.ผงป. เรื่อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่
๑/๒๕๖๒
เอกสารหมายเลข ๔.
-น.ผงป. เรื่อง ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่
เกี่ยวข้อง หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่
๒/๒๕๖๒
นำข้อเสนอแนะจากผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วย มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง เอกสารหมายเลข ๕.๑
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
-เอกสารการขับเคลื่อนการพัฒนา
-จากการสั่งการของผู้บังคับบัญชา กก.๓ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้นำข้อสั่งการ นำมา ปรับปรุงการเรียนการสอน
ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ เพื่ อ ร่ ว มกั น พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนใน
ปี ง บประมาณ ๒๕๖๓ โดยจั ด ทำ ในลั ก ษณะแผนพั ฒ นาการเรีย นการสอน
(เอกสารหมายเลข ๕.๑)
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

2. ด้านครู อาจารย์ ครูฝึก
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์ประจำ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.ฉลาด

ลือนาม

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 4476 2929
:

: 09 3320 7228
E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

E-mail :

กระบวนการ + ผลลัพธ์
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คำอธิบายตัวบ่งชี้
อาจารย์เป็นปัจจัยที่สำคัญของการผลิตผู้ศึกษาอบรม ผู้เกี่ยวข้องต้องมีการออกแบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจำ
เพื่อให้ได้อาจารย์ที่มีคุณภาพเหมาะสม มีคุณสมบัติส อดคล้องกับหลักสูตร และเพื่อให้ทราบข้อมูลป้อนกลับจากความคิดเห็นของ
ผู้เรียนเกี่ยวกับวิธีการถ่ายทอดความรู้ การเตรียมเนื้อหา การบูรณาการ และความรู้ความสามารถของอาจารย์ผู้สอน ดัชนีนี้ถือเป็นตัววัด
ในด้านทรัพยากร (Input) เนื่องจากเชื่อว่าคุณภาพอาจารย์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ดีจะมีผลทำให้คุณภาพของผู้เรียนดีด้วย
ประเด็นการพิจารณา
1.

อาจารย์ประจำทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ หรือประสบการณ์ ที่สอดคล้องกับรายวิชาที่จัดการเรียนการ

สอน
2. อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำสื่อการสอน หรือเอกสารตำรา หรือบทความทางวิชาการ หรือ
กว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี

e-Learning ไม่น้อย

3. จำนวนอาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้
Active Learning /Case Study/Project Study/IT/PBL/ การจำลองสถานการณ์เป็นต้น
4. อาจารย์ประจำทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการสอน
รายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน)โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การ
ปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำร้อ ยละ 80 ของอาจารย์ประจำทั้ง หมด ต้อ งมี ผลการประเมินไม่
น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.
2.
3.

4.

5.

ผลการดำเนินงาน
อาจารย์ประจำทุกคนมีคุณสมบัติเชิงวิชาการ วิชาชีพ
หรือ ประสบการณ์ ที่สอดคล้อ งกับรายวิชาที่จัดการ
เรียนการสอน
อาจารย์ประจำทุกคนต้องจัดทำสื่อการสอน หรือเอกสาร
ตำรา หรือบทความทางวิชาการ หรือ e - Learning ไม่
น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อคนต่อปี
จำนวนอาจารย์ประจำร้อยละ 80 ของอาจารย์ประจำ
ทั้งหมด มีเทคนิคการสอนเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
โดยใช้ Active Learning/Case Study/Project Study/IT/PBL/
การจำลองสถานการณ์เป็นต้น
อาจารย์ประจำทุกคนมีแผนการสอนทุกวิชาทุกครั้งทุก
หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลัง
การสอนรายครั้ งทุ กวิ ชาทุ กครั้งทุ กหลั กสู ตรที่ ใช้ในการ
ประเมิน (๐.25 คะแนน)โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะ
จากการสอนที่ ชั ด เจนเพื่ อ นำไปสู่ การปรั บ ปรุ งและ
พัฒนา (๐.25 คะแนน)
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์ประจำร้อ ยละ
80 ของอาจารย์ ป ระจำทั ้ง หมด ต้อ งมี ผ ลการ
ประเมินไม่น้อยกว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนำผล
การประเมิ น พร้ อ มข้ อ เสนอแนะไปปรั บ ป -รุ ง และ
พัฒนา (๐.๕ คะแนน)

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
-เอกสารประวัติ อาจารย์ประจำ
เอกสารหมายเลข 2.1
-เอกสาร powerpoint ประกอบการสอนของ ครู อาจารย์ และครูฝึก

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 2 ข้อ

คะแนน
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 5 อาจารย์พเิ ศษ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.ฉลาด

ลือนาม

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 4476 2929
:

: 09 3320 7228
E-mail :

E-mail :

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
อาจารย์พิเศษเป็นผู้มีความสำคัญในการผลิตผู้ศึกษาอบรม ดังนั้นหน่วยศึกษาอบรมต้องมี ระบบและกลไกการสรรหาอาจารย์
พิเศษที่เหมาะสม ทั้งด้านคุณวุฒิและประสบการณ์ และต้องมีการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคล เพื่อนำข้อมูลย้อนกลับ
มาพัฒนาการสรรหาอาจารย์พิเศษต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
๑. หน่วยศึ กษาอบรมมี ระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ (๐.๓๔ คะแนน) มี การประเมินกระบวนการ (๐.๓๓
คะแนน) และปรับปรุงการดำเนินการให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น (๐.๓๓ คะแนน)
๒. อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่สอน
๓. สร้างความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น
4. อาจารย์ พิเศษทุกคนมีแผนการสอนทุกวิช าทุกครั้ ง ทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการ
สอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.25 คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่ชัดเจนเพื่อ
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
5. ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ 80 ของอาจารย์พิเศษทั้งหมดต้องมีผลการประเมินไม่น้อย
กว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.
3.

4.

5.

ผลการดำเนินงาน
หน่วยศึกษาอบรมมีระบบและกลไกในการสรรหาอาจารย์พิเศษ
(๐. ๔ คะแนน) มีการประเมินกระบวนการ (๐. คะแนน)
และปรั บ ปรุ งการดำเนิ น การให้ มี คุ ณ ภาพยิ่ งขึ้ น (๐.
คะแนน)
อาจารย์พิเศษทุกคนมีคุณวุฒิหรือประสบการณ์ตรงกับวิชาที่
สอน
สร้า งความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษทุกคนในประเด็นต่างๆ
เช่น วัตถุประสงค์ของหลักสูตร รายวิชาที่ จัดการเรียนการ
สอน สภาพแวดล้อมด้านการเรียนการสอน วัฒนธรรมองค์กร
และการควบคุมคุณภาพการศึกษา เป็นต้น

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
-รายงานการประชุมเตรียมพร้อมการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ
เอกสารหมายเลข 2.1
-เอกสารประวัติอาจารย์พิเศษ
เอกสารหมายเลข 3.1
-หนังสือแจกจ่ายคู่มือ/แถลงหลักสูตร

อาจารย์พ ิเ ศษทุก คนมีแ ผนการสอนทุก วิช าทุก ครั้ง ทุ ก
หลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.5 คะแนน) บันทึกหลังการ
สอนรายครั้งทุกวิชาทุกครั้งทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน (๐.
25 คะแนน) โดยมีผลลัพธ์และข้อเสนอแนะจากการสอนที่
ชัดเจนเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.25 คะแนน)
ผลการประเมินการสอนของอาจารย์พิเศษรายบุคคลร้อยละ
80 ของอาจารย์พิเศษทั้งหมดต้องมีผลการประเมินไม่น้อ ย
กว่า 3.51 (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมิ นพร้อ ม
ข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 3 ข้อ

คะแนน
2.34 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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3. ด้านหลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหน่วยศึกษาอบรม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.หญิงเพียงพิศ

คำเหลือง

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 09 5258 9871
:

: 09 3320 7228
E-mail :

ชนิดของตัวบ่งชี้

E-mail :

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ำเสมอ มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ประเด็นการพิจารณา
1. หลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมที่หน่วยงานพัฒนาขึ้นมาเองมีการพัฒนากระบวนการ ตามขั้นตอนของการพัฒนา
หลักสูตรที่เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล
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2. นำผลจากการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรม
3. กำหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุชั่วโมงทฤษฏีและปฏิบัติ รวมถึงคำอธิบายรายวิชา ขอบเขต
การจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
4. มีผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning Outcome) ของหลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
5. มีก ารปรับ ปรุง พัฒ นาหลัก สูต รหรือ โครงการฝึก อบรมให้ทัน สมั ย ตามสภาวะแวดล้ อ มที่เ ปลี่ย นแปลง อย่าง
รวดเร็ว (๐.๕ คะแนน)
6. มีค ณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.
3.

ผลการดำเนินงาน
หลักสูตร หรือ โครงการฝึกอบรมที่ห น่ว ยงานพัฒ นาขึ้น
มาเองมีก ารพัฒ นากระบวนการตามขั้ นตอนของการ
พั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น กั บ หลั ก สู ต ร
ส่วนกลางหรือมาตรฐานสากล
นำผลจากการประเมินผู้เรียน ศิษย์เก่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อ ง
มาเป็ น ข้ อ มู ล ในการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร หรื อ โครงการ
ฝึกอบรม
กำหนดรายวิชาในหลักสูตร หรือโครงการฝึกอบรมให้ระบุ
ชั่ ว โมงทฤษ ี แ ละป ิ บั ติ รวมถึ ง คำอธิ บ ายรายวิ ช า

รายการเอกสารหลักฐาน
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4.
5.
6.

ขอบเขตการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน สามารถนำไป
ป ิบัติได้จริง
มี ผ ลลั พ ธ์ ก ารเรีย นรู้ ( Learning Outcome) ของหลั ก สู ต ร
หรือโครงการฝึกอบรมที่ชัดเจน (๐.๕ คะแนน)
มีก ารปรับ ปรุง พั ฒ นาหลัก สูต รหรือ โครงการฝึก อบรม
ให้ท ัน สมัย ตามสภาวะแวดล้อ มที่เ ปลี่ย นแปลงอย่า ง
รวดเร็ว (๐.๕ คะแนน)
มีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณ ภาพหลักสูตร
(๐.๕ คะแนน) และมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จำนวน 0 ข้อ

0 คะแนน

ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 7 การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่ส่วนกลางกำหนด
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ส.ต.ท.พงษ์ดนัย

สำเภานนท์

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404
: 09 3320 7228

โทรศัพท์ : 08 1660 1801
:
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E-mail :

E-mail :

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมมีการดำเนินการร่วมกันวางแผนการสอน ตามหลักสูตรได้อย่างชัดเจน โดยเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามที่หลักสูตรกำหนด และมีคณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณภาพหลักสูตรเพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมมีส่วนร่วมในการพัฒ นาหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน) เพื่อให้
หลักสูตรมีคุณภาพสนองความต้องการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2. หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวางแผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร
3. การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กำหนดไว้
4. ประเมินผลการจัด การเรียนการสอนในภาพรวมของแต่ล ะหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และนำสู่การปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
5.

มีค ณะกรรมการกำกับติดตามประเมินคุณ ภาพหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผลไปปรับปรุง และพัฒนา
หลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.
3.

4.

5.

ผลการดำเนินงาน
หน่ว ยศึกษาอบรมมีส่ว นร่ว มในการพัฒ นาหลักสูตร
(๐.๕ คะแนน) และวางแผนการสอน (๐.๕ คะแนน)
เพื่ อ ให้ห ลั ก สูต รมี คุณ ภาพสนองความต้อ งการของ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยศึกษาอบรมเชิญอาจารย์และผู้เกี่ยวข้องมาวาง
แผนการจัดการศึกอบรมให้เป็นไปตามหลักสูตร

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
-เอกสารการส่งข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้ารับการสัมมนา
เอกสารหมายเลข 2.1
-รายงานการประชุมเตรียมการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

การจั ด การเรี ย นการสอนเป็ น ไปตามหลั ก สู ต รและ เอกสารหมายเลข 3.1
แผนการสอนที่กำหนดไว้
-คู่มือ /แถลงหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 3.2
-ตารางสอนหลักสูตรต่างๆ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมของ เอกสารหมายเลข 4.1
แต่ละหลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และนำสู่การปรับปรุง -รายงานสรุปผลการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง (๐.๕ คะแนน)
มี ค ณะกรรมการกำกั บ ติ ด ตามประเมิ น คุ ณ ภาพ
หลักสูตร (๐.๕ คะแนน) และมีการนำผลไปปรับปรุง
และพัฒนาหลักสูตรในครั้งต่อไป (๐.๕ คะแนน)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จำนวน 3 ข้อ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 8 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ส.ต.ท.ดรุษกร

จิรมหาศาล

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 7542 7514
:

: 09 3320 7228
E-mail :

E-mail :

ชนิดของตัวบ่งชี้

กระบวนการ

คำอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องให้ความสำคัญกับการวางระบบผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถและความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู้ที่ทันสมัยของอาจารย์ที่มอบหมายให้สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ประสบการณ์
และได้รับการพัฒนาความสามารถจากผู้รู้จริง โดยมีการกำกับติดตามตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่น
ประเด็นการพิจารณา
1.

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอนและบันทึก
การสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้ในการประเมิน
2. มีเทคนิคการสอนที่เน้นปฏิบัติในรายวิชาและมีเทคนิคการสอนที่ผู้เรียนมีความเข้าใจและได้รับประโยชน์ส ามารถ
ปฏิบัติได้จริง
3. ภาควิชาปฏิบัติเน้นการปฏิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกให้ครบถ้วน ตามผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนด
4. มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการจัดการเรี ยนการสอนพิจารณาจุดเด่นจุดด้อยของการจัดการ
เรียนการสอน นำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
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ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.
3.
4.

5.

ผลการดำเนินงาน
คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ต ร มี ก ารกำกั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู้ตามแผนการสอน
และบันทึกการสอนครบทุกรายวิชาในทุกหลักสูตรที่ใช้
ในการประเมิน
มีเทคนิคการสอนที่เน้นป ิบัติในรายวิชาและมีเทคนิค
การสอนที่ ผู้ เ รี ย นมี ค วามเข้ า ใจและได้ รั บ ประโยชน์
สามารถป ิบัติได้จริง
ภาควิชาป ิบัติเน้นการป ิบัติเสมือนจริง โดยใช้อุปกรณ์
เครื่อ งช่ ว ยฝึ ก ให้ ค รบถ้ ว น ตามผลลั พ ธ์ ก ารเรี ย นรู้ ที่
กำหนด
มีการสร้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการ ศึกษา
หน่วยงานภาครัฐ และหรือเอกชนอื่น

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มีการประชุมสรุปผลการ
จัดการเรียนการสอนพิ จารณาจุดเด่นจุดด้อ ยของการ
จัดการเรียนการสอน นำมาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

รายการเอกสารหลักฐาน

เอกสารหมายเลข 2.1
-รูปภาพการเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข 3.1
-รูปภาพการเรียนการสอน
เอกสารหมายเลข 4.1
-โครงการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
เอกสารหมายเลข 4.2
-รูปภาพ
เอกสารหมายเลข 4.3
-หนังสือขอทำบันทึกข้อตกลงกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
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การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จำนวน 3 ข้อ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การประเมินผู้เรียน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ด.ต.เฉลิมพล

มณีเทพ

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 7956 4879
:

: 09 3320 7228
E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

E-mail :

กระบวนการ+ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
การประเมินผู้เรียนมีจุดมุ่งหมาย 3 ประการ คือ การประเมินผลผู้เรียนเพื่อให้ข้อมูล สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ปรับปรุงการเรียนการสอนของผู้สอน และนำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ การประเมินที่ทำให้ผู้เรียนสามารถประเมินตนเองเป็น และมีการ
นำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาวิธีการเรียนของตนเองใหม่ จนเกิดการเรียนรู้ และการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่แสดงผล
ลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร
ประเด็นการพิจารณา
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1.

กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมีส่วนร่วม

2. ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
3. ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือที่มีความหลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย
การบ้าน งานที่มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการปฏิบัติงาน แฟ้มสะสมงาน เป็นต้น
4. ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ได้มาตรฐานเดียวกัน
5. กำกับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียน
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.
2.

3.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
กำหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยผู้เรียนมี เอกสารหมายเลข 1.1
ส่วนร่วม
-เอกสารเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนของวิชา
ต่างๆ
ผู้เรียนผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ไม่น้อ ยกว่า เอกสารหมายเลข 2.1
ร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เรียนทั้งหมด
-บัญชีคะแนนสอบหลักสูตร นสต. ประจำปี 2561
หน่วยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้
-บัญชีสรุปรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบและผู้ไม่ผ่านการ
1) หลักสูตร นสต. มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 นาย ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการของหลักสูตร นสต.
เสียชีวิตระหว่างฝึกอบรม จำนวน 1 นาย คงเหลือ 99 นาย มีผู้ผ่าน ประจำปีงบประมาณ 2561
การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน วิชาการ จำนวน 25 นาย (เอกสาร เอกสารหมายเลข 2.2
หมายเลข 2.1)
-บัญชีคะแนนสอบหลักสูตร กดต. ประจำปี 2562
2) หลักสูตร กดต. มีผู้เข้ารับการฝึก อบรมจำนวน 91 นาย เอกสารหมายเลข 2.3
มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิช าการ จำนวน 91 นาย -บัญชีคะแนนสอบหลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่
(เอกสารหมายเลข 2.2)
1/2562
3) หลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่ 1/2562 มีผู้เข้ารับการ เอกสารหมายเลข 2.4
ฝึกอบรมจำนวน 100 นาย มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน -บัญชีคะแนนสอบหลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่
วิชาการ จำนวน 100 นาย (เอกสารหมายเลข 2.3)
2/2562
4) หลักสูตร ตชด. ประจำปี รุ่นที่ 2/2562 มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมจำนวน 100 นาย ส่ง ตัว กลับ เนื่ องจากเวลาเรีย นไม่ค รบ
จำนวน 1 นาย คงเหลื อ 99 นาย มี ผู้ ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาการ จำนวน 99 นาย (เอกสารหมายเลข 2.4)
สรุป
1) มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวน 389 นาย
2) มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
จำนวน 315 นาย คิดเป็นร้อยละ 80.98

ประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้เครื่องมือ เอกสารหมายเลข 3.1

55
ที่ มี ค วามหลากหลาย เช่ น ข้ อสอบปรนั ย อั ตนั ย การบ้ าน งานที่ -ข้อสอบแบบอัตนัย
มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การวัดทักษะการป ิบัติงาน แฟ้ม เอกสารหมายเลข 3.2
สะสมงาน เป็นต้น
-ข้อสอบแบบปรนัย
หน่วยมีการประเมินผลการเรียนรู้ในการประเมินตามสภาพ
จริ ง โดยใช้ เครื่ องมือ ที่ มี ค วามหลากหลาย เช่ น ข้ อสอบแบบปรนั ย
(เอกสารหมายเลข 3.1) และข้อสอบแบบอัตนัย(เอกสารหมายเลข 3.2)

ข้อที่
4.

5.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
ควบคุมการประเมินผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้ เอกสารหมายเลข 4.1
ได้มาตรฐานเดียวกัน
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทำการสอบวัดผลภาค
วิชาการหลักสูตร นสต
เอกสารหมายเลข 4.2
-ข้อสอบแบบปรนัย
กำกับให้มีการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ของ
ผู้เรียน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 4 ข้อ

คะแนน
4 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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4. ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.ต.สงวน

สูหญ้านาง

2. พ.ต.ท.จำลอง กำมะหยี่
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 4429 3090
:

: 08 1265 9829
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ ที่ ใช้ ส ำหรั บ พั ฒ นาผู้ เรี ย นต้ อ งมี ค วามพร้ อ ม ทั้ ง ความพร้ อ มทางกายภาพ เช่น ห้อ งเรีย น
ห้องปฏิบัติการ ที่พักของผู้เรียน ฯลฯ และความพร้อมของอุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่ง อำนวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู้ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด หนัง สือ ตำรา สิ่ง พิมพ์ วารสาร ฐานข้อมูล เพื่อการสืบค้น แหล่ง เรียนรู้
สื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ ฯลฯ สิ่งสนับสนุนเหล่านี้ต้องมีปริมาณเพียงพอ และมีคุณภาพพร้อมใช้งาน ทันสมัย โดยพิจารณาการดำเนินการ
ปรับปรุงพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและผู้สอน
ประเด็นการพิจารณา
1.

หรือภายนอก

หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้กับหลักสูตรทั้งจากภายใน
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2. มีความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ บริเวณ
โดยรอบหน่วยศึกษาอบรม

3. ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน
4. มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลทรัพยากร วารสารวิชาการทั้งไทยและต่างประเทศ
โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการที่จ ำเป็นต่อหลักสูตร รวมทั้งนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นต้น (๐.๕ คะแนน) และนำสู่การใช้หรือ
สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนจริง (๐.๕ คะแนน)
5. ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51
(๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.

3.
4.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
หน่ว ยศึกษาอบรมมี การจัดหาสิ่งสนับ สนุน การเรียนรู้ที่ เอกสารหมายเลข 1.1
สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นการสอนให้ กับ หลั ก สูต รทั้ งจาก -เอกสารการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
ภายในหรือภายนอก
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2562
เอกสารหมายเลข 1.2
-เอกสารการขอเบิกวัสดุอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
มีความพร้อมสำหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ เอกสารหมายเลข 2.1
ห้ อ งเรีย น ห้ อ งป ิ บั ติ ก าร สภาพ แวดล้ อ มการเรี ย นรู้ -รูปภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพ แวดล้อมการเรียนรู้
บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
บริเวณโดยรอบหน่วยศึกษาอบรม
ศิษย์ปัจจุบันหรือศิษย์เก่าเป็นผู้สนับสนุนสิ่งสนับสนุนการ เอกสารหมายเลข 2.1
เรียนรู้ให้กับหน่วยศึกษาอบรมเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้เรียน -เอกสารและรูปภาพผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม มอบอุปกรณ์ต่างๆ
มี สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ เช่ น ห้ อ งสมุ ด แหล่ ง เรี ย นรู้ เอกสารหมายเลข 4.1
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5.

ข้อที่
5.

(ต่อ)

ฐานข้ อ มู ล ทรั พ ยากร วารสารวิ ช าการทั้ ง ไทยและ
ต่างประเทศ โปรแกรมสำเร็จรูปบางรายการที่จำเป็นต่อ
หลั ก สูต ร รวมทั้ งนวั ตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ เป็ น ต้น (๐.๕
คะแนน) และนำสู่การใช้หรือสนับสนุนในการจัดการเรียน
การสอนจริง (๐.๕ คะแนน)

-รูปภาพห้องสมุด
เอกสารหมายเลข 4.2
-รูปภาพคอมพิวเตอร์
เอกสารหมายเลข 4.3
-Print Out หน้าเว็บไซต์ของหน่วยเกี่ยวกับฐานข้อมูลทำเนียบ
วิทยากร, ทำเนียบบุคลากรผู้มีวุฒิปริญญาโท และ ทำเนียบ
ข้อมูลผู้รับการฝึก นสต. ปี 55 - 61

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ต้อ งได้คะแนนไม่น้อยกว่า 3.51
(๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
หน่ ว ยมี ก ารประเมิ น ความพึ ง พอใจผู้ เข้ ารั บ การ
ฝึ ก อบรม เกี่ ย วกั บ บริ ก ารห้ อ งสมุ ด หรื อ แหล่ ง เรี ย นรู้
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จำนวน 3
หลักสูตรดังนี้
1) หลั ก สู ต ร กดต. มี ค วามพึ ง พอใจเฉลี่ ย 4.45
(เอกสารหมายเลข 5.1)
2) หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 1/62 มีความพึง
พอใจเฉลี่ย 4.62 (เอกสารหมายเลข 5.2

เอกสารหมายเลข 5.1
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ หลักสูตร กดต.
เอกสารหมายเลข 5.2
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ หลักสูตร ตชด.
ประจำปี รุ่นที่ 1/2562
เอกสารหมายเลข 5.3
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ หลักสูตร ตชด.
ประจำปี รุ่นที่ 2/2562
เอกสารหมายเลข 5.4
-รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจฯ ประจำปี
งบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 5.4
-แผนปรับปรุงพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ใช้สำหรับพัฒนา
ผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2563

ผลการดำเนินงาน
3) หลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ 2/62 มีความ
พึงพอใจเฉลี่ย 4.55 (เอกสารหมายเลข 5.3)
สรุ ป ผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจทั้ ง 2
หลักสูตรผู้เข้ารับการการฝึกอบรมมีความพึงพอใจเฉลี่ย
4.52 (เอกสารหมายเลข 5.4)
หน่วยมีการนำผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมาปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป
โดยนำไปปรับปรุงในแผนการดำเนินการห้องสมุด อุปกรณ์
การศึ ก ษา และสภาพแวดล้ อ มการเรี ย นรู้ ประจำปี
งบประมาณ 2563 (เอกสารหมายเลข 5.5)

รายการเอกสารหลักฐาน

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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5. ด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ตัวบ่งชี้ที่ 11 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1. ด.ต.ไพสิฐ

2. พ.ต.ท.นฤบดินทร์ สินธรานพ

2. ด.ต.กฤษดา พัฒนสาร

โพธิ์ศรี

3. พ.ต.ท.ยุทธนัย ภาคพาไชย
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 1389 9211
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: 08 1976 5918

: 08 8536 8214

: 09 8269 9758

: 08 0419 4258
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เป็นสิ่งแสดงถึงศักยภาพของอาจารย์ประจำ เพื่อใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน หน่วยงาน
ชุมชน หรือสังคมในแต่ละปี
ประเด็นการพิจารณา
1. มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดำเนิน งานด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษ ฐ์ โดยจัดฝึกอบรม จัดสรร
งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัย หรือมีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
2. สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก
3. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด
3.2 ครู หรือครูฝึก มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
4. จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ที่นำไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.1 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทั้งหมดของอาจารย์ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.2 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่ งประดิษฐ์ ของครู หรือครูฝึกไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
5. ติดตามประเมิ นการใช้ป ระโยชน์ จ ากงานวิ จั ย นวั ตกรรม สิ่ งประดิ ษ ฐ์ (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมิ น ไป
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.
3.

4.

5.

ผลการดำเนินงาน
มีระบบและกลไกในการสนับสนุนการดำเนินงานด้า น
งานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ โดยจั ด ฝึ ก อบรม
จัดสรรงบประมาณ เพื่ อ พั ฒ นาบุคลากรด้านงานวิจั ย
หรือ มีกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนการทำวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
หน่วยมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานวิจัย
ให้กับครูฝึกในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความ
ชำนาญเฉพาะด้าน
สนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
จากแหล่งทุนภายในหรือภายนอก

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชำนาญเฉพาะด้าน

เอกสารหมายเลข 2.1
-เอกสารการขอรับการสนับสนุนและการสนับสนุนงบประมาณ
ในการจัดทำนวัตกรรม หรือสิง่ ประดิษฐ์
จำนวนผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
เอกสารหมายเลข 3.1
3.1 อาจารย์ มีผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ไม่ -โครงการฐานปฏิบัติการต้นแบบ
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอาจารย์ทั้งหมด
เอกสารหมายเลข 3.2
3.2 ครู ห รื อ ค รู ฝึ ก มี ผ ล งานวิ จั ย นวั ต กรรม -งานวิจัยเรื่องการออกแบบและประเมินผล ด้วยเทคโนโลยีคิว
สิ่งประดิษฐ์ จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
อาร์โค้ด เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
จำนวนผลงานวิ จั ย นวั ตกรรม สิ่ งประดิ ษฐ์ ที่ นำไปใช้
ประโยชน์กับหน่วยงานหรือชุมชน สังคม
4.1 มี ก ารนำผลงานวิ จั ย นวั ต กรรม สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
ทั้ ง หมดของอาจารย์ ไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ หน่ วยงานหรื อ
ชุมชน สังคม
4.2 มีการนำผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของ
ครู หรือ ครูฝึ ก ไปใช้ ป ระโยชน์ กั บ หน่ วยงานหรือ ชุ ม ชน
สังคม จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ชิ้นต่อปี
ติดตามประเมินการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์ (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมิน ไป
ปรับปรุงพัฒนาการป ิบัติงานของหน่วยศึกษาอบรมใน
ปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 3 คะแนน

คะแนน
3 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.หญิงเพียงพิศ

คำเหลือง

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 09 5258 9871
:

: 09 3320 7228
E-mail :

E-mail : peaw.2749@gmail.com

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
การจะพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามหลักสูตรกำหนด ควรมีการจัดการเรียนการสอนที่สนองความต้องการจำเป็นของ
ผู้เรียน ส่งเสริมทักษะ การแสวงหาความรู้และการเรียนรู้ อาจารย์ประจำจึงต้องทำวิจัย ที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน อันจะส่งผลให้เกิดนวัตกรรมการเรียนการสอนที่มีคุณค่า และเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริงในพื้นที่ และเป็นประเด็นสำคัญ มีการสืบค้นที่ซับซ้อน มาจัดทำเป็นงานวิจัยเพื่อใช้ในการ
เรียนในสถานศึกษาและหน่วยปฏิบัตินำไปเป็นกรณีตัวอย่างในการแก้ปัญหา อย่างน้อย 1 ชิ้นต่อหน่วยงาน (ทั้งนี้ต้องเป็นงานวิจัย 5 บท
และผ่านการประเมินรับรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 3 คน) (ผลงาน 1 ชิ้น : 2 คะแนน นำไปใช้ : 3 คะแนน โดยแบ่งเป็น
หน่วยศึกษาอบรมใช้เอง 1 คะแนน หน่วยงานภายนอกใช้ 2 คะแนน)
หมายเหตุ : ตัวบ่งชี้ที่ 12 ไม่สามารถนับรวมกับตัวบ่งชี้ที่ 11 ได้
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลการดำเนินงาน
ข้อที่

ผลการดำเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
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๑.

2.
3.

ผลงานวิจัยที่ มาจากสถานการณ์ จริงในพื้ นที่ ฉบั บ เอกสารหมายเลข 1.1
สมบูรณ์
-งานวิจัยเรื่องรูปแบบที่มีประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลำเลียงยา
เสพติดผ่านช่องทางธรรมชาติในเขตรับผิดชอบของ กองกำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 22
เอกสารหรือหลักฐานการประเมินรับรองผลงานวิจัย เอกสารหมายเลข 2.1
โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก คน
-เอกสารการประเมินรับรองผลงานวิจัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 3 ท่าน
เอกสารหรือ หลักฐานรับรองการใช้ป ระโยชน์จ าก
หน่วยงานที่นำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 2 ข้อ

ข้าราชการตำรวจในสังกัดขาดความรู้ความเข้าใจในการทำงานวิจัย

คะแนน
2 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
ไม่บรรลุ
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6. ด้านการบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การบริการวิชาการแก่ชุมชน
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ด.ต.มนตรี

อุตส่าห์กราน

2. พ.ต.ท.เกษม เริญตะขิล
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 09 3554 2174
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:

: 08 1111 5146
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
การบริการวิชาการเป็นภารกิจอีกอย่างหนึ่งของหน่วยศึกษาอบรม จึงควรคำนึงถึงกระบวนการในการให้บริการวิชาการแก่
สังคม โดยศึกษาความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนำมาจัดทำแผนบริการวิชาการประจำปี ทั้งการบริการวิชาการที่ทำให้เกิดรายได้
และการบริการวิช าการที่หน่วยศึกษาอบรมจัดทำเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชน โดยมีการประเมินความสำเร็จ ของการบริการ
วิชาการ และนำมาจัดทำเป็นแผน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียนให้มีประสบการณ์จากสภาพจริงและนำมาใช้ประโยชน์จน
เกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมกำหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายและตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
2. จัดทำแผนงานและโครงการบริก ารวิช าการหรือ วิช าชีพ โดยผู้เรีย นและชุม ชนมีส่ วนร่วม (๐.๕ คะแนน)และ
ดำเนินงานตามแผนงานและโครงการบริการวิช าการ หรือวิช าชีพที่กำหนด โดยมี การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน (๐.๕
คะแนน)
3. ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
4. ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง(๐.๕ คะแนน)
5. สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน)
6. นำผลการดำเนินการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ เสนอผู้ บังคั บบัญชาเพื่ อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมให้ ข้อเสนอแนะ
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
1.

2.

3.
4.
5.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
หน่ ว ยศึก ษาอบรมกำหนดชุม ชนหรือ องค์ กรเป้ า หมายและ เอกสารหมายเลข 1.1
ตอบสนองความต้องการพัฒนา เสริมสร้างความเข้มแข็งของ -บันทึกเสนอ เรื่องการประสานความร่วมมือในการบริการ
ชุมชน สังคม โดยการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
วิชาการ และงานวิจัย กับคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
จัดทำแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือวิชาชีพ โดย เอกสารหมายเลข 1.1
ผู้เรียนและชุมชนมีส่วนร่วม (๐.๕ คะแนน) และดำเนินงาน -โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแผนงานและโครงการบริก ารวิช าการ หรือ วิชาชีพ ที่ เอกสารหมายเลข 1.2
กำหนด โดยมี การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจน (๐.๕ -เอกสารและรูปภาพการดำเนินการตามโครงการเศรษฐกิจ
คะแนน)
พอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562
หน่วยได้จัดทำโครงการเศรษฐกิจ พอเพียงขึ้น(เอกสาร
หมายเลข 1.1) เพื่อน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางปฏิบัติภายในหน่วย และขยาย
ผลโครงการในลั กษณะจั ดให้มี การสาธิต หรือ ศูน ย์การเรี ยนรู้
ภายในหน่วย เพื่อเป็นแบบอย่างและขยายผลไปสู่ประชาชนและ
ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ (เอกสารหมายเลข 1.2)โดยให้ผู้เรียน
และชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ วนร่ ว ม สามารถสร้ างความร่ ว มมื อ กั บ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชน และส่ง เสริมให้ชุมชน
สามารถดำเนินการพัฒ นาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง โดยกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จดังนี้
1) ข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินการตามโครงการ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
3.2 ชาวบ้านในชุมชนดงฟ้าห่วน ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ไม่น้อยกว่า 30 คน และมี
ความพึงพอใจไม่น้อยกว่า 3.51
3.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมชมรมเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจ ไม่น้อยกว่า 10 นาย
ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานและโครงการบริการวิชาการหรือ เอกสารหมายเลข 3.1
วิชาชีพ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็ง -เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจ
ให้ชุมชน อย่างน้อย 1 ชุมชน
พอเพียง
ชุมชนสามารถดำเนินการพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง(๐.๕ เอกสารหมายเลข 4.1
คะแนน)
-เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง
สามารถสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนา เอกสารหมายเลข 5.1
ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย (๐.๕ คะแนน)
-เอกสารและและรูปภาพการประสานงานเกี่ยวกับการ
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ร่วมมือในการบริการวิชาการและงานวิจัยกับ

ข้อที่
6.

ผลการดำเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี
นำผลการดำเนิ นการบริ ก ารวิ ช าการหรื อ วิ ชาชี พ เสนอ เอกสารหมายเลข 6.1
ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน) พร้อมให้ข้อเสนอแนะ -เอกสารสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจ
นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
พอเพียง

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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7. ด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.พิทักษ์

เบญมาตย์

2. พ.ต.ท.โชค เมินธนู
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 09 3327 2146
:

: 08 1898 9352
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
หน่วยศึกษาอบรมต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่ วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามจุดเน้นของหน่วยศึกษาอบรมอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
ประเด็นการพิจารณา
1. จัดทำแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (๐.๕ คะแนน) และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของแผนงานและโครงการ (๐.๕ คะแนน)
2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
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4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒนธรรมในปีต่อไป (๐.๕ คะแนน)
5. เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน (๐.๕ คะแนน)
6. นำผลการดำเนินแผนงานและโครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมเสนอผู้บังคั บบัญชาเพื่อพิจารณา (๐.๕ คะแนน)
พร้อมนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่

ผลการดำเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
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๑

จัดทำแผนงานและโครงการด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
(0.5 คะแนน) และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนงานและโครงการ (0.5 คะแนน)
หน่ ว ยมี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำงานจั ด ทำแผนการส่ ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ประจำปีง บประมาณ 2562
(เอกสารหมายเลข 1.1) และมีการเชิญ ประชุมคณะทำงานจัดทำ
แผนการส่ ง เสริม สนั บ สนุ น ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมฯ (เอกสาร
หมายเลข 1.2) มีบันทึกรายานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการ
ส่ง เสริม สนั บ สนุน ด้ านศิล ปะและวั ฒ นธรรม ประจำปีง บประมาณ
2562 (เอกสารหมายเลข 1.3) และจัด ทำแผนการส่ง เสริมและ
สนั บ สนุ น ด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมประจำ ปีง บประมาณ 2562
ตามที่มติที่ประชุมเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 1.4)

เอกสารหมายเลข 1.1
-เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2562

เอกสารหมายเลข 1.2
-หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม คณะทำงานจั ด ทำแผนการ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

เอกสารหมายเลข 1.3
-รายงานการประชุมพิจารณาร่างแผนการส่งเสริม
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมาณ 2562

เอกสารหมายเลข 1.4
-แผนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

2.

ข้อที่
2.

กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการด้านการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
หน่ ว ยได้ จั ด ทำโครงการทำบุ ญ ตั ก บาตรและพั ฒ นาจิ ต ใจ
ข้าราชการตำรวจและครอบครัว (เอกสารหมายเลข 2.1) มีการออก
คำสั่ งแต่ งตั้ง ผู้รับผิ ดชอบโครงการทำบุ ญ ตักบาตรและพั ฒ นาจิตใจ
ข้าราชการตำรวจและครอบครัว (เอกสารหมายเลข 2.2) หน่วยมี
กิจกรรมตามโครงการฯ จำนวน 5 กิจกรรม ดังนี้
1) กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์และ
พิ ธี ร ดน้ ำ ขอพรจากผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา เนื่ อ งในวั น สงกรานต์ ป ระจำปี
2562 (เอกสารหมายเลข 2.3)
2) กิ จ กรรมทำบุ ญ ตั ก บาตรเนื่ อ งในโอกาสวั น เฉลิ ม พระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรม
ราชินี ประจำปี 2562 (เอกสารหมายเลข 2.4)
3) กิจกรรมทำบุญตักบาตรอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรม
ราชาภิ เษก พุ ท ธศั ก ราช 2562 จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี (เอกสาร
หมายเลข 2.5)
4) กิจ กรรมทำบัญตักบาตรพระนวกะ วัดเทพศิริน ทราวาส
จำนวน 15 รูป (เอกสารหมายเลข 2.6)

เอกสารหมายเลข 2.1
-โครงการทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจข้าราชการ
ตำรวจและครอบครัว

เอกสารหมายเลข 2.2
-คำสั่งแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบโครงการทำบุญตักบาตร
และพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจและครอบครัว

เอกสารหมายเลข 2.3
-เอกสารการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวาย
ภัตตาหารแด่พระสงฆ์และพิธีรดน้ำขอพรจาก
ผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันสงกรานต์ พร้อมภาพถ่าย

เอกสารหมายเลข 2.4
-เอกสารกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

เอกสารหมายเลข 2.5
-เอกสารกิจกรรมทำบุญตักบาตรอันเกี่ยว

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
5) กิจ กรรมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ เนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 2562 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมภาพถ่าย
(เอกสารหมายเลข 2.7)
เอกสารหมายเลข 2.6
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-เอกสารกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระนวกะ วัดเทพศิ
รินทราวาส จำนวน 15 รูป พร้อมภาพถ่าย

เอกสารหมายเลข 2.7

3.

4.

5.

ข้อที่
6.

-เอกสารกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2562 พร้อมภาพถ่าย
ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานและโครงการด้านทำนุ เอกสารหมายเลข 3.1
บำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
-เอกสารการประเมินความพึงพอใจต่อโครงการ
หน่วยมีการประเมินความสำเร็จ โดยการจัดทำแบบสอบถาม ทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจ
ความพึงพอใจต่อโครงการทำบุญตักบาตรและพัฒนาจิตใจข้าราชการ และครอบครัว ในระบบออนไลน์
ตำรวจและครอบครัวในระบบออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 3.1)
นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนางานศิลปะและวัฒ นธรรมในปี เอกสารหมายเลข 4.1
ต่อไป (0.5 คะแนน)
-เอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนการ
หน่ ว ยได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะทำงานจั ด ทำแผนการส่ ง เสริ ม ส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี
สนั บ สนุ น ด้า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรม ประจำปีง บประมาณ 2563 งบประมาณ 2563
(เอกสารหมายเลข 4.1) และมีการเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำ เอกสารหมายเลข 4.2
แผนการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ด้ า นศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมฯ (เอกสาร -เชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนการส่งเสริม
หมายเลข 4.2) มีบันทึกรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนการ สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรมฯ
ส่ง เสริม สนั บ สนุน ด้ านศิล ปะและวั ฒ นธรรม ประจำปีง บประมาณ เอกสารหมายเลข 4.3
2563 (เอกสารหมายเลข 4.3) และได้จัดทำแผนการส่งเสริมและ -เอกสารรายงานการประชุมเพื่อพิจารณาร่าง
สนั บ สนุ น ด้ า นศิ ล ปะและวัฒ นธรรมประจำปี ง บประมาณ 2563 แผนการส่งเสริมสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ตามที่มติที่ประชุมเห็นชอบ (เอกสารหมายเลข 4.4)
ประจำปีงบประมาณ 2563
เอกสารหมายเลข 4.4
-แผนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563
เผยแพร่แผนงานและโครงการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ เอกสารหมายเลข 4.4
สาธารณชน (0.5 คะแนน)
-เอกสาร print out หน้าเว็ปไซต์ของหน่วย, แผ่นพับ
หน่ วยมี การเผยแพร่โ ครงการทำบุ ญ ตั ก บาตรและพั ฒ นา ประชาสัมพันธ์ของหน่วย
จิตใจข้าราชการตำรวจและครอบครัวทางเว็บไซต์ ของหน่วยและแผ่น
พับประชาสัมพันธ์ (เอกสารหมายเลข 5.1)
ผลการดำเนินงาน
นำผลการดำเนินแผนงานและโครงการด้า นศิลปะและวัฒ นธรรม
เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเพื่ อ พิ จ ารณ า (0.5 คะแนน)พร้ อ มนำ
ข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา (0.5 คะแนน)
หน่วยได้มีการสรุปผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตรและ
พัฒ นาจิต ใจข้าราชการตำรวจและครอบครัว เสนอผู้ บัง คั บ บั ญ ชา
พิจารณาและรับทราบ (เอกสารหมายเลข 6.1) และนำข้อเสนอแนะ
ไปปรับปรุงพัฒนา (เอกสารหมายเลข 6.2)

การประเมินตนเอง

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 6.1
-เอกสารสรุปผลการดำเนินโครงการทำบุญตักบาตร
และพัฒนาจิตใจข้าราชการตำรวจและครอบครัว
เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและรับทราบ พร้อม
ข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา
เอกสารหมายเลข 6.2
-แผนการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ 2563
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เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

8. ด้านการบริหารจัดการในภาพรวม

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 6 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 15 การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (พ.ศ.2560-2579)
ไปสู่การป ิบัติ
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.เรืองฤทธิ์

ผ่องศรี

2. พ.ต.ท.หญิงธนิษฐา ศรีบุญ
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 1389 9211
:

: 08 8584 3498
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ์
คำอธิบายตัวบ่งชี้
การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาไปเป็ นแนวทางในการดำเนินงานของหน่ วย โดยมี การกำหนดกิ จ กรรม งบประมาณ
ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและโครงการที่ได้กำหนดไว้ และสามารถนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการ
ดำเนินงานของหน่วยต่อไป ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการคุณภาพ (PDCA)
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่ วยศึกษาอบรมมีการนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ (พ.ศ.2560-2579) ตัวชี้วัด
ความสำเร็จตามยุทธศาสตร์นำไปสู่การวางแผนปฏิบัติงานประจำปีอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกำหนดกิจกรรมและงบประมาณ
อย่างชัดเจน
2. จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานเป็นสำคัญ
ขึ้น

3. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนด มีการประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานดี

4. กำกับติดตามผลลัพธ์จากตัวชี้วัดที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติกำหนด(ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด)
5. รายงานผลการดำเนินงานตามวงรอบที่กำหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.

ผลการดำเนินงาน
หน่ว ยศึก ษาอบรมมี ก ารนำแผนยุ ท ธศาสตร์ก ารศึก ษา
สำนัก งานตำรวจแห่ง ชาติ (พ.ศ.2560- 2579) ตัว ชี้วั ด
ความสำเร็จ ตามยุ ท ธศาสตร์น ำไปสู่ การวางแผนป ิ บั ติ งาน
ประจำปี อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม โดยมี ก ารกำหนดกิ จ กรรมและ
งบประมาณอย่างชัดเจน
1.1 หน่วยใช้แผนปฏิบัติร าชการ ประจำปีงบประมาณ
2562 บช.ตชด. เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ
1.2 หน่วยใช้แผนปฏิ บัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนั ก งานตำรวจแห่ ง ชาติ ( พ.ศ.2560 -2579) ประจำปี
งบประมาณ 2561-2564 เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อน การปฏิบัติราชการ
1.3 หน่ ว ยได้ จั ด ทำแผนการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.2560-2579) ประจำปี
งบประมาณ 2561-2564 เพื่ อ เป็ น กรอบแนวทางในการ
ขับเคลื่อน การปฏิบัติราชการ
1.4 หน่ ว ยได้ จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ การนำยุ ท ธศาสตร์
การศึกษาสำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ปีงบประมาณ 2562 เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อน โดยกำหนดโครงการที่จะต้อง
ดำเนินการในปี 2562 จำนวน 7 โครงการ ไปสู่การปฏิบัติ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจหลัก โดยพิจารณาประโยชน์ที่
เกิดขึ้นจากการป ิบัติงานเป็นสำคัญ
2.1 หน่วยได้จัดทำโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างติดตั้งท่อ
บำบัดน้ำเสีย กองร้อยที่ 4 และได้จัดสรรงบประมาณของหน่วย
สนับสนุน จำนวน 62,468 บาท เป็นการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่ ตามยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
2.2 หน่วยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียน
นายสิบตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562
จำนวน 2 รุ่น ๆละ 100 นาย รวม 200 นาย ซึ่ง ได้ รับ จัดสรร

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 1.1
-แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562 บช.
ตชด.
เอกสารหมายเลข 1.2
-แผนปฏิบัติราชการยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.2560 - 2579) ประจำปี
งบประมาณ 2561 - 2564
เอกสารหมายเลข 1.3
-แผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงาน
ตำรวจแห่งชาติ(พ.ศ.2560 - 2579) ประจำปี
งบประมาณ 2561 - 2564 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
เอกสารหมายเลข 1.4
-แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษาสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปี
2562 ไว้ 7 โครงการ

เอกสารหมายเลข 2.1
-โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างติดตั้งท่อบำบัดน้ำเสีย
กองร้อยที่ 4
เอกสารหมายเลข 2.2
-โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 2.3
-โครงการส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อ
เลื่อนระดับตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2562
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ข้อที่
2.

(ต่อ)

3.

งบประมาณจาก ตร. จำนวน19,592,600.บาท ณ ปัจจุบันยัง
อยู่ในระหว่างดำเนินการฝึกอบรม ยังไม่สำเร็จการศึกษา เป็นการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒ นาหลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
ตามยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.

เอกสารหมายเลข 2.4
-โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ
ตำรวจ ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 2.5
-โครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชำนาญ
เฉพาะด้าน ประจำปีงบประมาณ 2562

ผลการดำเนินงาน
2.3 หน่วยได้จัดทำโครงการส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการ
ฝึกอบรม เพื่อเลื่อนระดับตำแหน่ง ในปีงบประมาณ 2562 คือส่ง
ข้าราชการตำรวจเข้ารับการอบรมหลักสูตรสารวัตร ณ ศฝร.กลาง
จำนวน 8 นาย และได้จัด สรรเงินงบประมาณของหน่วย จำนวน
50,640 บาท เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ เข้ารับการฝึกอบรม ซึ่งเป็น
การดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
2.4 หน่วยได้จัดทำโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำหรับตำรวจ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจได้พัฒนาตัวเอง ใน
การพูด การฟัง การอ่าน การเขียนภาษาอัง กฤษได้อย่างถูกต้อง ผู้
เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 นาย โดยได้จัดสรรงบประมาณของ
หน่วยเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จำนวน 25,600 บาท
เป็นอีกโครงการหนึ่ง ตามแผนยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
2.5 หน่วยได้จัดทำโครงการ เพิ่มประสิทธิภ าพครูฝึกตาม
ความชำนาญ เฉพาะด้ า น ประจำปี 2562 เพื่ อ พั ฒ นาขี ด
ความสามารถของครูฝึก และบุค ลากรภายในหน่ วย ผู้ เข้ารับ การ
ฝึกอบรม จำนวน 30 นายโดยได้จัดสรรงบประมาณของหน่วยเป็น
ค่าใช้จ่ายจำนวน 15,400.-บาท เป็ นอีกโครงการหนึ่ง ตามแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
2.6 หน่ ว ยได้ จั ด ทำโครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรในด้ า นการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ง บประมาณ 2562 ผู้ เข้ ารั บ การ
ฝึกอบรม จำนวน 29 นาย โดยได้จัดสรรงบประมาณของหน่วยเป็น
ค่า ใช้จ่ า ยจำนวน 3,580.-บาท เป็ น อี ก โครงการหนึ่ ง ตามแผน
ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร.
2.7 โครงการสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ประจำปี 2562 และได้จัดสรรงบประมาณ เป็นค่าใช้จ่ายไปเป็นเงิน
5,000.-บาท
ดำเนิ น การเพื่ อ ให้ ส องหน่ วยงาน ได้ ท ำบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงกั น ว่า จะ
ร่วมมือกันในทางวิชาการ เป็นอีกโครงการหนึ่ง ตามแผนยุทธศาสตร์
การศึกษา ตร.
กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนด มี
การประเมินและปรับปรุง เพื่อให้ผลการดำเนินงานดีขึ้น
3.1 หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การศึก ษา สำนักงานตำรวจแห่ง ชาติ ( พ.ศ.
2560-2579 ) ไปสู่การปฏิบัติโดยมอบหมายให้ มีผู้รับผิดชอบแต่
ละโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2562

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 2.6
-โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 2.7
-โครงการสร้างความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี ประจำปี 2562

เอกสารหมายเลข 3.1
-คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงาน ตาม
แผนยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( พ.ศ.
2560-2579 ) ไปสู่การปฏิบัติ
เอกสารหมายเลข 3.2
-หนังสือเชิญคณะกรรมการประชุม
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ข้อที่
3.
(ต่อ)

4.

5.

เอกสารหมายเลข 3.2
-รายงานการประชุม ผลการติดตามแผน
ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
3.2 หน่วยมีการเชิญคณะกรรมการ มาประชุมเพื่อติดตาม ยุทธศาสตร์การศึกษา ตร. ( พ.ศ.2560-2579)
การขับเคลื่อนโครงการ ตามแผนฯที่กำหนด
3.3 คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง มีการประชุม และ
รายงานผลการดำเนิ น งานของแต่ ล ะโครงการที่ ด ำเนิ น การใน
ปีงบประมาณ 2562
กำกั บ ติ ด ตามผลลั พ ธ์ จ ากตั ว ชี้ วั ดที่ กำหนดในแผนป ิ บั ติ งาน เอกสารหมายเลข 4
ประจำปีให้บรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -แผนปฏิบัติ การนำยุทธศาสตร์การศึกษา สำนักงาน ตำรวจ
กำหนด(ผลการประเมินบรรลุ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของตัวชี้วัด แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 กก.3 บก.กฝ.บช.
ในแผนยุทธศาสตร์การศึกษาทั้งหมด)
ตชด. ไปสู่การปฏิบัติ กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปี
หน่วยได้กำหนดเป็นแผนย่อยรายปี โดยในปีง บประมาณ 2562 ไว้ 7 โครงการ
2562 ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562
ไว้ 7 โครงการ
ซึ่งได้ดำเนินการครบหมดทุกโครงการ คิดเป็นร้อยละ 100
รายงานผลการดำเนิ น งานตามวงรอบที่ ก ำหนดไว้ ใ นแผน เอกสารหมายเลข 5.1
ยุทธศาสตร์การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
-รายงาน ผลการดำเนิ น การ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
5.1 หน่วยได้รายงาน ผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติ ยุท ธศาสตร์ก ารศึ ก ษา รอบ 6 เดื อ น ตามหนั ง สือ กก3
ราชการยุ ทธศาสตร์การศึ กษา รอบ 6 เดื อน ตามหนั งสื อ กก3 บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ 0030.632/408 ลง 5 เม.ย.2562
บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ 0030.632/408 ลง 5 เม.ย.2562
เอกสารหมายเลข 5.2
5.2 หน่ ว ยได้ ร ายงาน ผลการดำเนิ น การ ตามแผนปฏิ บั ติ -รายงาน ผลการดำเนิ น การ ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ราชการยุทธศาสตร์การศึกษา รอบ 12 เดือน ตามหนังสือ กก3 ยุทธศาสตร์การศึกษา รอบ 12 เดือน ตามหนัง สือ กก3
บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ 0030.632/1206 ลง 19 ก.ย.2562
บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ 0030.632/1206 ลง 19 ก.ย..
2562

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 5 คะแนน

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 16

การบริหารความเสี่ยง

ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.เสถียร

ผิวทอง

2. พ.ต.ท.หญิงธนิษฐา ศรีบุญ
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 6253 5123
:

: 08 8584 3498
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมมีกระบวนการดำเนินงานต่างๆ ในการหาสาเหตุ ประเมินสถานการณ์จัดลำดับความสำคัญความ
เสี่ยง และติดตามเฝ้าระวัง เพื่อลดสาเหตุและโอกาสที่จะเกิดความเสียหายด้านชีวิต ทรัพย์สิน และสังคม ให้อยู่ในระดับที่สามารถ
บริหารจัดการได้
ประเด็นการพิจารณา
1.

มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหน่วยศึกษาอบรม

2. วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความเสี่ ยงภายนอกโดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง
อย่างน้อย 3 ด้านและระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง
3. นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) โดยกำหนดกิจกรรมหรือ
มาตรการเพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
4. กำกับติดตาม การดำเนินงานในการบริหารความเสี่ ยง โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ ข้ อเสนอแนะ เพื่อการ
ปรับปรุงและพัฒนา
5. สรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง โดยอย่างน้อย 1 กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และนำผลลัพธ์ความ
เสี่ยงเสนอหัวหน้าหน่วยศึกษาอบรมเพื่ อพิ จารณา (๐.๕ คะแนน) และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุง ความเสี่ยงในปีต่อไป (๐.๕
คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
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ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

ผลการดำเนินงาน
มีค ำสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการบริห ารความเสี่ ยงของหน่ ว ย
ศึกษาอบรม
๑.๑ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
๑.๒ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
๑.๓ ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
-คำสั่ง กก.๓ บก.กฝ.ฯที่ ๘๐/๒๕๖๒ลง ๒๔ มิ.ย.๖๒เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๑.๒
-คำสั่ง กก.๓ บก.กฝ.ฯ ที่ ๘๑/๒๕๖๒ ลง ๒๔ มิ.ย.๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๑.๓
-ปฏิทินการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
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2.

วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงภายในหรือความ
เสี่ยงภายนอกโดยเลือกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย
3 ด้านและระบุโอกาส ผลกระทบ พร้อมจัดลำดับความเสี่ยง
๒.๑ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ของแต่ละงาน
กองร้อยที่ ๑-๕ ให้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง รวม ๓ ด้านของ
แต่ละงานที่รับผิดชอบ
๒.๒ สรุปการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง หมวดงาน/
กองร้อย
๒.๓ การวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงของหน่วยที่มี
ความเสี่ยงสูงสุดทั้ง ๓ ด้านได้แก่ ด้านอาคารสถานที่ ด้านสิ่ง
ปลูกสร้าง ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ

เอกสารหมายเลข ๒.๑
-หนังสือ ผงป.ที่ ๐๐๓๐.๖๓๓/๑๑๔ ลง ๕ ส.ค. ๖๒ เรื่อง
การบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๒.๒
-ตารางสรุปการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง หมวดงาน/
กองร้อย
เอกสารหมายเลข ๒.๓
-แบบวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงทั้ง ๓ ด้าน

3.

นำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามข้อ ๒ ไปจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน) โดยกำหนดกิจกรรมหรือมาตรการ
เพื่อควบคุมหรือลดความเสี่ยง (๐.๕ คะแนน)
๓.๑ แบบการประเมินโอกาสและผลกระทบ
- การประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงด้านสิ่งปลูก
สร้าง ประเภทอาคารที่ทำการและอาคารกองร้อย
- การประเมินผลกระทบต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
และข้าราชการตำรวจในหน่วยงาน
๓.๒ รายงานการประชุม การบริหารความเสี่ยง
๓.๓ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านสิ่งปลูกสร้าง

เอกสารหมายเลข ๔.๑
-หนังสือ กองร้อยที่ ๓ กก.๓ บก.กฝ.ฯ ที่ ๐๐๓๐.๖๓(๓)/
ลง ๕ ก.ย. ๖๒ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
เอกสารหมายเลข ๔.๒
-ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่
๙ ก.ย. ๖๒
เอกสารหมายเลข ๔.๓
ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒

ข้อที่
4.

ผลการดำเนินงาน
กำกั บ ติ ดตาม การดำเนิ นงานในการบริ ห ารความเสี่ ยง โดย
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงให้ ข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ การ
ปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยมีการดำเนินการดังนี้
๔.๑ มีการรายงานผลการสำรวจอาคารกองร้อย
ที่ ๓
๔.๒ มีการสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง
๔.๓ และมีการรับวัสดุก่อสร้าง
สรุ ป ผลการดำเนิ นการบริ ห ารความเสี่ ยง โดยอย่ างน้ อ ย 1
กิจกรรม ต้องมีความเสี่ยงลดลงจากเดิม และนำผลลัพ ธ์ความ
เสี่ ย งเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยศึ ก ษาอบรมเพื่ อ พิ จ ารณา (๐.๕
คะแนน) และนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป
(๐.๕ คะแนน)
๕.๑ การติ ด ตามผลการดำเนิ น งาน การก่ อ สร้ า ง
ปรับปรุงบันไดอาคารกองร้อยที่ ๓

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๔.๑
-หนังสือ กองร้อยที่ ๓ กก.๓ บก.กฝ.ฯ ที่ ๐๐๓๐.๖๓(๓)/
ลง ๕ ก.ย. ๖๒ เรื่อง ขอรับการสนับสนุนวัสดุก่อสร้าง
เอกสารหมายเลข ๔.๒
-ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๖๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๖๒
เอกสารหมายเลข ๔.
-ใบกำกับภาษี/ใบส่งของ ลงวันที่ ๑๒ ก.ย.๖๒

5.

เอกสารหมายเลข ๕.๑
-หนั ง สื อ การติ ดตามผลดำเนิ น งานตามแผนการบริ หาร
ความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๕.๒
-หนังสือสรุปผลการดำเนินการบริหารความเสี่ยง
เอกสารหมายเลข ๕.
-รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
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๕.๒ สรุ ป ผลการดำเนิน การบริห ารความเสี่ ยง เสนอ
ผู้บังคับบัญชา
๕.๓ รายงานการประชุม การบริหารความเสี่ยง
๕.๔การนำผลลัพธ์ความเสี่ยงเสนอผู้บังคับบัญชา เพื่อ
นำไปปรับปรุงความเสี่ยงในปีต่อไป

คณะทำงานการบริหารความเสี่ยงครั้ง ที่ ๒/๒๕๖๒ วันที่
๒๗ ก.ย. ๖๒
เอกสารหมายเลข ๕.๔
-ห นั ง สื อ ก าร ด ำเนิ น งาน ก าร บ ริ ห าร ค ว าม เสี่ ย ง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 17 การจัดการความรู้
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ด.ต.ไพสิฐ

โพธิ์ศรี

2. พ.ต.ท.นฤบดินทร์ สินธรานพ
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 1976 5918
:
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: 08 8563 8214
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้

เพื่อให้หน่วยศึกษาอบรมรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนา
ระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศเพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ภายใน
องค์กร อันนำไปสู่การจัดการสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับหน่วยศึกษาอบรม โดย
ส่ว นมากจะมี ก ารจัด สรรทรัพ ยากรสำหรั บ การจั ด การองค์ ค วามรู้ ซึ่ ง มั ก จะเป็ น ส่ว นหนึ่ ง ของงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ประเด็นการพิจารณา
1. หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อย1 เรื่องต่อปี

2. มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตามขั้นตอนการจัดเก็บองค์ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
คะแนน)

3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของคณะกรรมการจัดการความรู้ (๐.๕ คะแนน) และนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ (๐.๕
4. นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ คะแนน) และนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา (๐.๕ คะแนน)

5. นำองค์ค วามรู้ที่ได้จ ากการจัดเก็ บมาจัดทำเป็นเอกสารในรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 1 เรื่อ ง (๐.๕ คะแนน) และ
เผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
หน่วยศึกษาอบรมจะต้องมีการจัดการความรู้ในประเด็นที่ เอกสารหมาย เลข 1.1
เกี่ยวกับการป ิบัติหน้าที่อย่างน้อย1 เรื่องต่อปี
-คู่มือการใข้ ปลส.เอ็ม 4 ของ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.

หน่วยมีการจัดการองค์ความรู้ จำนวน 1
เรื่อง คือ การใช้ปืนเล็กสั้น เอ็ม 4 เนื่องจากหน่วย
ได้รับจ่าย ปลส.เอ็ม 4 มาใช้ในการปฏิบัติราชการ
และการศึกษาอบรม แต่หน่วยยังไม่มีคู่มือสำหรับ
การใช้งานและการศึกษาอบรม ( เอกสาร
หมายเลข 1.1)
2.

มีการวางแผนการจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบตาม เอกสารหมายเลข 2.1
ขั้ น ต อ น กา รจั ด เก็ บ อ งค์ ค ว าม รู้ ข อ งสำ นั กงา น -คำสั่ง กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 95/62 ลง 8 ส.ค.62 เรื่อง
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
แต่งตั้งคณะกรมการผูร้ ับผิดชอบงานจัดการองค์ความรู้
เอกสารหมายเลข 2.2
1) ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
-รายงานการประชุมของคณะกรรมการผูร้ ับผิดชอบฯ ครัง้ ที่ 1
ผู้รับผิดชอบงานจัดการองค์ความรู้ (เอกสาร
เรื่อง รับทราบคำสั่ง และรับคำแนะนำในการปฏิบัติตามคู่มือ การ
หมายเลข 2.1)
ประกันคุณภาพการศึกษา
2) ประชุมพิจารณาหาประเด็นที่จะเป็น เอกสารหมายเลข 2.3
องค์ความรู้ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
-บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ครั้งที่ 2 เรื่อง การแบ่ง
ปฏิบัติงานและการศึกษาอบรมของหน่วย (เอกสาร มอบหน้าที่และหัวข้อรายการแสวงหา สืบค้น ข้อมูล

หมายเลข 2.2)
3) มอบหมายหน้าที่ให้คณะกรรมการ ใน
การแสวงหาสืบค้น รวบรวม ข้อมูลเกี่ยวกับ ปลส.
เอ็ม 4 จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
3.

มีก ระบวนการแลกเปลี่ย นเรียนรู้ข องคณะ กรรมการ เอกสารหมายเลข 3.1
จั ด การความรู้ (๐.๕ คะแนน) และนำมาจั ด เป็ น - บันทึกการประชุมของคณะกรรมการ ฯ ครัง้ ที่ 3 เรื่อง การ
หมวดหมู่ (๐.๕ คะแนน)
แลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อการตรวจสอบ
เอกสารหมายเลข 3.2
1) คณะกรรมการได้มีการแลกเปลี่ยน
- หนังสือ แจ้งเวียนของคณะกรมการ ฯ ( น.กองร้อยที่ 3 กก.3
เรียนรู้ข้อมูลของผู้อื่นที่ได้จากการสืบค้น เพื่อเป็น
บก.กฝ.บช.ตชด. ที่ 80 / 62 ลง27 ส.ค.62 เรื่อง ขอความ
การตรวจสอบและเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่
ร่วมมือตรวจสอบข้อมูล คู่มือการใช้ ปลส. เอ็ม 4
ถูกต้อง
เอกสารหมายเลข 3.3
2) มีการแลกเปลี่ยนความรู้ และบุคลากร - บันทึกการประชุมของคณะกรมการ ฯ ครั้งที่ 4 เรื่องการ
ภายในหน่วย
รวบรวมเอการข้อมูล เอกสารอ้างอิงแหล่งที่มาข้อมูล
3) หน่ วยโดยคณะกรรมการ ได้มีก าร รวบรวม
เรียบเรียงข้อมูลให้เป็นระบบ
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ข้อที่
4.

5.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
นำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาทดลองใช้งาน (๐.๕ เอกสารหมายเลข 4.1
คะแนน) และนำไปสู่การปรับปรุง และพัฒนา (๐.๕ คะแนน) - เอกสารรายสรุปผลหลังการสอน
เอกสารหมายเลข 4.2
1) หน่วยได้นำความรู้มาทดลองใช้งานกับการ
- หนังสือตอบรับและประเมิน เอกสารคู่มือ จาก กองร้อยที่ 2 , 4
ฝึกอบรมหลักสูตร นสต.และหลักสูตร ตชด.
, 5 และงานเก็บกู้ทำลายวัตถุระเบิด
ระดับพื้นฐาน
2) หน่วยได้นำข้อมูล การตรวจสอบและประเมิน คู่มือ เอกสารหมายเลข 4.3
ปลส. เอ็ ม 4 จากห มวดงานภายในหน่ ว ย มาร่ ว ม - บันทึกการประชุมคณะกรมการ ฯ ครั้งที่ 5 เรื่อง การพิจารณา
นำข้อมูลจากหมวดงานอื่น มาร่วมเป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง
พิจารณาปรับปรุงคู่มือ
พัฒนาคู่มือ ฯ
นำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทำเป็นเอกสารใน เอกสารหมายเลข 5.1
รูป แบบต่ า งๆ อย่ า งน้ อ ย 1 เรื่ อ ง (๐.๕ คะแนน) และ - คู่มือ การใช้ ปลส.เอ็ม 4 ของ กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด.
เผยแพร่ให้บุค ลากรในหน่วยงานนำไปใช้ประโยชน์ (๐.๕ เอกสารหมายเลข 5.2
คะแนน)
- แผ่นพับมโนทัศน์ การปรับศูนย์ ปลส.เอ็ม 4
1) นำองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดเก็บมาจัดทำเป็น เอกสารหมายเลข 5.3
- หนังสือ กองร้อยที่ 3 ที่ 90 /62 ลง 16 ก.ย.62 เรื่อง
คู่มือ การใช้ ปลส.เอ็ม 4 ของ กก.3 บก.กฝ.บช.
- เอกสารเผยแพร่คู่มือ การใช้ ปลส.เอ็ม 4 บนเวปไซต์หน่วย
ตชด.
2) ส่ง คู่มือการใช้ ปลส.เอ็ม 4 เผยแพร่ให้บุค ลากรใน
หน่วยนำไปใช้ประโยชน์

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ
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ตัวบ่งชี้ที่ 18 การพัฒนาบุคลากร
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ด.ต.สุริยา

สุทธิขันธ์

2. พ.ต.ท.โชค เมินธนู
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 1363 4047
:

: 08 1898 9352
E-mail :

E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้ กระบวนการ
คำอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ประเด็นการพิจารณา
1.

สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุค ลากรของหน่วยศึกษาอบรม (0.5 คะแนน) และนำข้อมูลจากการสำรวจไป
วิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตำแหน่งงาน มาสรุปผลขั้นต้น (0.5 คะแนน)
๒. นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทำเป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development
Plan : IDPlan)

๓. บุค ลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒ นาเชิ งวิช าการ หรือวิช าชีพ นอกเหนือจากด้านการประกันคุณ ภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
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๔. บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อคนต่อปี ไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม
๕. กำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จ ากการดำเนินการ (๐.๕ คะแนน) และพิจารณานำข้อเสนอแนะที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อให้ผลการดำเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕ คะแนน)
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
สำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษา เอกสารหมายเลข 1.1
อบรม (0.5 คะแนน) และนำข้ อ มู ล จากการสำรวจไป -เอกสารการสำรวจความต้องการในการพัฒนาบุคลากร
วิเคราะห์ร่วมกับบทบาทหน้าที่และตำแหน่งงาน มาสรุปผล ประจำปีงบประมาณ 2562
ขั้นต้น (0.5 คะแนน)

2.

นำผลสรุปความต้องการในการอบรมของบุคลากรมาจัดทำ เอกสารหมายเลข 2.1
เป็นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development -แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562
Plan : IDPlan)

3.

บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ
หรื อ วิ ช าชี พ นอกเหนื อ จากด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึกษา ไม่น้อยกว่า 20 ชม.ต่อคนต่อปีไม่ต่ำกว่าร้อยละ
90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่วยศึกษาอบรม

เอกสารหมายเลข 3.1
-รายงานสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 3.2
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ข้าราชการตำรวจในสัง กัด ได้รับการพัฒนาเชิง วิชาการ
หรือวิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ไม่ น้ อ ยกว่า 20 ชม.ต่ อ คนต่อ ปี คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 93.6 ของ
บุคลากรทั้งหมด

4.

บุ คลากรของหน่ ว ยศึ กษาอบรมได้ รั บการพั ฒ นาด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อ คนต่อ ปี ไม่
ต่ำกว่า ร้อ ยละ 90 ของบุคลากรทั้งหมดของหน่ว ยศึกษา
อบรม
ข้ า ราชการตำรวจในสั ง กั ด ได้ รั บ การพั ฒ นาด้ านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไม่น้อยกว่า 6 ชม.ต่อคนต่อปี คิดเป็น
ร้อยละ 90.4 ของบุคลากรทั้งหมด

ข้อที่
4.
(ต่อ)

ผลการดำเนินงาน

5.

กำกับ ติดตามและประเมินผลลัพธ์จากการดำเนินการ (๐.๕
คะแนน) และพิ จ ารณานำข้ อ เสนอแนะที่ เ กิ ด จากการ
ป ิ บั ติ ง านมาวิ เ คราะห์ แ ละปรั บ ปรุ ง เพื่ อให้ ผ ลการ
ดำเนินงานดียิ่งขึ้น (๐.๕ คะแนน)

การประเมินตนเอง

-บัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวม
บุคลากรที่มาช่วยราชการและปฏิบัติงานเป็นระยะเวลา
ตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
เอกสารหมายเลข 3.3
-เอกสารสรุปรายชื่อผู้ได้รับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือ
วิชาชีพ นอกเหนือจากด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 3.4
-เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลด้าน
ภาษาอังกฤษ
เอกสารหมายเลข 3.5
-เอกสารโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูฝึกตามความชำนาญ
เฉพาะด้าน
เอกสารหมายเลข 3.6
-เอกสารการส่งข้าราชการตำรวจเข้ารับการฝึกอบรม
ภายนอกหน่วย
เอกสารหมายเลข 4.1
-รายงานสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 4.2
-บัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อตามปีงบประมาณโดย
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวม
บุคลากรที่มาช่วยราชการและ
รายการเอกสารหลักฐาน
ปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป
เอกสารหมายเลข 4.3
-เอกสารสรุปรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมในด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 4.4
-โครงการพัฒนาบุคลากรในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 5.1
-รายงานสรุปผลการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจในสังกัด
ประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 5.2
-แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563
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เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จำนวน ๕ ข้อ

๕ คะแนน

บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 19 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน

1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ด.ต.วิทยา

เติมประชุม

2. พ.ต.ท.โชค เมินธนู
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 08 7445 5133
:

: 08 1898 9352
E-mail :

E-mail :
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ชนิดตัวบ่งชี้

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อมุ่งให้ผู้บริหารใช้ระบบการบริหารแบบธรรมาภิบาล โดยการประเมินผู้บริหารในด้านการบริหารจั ดการ และการเป็นผู้นำ
เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการหน่วยศึกษาอบรมที่ดีให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม
ประเด็นการพิจารณา
1.

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม

๒. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์
3. บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มีความพึงพอใจต่อการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใช้แบบ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า 4.45 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม
7)
4. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะมาสรุปประเด็น (๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมเพื่อ
พิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน)
5. นำข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไปปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
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ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.

3.

ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมแสดงวิสัยทัศน์ เอกสารหมายเลข 1.1
ในการบริหารหน่วยศึกษาอบรม
-รูปภาพการแสดงวิสัยทัศน์และนโยบายการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วย
เอกสารหมายเลข 1.2
-หนังสือแจ้งเวียนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมรับฟังวิสัยทัศน์
และนโยบาย การปฏิบัติงานของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมบริหารงานตาม เอกสารหมายเลข 2.1
หลักธรรมาภิบาลครบถ้วน และมีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ -สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
เอกสารหมายเลข 2.2
-รายงานการประชุมประจำเดือนของหน่วย
เอกสารหมายเลข 2.3
-เอกสารการประชาสัมพันธ์ ประกาศ นโยบาย เกี่ยวกับความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ มาตรฐานการให้บริการประชาชน
เอกสารหมายเลข 2.4
-คำสั่งมอบหมายหน้าที่ รอง ผกก./สว./ผบ.ร้อย
เอกสารหมายเลข 2.5
-เอกสารประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ลงประชา สัมพันธ์ตามสื่อ
ต่างๆ ของหน่วย
เอกสารหมายเลข 2.6
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา /คำสัง่ แต่งตั้งวิทยากรนอก
หน่วย
เอกสารหมายเลข 2.7
-(ใช้เอกสารเดียวกับข้อ 2.2)
เอกสารหมายเลข 2.8
-คำสั่งมอบหมายความรับผิดในการปกครองบังคับบัญชา กำกับ ดูแล
ผู้ใต้บังคับบัญชา (1212)
เอกสารหมายเลข 2.9
-(ใช้เอกสารเดียวกับข้อ 2.1)
เอกสารหมายเลข 2.10
-ใช้เอกสารเดียวกับข้อ 2.4
บุคลากรภายในองค์กรได้รับการดูแลที่ดี มีความสุข มี เอกสารหมายเลข 3.1
ความพึงพอใจต่อการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น -แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กรของกรมสุขภาพจิต
(ใช้แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร กระทรวงสาธารณสุข
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ข้อที่
3.
(ต่อ)
4.
5.

ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข) ไม่น้อยกว่า เอกสารหมายเลข 3.2
4.45 ขึ้นไป (จากคะแนนเต็ม 7)
-หนังสือแจ้งข้าราชการตำรวจในสังกัดให้ตอบแบบประเมินออนไลน์
ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข 3.3
-สรุปผลการประเมินและประเด็น ข้อเสนอแนะ ตามแบบประเมิน
ออนไลน์
นำผลการประเมิ นและข้ อเสนอแนะมาสรุ ปประเด็ น เอกสารหมายเลข 4.1
(๐.๕ คะแนน) และเสนอผู้ บ ริ ห ารสู งสุ ด ของหน่ว ย -หนังสือเสนอสรุปประเด็นผลการประเมินและ ข้อเสนอแนะให้
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณาสั่งการ (๐.๕ คะแนน)
ผู้บริหารหน่วยสูงสุดของ หน่วยศึกษาอบรมพิจารณาสัง่ การ
นำข้อสั่งการของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมไป เอกสารหมายเลข 5.1
ปรับปรุงและพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
-แผนปรับปรุงพัฒนาการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
กระบวนการ 5 คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
จำนวน 5 ข้อ

คะแนน
5 คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

ตัวบ่งชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ผู้กำกับดูแลตัวบ่งชี้

ผู้จัดเก็บรวบรวมข้อมูล/รายงานผลการดำเนินงาน
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1. พ.ต.อ.ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์

1.ร.ต.อ.หญิงเพียงพิศ

คำเหลือง

2. พ.ต.ท.หญิงณัฏฐณิชา เพ็งพี
โทรศัพท์ : 08 1878 4404

โทรศัพท์ : 09 5258 9871
:

: 09 3320 7228
E-mail :

ชนิดตัวบ่งชี้

E-mail : peaw.2749@gmail.com

กระบวนการ + ผลลัพธ์

คำอธิบายตัวบ่งชี้
เพื่อพิจารณาระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม ที่แสดงถึงการให้ความสำคัญในการประกัน
คุณภาพอย่างทั่วถึง มีการดำเนินการตามระบบและกลไกการประกัน คุณภาพภายในที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดขึ้น รวมถึง
เล็งเห็นว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานประจำวัน

ประเด็นการพิจารณา
1. จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ(0.5 คะแนน)
2. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี
(0.5 คะแนน)
3. กำหนดเป้าหมายในการดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ และออกแบบการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น (0.5
คะแนน) และนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมินและพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม (0.5 คะแนน)
4. ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจ
แห่งชาติกำหนด
5. จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน)
6. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ ในระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และนำผล
การประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)

เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
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ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕

ผลการดำเนินงาน
ข้อที่
๑.

2.
3.

ข้อที่
4.

ผลการดำเนินงาน
จัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการ ศึกษาภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เอกสารหมายเลข 1.1) และเชิญประชุม
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว(เอกสารหมายเลข 1.2) เมื่อวันที่ 21 ก.พ.
2562 ในวาระที่ 2 มีการพิจารณาทบทวนระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วยเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานตำรวจ
แห่งชาติ (เอกสารหมายเลข 1.3) โดยมีระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหน่วย ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1.4)
1) มีการจัดทำระบบประกันคุณภาพภายในของหน่วย
2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เพื่อกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนวทาง วิธีการตรวจสอบ ประเมินระบบ
กลไก และการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
3) มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบด้านการประกันคุณภาพการ ศึกษา
โดยมี ห น้ า ที่ บ ริห ารพั ฒ นาและติ ด ตามการดำเนิ น งานด้ า นการประกั น
คุณภาพการศึกษา ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสร้าง
ความมั่ น ใจว่ าการจั ด การศึ ก ษาภายในของหน่ ว ยงานจะเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
4) มีการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อใช้กำกับติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินคุณภาพการศึกษา
5) มี การจั ดทำรายงานประจำปี ที่ ครอบคลุม การดำเนิ นงานตาม
องค์ ป ระกอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ดัช นี บ่ ง ชี้ คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอต่ อ
หน่วยงานต้นสังกัด บช.ศ. และเปิดเผยต่อสาธารณชน
6) มีการนำผลการประเมินคุณภาพไปจัดทำแผน พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
7) มีการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง
จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการด้าน
การประกันคุณภาพการศึกษาประจำปี

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การ ศึกษาภายใน ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.
2562
เอกสารหมายเลข ๑.2
-หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบ การ
ประชุม
เอกสารหมายเลข ๑.3
-รายงานการประชุมการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครัง้ ที่ 1
เอกสารหมายเลข ๑.4
-เอกสารการจัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ
2562

เอกสารหมายเลข 2.1
-แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
งบประมาณ 2562
กำหนดเป้ าหมายในการดำเนิ น การในกิจ กรรมต่ างๆ และออกแบบการ เอกสารหมายเลข 3.1
ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายนั้น และนำผลลัพธ์ไปสู่การประเมิน -แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปี
และพัฒนาโดยมีผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม
งบประมาณ 2562
ผลการดำเนินงาน
รายการเอกสารหลักฐาน
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพให้เป็นไป เอกสารหมายเลข ๔.1
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ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด
หน่วยมี การจั ดประชุมติ ดตามผลการดำเนิ นงานประกั นคุณ ภาพ
การศึก ษา เพื่ อขับเคลื่ อนและกำกับ ติดตามตรวจสอบผลการดำเนิ นงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่องเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ (เอกสาร
หมายเลข 4.1)

5.

จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ที่ระบุผลการดำเนินงานในแต่ละตัว
บ่งชี้ให้ชัดเจน เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดและ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่
กำหนด (๐.๕ คะแนน) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (๐.๕ คะแนน)
หน่วยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการประกันคุณภาพ
การศึ กษาภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 (เอกสารหมายเลข 4.1)
เพื่อทำการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยและจัดทำรายงาน
การประเมินตนเองเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด (15 พ.ย.
62) (เอกสารหมายเลข 4.2) และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ (เอกสาร
หมายเลข 4.3)

6.

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดย บช.ศ. รอบปีที่ผ่านมาอยู่ใน
ระดับดีขึ้นไป (๐.๕ คะแนน) และนำผลการประเมินพร้อมข้อเสนอแนะไป
ปรับปรุงและพัฒนา (๐.๕ คะแนน)

-เอกสารการติดตามผลการปฏิบัติงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจำปี ง บประมาณ
2562 ครั้งที่ 1
-เอกสารการติดตามผลการปฏิบัติงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจำปี ง บประมาณ
2562 ครั้งที่ 2
-เอกสารการติดตามผลการปฏิบัติงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจำปี ง บประมาณ
2562 ครั้งที่ 3
(เอกสารหมายเลข 5.1)
-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการ
ประกั น คุณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจำปี
งบประมาณ 2562
(เอกสารหมายเลข 5.2)
-หนังสือแจ้งการตรวจประเมินคุณภาพภายใน
งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจำปี
งบประมาณ 2562
-รูปภาพการตรวจประเมินคุณภาพภายในงาน
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ าพ ก าร ศึ ก ษ า ป ร ะ จ ำปี
งบประมาณ 2562
-รายงานการประเมินตนเอง
(เอกสารหมายเลข 5.3)
-Print Out หน้าเว็บไซต์ของหน่วย
(เอกสารหมายเลข 6.1)
-เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายใน
ประจำปีงบประมาณ 2561
(เอกสารหมายเลข 6.1)
-แผนพัฒนาคุณภาพภายใน ตามผลการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพคุณภาพการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง

คะแนน

การบรรลุเป้าหมาย

๕ ข้อ

จำนวน ๕ ข้อ

๕ คะแนน

บรรลุ
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บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
กองกำกั บ การ 3 กองบั ง คั บ การฝึ ก พิ เศษ กองบั ญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน ในฐานะที่ เป็ น
สถาบันการศึกษาหนึ่งในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการฝึกและอบรมข้าราชการตำรวจ ทั้งใน
กองบัญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดนและหน่วยงานอื่นๆ จึงได้เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่
พระราชบัญ ญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 กำหนดไว้ โดยมีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2562 ประกอบด้วย 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญ ชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ดำเนินการด้านการประเมิน
คุณ ภาพการศึก ษามาอย่ างต่ อเนื่อ งทุกปี มี ก ารนำผลการประเมิน มาพั ฒ นาปรับปรุงกระบวนการการประกั น
คุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ
ในการดำเนิน การประกันคุณ ภาพการศึกษาในปี 2562 นี้ กองกำกับการ 3 กองบัง คับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ได้ดำเนินการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพของหน่วยให้เป็น
ระบบและแบบแผนมากขึ้น การประเมินตนเองในปีงบประมาณ 2562 นี้ ในภาพรวมได้คะแนน 4.02 อยู่ใน
ระดับ ดี สะท้อนการดำเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ กองกำกับการ 3 กองบังคับการฝึก
พิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อย่างต่อเนื่องมีมาตรฐาน และสามารถพัฒนาหน่วยงานในทุกๆ ด้าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถพัฒนาหน่วยงานในทุกๆ ด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายละเอียดปรากฏตามตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ ดังนี้
องค์ประกอบ

ด้าน

องค์ประกอบ
ที่ 1 การ
จัดการเรียน
การสอน

1. ผูเ้ รียน

2. ครู อาจารย์
ครูฝึก
3. หลักสูตร
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผูเ้ รียน
4. สิง่ สนับสนุน

ตัวบ่งชี้
๑. การเตรียมความพร้อมของผูเ้ รียน
๒. กิจกรรมพัฒนาผูเ้ รียน
๓. ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผูท้ ี่
เกี่ยวข้องต่อการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จ
การศึกษาอบรม
๔. อาจารย์ประจำ
๕. อาจารย์พิเศษ
6. การพัฒนาหลักสูตร
โดยหน่วยศึกษาอบรม
7. การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่
ส่วนกลางกำหนด
8. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
9. การประเมินผู้เรียน
๑0. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

3
4
5

ระดับ
คุณภาพ
พอใช้
ดี
ดีมาก

2
2.34
-

ต้องปรับปรุง
ต้องปรับปรุง
-

3

พอใช้

3
4
5

พอใช้
ดี
ดีมาก

คะแนนที่ได้
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การเรียนรู้

ที่ใช้สำหรับพัฒนาผู้เรียน

3

ระดับ
คุณภาพ
พอใช้

2

ต้องปรับปรุง

6. การบริการ 13. การบริการวิชาการแก่ชุมชน
วิชาการ
7. การทำนุ
14. ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและ
บำรุงศิลปะและ วัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรม

5

ดีมาก

5

ดีมาก

8. การบริหาร
จัดการใน
ภาพรวม

5

ดีมาก

5
5
5
5
5

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4.02

ดี

องค์ประกอบ

ด้าน

องค์ประกอบ
ที่ 2
งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์
องค์ประกอบ
ที่ 3การ
บริการ
วิชาการ และ
ทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
องค์ประกอบ
ที่ 4
การบริหาร
จัดการ

5. งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์

ตัวบ่งชี้

คะแนนที่ได้

1๑. งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
ที่นำไปใช้กับหน่วยงาน หรือชุมชน สังคม
1๒. งานวิจัยที่มาจากสถานการณ์จริง
ในพืน้ ที่

15. การนำแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(พ.ศ.2560-2579) ไปสู่การปฏิบัติ
16. การบริหารความเสี่ยง
17. การจัดการความรู้
18. การพัฒนาบุคลากร
19. การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
20. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวมน้ำหนักทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี้

พันตำรวจเอก
(ชัยรัตน์ อู่พิทักษ์)
ผู้กำกับการ 3 กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
พฤศจิกายน 2562
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