๑

๒

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการดาเนินงานของหน่วยศึกษาอบรม
๑.๑ ชื่อสถาบัน กองกำกับกำร ๖ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
๑.๒ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๔ บ้ำนวังตะคร้อ ตำบลเมืองเก่ำ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
หมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๐
หมำยเลขโทรสำร ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๖
เว็บไซต์ www.bpptr6train.com

๑.๓ ปีที่ให้ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง
กองก ำกั บ กำร ๖ กองบั ง คั บ กำรฝึ ก พิ เ ศษ กองบั ญ ชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
“ค่ำยรำมคำแหงมหำรำช” จัดตั้งขึ้น ขึ้นเมื่อปีพุทธศักรำช ๒๕๒๙ ตำมพระรำชกฤษฎีกำแบ่งส่วน
รำชกำรกรมตำรวจ กระทรวงมหำดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลำคม ๒๕๒๙
ค่ายรามคาแหงมหาราช มีพื้นที่จำนวน ๑,๒๔๕ ไร่ ๒ งำน ๒๘ ตำรำงวำ อยู่ในควำม
รับผิดชอบ ของ ๓ หน่วยงำน คือ
อุทยำนแห่งชำติ เขำหลวง
๗๕๖ ไร่
อุทยำนแห่งชำติ รำมคำแหง
๔๕๐ ไร่
และที่ดินรำชพัสดุ จำนวน
๓๙ ไร่ ๒ งำน ๒๘ ตำรำงวำ
อาณาเขต

ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

จรด ถนนจรดวิถีถ่อง
จรด เขำสะพำนหิน และเขำโซกม่วงกล้วย
จรด ทำงเข้ำค่ำยลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย
จรด มหำวิทยำลัยรำมคำแหง สำขำวิทยบริกำร จังหวัดสุโขทัย

ภารกิจ

ฝึกอบรมให้กับตำรวจตระเวนชำยแดน ข้ำรำชกำรตำรวจหน่วยอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย
ฝึกให้กับประชำชนและเยำวชน ตำมแผนและนโยบำยของ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ และตำมที่ได้ร้องขอ
เป็น ศูน ย์บริกำรทำงวิชำกำรในพื้น ที่ ให้กำรบริกำรในกำรฝึกอบรม เพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร
ปฏิบัติงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริตำมที่ได้รับมอบหมำย เป็นกองหนุนให้กับ กองบังคับ
กำรตำรวจตระเวนชำยแดนภำค ๓ , ภูธร , จังหวัดสุโขทัย และปกครองบังคับบัญชำหน่วยในสังกัด

๓

๑.๕ ปรัชญา สร้ำงคุณธรรม นำควำมรู้ สู่กำรฝึกอบรม
๑.๖ ปณิธาน มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้รับกำรฝึกอบรมให้มีประสิทธิภำพ นำไปสู่กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิผล

๑.๗ วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์ฝึกยุทธวิธีมืออำชีพ เพื่อเพิ่มสมรรถนะข้ำรำชกำรตำรวจ
๑.๘ วัตถุประสงค์
๑.๘.๑ เพื่อดำเนินกำรฝึกตำรวจตระเวนชำยแดน ให้มีควำมพร้อมทั้งในด้ำนร่ำงกำย จิตใจ
ควำมคิด และอุดมกำรณ์ ในกำรปฏิบัติภำรกิจ ของตำรวจตระเวนชำยแดน
๑.๘.๒ เพื่อฝึกตำรวจให้มีจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนควำมรู้ให้สำมำรถนำไปปฏิบัติได้
อย่ำงเป็นรูปธรรม
๑.๘.๓ เพื่อนำควำมรู้ ควำมสำมำรถไปปฏิบัติภำรกิจของตำรวจตระเวนชำยแดนได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

๑.๙ สถานภาพทางกายภาพ ประกอบไปด้วย
ที่ทำกำรของฝ่ำยอำนวยกำรและผู้บังคับบัญชำ
ทีท่ ำกำรของฝ่ำยสนับสนุน (บก.ร้อย ๑,สื่อสำร,พยำบำล,ขนส่ง,รักษำควำมปลอดภัย,สูทกรรม)
ที่ทำกำรของฝ่ำยปฏิบัติกำร ( กองร้อย ๒ – ๕ และกลุ่มงำนเก็บกู้ทำลำยวัตถุระเบิด )
ห้องเรียนรวม ( หอประชุมรำมคำแหง ) มีควำมจุ ๔๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๑ ห้อง
ห้องเรียนกองร้อย
มีควำมจุ ๑๐๐ ที่นั่ง จำนวน ๔ ห้อง
ลำนฝึกอเนกประสงค์
จำนวน ๑ แห่ง
สนำมยิงปืนทรำบระยะ
จำนวน ๑ สนำม
สนำมยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี.
จำนวน ๑ สนำม
สนำมยิงปืนทำงยุทธวิธี
จำนวน ๑ สนำม
สนำมขว้ำงระเบิด
จำนวน ๑ สนำม
หอสูง
จำนวน ๑ แห่ง
สถำนีทดสอบร่ำงกำยและจิตใจ
จำนวน ๑ แห่ง
ฐำนจำลอง
จำนวน ๑ แห่ง
สนำมแผนที่ – เข็มทิศ
จำนวน ๑ สนำม
ห้องเรียนตำมธรรมชำติ
จำนวน ๑ แห่ง
ห้องสมุด
จำนวน ๑ ห้อง
ห้องอำเซี่ยน
จำนวน ๑ ห้อง
ห้องฝึกยิงปืนสถำนกำรณ์จำลอง
จำนวน ๑ ห้อง

๔

โครงสร้าง กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

งานธุรการกาลังพล ฯ

งานการฝึกและ
วิชาการ

งานแผนงานและงบประมาณ

กองร้อย ๑ (สสน.)

กลุ่มงานเก็บกู้ทาลายวัตถุ
ระเบิด

งานการเงินและส่งกาลังบารุง

กองร้อย ๒ - ๕

- ฝึมว.สื
กอบรม
่อสาร

มว.ขนส่ง

มว.พยาบาล

มว.รปภ.

- ฝึกอบรม
- ปกครอง , บังคับบัญชำ

มว.สูทกรรม

โครงสร้างการบริหาร
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ

๕

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.

รอง ผกก.ฯ ( ป. )

รอง สว.ฯ(เก็บกู้)

รอง ผกก.ฯ ( อก. )

สว. กฝว.

ผบ.ร้อย ๒

สว. ธกวส.

สว.ผงป.

ผบ.ร้อย ๓

สว. กง.กบ.

ผบ.ร้อย ๔

ผบ.ร้อย ๑

ผบ.ร้ อย ๕
๑.๑๐ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ กองกำกับกำร ๖ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำร
ตำรวจตระเวนชำยแดน ได้เปิดกำรฝึกอบรมดังนี้
๑.๑๐.๑ หลักสูตร ตชด.ประจำปี
จำนวน ๔ รุน่
๑.๑๐.๑.๑ รุน่ ที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๑๙ ก.พ. ๖๑
๑.๑๐.๑.๒ รุน่ ที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๕ - ๑๙ มี.ค. ๖๑
๑.๑๐.๑.๓ รุน่ ที่ ๓ ระหว่ำงวันที่ ๑๙ มี.ค. - ๒ เม.ย. ๖๑
.
๑.๑๐.๑.๔ รุ่นที่ ๔ ระหว่ำงวันที่ ๗ - ๑๑ พ.ค. ๖๑
๑.๑๐.๒ หลักสูตร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำลังพล
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
จำนวน ๑ รุ่น
ระหว่ำงวันที่ ๖ – ๑๐ ส.ค.๖๑

๑.๑๐.๓ หลักสูตร กำรฝึกอบรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพครูฝึก

๖

ตำมควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
จำนวน
๑.๑๐.๓.๑ รุ่นที่ ๑ ระหว่ำงวันที่ ๒๓ – ๒๗ ก.ค. ๖๑
๑.๑๐.๓.๒ รุ่นที่ ๒ ระหว่ำงวันที่ ๓๐ ก.ค. – ๓ ส.ค. ๖๑
๑.๑๐.๔ หลักสูตร นักเรียนนำยสิบตำรวจ
จำนวน
ระหว่ำงวันที่ ๑ ก.พ.๖๐ – ๓๑ ม.ค. ๖๑
๑.๑๐.๕ หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐำน
จำนวน
ระหว่ำงวันที่ ๑๒ ก.พ. – ๔ พ.ค. ๖๑
๑.๑๐.๖ หลักสูตร กดต.๕๓ ปี
จำนวน
ระหว่ำงวันที่ ๔ ธ.ค. ๖๐ – ๒๓ ก.พ. ๖๑

๒ รุน่
๑ รุน่
๑ รุน่
๑ รุน่

๑.๑๑ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ศึกษาอบรม
มีผู้เข้ำรับกำรศึกษำอบรมในหลักสูตรต่ำง ๆ ดังนี้
๑.๑๑.๑ หลักสูตร ตชด.ประจำปี
๑.๑๑.๒ หลักสูตร โครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำลังพล
ด้ำนกำรใช้ภำษำอังกฤษ
๑.๑๑.๓ กำรฝึกอบรมโครงกำรเพิ่มประสิทธิภำพครูฝกึ
ตำมควำมชำนำญเฉพำะด้ำน
๑.๑๑.๔ หลักสูตร นักเรียนนำยสิบตำรวจ
๑.๑๑.๕ หลักสูตร ตชด.ระดับพื้นฐำน
๑.๑๑.๖ หลักสูตร กดต.๕๓ ปี

จำนวน ๔๐๐ คน
จำนวน ๓๐ คน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

๖๐
๑๐๐
๑๐๖
๕๒

คน
คน
คน
คน

๑.๑๒ ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร
กองก ำกั บ กำร ๖ กองบั ง คั บ กำรฝึ ก พิ เ ศษ กองบั ญ ชำกำรต ำรวจตระเวนชำยแดน
มีบุคลำกรทั้งสิ้น ๑๑๙ คน ประกอบด้วย ชั้นสัญญำบัตร ๕๘ คน และชั้นประทวน ๖๑ คน ดังนี้
ชั้นสัญญำบัตรสำยอำนวยกำร
๒๓ นำย
ชั้นสัญญำบัตรสำยสนับสนุน
๑๑ นำย
ชั้นสัญญำบัตรสำยครูฝึก
๑๘ นำย
ชั้นประทวนสำยอำนวยกำร
๒๑ นำย
ชั้นประทวนสำยสนับสนุน
๑๘ นำย
ชั้นประทวนสำยครูฝึก
๒๐ นำย
อำจำรย์ผู้มคี วำมรู้ควำมสำมำรถพิเศษ ( ชุดเก็บกูว้ ัตถุระเบิด )
๕ นำย

๑.๑๓ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร

๗

งบประมาณ ในปีงบประมำณ ๒๕๖๑ ได้รบั งบประมำณ ทั้งสิน้ ๖๒,๕๓๔,๑๘๖.๖๙ บำท
แบ่งเป็น - งบดำเนินงำน (โอนรวมงบฝึกอบรม,งบ นสต. ) เป็นเงิน
- เงินเดือน
เป็นเงิน

๑๕,๗๖๐,๔๐๖.๓๗ บำท
๔๖,๗๗๓,๗๘๐.๓๒ บำท

ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

หน่วยได้รับจัดสรรครุภณ
ั ฑ์และสิ่งก่อสร้ำง จำกเงินงบประมำณ
ปี ๒๕๒๙ ถึงปีปัจจุบนั ที่ระบุไว้ในบัญชีทั้งหมด จำนวน ๓๖๓ รำยกำร ซึง่ ยังมีมูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
เป็นเงิน ๒๘,๖๐๗,๘๒๙.๓๘ บำท (ยี่สบิ แปดล้ำนหกแสนเจ็ดพันแปดร้อยยี่สบิ เก้ำบำทสำมสิบแปด
สตำงค์)

๑.๑๔ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
กองกำกับกำร ๖ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ได้มี
ระบบกำรประกันคุณภำพภำยใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินภำยใน คณะกรรมกำร คณะทำงำน
และเจ้ำหน้ำที่รบั ผิดชอบ ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ จำนวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีกำรกำหนดบทบำทหน้ำที่ มีระเบียบ
ปฏิบัติประจำ สำหรับกำรฝึกเป็นคู่มอื ในกำรดำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติงำนประจำปี และแผนกำร
ฝึกอบรมประจำปี มีกำรควบคุมกำรปฏิบตั ิให้เป็นไปตำมแผน และระเบียบ มีกำรประเมินผลและนำผล
กำรประเมินมำปรับปรุงคุณภำพให้ดียิ่งขึน้ ซึง่ ระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ นับเป็นส่วนหนึง่ ใน
กำรปฏิบตั ิงำนของ กองกำกับกำร ๖ กองบังคับกำรฝึกพิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ถือว่ำเป็นสิ่งที่จะต้องกระทำอย่ำงต่อเนื่องและสอดคล้องกับภำรกิจและพันธกิจของ กองบังคับกำรฝึก
พิเศษ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ

๑.๑๕ สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา

๘
กลุม่ ตัว
บ่งชี้
๑.
๑.๑

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน
ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม
๑) ในหลักสูตรตชด.ประจำปี มีจำนวน ๔ รุ่น
-หน่วยศึกษำอบรมดำเนินกำรประเมินควำมพึง
ต่อปี ควรแยกวิเครำะห์คะแนน และข้อมูลที่ พอใจในแต่ละรุ่นและได้นำปัญหำของแต่ละรุ่นมำ
ได้จำกกำรประเมินควำมพึงพอใจฯ ในแต่ละ ปรับปรุงพัฒนำแก้ไขในส่วนที่บกพร่อง
รุ่นเพื่อจักได้ทรำบว่ำ ปัญหำหรือข้อเสนอแนะ
เกิดขึ้นในรุ่นใด จะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงให้
ตรงจุดได้ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น

๒) ควรจัดทำบันทึกหลังกำรสอน เพื่อ
สรุปกำรใช้แผนกำรสอนทุกครั้ง เพื่อจะได้
ทรำบว่ำสำมำรถจัดกิจกรรมได้บรรลุผลกำร
เรียนรู้หรือไม่ มีปัญหำและอุปสรรคใดบ้ำง มี
พฤติกรรมใดบ้ำงที่พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
- หลังจำกเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมแต่ละ
หลักสูตร ครูฝึกและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ควร
ประชุมร่วมกันทบทวนปัญหำอุปสรรค และ
ข้อขัดข้องที่เกี่ยวกับกำรเรียนกำรสอนทั้งภำค
วิชำกำร และภำคปฏิบัติ เพื่อบูรณำกำรให้เกิด
กำรพัฒนำกำรศึกษำอบรมในรุ่นต่อไป ในทุก
หลักสูตรที่ใช้ในกำรประเมิน
- ขอควำมร่วมมือครูฝึก เขียนแผนกำร
สอนและจัดทำบันทึกหลังกำรสอนจะจัดให้มี
กำรประชุมสรุปกำรฝึกเพื่อทบทวนปัญหำ
อุปสรรค ของทุกหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ที่

ผลการปรับปรุง

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

-ให้ครูฝึกจัดทำแผนกำรสอน และบันทึกหลัง
กำรสอนทุกครั้ง ทุกหลักสูตร ทำให้ทรำบปัญหำ
ต่ำงๆที่เกิดขึ้นในขณะทำกำรสอน และหลังกำร
สอน นำปัญหำมำพัฒนำแก้ไขอย่ำงต่อเนื่องต่อไป
-เมื่อเสร็จสิ้นกำรฝึกอบรมทุกหลักสูตรได้มี
กำรร่วมประชุมสรุปกำรฝึก ทบทวนปัญหำระหว่ำง
กำรฝึก และแนวทำงแก้ไข ของแต่ละหลักสูตร ทั้ง
ภำควิชำกำร และภำคปฏิบัติ อย่ำงต่อเนื่อง จึงทำ
ให้กำรเรียนกำรสอนได้พัฒนำเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย

ผลการปรับปรุง

๙
๑.๒

๑.๓

ด้ำนหลักสูตร
-ควรแยกกำรเขียนโครงกำรจัดทำคู่มือ
กำรฝึ กอบรมในแต่ละเรื่องออกจำกกัน โดย
จั ดทำโครงกำร ๑ โครงกำรต่ อคู่มื อ ๑ เล่ ม
เนื่องจำกคู่มือแต่ละเล่มอำจจะมีวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยในกำรจัดทำที่แตกต่ำงกัน

ด้ำนครู/อำจำรย์ และครูฝึก
๑) ในกำรเผยแพร่นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ ควรแนบไฟล์ภำพ หรือ
ภำพเคลื่อนไหวประกอบเสียงบรรยำย เพื่อ
เพิ่มควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น ไม่ควรแนบ
เอกสำรสำรหรือรูปภำพเพียงอย่ำงเดียว
๒) เมื่อมีกำรนำเสนอหรือสำธิต
นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ควรแจกแผ่นพับ
ของงำน ในรำยละเอียดที่นำเสนอในกำร
สำธิต เพื่อผู้รับชมกำรสำธิตจะได้อ่ำน
ประกอบควำมเข้ำใจยิ่งขึ้นในขณะกำรสำธิต

-หน่วยศึกษำอบรมดำเนินกำรประชุม
มอบหมำยให้ครูฝึกแต่ภำควิชำจัดทำโครงกำรกำร
พัฒนำนวัตกรรม/เครื่องช่วยฝึกภำควิชำละ ๑ เรื่อง
รวมจำนวน ๕ โครงกำร เพื่อนำมำพัฒนำกำร

เรียนกำรสอนผู้รับกำรฝึกหลักสูตรต่ำงๆภำยใน
หน่วย

-ได้เผยแพร่นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
เป็นไฟล์ภำพและภำพเคลื่อนไหวประกอบเสียง
บรรยำยบน เว็ปไซด์ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.

-ได้จัดทำแผ่นพับ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์
แจกให้ผู้เข้ำรับชมกำรสำธิตได้อ่ำนและดู
ประกอบกำรบรรยำยเพื่อควำมเข้ำใจมำกยิ่งขึ้น
ในขณะชมกำรสำธิต

-ครูฝึกในบัญชีรำยชื่อผู้ปฏิบัติงำน ได้เป็น
๓) ผู้จัดทำนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์
ผู้จัดทำนวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของหน่วยตำม
ในปีงบประมำณนั้นๆ ต้องเป็นครูฝึก
ปีงบประมำณ ๒๕๖๑
ที่มีชื่อและบัญชีรำยชื่อที่ปฏิบัติงำนจริงตำม
ปีงบประมำณ โดยปฏิบัติงำนตั้งแต่ ๖ เดือน
ขึ้นไป และนับรวมจำนวนครู ครูฝึกที่มำช่วย
รำชกำร และปฏิบัติงำน
เป็นระยะเวลำตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

ตัวบ่งชี้ที่

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ

ผลการปรับปรุง

๑๐
๑.๔

ด้ำนกำรบริหำรและพัฒนำหน่วย
ศึกษำอบรม
๑) ปัจจัยที่ก่อให้เกิดควำมเสี่ยง เป็นเหตุของ
กำรเกิดควำมเสี่ยง ดังนั้น กำรที่สำมำรถ
เข้ำใจ และรู้ถึงสำเหตุที่เกิดขึ้นจะช่วยสร้ำง
ควำมเข้ำใจและสร้ำงควำมตระหนักในกำร
ป้องกันควำมเสี่ยงไม่ให้เกิดขึ้น หรือสำมำรถ
แก้ไขควำมเสี่ยงนั้นให้เกิดขึ้นน้อยลงหรือไม่
เกิดอีก
๒) ควรมีกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนตำม
แผนกำรบริหำรควำมเสี่ยงเพื่อรวบรวมข้อมูล
ที่เกี่ยวกับผลของกำรดำเนินงำนมำ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ว่ำได้ผล
ตำมที่กำหนดไว้เพียงใด มีควำมคืบหน้ำ
ปัญหำข้อขัดข้อง และผลกระทบที่เกิดจำก
กำรดำเนินงำนอย่ำงไร เพื่อนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในด้ำนกำรจัดกำรต่อไป
๓) ควรจัดหำหนังสือและสิ่งพิมพ์ใหม่ๆ
ไม่ว่ำจะเป็นกำรขอรับบริจำคจำกร้ำนหนังสือ
เก่ำๆ หรือจำกสำนักพิมพ์ต่ำงๆเพื่อให้ได้
หนังสือเพิ่มเติมที่หลำกหลำย และเพื่อเพิ่ม
ควำมสนใจให้กับผู้ศึกษำอบรม อีกทั้งหำก
เป็นไปได้ ควรปรับเปลี่ยนห้องสมุดให้อยู่พื้นที่
ที่เหมำะสมกับผู้ศึกษำ อบรม สะดวกแก่กำร
เข้ำใช้ และจัดหำคอมพิวเตอร์เพื่อกำรสืบค้น
ที่ทันสมัย และจำนวนเหมำะสมกับผู้ศึกษำ
อบรม โดยเชื่อมต่อสัญญำณอินเตอร์เน็ต ที่มี
ประสิทธิภำพ อีกทั้งจัดช่วงเวลำให้ผู้ศึกษำ
อบรมเข้ำใช้ห้องสมุด และสื่อกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรม

-กำหนดปัจจัยที่จะก่อให้เกิดควำมเสี่ยง เพื่อ
สำมำรถเตรียมกำรแก้ไขปัญหำ และสถำนกำรณ์
ต่ำงๆ ที่อำจจะเกิดขึ้น หรืออำจจะเกิดน้อยลง
หรือไม่เกิดอีก

-มีกำรประเมินผลตำมแผนกำรบริหำรควำม
เสี่ ยง เพื่อเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งค่ำไว้
และแก้ ไ ขปั ญ หำ ข้ อ ขั ด ข้ อ ง จำกผลกระทบที่
เกิดขึ้นได้ตำมแผนกำรบริหำรจัดกำร

-จัดหำหนังสือและสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ จำกกำร
ขอรับบริจำคในส่วนต่ำงๆ เพื่อให้ผู้ศึกษำอบรม
สนใจในกำรเข้ำใช้ห้องสมุด
-จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ ในกำร
สืบค้น โดยเชื่อมสัญญำณอินเตอร์เน็ตทีม่ ี
ประสิทธิภำพ และได้จดั ช่วงเวลำให้ผศู้ ึกษำ
อบรมได้เข้ำใช้ห้องสมุด

๑๑
ตัวบ่งชี้ที่

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
๔) ควรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรใช้กำร
สำรวจควำมพึงพอใจให้เป็นกำรประเมินใน
รูปแบบของกำรประเมินออนไลน์ เพื่อให้ได้
ค่ำควำมพึงพอใจที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
และเป็นกำรประหยัดเวลำและทรัพยำกร
และแบบประเมินควำมพึงพอใจกำร
ให้บริกำรต่ำงๆ ควรให้ครอบคลุมทุกด้ำน

ผลการปรับปรุง
-จัดทำแบบประเมินในรูปแบบประเมิน
ออนไลน์ เพื่อประหยัดเวลำ ทรัพยำกรและ
ครอบคลุมในทุกๆ ด้ำน

๕)ควรตรวจสอบอำยุกำรใช้งำนของถัง
-มีกำรตรวจสอบอำยุกำรใช้งำนของถัง
ดับเพลิง ซึ่งในบำงจุดนั้นเกินกำหนดเวลำของ
ดับเพลิงทุกๆ ๖ เดือน
กำรเสื่อมสภำพของน้ำยำเคมีไปแล้ว
๑.๕

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน
ควรนำแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกำรประกัน
-ได้นำกำรปฏิบตั ิที่ดเี กีย่ วกับกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำเผยแพร่ไปยังหน่วยงำน
คุณภำพกำรศึกษำเผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์
ต่ำงๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป โดยอำจ
โดยกำรนำขึ้นเวปไซด์ของหน่วย
เผยแพร่ทำงสื่อออนไลน์ เช่น เว็ปไซด์
Facebook เป็นต้น

๑.๖

ด้ำนอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึก
-จัดทำแบบประเมินควำมพึงพอใจของผู้
ควรจัดให้มีกำรพัฒนำควำมรู้
ควำมสำมำรถทักษะของข้ำรำชกำรตำรวจทุก ศึกษำอบรมเกี่ยวกับกำรใช้อปุ กรณ์เครื่องช่วยฝึก
ต่ำงๆ ในกำรใช้ประกอบกำรเรียน และกำรฝึก
ระดับชั้นเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทุก
ประเภท เพื่อจะได้นำมำถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำ
รับกำรฝึกได้อย่ำงถูกต้อง

๑๒

ตัวบ่งชี้ที่
๒.

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์
ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
๑) กำรเขียนเป้ำหมำยควร
ระบุว่ำจะดำเนินกำรสิ่งใด โดยพยำยำม
แสดงให้ปรำกฏเป็นรูปตัวเลขหรือ
จำนวนที่จะทำได้ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด กำรระบุเป้ำหมำยสำมำรถระบุ
เป็นประเภทลักษณะและปริมำณให้
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
ควำมสำมำรถในกำรทำงำนของ
ผู้รับผิดชอบ
โครงกำร

ผลการปรับปรุง

-หน่วยศึกษำอบรมดำเนินกำรเขียนแผนงำน/
โครงกำรที่ระบบวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน
สอดคล้องกัน และสำมำรถวัดหรือประเมินผลได้ตำม
วัตถุประสงค์แลเป้ำหมำยที่กำหนด

๒) ควำมส่งเสริมควำมรู้เกี่ยวกับ
-หน่วยศึกษำอบรมดำเนินกำรให้ควำมรู้กระบวนกำร
กระบวนกำรคุณภำพ เช่น Deming
คุ ณ ภำพ (PDCA) ให้ กั บ บุ ค ลำกรในหน่ ว ย เพื่ อ กำร
Cycle ( PDCA ) เพรำะกระบวนกำรนี้ ดำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพ
จะสำมำรถนำไปสู่กำรดำเนินกำรอย่ำงมี
คุณภำพ
๓) กำรกำหนดตัวบ่งชี้และระดับ
-หน่ ว ยศึ ก ษำอบรมด ำเนิ น กำรก ำหนดตั ว บ่ ง ชี้ ด้ ำ น
ควำมสำเร็จในกำรวัดเอกลักษณ์ ควร
เอกลักษณ์หน่วยให้ชัดเจน โดยให้ตรงกับเอกลักษณ์ของ
สะท้อนถึงควำมโดดเด่น ซึ่งมำจำกควำม หน่ ว ยคื อ กำรช่ ว ยหรื อ ผู้ ป ระสบภั ย
เพื่ อ ให้ ก ำร
ชำนำญและควำม
ประเมินผลตำมตัวบ่งชี้ได้ตรงประเด็น
เชี่ยวชำญเฉพำะของหน่วย

๑๓

ตัวบ่งชี้ที่
๓.

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
กลุ่มมำตรกำรส่งเสริม
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม
๑) ควรเขี ย นผลกระทบที่ เ กิ ด
ประโยชน์ แ ละสร้ ำงคุ ณ ค่ ำ ต่ อ สั ง คมให้
ชัดเจน โดยต้องแสดงให้เห็นว่ำภำยหลัง
กำรกำรดำเนินกำรโครงกำรเสร็จสิ้นแล้ว
เกิดสิ่ งที่เ ป็ น ผลดีต่ อผู้ เข้ ำร่ว มกิจ กรรม
และสั งคมโดยรวมอย่ ำงไรบ้ำง ซึ่งต้อ ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงกำร

ผลการปรับปรุง

-หน่วยศึกษำอบรมดำเนินกำรจัดทำแผนงำน/
โครงกำรโดยระบุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยที่ชัดเจน
และระบุประโยชน์ที่จะได้รับจำกแผนงำน/โครงกำรให้
ชัดเจน เพื่อให้เกิดประโยชน์และส่งผลดีแก่ผู้รว่ ม

กิจกรรมโดยตรง

๑๔

