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ก
คานา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ. ๒๕๔๕
กาหนดให้ทุกสถานศึกษา มีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ การจัดระบบการบริหารการศึกษาของแต่ละหน่วย จึงต้องสอดคล้องกับพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว ฉะนั้น สานักงานตารวจแห่งชาติ จึงกาหนดให้หน่วยงานในสังกัด ที่รับผิดชอบการฝึกอบรม ดาเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาตามพระราชบัญญัติที่กาหนด
รายงานผลการประเมินตนเองของ กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการ
ตารวจตระเวนชายแดน ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อนาไปศึกษา และประเมินผลงานของตนเองในรอบปีงบประมาณ
๒๕๕๖ ( ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ) ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาปรับปรุงการฝึกหลักสูตรต่างๆ ที่
หน่วยได้รับผิดชอบ สามารถตอบสนองความต้องการของสังคม และชุมชน ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น เกิดประสิทธิผลแก่หน่วยงานของทางราชการต่อไป

กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
มกราคม ๒๕๕๗

ข
สารบัญ
คานา
สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นและสภาพการดาเนินงานของสถานศึกษา
ส่วนที่ ๒ รายงานผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
กลุม่ ตัวบ่งชี้พืน้ ฐาน
ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ด้านอัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ด้านมาตรการส่งเสริม
ส่วนที่ ๓ สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ด้านอัตลักษณ์
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ด้านมาตรการส่งเสริม
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยฝึกอบรม ( Common Data Set )
ผนวกประกอบการตรวจสอบและการประเมินการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
.....................................................................

หน้า
ก
ข
ค
๑
๘
๙
๑๔
๑๖
๑๙
๒๔
๓๐
๓๓
๓๔
๓๕
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๕๑

ค
บทสรุปผู้บริหาร
กองกากับการ ๖
กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน เป็นหน่วยงาน
การฝึกอบรมของ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ
มีภารกิจหลักในการให้การศึกษาอบรม โดยการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรตารวจตระเวนชายแดน
ประจาปี หลักสูตรอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากกองบัญชาการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการตารวจมีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วย ให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมาย ฝึกอบรมให้แก่ สถาบันการศึกษา เช่น “โครงการเยาวชนผู้เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ” ฝึกอบรม
แก่หน่วยงานอื่น ตามที่ได้รับการร้องขอ และภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีที่ผ่านมา
นโยบาย โครงการ แผนงานต่างๆ ของหน่วยเหนือ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.
๒๕๕๘ เป็นต้น
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้เข้าสู่ระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒ )
พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยกาหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้หน่วยฝึกอบรมของ สานักงานตารวจแห่งชาติ
ได้มีการประเมินตนเอง เพื่อให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาและการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง และมีระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม โดยมีการประเมินคุณภาพภายในจาก กองบัญชาการศึกษา
โดยสานักการศึกษาและประกันคุณภาพ ( สศป. )
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ หน่วยได้คะแนนการประเมิน ๔.๑๐ ได้มาตรฐานระดับ ดี ซึ่งในบทสรุปของ
คณะการตรวจประเมิน ได้ให้คาแนะนาในจุดที่ควรพัฒนา และจุดที่ต้องแก้ไข ที่หน่วยจะต้องดาเนินการในปีถัดไป
ได้ประชุมปรับแผน แก้ไขดังกล่าวแล้วกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว และในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองกากับการ ๖ กอง
บังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้นาข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ มาเป็นข้อมูลใน
การประชุมวางแผนร่วมกัน ทั้งฝุายผู้บริหาร ที่ปรึกษาสถานศึกษา ฝุายอานวยการ ฝุายสนับสนุน และ ครูฝึก
เพื่อปรับปรุงแก้ไขในการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์การประเมิน ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ จานวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ สรุปโดย
ภาพรวม ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน อยู่ที่ ๔.๕๖ ได้มาตรฐาน ระดับ ดีมาก
จากผลการประเมินตนเองดังกล่าว หน่วยได้ดาเนินการตามขัน้ ตอนและตามแผนงานทีก่ าหนดไว้
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของ สานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วย
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามกรอบนโยบายและหลักการที่กาหนด ทั้งนี้ หน่วยพร้อมที่จะนาข้อบกพร่อง
ที่อาจเกิดขึ้นในการตรวจประเมินครั้งนี้ไปพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนา เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
สานักงานตารวจแห่งชาติ และสนองตอบต่อความต้องการของสังคมต่อไป
พ.ต.อ.
( นพเก้า โกกิละวาที )
ผูก้ ากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

๑
ส่วนที่ ๑
ข้อมูลพื้นฐาน และสภาพการดาเนินงาน
๑.๑ ชื่อสถาบัน

กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

๑.๒ สถานที่ตั้ง

เลขที่ ๑๔๗ หมู่ ๔ บ้านวังตะคร้อ ตาบลเมืองเก่า อาเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๐
หมายเลขโทรสาร ๐-๕๕๙๔-๕๐๙๖
เว็บไซต์ www.bpptr6train.com

๑.๓ ปีที่ให้ข้อมูล ปี พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
“ ค่ายรามคาแหงมหาราช ” จัดตั้งขึ้น ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๙ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๒๙ ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๒๙
ค่ายรามคาแหงมหาราช มีพื้นที่จานวน ๑,๒๔๕ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา อยู่ในความรับผิดชอบของ
๓ หน่วยงาน คือ
อุทยานแห่งชาติ เขาหลวง
๗๕๖ ไร่
อุทยานแห่งชาติ รามคาแหง
๔๕๐ ไร่
และที่ดินราชพัสดุ จานวน
๓๙ ไร่ ๒ งาน ๒๘ ตารางวา
อาณาเขต
ทิศเหนือ
จรด ถนนจรดวิถีถ่อง
ทิศใต้
จรด เขาสะพานหิน และเขาโซกม่วงกล้วย
ทิศตะวันออก จรด ทางเข้าค่ายลูกเสือ จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก จรด มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการ จังหวัดสุโขทัย
ภารกิจ ฝึกอบรมให้กับตารวจตระเวนชายแดน ข้าราชการตารวจหน่วยอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
ฝึกให้กับประชาชนและเยาวชน ตามแผนและนโยบายของ กองบังคับการฝึกพิเศษ และตามที่ได้ร้องขอ เป็น
ศูนย์บริการทางวิชาการในพื้นที่ ให้การบริการในการฝึกอบรม เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ปฏิบัติงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริตามที่ได้รับมอบหมาย เป็นกองหนุนให้กับ กองบังคับการตารวจตระเวน
ชายแดนภาค ๓ , ภูธร , จังหวัดสุโขทัย และปกครองบังคับบัญชาหน่วยในสังกัด

๒
๑.๕ ปรัชญา สร้างคุณธรรม นาความรู้ สู่การฝึกอบรม

๑.๖ ปณิธาน มุ่งมั่นที่จะผลิตผู้รับการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพ นาไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิผล

๑.๗ วิสัยทัศน์ มุ่งเน้นการพัฒนา สร้างคุณค่าการฝึก ปลูกจิตสานึกเรื่องระเบียบวินัย ตามทันความ
เปลี่ยนแปลง สร้างแรงจูงใจ ขับเคลื่อนตารวจตระเวนชายแดนให้เข้มแข็ง เป็นที่ยอมรับของสังคม

๑.๘ วัตถุประสงค์
๑.๘.๑ เพื่อดาเนินการฝึกตารวจตระเวนชายแดน ให้มีความพร้อมทั้งในด้านร่างกาย จิตใจ ความคิด และ
อุดมการณ์ ในการปฏิบตั ภิ ารกิจ ของตารวจตระเวนชายแดน
๑.๘.๒ เพื่อฝึกตารวจให้มีจริยธรรม คุณธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ให้สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม
๑.๘.๓ เพื่อนาความรู้ ความสามารถไปปฏิบัติภารกิจของตารวจตระเวนชายแดนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๙ แผนยุทธศาสตร์
๑.๙.๑ ยุทธศาสตร์ ปกปูอง เทิดทูนสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์
- การถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติ
- งานเทิดพระเกียรติ
- งานโครงการพระราชดาริ
๑.๙.๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการฝึก
- การฝึกตารวจตระเวนชายแดน
- การฝึกตารวจหน่วยอื่น
- การฝึกหน่วยราชการอื่น ประชาชน/เยาวชน
๑.๙.๓. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาหน่วย
- การพัฒนาหน่วยฝึก
- ด้านการพัฒนาหลักสูตร/ตารา
- ด้านการพัฒนาสถานที่/สภาวะแวดล้อม
- ด้านการพัฒนาเครื่องช่วยฝึก
- การพัฒนาหน่วยฝึกเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๑.๙.๔. ยุทธศาสตร์ สนับสนุนภารกิจของ บช.ตชด.
- สนับสนุนปราบปรามอาชญากรรมเพื่อความมั่นคงและยาเสพติด
- สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- สนับสนุนชุดช่วยเหลือผู้ประสบภัย

๓
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามมาตรฐานคู่มือการ
ปฏิบัติการที่กาหนด
- พัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มทักษะความชานาญในการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่ บช.ตชด.กาหนด
- สนับสนุนครูฝึกให้หน่วยตารวจตระเวนชายแดน ตามร้องขอ
๑.๙.๕. ยุทธศาสตร์ การบริหารจักการที่ดี
- การพัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการการฝึก
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
- การประกันคุณภาพการศึกษา
- การมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- การใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา
- ปรับปรุงการบริหารจัดการคลังอาวุธ
- พัฒนาวินัย ขวัญ กาลังใจ
- มาตรการกากับดูแลประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
๑.๑๐ สถานภาพทางกายภาพ ประกอบไปด้วย
ที่ทาการของฝุายอานวยการและผู้บังคับบัญชา
ที่ทาการของฝุายสนับสนุน ( บก.ร้อย ๑ ,สื่อสาร,พยาบาล,ขนส่ง,รักษาความปลอดภัย และสูทกรรม )
ที่ทาการของฝุายปฏิบัติการ ( กองร้อย ๒ – ๕ และกลุ่มงานเก็บกู้ทาลายวัตถุระเบิด )
ห้องเรียนรวม ( หอประชุมรามคาแหง ) มีความจุ ๔๐๐ ที่นั่ง จานวน ๑ ห้อง
ห้องเรียนกองร้อย
มีความจุ ๑๐๐ ที่นั่ง จานวน ๔ ห้อง
ลานฝึกอเนกประสงค์
จานวน ๑ แห่ง
สนามยิงปืนทราบระยะ
จานวน ๑ สนาม
สนามยิงปืนพกระบบ พี.พี.ซี.
จานวน ๑ สนาม
สนามยิงปืนทางยุทธวิธี
จานวน ๑ สนาม
สนามขว้างระเบิด
จานวน ๑ สนาม
หอสูง
จานวน ๑ แห่ง
สถานีทดสอบร่างกายและจิตใจ
จานวน ๑ แห่ง
ฐานจาลอง
จานวน ๑ แห่ง
สนามแผนที่ – เข็มทิศ
จานวน ๑ สนาม
ห้องเรียนตามธรรมชาติ
จานวน ๑ แห่ง

๔

โครงสร้าง กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

งานธุรการกาลังพล ฯ

งานการฝึ กและวิชาการ

งานแผนงานและงบประมาณ

กองร้ อย ๑ (สสน.)

- ฝึมว.สื
กอบรม
่ อสาร

กลุ่มงานเก็บกู้ทาลายวัตถุ
ระเบิด
งานการเงินและส่ งกาลังบารุง

กองร้ อย ๒ - ๕
มว.ขนส่ ง
- ฝึกอบรม
- ปกครอง , บังคับบัญชา

มว.พยาบาล

มว.รปภ.
มว.สู ทกรรม

๕

โครงสร้างการบริหาร
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน

ผกก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.

รอง ผกก.ฯ ( ป. )

รอง สว.ฯ(เก็บกู้)

รอง ผกก.ฯ ( อก. )

สว. กฝว.

ผบ.ร้ อย ๒

สว. ธกวส.

สว.ผงป.

ผบ.ร้ อย ๓

สว. กง.กบ.

ผบ.ร้ อย ๔

ผบ.ร้ อย ๑

ผบ.ร้ อย ๕

๖

๑.๑๑ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวน
ชายแดน ได้เปิดการฝึกอบรมดังนี้
๑.๑๑.๑ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
จานวน ๖ รุ่น
๑.๑๑.๒ หลักสูตร กอร.( อก )
จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๓ หลักสูตร กดต.
จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๔ หลักสูตร ทบทวนการทาลายวัตถุระเบิด
จานวน ๒ รุ่น
๑.๑๑.๕ หลักสูตร ทบทวนการควบคุมฝูงชน
จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๖ หลักสูตร ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๗ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตารวจ (พิเศษ)
จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๘ หลักสูตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๙ หลักสูตร โครงการเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ จานวน ๑ รุ่น
๑.๑๑.๑๐ หลักสูตร ฝึกกาลังพลเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ จานวน ๑ รุ่น
ปราสาทพระวิหาร
๑.๑๑.๑๑ หลักสูตร โครงการยุทธวิธีในระดับ กก.ตชด.และ จานวน ๑ รุ่น
กองร้อย ตชด.เกี่ยวการตรวจค้นบุคคลฯ

๑.๑๒ ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ศึกษาอบรม
มีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑๒.๑ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
๑.๑๒.๒ หลักสูตร กอร. ( อก )
๑.๑๒.๓ หลักสูตร กดต.
๑.๑๒.๔ หลักสูตรทบทวนการทาลายวัตถุระเบิด
๑.๑๑.๕ หลักสูตร ทบทวนการควบคุมฝูงชน
๑.๑๑.๖ หลักสูตร ทบทวนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑.๑๑.๗ หลักสูตร นักเรียนนายสิบตารวจ (พิเศษ)
๑.๑๑.๘ หลักสูตร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
๑.๑๑.๙ หลักสูตร โครงการเพิ่มความรู้ด้านภาษาอังกฤษฯ
๑.๑๑.๑๐ หลักสูตร ฝึกกาลังพลเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่
ปราสาทพระวิหาร
๑.๑๑.๑๑ หลักสูตร โครงการยุทธวิธีในระดับ กก.ตชด.และ
กองร้อย ตชด.เกี่ยวการตรวจค้นบุคคลฯ

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

๓๑๕
๔๗๓
๙๗
๔๙
๓๐๙
๘๒
๑๘๒
๕๐
๕๐
๑๒๐

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๘๐ คน

๗

๑.๑๓ ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์/บุคลากร
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน มีบุคลากรทั้งสิ้น
๑๒๕ คน ประกอบด้วย ชั้นสัญญาบัตร ๖๔ คน และชั้นประทวน ๖๑ คน ดังนี้
ชั้นสัญญาบัตรสายอานวยการ
๒๙ นาย
ชั้นสัญญาบัตรสายสนับสนุน
๑๗ นาย
ชั้นสัญญาบัตรสายครูฝึก
๑๗ นาย
ชั้นประทวนสายอานวยการ
๑๙ นาย
ชั้นประทวนสายสนับสนุน
๒๑ นาย
ชั้นประทวนสายครูฝึก
๑๗ นาย
อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ ( ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด )
๕
นาย

๑.๑๔ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
งบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น ๔๕,๖๓๐,๖๔๑ บาท แบ่งเป็น
- งบดาเนินงาน (โอนรวมงบฝึกอบรม ) เป็นเงิน
๘,๐๘๓,๓๔๑ บาท
- เงินเดือน
เป็นเงิน
๓๗.๕๔๗,๓๐๐ บาท
ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง หน่วยได้รับจัดสรรครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง จากเงินงบประมาณปี ๒๕๒๙ ถึง
ปีปัจจุบันที่ระบุไว้ในบัญชีทั้งหมด จานวน ๑๐๙ รายการ ซึ่งยังมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ เป็นเงิน ๕๐,๗๐๙,๗๙๐.๓๗
บาท ( ห้าสิบล้านเจ็ดแสนเก้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์ )

๑.๑๕ ระบบการประกันคุณภาพภายใน
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้มีระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน คณะกรรมการ คณะทางาน และเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ จานวน ๑๖ ตัวบ่งชี้ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ มีระเบียบปฏิบัติประจา สาหรับการ
ฝึกเป็นคู่มือในการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจาปี และแผนการฝึกอบรมประจาปี มีการควบคุมการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแผน และระเบียบ มีการประเมินผลและนาผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษา นับเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานของ กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ถือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องกระทาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับภารกิจและ
พันธกิจของ กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน สานักงานตารวจแห่งชาติ ต่อไป
.........................................................

๘

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย กลุ่มตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการ
ส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตัวบ่งชี้ ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน ดังนี้
๑. เกณฑ์การประเมินระดับตัวบ่งชี้
กาหนดให้ค่าคะแนนของตัวบ่งชี้ทุกตัวเท่ากันหมด โดยให้คะแนนจากการพิจารณาผลการดาเนินงานจริงของหน่วยศึกษาอบรม โดยกาหนดให้ตัวบ่งชี้แต่ละตัวมีคะแนนเต็ม
๕ คะแนน ใช้คะแนนตั้งแต่ ๐ ถึง ๕ กรณีที่ไม่ดาเนินการใดๆ หรือดาเนินการไม่ครบที่จะได้ ๑ คะแนน ให้ได้ ๐ คะแนน
๒. เกณฑ์การประเมินแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้
การคานวณค่าคะแนนในแต่ละกลุ่มตัวบ่งชี้ ให้นาคะแนนที่ได้แต่ละตัวบ่งชี้คูณด้วยค่าน้าหนักของตัวบ่งชี้นั้น จนครบทุกตัวบ่งชี้ของแต่ละตัวบ่งชี้ และนาค่าคะแนนที่คูณได้
ของทุกตัวบ่งชี้มารวมกัน หารด้วยค่าน้าหนักของกลุ่มตัวบ่งชี้ ในการคานวณทศนิยมให้ใช้ทศนิยม ๒ ตาแหน่งหากทศนิยมตาแหน่งที่สามมีค่า .๐๐๕ ขึ้นไปให้ปัดขึ้น
นอกเหนือจากนี้ให้ปัดเศษทิ้ง
ทั้งนี้ค่าเฉลี่ยที่ได้ของกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐานต้องมีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไป และค่าเฉลี่ยรวมทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้ต้อง ๓.๕๑ ขึ้นไปเช่นเดียวกัน
ส่วนเกณฑ์การประเมินในภาพรวม ดังนี้
ช่วงคะแนน
ผลการประเมิน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ดีมาก
๓.๕๑ – ๔.๕๐
ดี
๒.๕๑ – ๓.๕๐
พอใช้
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ต้องปรับปรุง
๑.๐๐ – ๑.๕๐
ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

๙
๑. กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ผลการประเมินคุณภาพในกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ได้คะแนน

๔.๘๓ ซึ่งอยู่ในระดับ ดีมาก
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๑. ผู้ผ่านการ
ทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ

ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อย - ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
ละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
ได้เปิดทาการฝึกอบรมหลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี จานวน ๖ รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕๙ นาย
- รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕๖ นาย
- รุ่นที่ ๕,๖ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๙๙
นาย
- รุ่นที่ ๗,๘ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑๐๑
นาย
รวมผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๓๑๕ นาย
- มีผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาการ จานวน ๓๑๕ นาย

๕

๕

ดีมาก

๑.๑ – ๑.๒

๑๐
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

จานวนผูผ้ ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
= ..............................................X ๑๐๐
จานวนผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมทัง้ หมดตามหลักสูตร
=
๓๑๕ x ๑๐๐
๓๑๕
=
๑๐๐
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
= ๕x ๑๐๐ = ๕
๑๐๐
สรุป คิดเป็นคะแนนได้ ๕ คะแนน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๑๑
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๒. ความพึงพอใจ - ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน
ของผู้บังคับบัญชา ความพึงพอใจ คะแนนเต็ม ๕
หน่วยงานต้น
-ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
สังกัดและ
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้อง
หมายถึง ค่าเฉลีย่ ของระดับความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้น
สังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษาอบรมในทุกหลักสูตรของ
หน่วยศึกษาอบรมที่ใช้ในการประเมิน
ซึ่งเก็บข้อมูลภายหลังสาเร็จการศึกษา
อบรม ๓ – ๖ เดือน โดยใช้มาตรส่วน
ประมาณค่า ๕ ระดับ

- ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
ได้เปิดทาการฝึกอบรมหลักสูตร ตารวจตระเวน
ชายแดนประจาปี จานวน ๖ รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ ๑ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕๙ นาย
- รุ่นที่ ๒ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๕๖ นาย
- รุ่นที่ ๕,๖ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๙๙
นาย
- รุ่นที่ ๗,๘ ผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๑๐๑
นาย
รวมผู้เข้ารับการอบรม จานวน ๓๑๕ นาย
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่า
๔.๕๑

๕

๕

ดีมาก

๒.๑- ๒.๒

๑๒
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๓. ผลการจัด
การศึกษาอบรมที่
เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสาคัญ

๑. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ครู/ อาจารย์ และครูฝึก
และหรือวิทยากรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอบรม และหลักสูตรศึกษา
อบรมในแต่ละหลักสูตร
๒. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการ
ส่งเสริมให้ครู/อาจารย์ และครูฝึก
และหรือวิทยากรวิเคราะห์ศักยภาพ
ของผู้ศึกษาอบรมและเข้าใจผู้ศึกษา
อบรมในรายบุคคล และนาผลการ
วิเคราะห์มาปรับปรุงแผนการเรียนรู้
ในแต่ละหลักสูตร
๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการสารวจ/
ประเมินความรู้ความสามารถในการ
จัดประสบการณ์ที่เน้นผู้ศึกษาอบรม
เป็นสาคัญ

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ดาเนินการได้จานวน๕ ข้อ
ดังนี้
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู /
อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรมี ความรู้
ความเข้าใจ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการจัด
การศึกษาอบรม และ หลักสูตรศึกษาอบรมใน
แต่ละหลักสูตร
๒. หน่วยศึกษาอบรมมีมาตรการส่งเสริมให้ครู /
อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรวิเคราะห์
ศักยภาพของผู้ศึกษาอบรมและ เข้าใจผู้ศึกษา
อบรมในรายบุคคล และนาผลการวิเคราะห์มา
ปรับปรุงแผนการเรียนรู้ในแต่ละหลักสูตร
๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการสารวจ/ประเมิน
ความรู้ความสามารถในการจัดประสบการณ์
ที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ

๕

๕

ดีมาก

๓.๑- ๓.๖

๑๓
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือ ๔. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือวิทยากรมี
วิทยากรมีการประเมินผลการ
การประเมินผลการฝึกอบรมที่สอดคล้องกับ
ฝึกอบรมที่สอดคล้องกับการศึกษา
การศึกษาอบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และ
อบรมที่จัดให้ผู้ศึกษาอบรม และ
ตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมีการ
ตามพัฒนาการของผู้ศึกษาอบรมมี
คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
การคานึงถึงความแตกต่างระหว่าง
นาผลการประเมินมาปรับเปลี่ยนการศึกษา
บุคคลและนาผลการประเมินมา
อบรม เพื่อพัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมี
ปรับเปลี่ยนการศึกษาอบรม เพื่อ
ประสิทธิภาพ
พัฒนาผู้ศึกษาอบรมได้อย่างมี
๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือ
ประสิทธิภาพ
วิทยากร นาเอาผลการดาเนินงานมา
๕. ครู/อาจารย์ และครูฝึก และหรือ
บูรณาการเพื่อพัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่น
วิทยากร สามารถบูรณาการความรู้ ต่อไป
และประสบการจากข้อ ๑ ถึง ๕ มา
พัฒนาการศึกษาอบรมในรุ่นต่อไป

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๑๔
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๔. จานวน
งานวิจัยและหรือ
นวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์

ผลรวมจานวนงานวิจยั และหรือ - ตามคาสั่ง กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ ๒๔๑/
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
๒๕๕๖ ลง ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งครู
= .....................................X ๑๐๐ ฝึกรับผิดชอบดาเนินงานประกันคุณภาพ
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
การศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ทัง้ หมด
มีจานวนครูฝึกรับผิดชอบ จานวน ๓๕ นาย
โดยส่งผลงานวิจัยฯ จานวน ๔ ชิ้น
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนด
- คิดเฉลี่ยได้เท่ากับ= ๔ x ๑๐๐ = ๑๑
ร้อยละ ๑๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๓๕
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๑๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
=
๕ x ๑๑ = ๕.๕
๑๐
- สรุป คิดเป็นคะแนนได้ ๕ คะแนน

๕

๕

ดีมาก

๔.๑- ๔.๓

๑๕
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๕. จานวน
ผลรวมจานวนงานวิจยั และหรือ - ตามคาสั่ง กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ที่ ๒๔๑/
งานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่ ๒๕๕๖ ลง ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๖ เรื่อง แต่งตั้งครู
นวัตกรรมและ
นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือ ฝึกรับผิดชอบดาเนินงานประกันคุณภาพ
หรือสิ่งประดิษฐ์ที่
วิชาชีพ
การศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖ มี
นาไปใช้ประโยชน์ = .....................................X ๑๐๐ จานวนครูฝึกรับผิดชอบ จานวน ๓๕ นาย ครู
ทางวิชาการ
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ฝึกส่งผลงานวิจัยฯ จานวน ๔ ชิ้น มีการ
ทัง้ หมด
นาเอางานวิจัย ผลงานวิชาการ และงาน
สร้างสรรค์ที่นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการ
-ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนด
หรือวิชาชีพ จานวน ๓ ชิ้น โดยคิดคานวณได้
ร้อยละ ๕ เท่ากับ ๕ คะแนน
ดังนี้
- คิดเฉลี่ยได้เท่ากับ= ๓ x ๑๐๐ = ๕.๖
๓๕
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๕
เท่ากับ ๕ คะแนน
=
๕ x ๘.๖ = ๘.๖
๕
- สรุป คิดเป็นคะแนนได้ ๕ คะแนน

๕

๕

ดีมาก

๕.๑- ๕.๒

๑๖
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๖. ผลของการ
ดาเนินโครงการ
บริการทาง
วิชาการและ
วิชาชีพที่ตอบ
สนองความ
ต้องการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม
ประเทศ

ผลรวมจานวนโครงการ กิจกรรม
บริการทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการพัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สังคม ประเทศ
......................................... X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนด
ร้อยละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ได้ดาเนินการโครงการ
กิจกรรมบริการทางวิชาการ และ/หรือ วิชาชีพ
ที่ตอบสนองความต้องการ พัฒนา และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศ จานวน ๗ โครงการ/กิจกรรม ดังนี้
๑.โครงการรณรงค์การแพร่ระบาดยาเสพติดใน
สถานศึกษา
๒.โครงการพัฒนานักเรียนแกนนาด้าน
ยาเสพติด
๓.โครงการร่วมกับเรือนจาจังหวัดสุโขทัย
๔.โครงการทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับสถานการณ์อุทุกภัย
๕.โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๖.โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
๗.โครงการร่วมกับเรือนจาจังหวัดสวรรคโลก

๕

๕

ดีมาก

๖.๑- ๖.๗

๑๗
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

- กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. มีจานวนครูและครูฝึก
ทั้งหมด จานวน ๓๕ คน
- คิดคานวณได้เท่ากับ
ผลรวมจานวนโครงการกิจกรรมบริการทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา แลเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน สังคม ประเทศ
.......................................................X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกทั้งหมด
= ๗ x ๑๐๐ = ๒๐
๓๕
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
= ๒๐x ๕ = ๕
๒๐
สรุป คิดเป็นคะแนนได้ ๕ คะแนน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๑๘
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๗. ผลของการ
จานวนจุดที่ให้บริการทางวิชาการและ
ดาเนินงานของจุด วิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม
ที่ให้บริการทาง ประเทศ
วิชาการและ
วิชาชีพที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม
ประเทศ

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ได้ดาเนินการของจุดที่
ให้บริการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม
ประเทศ จานวน ๙ จุด ดังนี้
๑.จุดบริการด้านทดสอบกาลังกายและจิตใจ
(หอสูง)
๒.จุดบริการด้านการสนับสนุนสถานที่
๓.จุดบริการวิชาการ/ครูฝึก
๔.จุดบริการด้านความช่วยเหลือน้าอุปโภค บริโภค
๕.จุดบริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
๖.จุดบริการสถานีข้ามเครื่องกีดขว้าง ๑๐
สถานี
๗.จุดบริการด้านการใช้อาวุธปืน(สนามยิงปืน)
๘.จุดบริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น
๙.จุดบริการการให้ความรู้โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ฯ

๕

ดีมาก

๗.๑- ๗.๑๐

๑๙
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๘. การส่งเสริม
และสนับสนุน
ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม

จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนาธรรม
........................................ X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกและ
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ทั้งหมด

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.มียอดกาลังพล/บุคลากร
ทั้งหมด จานวน ๑๒๕ คน มีการดาเนินการ
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีจานวนโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรักษ์พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปะ
วัฒนาธรรม จานวน ๒๕ กิจกรรม
มีรายละเอียด ดังนี้
๑.โครงการสนับสนุนการทานุบารุง การอนุรักษ์
-ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อย ศิลปะวัฒนาธรรม
ละ ๒๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
๒.มีกิจกรรมตามโครงการฯ
๒.๑ เปิดค่ายไหว้พ่อขุนรามคาแหงมหาราช
๒.๒ การสวดมนต์ไหว้พระหน้าแถวรวมพล
ทุกวัน
๒.๓ การแต่งกายตามวัฒนธรรมท้องถิ่น
๒.๔ กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากรมตารวจ
๒.๕ กิจกรรมงานเทโวโรหณะ วันปวารณา
ออกพรรษา

๕

๕

ดีมาก

๘.๑- ๘.๗

๒๐
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๒.๖ วันปิยะมหาราช
๒.๗ กิจกรรมตักบาตรทาบุญรับรุ่งอรุณแห่ง
ความสุขอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
๒.๘ ประเพณีวันลอยกระทง
๒.๙ พิธีกล่าวคาสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี
๒.๑๐ วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒.๑๑ วันขึ้นปีใหม่
๒.๑๒ วันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
๒.๑๓ วันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
๒.๑๔ สักการะพระแม่ย่า
๒.๑๕ วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หัว
๒.๑๖ วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๒๑
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๒.๑๗ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลก
และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
๒.๑๘ วันสงกรานต์
๒.๑๙ วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒.๒๐ วันฉัตรมงคล
๒.๒๑ วันสถาปนา บช.ตชด.
๒.๒๒ วันสถาปนาค่ายรามคาแหงมหาราช
๒.๒๓ วันวิสาขบูชา
๒.๒๔ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ต์ พระบรมราชินนี าถ
๒.๒๕ งานแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุ
ราชการ

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๒๒
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

- คิดคานวณได้เท่ากับ
จานวนโครงการ/กิจกรรมการ
อนุรกั ษ์พฒ
ั นาและสร้างเอกลักษณ์
ศิลปวัฒนาธรรม
= ........................................ X ๑๐๐
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึกและ
บุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทัง้ หมด
= ๒๕ x ๑๐๐ = ๒๕๐๐ = ๒๐
๑๒๕
๑๒๕
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ ๒๐
เท่ากับ ๕ คะแนน
= ๕ x ๒๐ = ๕
๒๐
- สรุป คิดเป็นคะแนนได้ ๕ คะแนน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๒๓
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

๙. การพัฒนา
๑. การมีส่วนรวมของบุคลากรในหน่วย
สุนทรียภาพในมิติ ศึกษา อบรมที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี
ทางศิลปะและ
๒. สิง่ แวดล้อมด้านความปลอดภัยของ
วัฒนธรรม
อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ
และแตกต่างอย่างมีความสุนทรีย์
๓.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้
สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติและ
เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
๔. การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมที่เอื้อและส่งเสริมให้ผู้
ศึกษาอบรมและบุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่างสม่าเสมอ
๕.ระดับความพึงพอใจของบุคลากร
และผู้ศึกษาอบรมที่เกี่ยวกับประเด็น
๑ – ๔ ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม

ผลการดาเนินงาน
กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ดาเนินการได้จานวน ๕
ข้อ ดังนี้
๑. จัดทาโครงการ ๕ ส. สอดคล้องกับนโยบาย
ตร. และนโยบายการปฏิบัติงาน บช.ตชด.
ประจาปี ๒๕๕๖ โดยเน้นย้าการมีส่วนร่วม
ของข้าราชการตารวจ และผู้รับการฝึก
๒. กาหนดแนวทางการปฏิบัติตามโครงการ
๓. สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเป็นประจาทุก
สัปดาห์
๔. ประชุมพิจารณาคัดเลือกสถานที่/พื้นที่
รับผิดชอบที่ร่วมดาเนินกิจกรรม ๕ ส.ตาม
มาตรฐานโดยเน้นย้าการมีส่วนร่วมของ
ข้าราชการตารวจและผู้รับการฝึก
๕. ประเมินความพึงพอใจของข้าราชการตารวจ
และผู้รับการฝึกในการมีส่วนร่วมกับกิจกรรม

เปูาหมา
ย
๕

ผลการประเมิน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๕

ดีมาก

๙.๑- ๙.๕

๒๔
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๑๐. ผลการ
พัฒนาครู/
อาจารย์ และครู
ฝึก

๑. แผนพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
มีการดาเนินงานตามวงจร คุณภาพ
(PDCA )
๒. ผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนพัฒนาครู/อาจารย์ และ
ครูฝึก ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครู
ต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ทั้งหมด
๔. จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาการ
ต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ทั้งหมด

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ดาเนินการได้จานวน๔ ข้อ
ดังนี้
๑.ได้ดาเนินการตามโครงการจานวน ๓ โครงการ
๑.๑ โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนา
องค์ความรู้และแนวคิดของข้าราชการ
ตารวจ กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพล
ด้านคอมพิวเตอร์
๑.๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพล
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
๒.มีผลการดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตาม
พัฒนาครู/อาจารย์และครูฝึก ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๘๐

๕

๔

ดี

๑๐.๑- ๑๐.๕

๒๕
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๕. ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอน
ของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มี
คะแนนไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ คะแนน
จากคะแนนเต็ม ๕

๓. มีจานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ที่ได้รับการพัฒนาในด้านวิชาชีพครู
ต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๕๐ ของ
จานวนครู/อาจารย์ และครูฝึก
ทั้งหมด
๔.มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินการสอน ของครู /
อาจารย์ และครูฝึกที่มีคะแนนไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๒๖
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๑๑. ผลการ
ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่
ของผู้บริหาร
หน่วยศึกษาอบรม

- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนด
ร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
- คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก
๑. ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษา
อบรมประเมินตนเองโดยให้
ครอบคลุมบทบาทที่ทั้ง ๙ ข้อ คิดเป็น
ร้อยละ ๖๐
๒. ให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยของ
หน่วยศึกษาอบรมประเมินผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยศึกษาอบรมให้
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง ๙ ข้อ
คิดเป็นร้อยละ ๔๐

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ได้ดาเนินการประเมินผล
การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหาร
หน่วยศึกษาอบรม ตามแบบประเมินฯ และ
สรุปได้ดังนี้
๑.คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยศึกษาอบรม = ๔.๓
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนด ๕ คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๖๐
- คิดค่าคะแนนได้ = ๖๐ x ๔.๓ = ๕๑.๖
๕
๒.คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินของหัวหน้าหน่วย
ของหน่วยศึกษาอบรม = ๔.๑๗
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนด ๕ คะแนน
เท่ากับร้อยละ ๔๐
- คิดค่าคะแนนได้ = ๔๐ x ๔.๑๗ = ๓๓.๓๖
๕

๕

๔

ดี

๑๑.๑- ๑๑.๖

๒๗
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

- คะแนนร้อยละของผู้บริหารสูงสุดของหน่วย
ศึกษาอบรม = ๕๑.๖
- คะแนนร้อยละของหัวหน้าหน่วยของหน่วย
ศึกษาอบรม = ๓๓.๓๖
ร้อยละรวมของทั้งสอง = ๕๑.๖ + ๓๓.๓๖
= ๘๔.๙๖
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ
๑๐๐ เท่ากับ ๕ คะแนน
= ๕ x ๘๔.๙๖
๑๐๐
= ๔.๒๔๘
= ๔.๒๕
สรุป คิดเป็นคะแนนได้ ๔.๒๕ คะแนน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๒๘
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๑๒. ระบบการ
บริหารบุคลากร
เพื่อพัฒนาและ
ธารงรักษาไว้ซึ่ง
บุคลากรที่มี
คุณภาพและ
ประสิทธิภาพ

๑. มีการจัดทาแผนการบริหาร
ทรัพยากร
บุคคลที่เป็นรูปธรรม ภายใต้การ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์
๒. มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่เป็นการส่งเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เช่น
การสรรหา การจัดวางคนลง
ตาแหน่ง การกาหนดเส้นทางเดิน
ของตาแหน่ง การสนับสนุนเข้า
ร่วมประชุมฝึกอบรม และหรือ
เสนอผลงานทางวิชาการ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
มาตรการสร้างขวัญกาลังใจ
มาตรการลงโทษ รวมทั้งการ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มี
คุณภาพ

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ดาเนินการได้จานวน๕ ข้อ
ดังนี้
๑.มีการจัดทาแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่เป็นรูปธรรม
๒.มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒.๑ โครงสร้าง บก.กฝ.บช.ตชด.
๒.๒ การมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
๒.๓ การส่งข้าราชการเข้ารับการอบรม ,สัมมนา
๒.๔ จัดการประชุมประจาเดือนของหน่วย
๒.๕ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
๒.๖ การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการตารวจ
๓.มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้างสุขภาพที่ดี
๓.๑ โครงการจัดบริการอาหารกลางวัน
๓.๒ โครงการจัดรถยนต์รับ-ส่งบุตรข้าราชการ
๓.๓ การแข่งขันกีฬาภายใน กก.ฯ
๓.๔ โครงการตรวจสุขภาพร่างกายประจาปี

๕

๕

ดีมาก

๑๒.๑- ๑๒.๕

๒๙
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๓. มีระบบสวัสดิการและเสริมสร้าง
๓.๕ โครงการทดสอบร่างกายข้าราชการ
สุขภาพที่ดี และสร้างบรรยากาศ
ตารวจ
ที่ดีให้บุคลากรทางานได้อย่างมี
๓.๖ เงินกู้ สก.,สช.
ประสิทธิภาพและอยู่อย่างมี
๓.๗ ประกาศเชิดชูเกียรติ
ความสุข
๓.๘ ดาเนินกิจกรรม ๕ ส.
๔. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ๓.๙ โครงการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ที่มีศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบ
๓.๑๐ ข้อมูลสารสนเทศของหน่วย
ความสาเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ
๓.๑๑ เงินช่วยเหลือข้าราชการตารวจและ
อย่างรวดเร็วตามสายงานบังคับ
ครอบครัว
บัญชา
๓.๑๒ การจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์
๕. มีการประเมินความพึงพอใจของ ๔. มีระบบส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มี
บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบ
ศักยภาพสูงให้มีโอกาสประสบความสาเร็จ
และมีการนาผลการประเมินความ
และก้าวหน้าในอาชีพอย่างรวดเร็วตาม
พึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง
สายงาน
และมีแนวทางในการปรับปรุง
๔.๑ เสนอให้มีการเลื่อนตาแหน่งสูงขึ้นทุกระดับ
พัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
๔.๒ ส่งเสริมให้ข้าราชการตารวจชั้นประทวน
สอบเลื่อนชั้นเป็นข้าราชการตารวจชั้น
สัญญาบัตร

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๓๐
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๕.มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุก
ระดับอย่างเป็นระบบ และมีการนาผลการประเมิน
ความพึงพอใจเสนอผู้บริหารระดับสูง และมีแนวทาง
ในการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้ดีขึ้น
๑๓. ผลการ
ประเมินการ
ประกันคุณภาพ
ภายในหน่วย
ศึกษาอบรม

ผลการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในของ ตร. โดย บช.ศ
ผลรวมของการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในจาก ตร
โดย บช.ศ. (๓ ปีย้อนหลัง )
= ............................................
จานวนปี

-รายงานผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ย้อนหลัง ๓ ปี ของ บช.ศ.
๑.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๓ คะแนนเฉลี่ย
ได้ ๔.๔๕
๒.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๔ คะแนนเฉลี่ย
ได้ ๔.๕๑
๓. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๕ คะแนนเฉลี่ย
ได้ ๔.๑๐
= ๔.๔๕+๔.๕๑+๔.๑๐ = ๑๓.๐๖
๓
๓
= ๔.๓๕
- สรุป ผลการประเมินได้ ๔ คะแนน

๕

๔

ดี

๑๓.๑- ๑๓.๓

๓๑
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๑๔. การนาผล
๑. หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวน
การประเมิน
ระบบกลไกให้สอดคล้องกับ
คุณภาพภายในไป มาตรฐานที่กาหนด และ
พัฒนาหน่วย
เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของหน่วย
ศึกษาอบรม
ศึกษาอบรม
๒. หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดทา
รายงานประเมินตนเองที่เป็นไป
ตามมาตรฐานโดยผ่านการ
พิจารณาจากผู้มีอานาจสูงสุด
และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ
๓. หน่วยศึกษาอบรมมีการนาผล
การประเมินตนเอง และผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน
ไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการ
ดาเนินงานให้ดีขึ้นอย่างสม่าเสมอ
มีแผนการดาเนินงาน หรือ
มาตรการที่ชัดเจน

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด. ดาเนินการได้จานวน
๕ ข้อ ดังนี้
๑.หน่วยศึกษาอบรมมีการทบทวนระบบกลไกให้
สอดคล้อง กับมาตรฐานที่กาหนด และเหมาะสม
กับอัตลักษณ์ของหน่วยศึกษาอบรม
๒.หน่วยศึกษาอบรมมีการจัดทารายงาน ประเมิน
ตนเองที่เป็นไปตามมาตรฐาน โดยผ่านการ
พิจารณาจากผู้มีอานาจสูงสุด และเปิดเผยให้
สาธารณชนทราบ
๓.หน่วยศึกษาอบรมมีการนาผลการประเมิน
ตนเอง และผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในไปปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการดาเนินงาน
ให้ดีขึ้นอย่าง สม่าเสมอมีแผนการดาเนินงานหรือ
มาตรการที่ชัดเจน

๕

๕

ดีมาก

๑๔.๑- ๑๔.๙

๓๒
ผลการประเมิน
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๔. หน่วยศึกษาอบรมมีการ
ดาเนินงานโดยนาระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดาเนินงาน
๕. หน่วยศึกษาอบรมมีการ
ประเมินผลการประเมินคุณภาพ
ภายในของแต่ละหน่วยงานใน
สังกัด มีการยกย่องเชิดชู
หน่วยงานที่ดาเนินงานได้สาเร็จ
ตามเปูาหมายที่วางไว้ สามารถ
เป็นต้นแบบให้แก่หน่วยงานอื่นได้

๔. หน่วยศึกษาอบรมมีการดาเนินงานโดยนา
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน
๕. หน่วยศึกษาอบรมมีการประเมินผลการ
ประเมินคุณภาพภายในของแต่ละ
หน่วยงานในสังกัด มีการยกย่องเชิดชู
หน่วยงานที่ดาเนินงานได้สาเร็จตาม
เปูาหมายที่วางไว้ สามารถเป็นต้นแบบ
ให้แก่หน่วยงานอื่นได้

ผลการประเมิน กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๕

๔.๘๓

ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

๓๓
๒. กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ผลการประเมินคุณภาพในกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

ได้คะแนน

๔

ซึ่งอยู่ในระดับ ดี
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

เปูาหมาย
ระดับคะแนน ระดับการประเมิน

๑๕. ความสาเร็จ ๑. มีการดาเนินงานตามวงจร
กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ดาเนินการได้จานวน
ของการพัฒนาผู้
คุณภาพ PDCA
๔ ข้อ ดังนี้
ศึกษาอบรม
๒. การดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
๑.ได้ดาเนินการประชุมเตรียมการเพื่อ
ตามอัตลักษณ์ที่
ตามแผน ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
กาหนดอัตลักษณ์ตามปรัชญาฯ ของหน่วย
หน่วยศึกษาอบรม ๓. มีการพัฒนาหลักสูตรตาม ปรัชญา
๒.ดาเนินการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจาปี
กาหนด
และวัตถุประสงค์ของ การดาเนินการ
บรรลุเปูาหมายตามแผนการฝึกที่กาหนด
ของหน่วยศึกษา อบรม และหรือ
๓.ได้ดาเนินการประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตามจุดเน้นและ จุดเด่นของหน่วย
ตามปรัชญาและวัตถุประสงค์ของการ
ศึกษาอบรม
ดาเนินการของหน่วยศึกษาอบรม
๔. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ สร้าง ๔.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
คุณค่า แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ
แก่สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ หรือภูมิภาคหรือ
ระดับชาติหรือนานาชาติ
ผลการประเมิน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์

๕

๔

ดี

๕

๔

ดี

๑๕.๑- ๑๕.๔

๓๔
๓. กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ผลการประเมินคุณภาพในกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

ได้คะแนน

๓

ซึ่งอยู่ในระดับ พอใช้
ผลการประเมิน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

เปูาหมาย

หมายเลข
เอกสารอ้างอิง

ระดับคะแนน ระดับการประเมิน
๑๖. ความสาเร็จ
ของโครงการหรือ
กิจกรรมที่หน่วย
ศึกษาอบรมชี้นา
ปูองกัน หรือ
แก้ปัญหาของ
สังคม

๑. มีการดาเนินงานตามวงจร
คุณภาพ PDCA
๒. การดาเนินงานบรรลุเปูาหมาย
ตามแผนไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และ
สร้างคุณค่าต่อสังคม
๔. ได้รับการยกย่องระดับสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ
๕. ได้รับการยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติ

กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.ดาเนินการได้จานวน๓ ข้อ
ดังนี้
๑.มีการดาเนินงานตามโครงการจานวน ๓
โครงการ
๑.๑ โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน
๑.๒ โครงการทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความ
พร้อมรองรับสถานการณ์อทุ กภัย
๑.๓ โครงการการให้บริการและจิตสาธารณะ
๒. การดาเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อสังคม

ผลการประเมิน กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม

๕

๓

พอใช้

๕

๓

พอใช้

๑๖.๑- ๑๖.๔

๓๕

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (
๗ ด้าน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตัวบ่งชี้ ของกองกากับการ ๖ กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพโดยมีรายละเอียด ดังนี้.
ช่วงคะแนน ๔.๕๑
ช่วงคะแนน ๓.๕๑
ช่วงคะแนน ๒.๕๑
ช่วงคะแนน ๑.๕๑
ช่วงคะแนน ๑.๐๐

-

๕.๐๐ ผลการประเมิน ดีมาก
๔.๕๐ ผลการประเมิน ดี
๓.๕๐ ผลการประเมิน พอใช้
๒.๕๐ ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง
๑.๕๐ ผลการประเมิน ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
ตารางสรุปผลการประเมินกลุ่มตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม ตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๖

ชื่อรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้

น้าหนัก

คะแนนที่ได้

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

๘๐

๔.๘๓

ระดับ
การประเมิน
ดีมาก

๑๐
๕
๕

๕
๕
๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕
๕

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

๕

๕

ดีมาก

๕

๕

ดีมาก

๕
๕

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
๒ ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาหน่วยงานต้นสังกัดและผู้เกี่ยวข้อง
๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม
๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
๕ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ
ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
๗ ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อ
ชุมชน สังคม ประเทศ
ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

๓๖

ระดับ
การประเมิน

ชื่อรายมาตรฐานและตัวบ่งชี้

น้าหนัก

คะแนนที่ได้

ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
๑๐ ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
๑๑ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
๑๒ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ

๕
๕
๕

๔
๔
๕

ดี
ดีมาก

๕
๑๐
๑๐

๔
๕
๔

ดี
ดีมาก
ดี

๑๐

๔

ดี

๑๐

๓

พอใช้

๑๐

๓

พอใช้

ดี

และประสิทธิภาพ

ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในหน่วยศึกษาอบรม
๑๔ การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวกลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
๑๕ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรม
กาหนด
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
๑๖ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ปูองกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม

๓๗
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (
๗ ด้าน ๑๔ ตัวบ่งชี้ ) กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๖ ตัวบ่งชี้ ของกองกากับการ ๖ กองบังคับ
การฝึกพิเศษ กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ได้มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา เพื่อ
นาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพตลอดจน ได้จัดทาแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านคุณภาพผู้ศึกษาอบรม
จุดเด่น
๑. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผ่านเกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการของหลักสูตรทุกนาย
๒. มีการติดตามประเมินความพึงพอใจผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องของผู้เข้ารับการศึกษาอบของหน่วยฝึก
๓. หน่วยมีครูฝึก ที่มีความรู้ความสามารถ ในการสอนและมีประสบการณ์เป็นที่ยอมรับ
จุดที่ควรพัฒนา
- การติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร จึงทาให้ไม่ได้รับ
แบบสอบถามตามจานวนที่กาหนด
- ผู้เข้ารับการฝึกมีการย้ายสังกัด จึงขาดข้อมูลในส่วนนี้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ในการติดตามประเมินผลผู้บังคับบัญชาของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ระหว่างหน่วยฝึกกับหน่วยส่งเข้า
รับการฝึกควรจะมีการประสานในการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนือ่ ง
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจากการ
จุดที่ควรพัฒนา
ประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเอง
 ควรมีการติดตาม

 ควรมีการปรับปรุง

ประเมินผลอย่าง
ต่อเนื่อง

รูปแบบการ
ประเมินผลที่เป็น
มาตรฐานและ
ทันสมัยเพื่อใช้ใน
การประเมินผล
ต่อไป

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนปรับปรุง
 ประสานให้มีการ
รายงานผลการ
ประเมินทุก
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง และให้
เป็นไปตาม
มาตรฐานที่กาหนด

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
 มีการรายงาน

ระยะเวลา
ดาเนินการ
 งบประมาณ

ผลและประเมินทุก ๒๕๕๗
กิจกรรมอย่าง
ต่อเนื่อง

ผู้รับผิดชอบ
ผงป.

๓๘
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านงานวิจัย และ นวัตกรรม
จุดเด่น
- หน่วยส่งเสริมให้ครู/ครูฝึกได้พัฒนา เพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนงานวิจัย/งานนวัตกรรม และผลงานทางวิชาการ
อย่างเป็นรูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ผลงานวิชาการ และนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
แนวทางการแก้ไข
จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
ปรับปรุง /
จากการประเมินตนเอง
ตนเอง
แผนปรับปรุง
 ควรมีการ
 ไม่มีการจัดสรร
 ขอรับการ
จัดสรรงบ
งบประมาณ เพือ่
สนับสนุน
ประมาณเพื่อ
การสนับสนุน
งบประมาณจาก
การสนับสนุน
งานวิจัยและ
หน่วยงานต้น
การวิจัย และ
ผลงานทาง
สังกัดหรือ
ผลงานทาง
วิชาการอย่างเป็น
หน่วยงาน
วิชาการอย่าง
รูปธรรม
ข้างเคียง
เป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณเพื่อ ปีงบประมาณ

การสนับสนุน
งานวิจัยและ
ผลงานทาง
วิชาการ

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
กฝว.,
ผงป.

๓๙
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม
จุดเด่น
๑. หน่วยเป็นที่รู้จัก และยอมรับจากบุคคล ส่วนราชการ และสถานศึกษา ในด้านการให้บริการตามจุดบริการในด้านต่างๆ
และให้การฝึกอบรม ทาให้หน่วยได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
๒. มีครู/อาจารย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ ในการให้บริการทางวิชาการ และการ
ฝึกอบรมในแต่ละด้านทั้งวิชาทั่วไป วิชาอาวุธ และวิชายุทธวิธี
จุดที่ควรพัฒนา
- สิ่งอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการควรจัดให้เพียงพอเพื่อตอบสนองต่อการให้บริการ
ทางวิชาการ
- ปรับปรุงพัฒนาการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านสิ่งอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการ และพัฒนาความรู้
ความสามารถของครู/ อาจารย์ ตลอดเวลา
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน
ตนเอง
 ควรมีการ
จัดสรรงบ
ประมาณเพื่อ
การสนับสนุน
ด้านสิ่งอุปกรณ์
ในการฝึกอบรม

จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมินตนเอง
 สิ่งอุปกรณ์ในการ

ฝึกอบรม และให้บริการ
ทางวิชาการควรจัดให้
เพียงพอเพื่อตอบสนอง
ต่อการให้บริการทาง
วิชาการ และการ
ฝึกอบรมให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนปรับปรุง
 ควรขอรับการ
สนับสนุนงาน
ประมาณจากส่วน
ราชการหรือ
หน่วยงาน
ข้างเคียง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
 การยอมรับ

และความพึงพอใจ
ต่อจุดบริการจาก
บุคคล ชุมชน
สังคม

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
 ผงป.

๔๐
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดเด่น
๑. หน่วยให้การสนับสนุนกาลังพล และให้ความร่วมมือในการไปร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ตามที่หน่วยเหนือสั่งการ หรือได้รบั การร้องขอ
๒. หน่วยให้ความสาคัญในการพัฒนาสุนทรีภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
จุดที่ควรพัฒนา
- ไม่มีงบประมาณสนับสนุนให้หน่วยจัดทากิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมที่หน่วยจัดทา
ขึ้นเอง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- จัดสรรงบประมาณสนับสนุนในการจัดทากิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมของหน่วย
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนปรับปรุง
 ขาดการจัดสรร
 ขอรับการ
งบประมาณ
สนับสนุน
สนับสนุนให้หน่วย งบประมาณในการ
จัดทากิจกรรม/
จัดทากิจกรรม/
โครงการที่
โครงการที่
เสริมสร้าง
เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรม
ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วย

ข้อเสนอแนะจากการ
จุดที่ควรพัฒนา
ประเมินตนเอง
จากการประเมินตนเอง
 จัดสรร

งบประมาณ
สนับสนุนในการ
จัดทากิจกรรม/
โครงการที่
เสริมสร้าง
ศิลปวัฒนธรรม
ของหน่วย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 จานวน

ปีงบ

กิจกรรม/
โครงการที่สร้าง
ความพึงพอใจ
แก่บุคลากร
และส่งเสริม
ศิลปะ
วัฒนธรรม และ
การอนุรักษ์
วัฒนธรรม

ประมาณ ๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ธกวส.

๔๑
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการบริหารและการพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดเด่น
๑.
ผู้บริหารหน่วยมีภาวะผู้นา ให้ความสาคัญกับการพัฒนาหน่วยและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒. มียุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการในการส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์การได้เรียนรู้ และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนือ่ ง
๓.
หน่วยมีนโยบายส่งเสริมให้บุคลากรภายในองค์กร ได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยให้
เข้าฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. บุคลากรในหน่วยที่เข้าร่วมอบรม/สัมมนาบางหลักสูตร ไม่ได้นาผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการอบรมสัมมนามาเผยแพร่ให้แก่
บุคลากรในหน่วยได้รับรู้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรจัดให้มีการพัฒนาครู/อาจารย์ ครูฝึก อยู่เสมอ และเน้นย้าให้ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกอบรม/สัมมนาหลักสูตรต่าง ๆ นา
ความรู้หรือข้อมูลที่ได้รับมาเผยแพร่ต่อบุคลากรในหน่วยงาน ให้ได้รับความรู้เพื่อการพัฒนาหน่วยงานในด้านนั้นๆ
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน
ตนเอง
 ควรเน้น
ย้าให้บุคลากรใน
หน่วยที่เข้ารับ
การอบรม/
สัมมนา นาเอา
ความรู้ที่ได้รับ
มาเผยแพร่
ให้กับบุคลากร
ในหน่วยทราบ
และปฏิบัติ

จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
ตนเอง
 มีข้อกาหนด
ให้บุคลากรใน
หน่วยที่เข้าร่วม
อบรม/สัมมนา
นาผลที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมการ
อบรมสัมมนามา
เผยแพร่ให้แก่
บุคลากรในหน่วย
ทราบและปฏิบัติ

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
/
แผนปรับปรุง
 ควรจัดบุคลากร
ในหน่วยเข้าร่วม
อบรม/สัมมนาอย่าง
ต่อเนื่อง
 ให้ผู้เข้ารับการ
อบรม/สัมมนานา
ข้อมูลและความรู้มา
เผยแพร่แก่บุคลากร
ในหน่วย

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 บุคลากรใน

งบประมาณ

หน่วยมีความรู้
ความสามารถ
และนาไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และเกิด
ประสิทธิผล

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
 ธกวส.,

กฝว.

๔๒
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน ด้านการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดเด่น
๑. หัวหน้าหน่วย ให้ความสาคัญในการดาเนินงานการประกันคุณภาพศึกษา
๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพการศึกษา คอยควบคุม กากับ และตรวจสอบการปฏิ
งาน
บัติ
ของคณะกรรมการรับผิดชอบทั้ง ๓ กลุ่มตัวบ่งชี้
จุดที่ควรพัฒนา
- บุคลากรบางส่วนของหน่วยยังมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาน้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- จัดอบรมเผยแพร่ความรู้เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับบุคลากรในหน่วยอย่างต่อเนื่อง
-

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
ตนเอง
 ควรให้มีการ
 บุคลากรใน
อบรมแก่บุคลากร หน่วยบางคนไม่
ในหน่วย เพื่อให้มี ค่อยสนใจในด้าน
ความรู้ ความเข้าใจ การประกัน
เกี่ยวกับการประกัน คุณภาพ
คุณภาพการศึกษา การศึกษาเพราะ
คิดว่าตนเองไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง

แนวทางการแก้ไขปรับปรุง
/
แผนปรับปรุง
 จัดอบรมเผยแพร่ใน
เรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้กับบุคลากร
ในหน่วยอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

 บุคลากรใน

ปีงบประมาณ

หน่วยทุกคนมี
ความรู้และ
เข้าใจในเรื่อง
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษา

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
 กฝว.

๔๓
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ ด้านอัตลักษณ์
จุดเด่น
๑. อัตลักษณ์ของหน่วยมีความสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วย
๒. หน่วยมีการดาเนินงานตามแผนโครงการและบรรลุเปูาหมายที่กาหนดไว้
จุดที่ควรพัฒนา
- เอกสารการเผยแพร่อัตลักษณ์หน่วยยังมีจานวนน้อย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- อัตลักษณ์สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วย
- การเผยแพร่อัตลักษณ์หน่วยในเว็บไซต์ และเอกสารประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการประเมิน
ตนเอง
ให้ความรู้
และทาความ
เข้าใจต่อ
อัตลักษณ์หน่วย

จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
ตนเอง
 กาหนด
อัตลักษณ์ไว้ใน
โครงการ/แผนการ
ฝึกอบรม
เน้นย้าใหผู้รับ
การฝึกให้เห็นถึง
ความสาคัญของ
อัตลักษณ์หน่วย

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนปรับปรุง
ให้ความรู้ทั้งด้าน
ทฤษฎีและเน้นย้าให้
นาอัตลักษณ์ไปเป็น
แนวทางปฏิบัติให้
เห็นภาพลักษณ์เป็น
รูปธรรมในสังคม

ตัวชี้วัดความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้เข้ารับการ

ปีงบประมาณ

อบรมมีความรู้
และเข้าใจ
เกี่ยวกับ
อัตลักษณ์ของ
หน่วย และ
สามารถนาไป
ปฏิบัติกับ
ตนเองได้อย่างดี

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
กฝว.

๔๔
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม ด้านมาตรการส่งเสริม
จุดเด่น
๑. หน่วยศึกษาอบรม มีวิทยากร/ครูฝึก เป็นที่ยอมรับจากบุคคล ส่วนราชการ และสถานศึกษา ในด้านการให้บริการทาง
วิชาการ และให้การฝึกอบรม ทาให้หน่วยได้รับการยอมรับและเชื่อถือ
๒. มีครู/อาจารย์ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีศักยภาพ ในการให้บริการทางวิชาการ และการ
ฝึกอบรมในแต่ละด้าน
๓. ครูฝึก/วิทยากรมีความรู้และประสบการณ์ที่สามารถถ่ายทอดสู่สังคมภายนอก
จุดที่ควรพัฒนา
- ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการฝึกอบรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- เห็นควรขอรับการสนับสนุนงบประมาณในด้านสิ่งอุปกรณ์ในการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการ
- ปรับปรุงเพื่อเนื้อหาให้ทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์และความต้องการของสังคม
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะจาก
การประเมิน
ตนเอง
ขอรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ
ปรับปรุง
พัฒนารูปแบบ
และเนื้อหาการ
เรียนการสอน
การฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ของสังคม

จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมินตนเอง
ครู/ครูฝึกควร

ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติมอยู่เสมอ
และให้ทันต่อ
เหตุการณ์

แนวทางการแก้ไข
ปรับปรุง /
แผนปรับปรุง
จัดอบรมอบรม
ครูฝึกให้ได้รับความรู้
ใหม่ๆ
พัฒนาสถานีฝึก
ให้มีความความ
หลากหลาย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
โครงการ/

กิจกรรมที่จัดทา
สามารถปูองกัน
หรือแก้ไขปัญหา
สังคมได้

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ

๒๕๕๗

ผู้รับผิดชอบ
ผงป.

๔๕
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยฝึกอบรม ( Common data set )
กองกากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
๑.จานวนผู้บริหาร
๑.๑ ผกก.
๑.๒ รอง ผกก.
๒. จานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด
๒.๑ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งครู/
อาจารย์
๒.๒ บุคลากรที่ทาหน้าที่ครูฝึก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย์ และครูฝึก
๓.๑ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ ระดับปริญญาเอก
๓.๕ อื่นๆ
๔. จานวนอาจารย์พิเศษ
๔.๑ ภายใน
๔.๒ ภายนอก
๕. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
๖. จานวนผู้เข้ารับการอบรมทัง้ หมด
๖.๑ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
๖.๒ หลักสูตร ทบทวนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๖.๓ หลักสูตร ทบทวนการ
ทาลายวัตถุระเบิด

ปีที่ประเมิน
หน่วย
ครั้งแรก พ.ศ.
นับ
๒๕๕๑

ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

ปีงบประมาณ
๒๕๕๖

คน

๓
๑
๒
๑๓๗
๒๐

๓
๑
๒
๔๐
๑๖

๓
๑
๒
๔๓
๙

คน

๑๑๗

๒๔

๓๕

คน
คน
คน
คน
คน

๗๗
๖๐
๓
-

๒๖
๑๒
๒
-

๒๔
๙
๒
-

คน
คน
คน

๔๗
๓๔
๘๓

๔๐
๒๖
๘๔

๔
๑
๓๘

คน
คน

๖๓๕
-

๔๙๐
๖๙

๓๑๕
๘๒

คน

-

๔๑

๔๙

คน
คน

หมายเหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๖.๔ หลักสูตร ทบทวนการควบคุมฝูงชน
๖.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพล

รายการข้อมูล
๖.๖ โครงการเพิ่มความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๖.๗ นักเรียนนายสิบตารวจ (พิเศษ)
๖.๘ หลักสูตร กอร. (อก )
๖.๙ หลักสูตร กดต.
๖.๑๐ ฝึกกาลังพลเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ปราสาทพระวิหาร
๖.๑๑ การฝึกอบรมตามโครงการ
ยุทธวิธีฯ (ตรวจค้นฯ)
๗. รายรับ
๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน
๗.๒ จากแหล่งอื่นๆ
๘. รายจ่าย
๘.๑ เงินเดือน
๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร
๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาวัตกรรม
๘.๓.๑ จากภายในหน่วย
๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน
๘.๔ งบประมาณในการบริการ
วิชาการ
๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก
- หลักสูตรตามแผนการฝึกของบช.
ตชด. ( จ่ายจริง )
๘.๖ งบประมาณสนับสนุน
กิจกรรมผู้เข้ารับการอบรม
- หลักสูตรตามแผนการฝึกของ
บช.ตชด. ( จ่ายจริง )
๘.๗ ค่าสาธารณูปโภค (จ่ายจริง)

คน
คน

๑๔๕
๕๐
๔๖
ปีที่ประเมินครั้งแรก
หน่วย พ.ศ.๒๕๕๑
นับ

๓๑๐
๕๐

๓๐๙
๕๐

ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

ปีงบประมาณ
๒๕๕๖

คน

-

-

๕๐

คน
คน
คน
คน

-

๔๖๐
-

๑๘๒
๔๗๓
๙๗
๑๒๐

คน

-

-

๘๐

บาท
บาท

๑๐,๗๒๖,๘๗๐.๐๐
-

๘,๕๓๖,๑๒๘.๐๕
-

๘,๐๘๓,๓๔๑
-

บาท
บาท

๓๑,๘๕๘,๓๒๓.๐๐
-

๔๑,๐๐๐,๗๑๒.๓๔ ๓๗,๕๔๗,๓๐๐
-

บาท
บาท
บาท

-

-

-

บาท

๑๗๐,๐๐๐.๐๐

๒,๒๐๗,๒๖๗.๙๓

-

บาท

๑,๔๓๒,๓๑๕.๐๐

๑๔๗,๖๘๔.๖๑

-

บาท

๖๖๒,๙๙๙.๙๖

๑,๐๙๐,๐๐๐

๖๐๖,๕๔๘.๗๓

หมาย
เหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

๘.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

รายการข้อมูล
๘.๙ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- ค่าเสื่อมราคา
๙. จานวนผู้สาเร็จการอบรม
๙.๑ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
๙.๒ หลักสูตร ทบทวนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๙.๓ หลักสูตร ทบทวนการ
ทาลายวัตถุระเบิด
๙.๔ หลักสูตร ทบทวนการ
ควบคุมฝูงชน
๙.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
กาลังพล
๙.๖ โครงการเพิ่มความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเบื้องต้น
๙.๗ นักเรียนนายสิบตารวจ(พิเศษ)
๙.๘ หลักสูตร กอร. (อก )
๙.๙ หลักสูตร กดต.
๙.๑๐ ฝึกกาลังพลเตรียมความ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ปราสาท
พระวิหาร
๙.๑๑ การฝึกอบรมตาม
โครงการยุทธวิธีฯ(ตรวจค้นฯ)
๑๐. จานวนผู้เข้ารับการอบรมที่
สอบผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด
๑๐.๑ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
๑๐.๒ หลักสูตร ทบทวนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑๐.๓ หลักสูตร ทบทวนการ

บาท

-

-

๔๗
ปีที่ประเมินครั้งแรก
หน่วย พ.ศ.๒๕๕๑
นับ

-

ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

ปีงบประมาณ
๒๕๕๖

บาท

๔๔,๑๐๙,๐๒๘.๒๕

๔๘,๐๕๗,๐๖๖.๙๖ ๕๐,๗๐๙,๗๙๐.
๓๗

คน
คน
คน

๖๓๕
-

๔๙๐
๖๙

๓๑๕
๘๒

คน

-

๔๑

๔๙

คน

๑๔๕

๓๑๐

๓๐๙

คน

๕๐

๕๐

๕๐

คน

-

-

๕๐

คน
คน
คน
คน

-

๔๖๐
-

๑๘๒
๔๗๓
๙๗
๑๒๐

คน

-

-

๘๐

คน
คน

๖๓๕
-

๔๙๐
๖๙

๓๑๕
๘๒

คน

-

๔๑

๔๙

หมาย
เหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้

ทาลายวัตถุระเบิด
๑๐.๔หลักสูตรทบทวนการควบคุมฝูงชน

คน

รายการข้อมูล
๑๐.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพกาลังพล
๑๐.๖ โครงการเพิ่มความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
๑๐.๗ นักเรียนนายสิบตารวจ (พิเศษ)
๑๐.๘ หลักสูตร กอร. (อก )
๑๐.๙ หลักสูตร กดต.
๑๐.๑๐ ฝึกกาลังพลเตรียมความพร้อม
ปฏิบัติหน้าที่ปราสาทพระวิหาร
๑๐.๑๑ การฝึกอบรมตาม
โครงการยุทธวิธีฯ(ตรวจค้นฯ)
๑๑. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑๑.๑ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอบรมที่มี
การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของ
หลักสูตร
๑๑.๑ หลักสูตร ตชด.ประจาปี
๑๑.๒ หลักสูตร ทบทวนการ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๑๑.๓ หลักสูตร ทบทวนการทาลาย
วัตถุระเบิด
๑๑.๔ หลักสูตร ทบทวนการควบคุมฝูงชน
๑๑.๕ โครงการเพิ่มประสิทธิ ภาพกาลังพล
๑๑.๖ โครงการเพิ่มความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเบือ้ งต้น
๑๑.๗ นักเรียนนายสิบตารวจ (พิเศษ)
๑๑.๘ หลักสูตร กอร. (อก )
๑๑.๙ หลักสูตร กดต.
๑๑.๑๐ ฝึกกาลังพลเตรียมความ
พร้อมปฏิบัติหน้าที่ปราสาทพระวิหาร

๑๔๕
๔๘
ปีที่ประเมินครั้ง
หน่วย แรก พ.ศ.
นับ ๒๕๕๑

๓๑๐
ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

๓๐๙
ปีงบประม หมาย
าณ ๒๕๕๖ เหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้
๕๐
๕๐

คน
คน

๕๐
-

๕๐
-

คน
คน
คน
คน

-

๔๖๐
-

๑๘๒
๔๗๓
๙๗
๑๒๐

คน

-

-

๘๐

คน
คน

๖๓๕
-

๔๙๐
๖๙

๓๑๕
๘๒

คน

-

๔๑

๔๙

คน
คน
คน

๑๔๕
๕๐
-

๓๑๐
๕๐
-

๓๐๙
๕๐
๕๐

คน
คน
คน
คน

-

๔๖๐
-

๑๘๒
๔๗๓
๙๗
๑๒๐

๔๙
ปีที่ประเมินครั้ง
แรก พ.ศ.๒๕๕๑

ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

ปีงบประมาณ หมาย
๒๕๕๖
เหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้
๘๐

รายการข้อมูล

หน่วยนับ

๑๑.๑๑ การฝึกอบรมตาม
โครงการยุทธวิธีฯ(ตรวจค้นฯ)
๑๒. การจัดการเรียนการสอน
๑๒.๑ จานวนบุคลากรที่ทา
หน้าที่ฝุายปกครอง/ครูฝึกที่
รับผิดชอบการฝึกอบรมตาม
กลุ่มวิชา
๑๒.๑.๑ ทั่วไป
๑๒.๑.๒ อาวุธศึกษา
๑๒.๑.๓ ยุทธวิธี
๑๒.๑.๔ ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด
๑๒.๒ จานวนครั้งที่
สถานศึกษาเชิญผู้เชี่ยวชาญ/
ผู้ทรงคุณวุฒิ จากภาคธุรกิจ
หรือภูมิปัญญาท้องถิ่นมา
บรรยายไม่น้อยกว่า ๒ ชั่งโมง
๑๒.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมต่อ
คุณภาพการสอนของครู/
อาจารย์
๑๒.๔ จานวนกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้สาเร็จ
การศึกษาอบรม
๑๓. นวัตกรรมและการสร้าง
องค์ความรู้ของครู/อาจารย์
และครูฝึก

คน

-

-

คน
คน
คน
คน
ครั้ง

๑๕
๑๖
๑๗
๔
-

๑๒
๑๕
๑๑
๕
๒

๑๐
๑๒
๘
๕
๑

ระดับ

๔

๔

๔

คน

๘๒๐

๑,๕๑๐

๑,๘๐๗

รายการข้อมูล

หน่วยนับ

- จานวนนวัตกรรม โครงงาน
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการ
พัฒนาองค์ความรู้ งานวิจัย
ปฏิบัติการของครู/อาจารย์และ
ครูฝึก และงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

ชิ้น

๑๔. การบริการทางวิชาการ
-จานวนกิจกรรม/โครงการที่
ให้บริการทางวิชาการที่
ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม
๑๕. การบริหารและการ
จัดการ
๑๕.๑ จานวนครู/อาจารย์
และครูฝึกที่ได้รับการพัฒนา
(๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี)
๑๕.๒ จานวนบุคลากรสายงาน
สนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา
(๒๐ ชั่วโมง/คน/ปี)
๑๕.๓ จานวนโครงการที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

๕๐
ปีที่ประเมินครั้ง
แรก พ.ศ.๒๕๕๑

ปีงบประมาณ
๒๕๕๕

๓
๑
-จัดทาตารา
-จัดทางานวิจัย
๗ เล่ม
๓๐ ชิ้น
-ปรับปรุงหุ่นยนต์
เก็บกู้
-สร้างอาคาร
จาลอง ๑ หลัง

ปีงบประมาณ หมาย
๒๕๕๖
เหตุ/
ใช้กับ
ตัวบ่งชี้
๔
- นวัตกรรม
หรือ
สิ่งประดิษฐ์
๓๒
- วิจัยในชั้น
เรียน

กิจกรรม/
โครงการ

๒๒

๒๕

๒๕

คน

๕๐

๓๐

๒๑

คน

-

๔๓

๕

โครงการ

๒๒

๒๕

๒๕

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พ.ต.อ.
( นพเก้า โกกิละวาที )
ผูก้ ากับการ ๖ กองบังคับการฝึกพิเศษ

กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน
๕๑
ผนวกประกอบการตรวจสอบและ ประเมินการดาเนินการตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่
๑

๒

๓

๔

๕

๖

อ้างอิง

หลักฐาน

เอกสารหมายเลข ๑.๑ - แบบทดสอบทางวิชาการ ตชด.ประจาปี รุ่นที่
๑,๒,๕,๖,๗,๘/๕๖
เอกสารหมายเลข ๑.๒ - สรุปผลการฝึกอบรม
เอกสารหมายเลข ๒.๑ - แบบสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลักสูตร ตชด.ประจาปี
รุ่นที่ ๑,๒,๕,๖,๗,๘/๕๖
เอกสารหมายเลข ๒.๒ - สรุปผลแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้สาเร็จ
การศึกษาอบรม หลักสูตร ตชด.ประจาปี รุ่นที่
๑,๒,๕,๖,๗,๘/๕๖
เอกสารหมายเลข ๓.๑ - แผนการฝึกประจาปี กก.๖ฯ
เอกสารหมายเลข ๓.๒ - รายงานการประชุมเตรียมการฝึกประจาปี ๒๕๕๖
เอกสารหมายเลข ๓.๓ - แผนการสอน/บันทึกหลังการสอน
เอกสารหมายเลข ๓.๔ - แบบประเมินผลการศึกษาอบรม
เอกสารหมายเลข ๓.๕ - แบบสอบถามความรู้ความสามารถ
เอกสารหมายเลข ๓.๖ - รายงานการประชุมฯ
เอกสารหมายเลข ๔.๑ - คาสั่งแต่งตั้งครูฝึกรับผิดชอบการดาเนินงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของ กก.๖ฯ
เอกสารหมายเลข ๔.๒ - ผลงานวิจัยในชั้นเรียน จานวน ๓๒ ชิ้น
เอกสารหมายเลข ๔.๓ - นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ จานวน ๔ ชิ้น
เอกสารหมายเลข ๕.๑ - ตารางสอนทุกหลักสูตรประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๖
เอกสารหมายเลข ๕.๒ - บันทึกผลหลังการสอน อ้างอิงจากงานวิจัย และหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
เอกสารหมายเลข ๖.๑ - โครงการรณรงค์การแพร่ระบาดยาเสพติดใน
สถานศึกษา และสรุปผลการดาเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข ๖.๒ - โครงการพัฒนานักเรียนแกนนาด้านยาเสพติดและ
สรุปผลการดาเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข ๖.๓ - โครงการร่วมกับเรือนจาจังหวัดสุโขทัยและสรุปผล
การดาเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข ๖.๔ - โครงการทักษะชีวิตเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ

หมายเหตุ

สถานการณ์อุทุกภัยและสรุปผลการดาเนินตามโครงการ

๕๒
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข ๖.๕

๗

หลักฐาน

- โครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสรุปผลการ
ดาเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข ๖.๖ - โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนและสรุปผล
การดาเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข ๖.๗ - โครงการร่วมกับเรือนจาจังหวัดสวรรคโลกและสรุปผล
การดาเนินตามโครงการ
เอกสารหมายเลข ๗.๑ - โครงการการให้บริการแก่ประชาชนและหน่วยงาน
เอกสารหมายเลข ๗.๒ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการด้านทดสอบกาลังกายและ
จิตใจ(หอสูง)
เอกสารหมายเลข ๗.๓ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการด้านการสนับสนุนสถานที่
เอกสารหมายเลข ๗.๔ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการวิชาการ/ครูฝึก
เอกสารหมายเลข ๗.๕ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการด้านความช่วยเหลือน้า
อุปโภค-บริโภค
เอกสารหมายเลข ๗.๖ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการด้านการช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย
เอกสารหมายเลข ๗.๗ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการด้านการใช้อาวุธปืน
(สนามยิงปืน)
เอกสารหมายเลข ๗.๘ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการด้านการรักษาพยาบาล
เบื้องต้น
เอกสารหมายเลข ๗.๙ - โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
ดาเนินงานของจุดบริการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ฯ
- โครงการฯ,คาสั่งมอบหมายหน้าที่และผลการ
เอกสารหมายเลข ๗.๑๐ ดาเนินงานของสถานีข้ามเครื่องกีดขวาง (๑๐ สถานี)

หมายเหตุ

๕๓
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่
๘

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข ๘.๑
เอกสารหมายเลข ๘.๒
เอกสารหมายเลข ๘.๓
เอกสารหมายเลข ๘.๔
เอกสารหมายเลข ๘.๕
เอกสารหมายเลข ๘.๖
เอกสารหมายเลข ๘.๗

๙

เอกสารหมายเลข ๙.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๑.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๑.๒
เอกสารหมายเลข ๙.๒
เอกสารหมายเลข ๙.๒.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๒.๒
เอกสารหมายเลข ๙.๓
เอกสารหมายเลข ๙.๓.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๓.๒
เอกสารหมายเลข ๙.๔
เอกสารหมายเลข ๙.๔.๑
เอกสารหมายเลข ๙.๔.๒
เอกสารหมายเลข ๙.๔.๓
เอกสารหมายเลข ๙.๕

หลักฐาน
- โครงการสนับสนุนการทานุบารุงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
- ปฏิทินดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
- คาสั่ง/บันทึกสั่งการ ดาเนินกิจกรรมตามโครงการฯ
- ภาพถ่ายการดาเนินกิจกรรม
- รายงานการประชุมสรุปผลการดาเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ
- เว็บไซต์การเผยแพร่ผลการดาเนินกิจกรรมสู่
สาธารณชน
- เกียรติบัตรยกย่องชมเชย หรือหนังสือขอบคุณในการ
สนับสนุนกิจกรรมตามโครงการ
- โครงการดาเนินกิจกรรม ๕ ส. ของ บช.ตชด.
- โครงการ ๕ ส. กก.๖ บก.กฝ.บช.ตชด.
- นโยบายการบริหารราชการ ตร.ประจาปี ๒๕๕๖
- หนังสือกาชับการปฏิบัติตามโครงการฯ
- นโยบายการดาเนินกิจกรรม ๕ ส.
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินกิจกรรม ๕ ส.
- สรุปผลการดาเนินกิจกรรมเป็นประจาทุกสัปดาห์
- หนังสือกาชับแนวทางการปฏิบัติกิจกรรม ๕ ส.
บช. ตชด.
- รายงานประชุมประจาเดือน
- รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน
สรุปผลการดาเนินกิจกรรม ๕ส.
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินการดาเนิน
กิจกรรม ๕ ส.
- ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการฯ
- ประกาศยกย่องชมเชย
- แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการตารวจและ
ผู้รับการฝึก

หมายเหตุ

๕๔
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่
อ้างอิง
๑๐
เอกสารหมายเลข ๑๐.๑

เอกสารหมายเลข ๑๐.๒
เอกสารหมายเลข ๑๐.๓
เอกสารหมายเลข ๑๐.๔

๑๑

เอกสารหมายเลข ๑๐.๕
เอกสารหมายเลข ๑๑.๑
เอกสารหมายเลข ๑๑.๒
เอกสารหมายเลข ๑๑.๓
เอกสารหมายเลข ๑๑.๔
เอกสารหมายเลข ๑๑.๕
เอกสารหมายเลข ๑๑.๖
เอกสารหมายเลข ๑๑.๕
เอกสารหมายเลข ๑๑.๖

๑๒

เอกสารหมายเลข ๑๒.๑.๑
เอกสารหมายเลข ๑๒.๑.๒
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒.๑
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒.๒
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒.๓
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒.๔
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒.๕
เอกสารหมายเลข ๑๒.๒.๖
เอกสารหมายเลข ๑๒.๓.๑
เอกสารหมายเลข ๑๒.๓.๒
เอกสารหมายเลข ๑๒.๓.๓

หลักฐาน
- โครงการฝึกอบรม สัมมนาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และแนวคิดของข้าราชการตารวจ กก.๖
บก.กฝ.บช.ตชด.ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลด้าน
คอมพิวเตอร์
- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร
- แผน/บัญชีการส่งข้าราชการตารวจเข้ารับการ
ฝึกอบรม
- รายงานผลการดาเนินงานตามโรงการ/กิจกรรม
- เว็บไซด์ กก.๖ ฯ
- คาสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน
- คาสั่งควบคุมความประพฤติข้าราชการตารวจ
- หนังสือเชิญบุคคลภายนอก
- รายงานการประขุมประจาเดือน
- คาสั่งการรณรงค์ให้ข้าราชการมีส่วนร่วมในการ
ประหยัดพลังงาน
- คาสั่งมอบหมายการควบคุมการบังคับบัญชาตาม
สายงาน
- รายงานผลการประเมินการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่
ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
- โครงการบริหารบุคคล
- แผนส่งข้าราชการตารวจอบรม
- เอกสารการปรับโครงสร้างของหน่วย
- คาสั่งมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
- บันทึกประเมินผลการอบรมฯ
- รายงานผลการประชุมประจาเดือน
- หนังสือรายงานการสรุปการประเมิน
- บันทึกการประชุมพิจารณาเงินเดือน
- รายงานผลการจัดอาหารกลางวัน
- รายงานผลการจัดรถยนต์รับ-ส่ง
- เอกสารภาพถ่ายการแข่งขันกีฬา

หมายเหตุ

๕๕
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ตัวบ่งชี้ที่

อ้างอิง

หลักฐาน

๑๓

เอกสารหมายเลข ๑๓.๑
เอกสารหมายเลข ๑๓.๒
เอกสารหมายเลข ๑๓.๓

- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ปี ๕๓
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ปี ๕๔
- รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ ปี ๕๕

๑๔

เอกสารหมายเลข ๑๔.๑
เอกสารหมายเลข ๑๔.๒
เอกสารหมายเลข ๑๔.๓
เอกสารหมายเลข ๑๔.๔
เอกสารหมายเลข ๑๔.๕
เอกสารหมายเลข ๑๔.๖

- รายงานผลการเข้าร่วมสัมมนาเรื่องการประกันฯ
- คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประกัน ฯ
- รายงานผลการตรวจประเมินภายในฯ
- รายงานการประเมินตนเอง (SAR)
- เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วย
- รายงานการประชุมนาผลการประเมินฯ มา
ปรับปรุงแก้ไข
- แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม ๕ ส.
- รายงานผลการมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในของแต่ละแผนก/งานในสังกัด

เอกสารหมายเลข ๑๔.๗
เอกสารหมายเลข ๑๔.๘
เอกสารหมายเลข ๑๔.๙

หมายเหตุ

๕๖
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
ตัวบ่งชี้ที่
๑๕

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข ๑๕.๑
เอกสารหมายเลข ๑๕.๒
เอกสารหมายเลข ๑๕.๓
เอกสารหมายเลข ๑๕.๔

หลักฐาน

หมายเหตุ

- คาสั่งแต่งตั้งปรัชญาหรือปณิธาน วิสัยทัศน์และ
พันธกิจ
- แผนปฏิบัติการ กก.๖ฯ ประจาปีงบประมาณ
๒๕๕๖
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดอัตลักษณ์
ของหน่วย
- รายงานผลการฝึกอบรม ตชด.ประจาปี

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ตัวบ่งชี้ที่
๑๖

อ้างอิง
เอกสารหมายเลข ๑๖.๑
เอกสารหมายเลข ๑๖.๒
เอกสารหมายเลข ๑๖.๓
เอกสารหมายเลข ๑๖.๔

หลักฐาน
-โครงการที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ปูองกัน หรือ
แก้ปัญหาของสังคม
-ผลการดาเนินงาน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
-สรุปผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

