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ก
คานา
รายงานการศึกษาและประเมินเอง ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕ ๖
ฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาและประเมินตนเองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕6 (๑ ตุลาคม ๒๕๕5 – กันยายน ๒๕๕6 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กาหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดับ ซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายนอก การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
นาเสนอต่อสาธารณชน ดังนั้น การจัดระบบการศึกษาของสถาบันการฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
จาเป็นต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และต้องมีความพร้อมที่จะ
รับการตรวจประเมินมาตรฐานการศึกษาจาก ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)ต่อไป
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ เป็นสถาบันการฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ ที่มีลักษณะ
เป็นการศึกษาเฉพาะทาง จึงมีความจาเป็นต้องจัดทาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงาน โดยเริ่ม
จาก การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การดาเนินการตามแผน การประเมินตนเอง เพื่อจัดทา
รายงานการศึกษาและประเมินตนเองประจาปี และนาผลการประเมินมาเป็นข้อมูล เพื่อปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง
และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบประกันคุณภาพ
ทั้งภายในและภายนอก โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ตลอดจนมีการนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาของผู้สาเร็จการฝึกอบรม ต้องมี
ความรู้ ความสามารถ ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาสถาบันการฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติให้มีการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
รายงานการศึกษาและประเมินตนเองของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ นี้ ได้จัดทาขึ้นจากการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝุาย โดยมีคณะกรรมการการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนย์ฝึกอบรม
ตารวจภูธรภาค ๔ เป็นคณะทางานในการขับเคลื่อนจนสาเร็จตามจุดมุ่งหมายของทางราชการ เพื่อการนาเสนอต่อ
คณะผู้ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
คณะทางานการประกันคุณภาพการศึกษา
ศูนย์ฝกึ อบรมตารวจภูธรภาค ๔
มกราคม ๒๕๕7
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ส่วนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยฝึกอบรม
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ส่วนที่ ๒
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

รายงานผลการดาเนินงาน และผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์
๑ ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร ๑๐
๒ ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง ๑๑
๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ที่ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ ๑๑
๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ๑๒
๕ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์
วิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้อง
การพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน

๑๐
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15

สังคม ประเทศ

๑๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

๑๖

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม ๑๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก

๑๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร
และประสิทธิภาพ

๑7
ที่มีคุณภาพ

17

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

18

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม

18

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด 18
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ปูองกันหรือ
แก้ปัญหาสังคมและ/หรือการแก้ปัญหาสังคมใน

18
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ส่วนที่ ๓
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่
ตัวบ่งชี้ที่

สรุปผลการประเมินและทิศทางการพัฒนา
๑ ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร 2๐
๒ ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง 2๑
๓ ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ที่ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ 22
๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ 22
๕ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์
วิชาการหรือวิชาชีพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๖ ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้อง
การพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๗ ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน
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23
24
25

สังคม ประเทศ
ตัวบ่งชี้ที่ ๘ การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม

25

ตัวบ่งชี้ที่ ๙ การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม 2๖
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก

2๗

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒ ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร

28
ที่มีคุณภาพ

29

และประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓ ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม

๒9

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม

30

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด 31
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ปูองกันหรือ

32

แก้ปัญหาสังคมและ/หรือการแก้ปัญหาสังคมใน
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยฝึกอบรม (Common Data Set)

33
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ค

บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ เป็นสถาบันการฝึกอบรมของสานักงานตารวจแห่งชาติ
สังกัด
ตารวจภูธรภาค ๔ เป็นหน่วยงานระดับกองบังคับการ มีฐานะเป็นหน่วยปฏิบัติ มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตารวจ (นสต.), หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งหรือโอนมาเป็น
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กอ ป.), หลักสูตรการฝึกอบรมบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการบรรจุ
แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตารวจชั้นประทวน (กปป.) หลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้น
ประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร(กอน.) หลักสูตรการฝึกอบรม
ข้าราชการตารวจชั้นประทวน ยศดาบตารวจหรือจ่าสิบตารวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร
(กอร.) หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพกาลังพลข้าราชการตารวจชั้นประทวนในสังกัดตารวจภูธรภาค ๔ จานวน ๕
สายงาน ได้แก่ หลักสูตรการปูองกันปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรงานจราจร หลักสูตรงานสืบสวน หลักสูตร
งานผู้ช่วยสอบสวน และหลักสูตรงานธุรการและกาลังพล ให้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตาแหน่งหน้าที่ที่
ปฏิบัติ และหลักสูตรอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ตลอดทั้งการให้บริการทางด้านวิชาการ และทักษะต่างๆ
ให้แก่หน่วยงานและบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของ
ตารวจภูธรภาค ๔ และสานักงานตารวจแห่งชาติ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๓ ฝุาย และ ๑ กลุ่มงาน ดังนี้
ฝ่ายอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์
งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตร์และแผนงานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ
งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ์
ฝ่ายบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริการการศึกษาและฝึกอบรม งานทะเบียน
และวัดผล งานผลิตเอกสารตาราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด
ฝ่ายปกครองและการฝึก มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตารวจ
และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ งานการสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
และงานอาจารย์พิเศษ
ดังนั้น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ จึงได้ดาเนินการศึกษาและประเมินตนเอง ตามแบบสานัก
การศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สา นักงานตารวจแห่งชาติ และมีความ พร้อมที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่ได้กาหนดไว้
นอกจากนั้นศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ยังมุ่งมั่นปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และสร้างขวัญ
กาลังใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และ
มี ความตระหนักในหน้าที่
รับผิดชอบ เพื่อให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ มีความเป็นมาตรฐานในระดับสากล
พลตารวจตรี
( ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร )
ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยฝึกอบรม
ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อสถาบัน
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔
๑.๒ สถานที่ตั้ง
เลขที่ ๒๗๒ หมู่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๑.๓ ปีที่ให้ข้อมูล
ปีงบประมาณ ๒๕๕6
๑.๔ ประวัติการก่อตั้ง
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ชื่อเดิม กองกากับการโรงเรียนตารวจภูธร ๔ จังหวัดขอนแก่น
ได้จัดตั้งขึ้นตามคาสั่งกรมตารวจที่ ๓๐/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ มีพื้นที่แบ่งออกเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ ตั้งอยู่ที่ ๒๙๖ หมู่ที่ ๑๓ ถนนศูนย์ราชการ ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
มีเนื้อที่ ๗ ไร่ ๒ งาน ๙ ตารางวา ปัจจุบันเป็นบ้านพักอาศัยของทางราชการ และ ส่วนที่ ๒ ตั้งอยู่ที่ ๒๗๒
หมู่ที่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ มอดินแดง ตาบลในเมือง อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ ๑๔๙ ไร่ ๒ งาน
๓๑ ตารางวา เป็นส่วนที่ทาการ เปิดทาการฝึกอบรมนักเรียนพลตารวจครั้งแรกเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗
เป็นต้นมา ต่อมามีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจาก กรมตารวจ กระทรวงมหาดไทย มาเป็น สานักงานตารวจ
แห่งชาติ อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงทาให้ กองกากับการโรงเรียนตารวจภูธร ๔ กองบัญชาการ
ศึกษา เปลี่ยนมาสังกัด สานักงานตารวจแห่งชาติ และต่อมามีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสานักงาน
ตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ หรือส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่น สานักงานตารวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสานักงานตารวจแห่งชาติ ด่วนที่สุดที่ ๐๐๐๑
(ก)/๒๘๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การดาเนินการเพื่อรับรอง
การบริหารงานตามโครงสร้าง จึงมีผลให้ กองกากับการโรงเรียนตารวจภูธร ๔ เปลี่ยนโอนไป
สังกัดกองบัญชาการตารวจภูธรภาค ๔ และเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ตั้งแต่วันที่ ๓๐
มิถุนายน ๒๕๔๘ และต่อมาสานักงานตารวจแห่งชาติ มีคาสั่งที่ ๔๓๐/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๒
ปรับโครงสร้างการปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่ ทาให้ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ เปลี่ยนฐานะจากกอง
กากับการ เป็น กองบังคับการ เป็นต้นมา เพื่อให้การศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนใน ๒
ลักษณะ คือ จัดการศึกษาและฝึกอบรมบุคคลภายนอกเพื่อเตรียมเข้ารับราชการตารวจ
(Pre-service
Training) และจัดการศึกษาและฝึกอบรมข้าราชการตารวจประจาการ ให้มีความรู้
ความสามารถเหมาะกับตาแหน่งงานที่ปฏิบัติหรือจะไปปฏิบัติ (In-service Training) และภารกิจพิเศษที่ได้รับ
มอบหมายจากสานักงานตารวจแห่งชาติในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพิเศษต่างๆ
๑.๕ ปรัชญา
“เป็นสถาบันสร้างตารวจดีสู่สังคม”
๑.๖ วิสัยทัศน์
“สร้างตารวจดี วิชาการเด่น เน้นการฝึก สานึกคุณธรรม นาหลักธรรมาภิบาล”

๒

๑.๗ พันธกิจ
๑. สร้างตารวจให้มีความรู้ สามารถพัฒนาตนเองและอยู่ในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาการเรียนการสอน การฝึก และการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน
๓. สร้างเสริมบุคลากรในหน่วยให้มีศักยภาพสูงขึ้น
๔. ส่งเสริมให้มีงานวิจัย และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการฝึกอบรม
๕. ให้บริการทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม
๖. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และนาไปประยุกต์ใช้อย่างบูรณาการ
๗. สร้างระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๘. นาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้พัฒนาองค์กร
๙. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล
๑.๘ เป้าประสงค์
๑. บุคลากรมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจต่อหน่วยงาน ตรงกับความต้องการทางสังคม
๒. หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัย คุ้มค่า สัมพันธ์กับระยะเวลาการสอนและการฝึกงาน
ผู้ศึกษาและผู้สอนเกิดความพึงพอใจ
๓. การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุด
๔. ได้ผลงานทางวิชาการ และองค์ความรู้ที่หลากหลาย สอดคล้องกับพลวัตโลก
๕. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการทางด้านวิชาการ
๖. วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยได้รับการอนุรักษ์
๗. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
๘. การทางานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้
๙. การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
๑.๙ ยุทธศาสตร์
๑. ด้านการพัฒนาการผลิตบุคลากร
๒. ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
๓. ด้านแผนงานสนับสนุนการเรียนรู้
๔. ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม
๕. ด้านการบริการทางวิชาการ
๖. ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา
๗. ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
๘. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
๙. ด้านการบริหารจัดการ
๑.๑๐ สภาพทางกายภาพของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔
๑. พื้นที่ตั้งอยู่บนที่ราบสูงมอดินแดง มีเนื้อที่ ๑๔๙ ไร่ ๒ งาน ๓๑ ตารางวา ทิศเหนือติด
หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๔ ตาบลศิลา ทางเข้าวิทยาลัยปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น
ทิศใต้ติด ศูนย์สื่อสารทหารบก ทิศตะวันออกติด ศูนย์ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ทิศตะวันตก
ติดถนนมิตรภาพ กิโลเมตรที่ ๕ ขอนแก่น – อุดรธานี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยขอนแก่น

๓

๒. อาคารสถานที่
กองร้อยฝึกอบรม
อาคารเรียนรวม
อาคารกองบังคับการ
อาคารพลาธิการ
อาคารพยาบาล
อาคารกองรักษาการณ์
อาคารโรงอาหาร
อาคารบ้านพัก
ผบก., รอง ผบก.
อาคารบ้านพัก สว. และ ผบ.ร้อย
อาคารบ้านพักชั้นประทวน (แฟลต)
อาคารบ้านพักชั้นประทวน (เรือนแถว) ๓
หอกระโดด(หอสูง) 1 แห่ง
โรงยุทธวิธี
สนามยิงปืนแบบเปิด
สนามยิงปืนในร่ม 1 แห่ง
สนามยิงปืนทางยุทธวิธี 1 แห่ง

๖ หลัง
๑ หลัง
(๑๔ ห้องเรียน)
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๑ หลัง
๓ หลัง
๒ หลัง
๑๔ หลัง
๓
หลัง
หลัง
๑ หลัง
๑
แห่ง

๔

๑.๑1 โครงสร้าง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔

ศฝร.ภ.๔
ผบก.ศฝร.ภ.๔
นว. (สบ1)
๑)

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔
ฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายบริการการศึกษา

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔
ฝ่ายปกครองและการฝึก

กลุ่มงานอาจารย์

ภาควิชากฎหมาย

ผบ.หมู่ ศฝร.ภ.๔ จานวน ๒ ตาแหน่ง

ภาควิชาบริหารงาน
ตารวจ
ภาควิชาทั่วไป
ภาควิชาการป้องกัน
ปราบปราม

ภาควิชาสืบสวน
ภาควิชาการจราจร
ภาควิชากีฬา

ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ เป็นหน่วยปฏิบัติ ระดับกองบังคับการ มีผู้บังคับการเป็น
ผู้บริหาร มีนายเวร ๑ นาย และมีรองผู้บังคับการ ๒ นาย เป็นผู้ช่วย การแบ่งส่วนราชการแบ่งเป็น
๓ ฝุาย และกลุ่มงานอาจารย์ ดังนี้
๑ . ฝุายอานวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล
และงานการเงินและพัสดุฯ
๒. ฝุายบริการการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริการการศึกษาและงานฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๕

๓. ฝุายปกครองและการฝึกมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การฝึก และการปกครองดูแลนักเรียน
นายสิบตารวจและผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
๔. กลุ่มงานอาจารย์ ซึ่งประกอบด้วย ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาบริหารงานตารวจ ภาควิชา
ทั่วไป ภาควิชาปูองกันปราบปราม ภาควิชาสืบสวน ภาควิชาจราจร ภาควิชากีฬา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสอน งานวิจัยและพัฒนา และงานอาจารย์พิเศษ
โครงสร้างฝ่ายอานวยการ

ฝ่ายอานวยการ ศฝร.ภ.๔
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.

สว.ฝอ.(กง.งป.)

รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

ฝอ.

ฝอ.

ฝอ.

ฝอ.

ฝอ.

ผบ.หมู่

รอง สว.ฝอ.
(กง.งป.)

ผบ.หมู่

สว.ฝอ.
พยาบาล

ป้องกัน
ปราบปราม

ผบ.หมู่

ผบ.หมู่ ฝอ.ศฝร.ภ.๔ จานวน ๙๘ ตาแหน่ง, ธุรการ ๓๗ ตาแหน่ง, ปราบปราม ๖๑ ตาแหน่ง

ฝ่ายอานวยการ มีผู้กากับการฝุายอานวยการเป็นผู้บริหาร รองผู้กากับการ ๑ นาย สารวัตร
อานวยการ 3 นาย รองสารวัตร ๘ นาย ผู้บังคับหมู่ธุรการ ๓๗ นาย
ผู้บังคับหมู่งานปราบปราม ๖๑
นาย หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล งาน
ยุทธศาสตร์และแผนงานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณงานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร
และงานรักษาการณ์

๖

โครงสร้างฝ่ายบริการการศึกษา

ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔
ผกก.
รอง ผกก.
สว.บศ.

รอง สว.บศ.

สว.บศ.

รอง สว.บศ.

ผบ.หมู่

รอง สว.บศ.

รอง สว.บศ.

สว.บศ.

รอง สว.บศ.

ผบ.หมู่

รอง สว.บศ.

ผบ.หมู่

ผบ.หมู่ ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.๔ จานวน ๒๔ ตาแหน่ง

ฝ่ายบริการการศึกษา มีผู้กากับการฝุายบริการการศึกษาเป็นผู้บริหาร ๑ นายรองผู้กากับการ
๑ นาย สารวัตร ๓ นาย รองสารวัตร ๖ นาย ผู้บังคับหมู่ธุรการ ๒๔ นาย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานบริการการศึกษาและฝึกอบรม งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตาราและสื่อการเรียนการสอน
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและห้องสมุด

๗

โครงสร้างฝ่ายปกครองและการฝึก

ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.๔
ผกก.
รอง ผกก.
สว.ปค.
รอง สว.ปค.

สว.ปค.

รอง สว.ปค.

ผบ.หมู่

รอง สว.ปค.

รอง สว.ปค.

สว.ปค.
รอง สว.ปค.

ผบ.หมู่

รอง สว.ปค.

ผบ.หมู่

ผบ.หมู่ ฝ่ายปกครองและการฝึก ศฝร.ภ.๔ จานวน ๓๓ ตาแหน่ง
รอง ผบ.หมู่ (นักเรียนพล) จานวน ๑๕๐ ตาแหน่ง

ฝ่ายปกครองและการฝึก ผู้กากับการฝุายปกครองและการฝึกเป็นผู้บริหาร ๑ นาย รองผู้กากับการ ๑ นาย
สารวัตร ๓ นาย รองสารวัตร ๖ นายผู้บังคับหมู่ธุรการ ๓๓ นาย มีหน้าที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา
ดูแลนักเรียนนายสิบตารวจ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ

๘

โครงสร้างกลุ่มงานอาจารย์

กลุ่มงานอาจารย์
ผบก.ศฝร.
นว(สบ๑)
รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔

กลุ่มงานอาจารย์

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔

ภาควิชากฎหมาย
ภาควิชาบริหารงานตารวจ
ภาควิชาทั่วไป
ภาควิชาป้องกันปราบปราม
ภาควิชาสืบสวน
ภาควิชาจราจร
ภาควิชากีฬา

กลุ่มงานอาจารย์ มีหน้าที่รับผิดชอบงานวิชาการ งานสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และ
งานอาจารย์พิเศษ
๑.๑๓ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค๔ เปิดให้การศึกษาอบรมแก่ข้าราชการ
ตารวจ หลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรนักเรียนนายตารวจ (นสต.) จานวน 993 นาย
๒. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวน ยศดาบตารวจ อายุ 53 ปี ขึ้นไปเพื่อเลื่อน
ตาแหน่งและเลื่อนยศแบบเลื่อนไหลเป็นชั้นสัญญาบัตรถึงยศร้อยตารวจเอก (กดต.ปป.)
จานวน 439 นาย
3. การฝึกอบรมข้าราชการตารวจชั้นประทวนผู้มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตารวจชั้นสัญญาบัตร จานวน 494 นาย

๙

4. หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจาสถานีตารวจ จานวน 496 นาย
5. หลักสูตรการจัดและควบคุมสายตรวจ จานวน 50 นาย
6. หลักสูตรครูพี่เลี้ยงนักเรียนตารวจ
จานวน 180 นาย
7. หลักสูตรสืบสวน , จราจร , ผู้ช่วยงานสอบสวน , ปูองกันปราบปรามและธุรการกาลังพล
จานวน ๒๕๐ นาย
๑.๑๔ ข้อมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย์ /บุคลากร
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ มีบุคลากรทั้งสิ้น จานวน
๑๔๓ นาย
ผู้บริหาร จานวน
๙ นาย
ข้าราชการตารวจสายสนับสนุนการศึกษา
จานวน
79 นาย
ข้าราชการตารวจที่ทาหน้าที่ครู – อาจารย์/ครูฝึก
จานวน
50 นาย
ลูกจ้างประจา
จานวน
๑๔ นาย
อาจารย์พิเศษ จานวน
5 นาย
๑.๑๕ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
งบประมาณปี ๒๕๕ 6 ที่ใช้ในการดาเนินการเป็นงบประมาณแผ่นดิน โดยแบ่งเป็นงบบุคลากร
งบดาเนินงาน ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค จานวนทั้งสิ้น 96,355,920 บาท
๑.๑๖ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ เริ่มมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นครั้งแรก
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยกาหนดให้มีกรรมการ มีการกาหนดบทบาทหน้าที่มีระเบียบขั้นตอน คู่มือ แผนดาเนินการ
มีการควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบคู่มือ มีการประเมินผล และนาผลการประเมินมาปรับปรุง
คุณภาพให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกล่าว นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ของ
ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ต้องกระทาอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของสานักงานตารวจแห่งชาติ

๑๐

ส่วนที่ ๒
รายงานผลการดาเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑ์การประเมิน
เกณฑ์การประเมินภาพรวมของตัวมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มีคะแนนเต็ม ๕ คะแนน โดยปรากฏเป็นค่ าเฉลี่ยคะแนนดังนี้
ระดับคะแนนที่ ๑ คะแนนเฉลี่ย
0.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ระดับคะแนนที่ ๒ คะแนนเฉลี่ย
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง
ต้องปรับปรุง
ระดับคะแนนที่ ๓ คะแนนเฉลี่ย
๒.๕๑ – ๓.๕๐
หมายถึง พอใช้
ระดับคะแนนที่ ๔ คะแนนเฉลี่ย
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง ดี
ระดับคะแนนที่ ๕ คะแนนเฉลี่ย
๔.๕๑ – ๕.๐๐ หมายถึง ดีมาก
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ผู้ผ่านการทดสอบตาม
เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ

-เกณฑ์มาตรฐานวิชาการ ผู้ศึกษาอบรมมี
ระดับคะแนนการสอบในภาควิชาการ
ร้อยละ 80
-ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ
100 เท่ากับ 5 คะแนน

ผลการดาเนินงาน
-แบบรายงานผลการศึกษาอบรม
-จานวนผู้เข้ารับการศึกอบรมทั้งหมดตามหลักสูตร 2,176
-จานวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ 2,039 นาย
-จานวนผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 93.70
-เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 100 = 5
93.70X 5 ÷ 100 = 4.69

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
๕
ดีมาก
เอกสาร
หมายเลข
๑

๑๑

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๒
-ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึง
ความพึงพอใจของ
พอใจ คะแนนเต็ม 5
ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน 0.00 – 1.50 ระดับคะแนน 1
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 1.51 – 2.50 ระดับคะแนน 2
2.51 – 3.50 ระดับคะแนน 3
3.51 – 4.50 ระดับคะแนน 4
4.50 – 5.00 ระดับคะแนน 5

ผลการดาเนินงาน
1) หลักสูตร นสต. จานวน 993 นาย จัดส่งแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ผู้บังคับบัญชาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม 992 ชุด
ตอบกลับ 805 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.07 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.73
๒. เพื่อนร่วมงาน 993 ชุด
ตอบกลับ 807 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.27 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.68
๓. ประชาชน 993 ชุด
ตอบกลับ 795 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.06
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 3 กลุ่ม เท่ากับ 4.71
2. หลักสูตร กดต. จานวน 439 นาย จัดส่งแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ผู้บังคับบัญชาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม 439 ชุด
ตอบกลับ 369 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.05ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.62
๒. เพื่อนร่วมงาน 439 ชุด
ตอบกลับ 351 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.78 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.67

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
4.65
ดีมาก
เอกสาร
หมายเลข
๒

๑๒

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน
๓. ประชาชน 439 ชุด
ตอบกลับ 355 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.86
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.71
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 3 กลุ่ม เท่ากับ 4.67
3) หลักสูตร กอน.(ปป.) จานวน 494 นาย จัดส่งแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้
๑. ผู้บังคับบัญชาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม 494 ชุด
ตอบกลับ 401 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.17 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.59
๒. เพื่อนร่วมงาน 494 ชุด
ตอบกลับ 398 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.57 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.68
๓. ประชาชน 494 ชุด
ตอบกลับ 399 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.77
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.57
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 3 กลุ่ม เท่ากับ 4.61
3) หลักสูตรทบทวน 5 สายงาน จานวน 250 นาย จัดส่ง
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังนี้

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน

๑๓

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน

๑. ผู้บังคับบัญชาผู้สาเร็จการศึกษาอบรม 250 ชุด
ตอบกลับ 203 ชุด คิดเป็นร้อยละ 81.2 ค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจเท่ากับ 4.60
๒. เพื่อนร่วมงาน 250 ชุด
ตอบกลับ 211 ชุด คิดเป็นร้อยละ 84.4 ค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจเท่ากับ 4.65
๓. ประชาชน 250 ชุด
ตอบกลับ 201ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.4
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.56
สรุปค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทั้ง 3 กลุ่ม เท่ากับ 4.60
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจรวมทุกหลักสูตร เท่ากับ 4.65
ตัวบ่งชี้ที่ ๓
ดาเนินการได้ 1
ผลการจัดการศึกษาที่เน้น ดาเนินการได้ 2
ผู้เรียนเป็นสาคัญ
ดาเนินการได้ 3
ดาเนินการได้ 4
ดาเนินการได้ 5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ดาเนินการได้ 4 ข้อ

4

ดี

เอกสาร
หมายเลข
๓

๑๔

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ตัวบ่งชี้ที่ ๔
จานวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์

ผลรวมจานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม
และหรือสิ่งประดิษฐ์ × 100 ÷ จานวน
ครู/อาจารย์และครูฝึกทั้งหมด
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ
กาหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน
ผลรวมจานวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นาไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
× 100 ÷ จานวนครู/อาจารย์และครูฝึก
ทั้งหมด
-ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ
5 เท่ากับ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ ๕
จานวนงานวิจัยและหรือ
นวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้
ประโยชน์ทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ

ผลการดาเนินงาน
- ผลรวมงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์

จานวน 6 เรื่อง
- เทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ร้อยละ 12
นางานวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ไปใช้ประโยชน์
ทั้ง 6 เรื่อง
- เทียบบัญญัติไตรยางศ์ได้ร้อยละ 12

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
5
ดีมาก
เอกสาร
หมายเลข
๔
5

ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข
๕

๑๕

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๖
ผลของการดาเนิน
โครงการบริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่
ตอบสนองความต้องการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแช็งของชุมชน
สังคม ประเทศ

๑.ผลรวมจานวนโครงการบริการทาง
- มีการดาเนินการตามกิจกรรม จานวน 11 โครงการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศ × 100 ÷ จานวนครู อาจารย์
และครูฝึกทั้งหมด
2.ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบกาหนดร้อยละ
20 เท่ากับ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ ๗
ผลของการดาเนินงาน
ของจุดที่ให้บริการทาง
วิชาการและวิชาชีพที่มีผล
ต่อชุมชน สังคม ประเทศ

๑. ดาเนินการได้ 1 – 2 จุด ได้คะแนน 1 มีจุดบริการตามกิจกรรม จานวน 10 จุด
2. ดาเนินการได้ 3 – 4 จุด ได้คะแนน 2
3. ดาเนินการได้ 5 – 6 จุด ได้คะแนน 3
4. ดาเนินการได้ 7 – 8 จุด ได้คะแนน 4
5. ดาเนินการได้ 9 จุด ได้คะแนน 5

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
5
ดีมาก
เอกสาร
หมายเลข
๖

5

ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข
๗

๑๖

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๘
-จานวนโครงการ/กิจกรรมการอนุรัก
- มีโครงการตามกิจกรรม จานวน 40 โครงการ
การส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาและสร้างเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม
ด้านศิลปะและวัฒนธรรม × 100 ÷ จานวนครู/อาจารย์และครูฝึก
และบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
ทั้งหมด
- ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ
20 เท่ากับ 5

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
๕
ดีมาก
เอกสาร
หมายเลข
๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๙
การพัฒนาสุนทรียภาพใน
มิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม

ดาเนินการได้ 1
ดาเนินการได้ 2
ดาเนินการได้ 3
ดาเนินการได้ 4
ดาเนินการได้ 5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- ดาเนินการได้ 4 ข้อ

4

ดี

เอกสาร
หมายเลข
๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๐
ผลการพัฒนาครู/
อาจารย์/และครูฝึก

ดาเนินการได้ 1
ดาเนินการได้ 2
ดาเนินการได้ 3
ดาเนินการได้ 4
ดาเนินการได้ 5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

- มีการดาเนินการได้ครบทั้ง 5 ข้อ

5

ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข
๑๐

๑๗

ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
-ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กาหนดร้อยละ
ผลการปฏิบัติตามบทบาท 100 เท่ากับ 5 คะแนน
หน้าที่ของผู้บริหารหน่วย คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดของ
ศึกษาอบรม
หน่วยศึกษาอบรม ซึ่งได้จาก
1.ให้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยศึกษาอบรม
ประเมินตนเองโดยให้ครอบคลุมบทบาท
หน้าที่ทั้ง 9 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 60
2. ให้หัวหน้าหน่วยทุกหน่วยของหน่วย
ศึกษาอบรมประเมินตนเองโดยให้
ครอบคลุมบทบาทหน้าที่ทั้ง 9 ข้อ
คิดเป็นร้อยละ 40

คะแนนประเมิน 9 ข้อ คะแนนเต็ม 45 คะแนน ทั้ง 2 กลุ่ม
1. คะแนนเฉลี่ยของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยทั้ง 9 ข้อ
เท่ากับ 44 คะแนน
2.คะแนนเฉลี่ยของหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยของหน่วยศึกษาอบรม
ทั้ง 9 ข้อ เท่ากับ 44 คะแนน
- คะแนนของผู้บริหารสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 44 × 60 ÷ 45
เท่ากับ 58.7
- คะแนนของผู้บริหารสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 44 × 40 ÷ 45
เท่ากับ 39.11
รวมค่าเฉลี่ยทั้ง 2 กลุ่ม เท่ากับ 97.8 คิดเป็นร้อยละ
97.8×5÷100 เท่ากับ 4.89

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๒
ระบบการบริหารบุคลากร
เพื่อพัฒนาและธารงรักษา
ไว้ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ

มีการดาเนินการได้ครบทั้ง 5 ข้อ

ดาเนินการได้ 1
ดาเนินการได้ 2
ดาเนินการได้ 3
ดาเนินการได้ 4
ดาเนินการได้ 5

ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

ได้
ได้
ได้
ได้
ได้

1
2
3
4
5

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
5
ดีมาก
เอกสาร
หมายเลข
๑๑

๕

ดีมาก

เอกสาร
หมายเลข
๑๒

๑๘

ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๓
ผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายใน
หน่วยศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ การนาผล
การประเมิน การประกัน
คุณภาพภายใน หน่วย
ศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ ความสาเร็จ
ของการพัฒนาผู้ศึกษา
อบรมตามอัตลักษณ์ที่
หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖ ความสาเร็จ
ของโครงการหรือกิจกรรม
ที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา
ปูองกัน หรือแก้ปัญหา
ของสังคม

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ผลรวมของการประเมินคุณภาพการศึกษา - ผลการประเมินปีงบประมาณ 2555 เท่ากับ 3.55
ภายในจาก ตร.โดย บช.ศ.
- ผลการประเมินปีงบประมาณ 2554 เท่ากับ 4.02
( 3 ปี ย้อนหลัง ) ÷ จานวนปี
- ผลการประเมินปีงบประมาณ 2553 เท่ากับ 3.86
- ผลการประเมิน 3 ปีย้อนหลังค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.81
ดาเนินการได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน มีการดาเนินการได้ครบทั้ง 5 ข้อ
ดาเนินการได้ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน
ดาเนินการได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน
ดาเนินการได้ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑4)
ดาเนินการได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน - ดาเนินการได้ 3 ข้อ
ดาเนินการได้ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน
ดาเนินการได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน
ดาเนินการได้ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน
ดาเนินการได้ 1 ข้อ ได้ 1 คะแนน - ดาเนินการได้ 3 ข้อ
ดาเนินการได้ 2 ข้อ ได้ 2 คะแนน
ดาเนินการได้ 3 ข้อ ได้ 3 คะแนน
ดาเนินการได้ 4 ข้อ ได้ 4 คะแนน
ดาเนินการได้ 5 ข้อ ได้ 5 คะแนน
ค่าคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑6)

ผลการประเมิน
เอกสาร
ระดับ
ระดับ
อ้างอิง
คะแนน การประเมิน
4
ดี
เอกสาร
หมายเลข
๑๓
๕

ดีมาก

4.31
3

ดี
พอใช้

3

พอใช้

4.05

ดี

เอกสาร
หมายเลข
๑๔

เอกสาร
หมายเลข
๑๕
เอกสาร
หมายเลข
๑๖

๑๙

ส่วนที่ ๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ทั้ง ๑6 ตัวบ่งชี้ ของศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔
ได้วิเคราะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและนาไปสู่การปรับปรุง
คุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ช่วงคะแนน ๔.๕๑
– ๕.๐๐ ผลการประเมิน ดีมาก
ช่วงคะแนน ๓.๕๑
– ๔.๕๐ ผลการประเมิน ดี
ช่วงคะแนน ๒.๕๑
– ๓.๕๐ ผลการประเมิน พอใช้
ช่วงคะแนน ๑.๕๑
– ๒.๕๐ ผลการประเมิน
ต้องปรับปรุง
ช่วงคะแนน ๑.๐๐
– ๑.๕๐ ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
ตารางสรุปผลการประเมิน ๓ กลุ่ม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑ – ๑6)
น้าหนัก คะแนน
ที่ได้
ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
10
4.69
ความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
5
4.65
ผลการจัดการศึกษาอบรมที่เน้นผู้ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
5
4
จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5
5
จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้
5
5
ประโยชน์ทางวิชาการ
ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
5
5
ตอบสนองความต้องการ พัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ
ผลของการดาเนินงานของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
5
5
มีผลต่อชุมชน สังคม ประเทศ
การส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม
5
5
การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะทางวัฒนธรรม
5
4
ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
5
5
ผลการปฎิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
5
4.89
ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อการพัฒนาและธารงรักษาไว้ ซึ่ง
5
5
บุคลากรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของหน่วยศึกษาอบรม
5
3.81
การนาผลการประเมินคุณภาพภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
10
3
กลุม่ และตัวบ่งชี้

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.

รวมค่าน้าหนักทุกกลุ่มตัวบ่งชี้ (1-14)

80

คะแนน
ประเมิน
5
5
4
5
5

ระดับ
คุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก

5

ดีมาก

5

ดีมาก

5
4
5
5
5

ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

4
3

ดี
พอใช้

64.04 4.31

ดี

๒๐

น้าหนัก คะแนน
ที่ได้

กลุม่ และตัวบ่งชี้
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 1 ตัวบ่งชี้
๑๕. ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วย
ศึกษาอบรมกาหนด
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้
๑๖. ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา
ปูองกัน หรือแก้ไขปัญหาของสังคม
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม 1 ตัวบ่งชี้
คะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่ม (ตัวบ่งชี้ที่ ๑-๑6)

คะแนน
ประเมิน

ระดับ
คุณภาพ

10

3

3

พอใช้

10
10

3
3

3
3

พอใช้
พอใช้

10
100

3
70.04

3
4.05

พอใช้
ดี

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง ๑6 ตัวบ่งชี้ ข้างต้น ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔ ได้
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา นาไปสู่การปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจนได้จัดทา
แผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ ผู้ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
จุดแข็ง
- ผู้ศึกษาอบรมสามารถอบรบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตรทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
จุดอ่อน - หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินมีความหลากหลายและแตกต่างกัน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- หลักสูตรที่ใช้ในการประเมินควรใช้หลักสูตรการผลิตข้าราชการตารวจเข้ารับราชการใหม่
- ควรมีการพัฒนาหลักสูตรศึกษาอบรมให้มีความทันสมัยก้าวทันต่อสถานการณ์
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
บุคลากรทุก
ผู้บริหารต้อง
ส่วนต้องมี
สนับสนุน
ความรู้ความ
งบประมาณ
เข้าใจใน
และให้
กระบวนการ
ความสาคัญกับ
วัดผลใน
การประเมินผล
หลักสูตรอย่าง หลักสูตร
แท้จริง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ผู้ศึกษาอบรม
สามารถสอบ
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทุก
นาย

ระยะเวลา
ดาเนินการ
๑ ต.ค.๕5 ๓๐ ก.ย.๕6

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการ
การศึกษา
ศฝร.ภ.๔

๒๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๒ ระดับความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาและผู้ที่เกี่ยวข้อง
จุดแข็ง
๑. ผู้บังคับบัญชา สามารถมอบหมายหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อนร่วมงานและประชาชนทั่วไปมีความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
จุดอ่อน
- ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมบางนายไม่ได้ปฎิบัติหน้าที่ตรงตามหลักสูตรที่สาเร็จการศึกษาอบรมมา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรแต่งตั้งผู้สาเร็จการศึกษาอบรมให้ตรงตามสายงานที่ศึกษาอบรมมา
- เห็นควรจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาติดตามประเมินผลผู้สาเร็จการศึกษาอบรมให้เพียงพอ
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๒
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
เห็นควรจัดสรร ผู้สาเร็จ
จัดโครงการ
งบประมาณใน การศึกษาอบรม ติดตาม
การพัฒนาครู – ควรได้รับการ ประเมินผล
อาจารย์/ครูฝึก แต่งตั้งให้ตรง อย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้มีความรู้ กับความรู้
ความสามารถ ความสามารถ
และประสบการณ์ อย่างแท้จริง
ในการจัดการ
เรียนการสอน
เพื่อให้ตรงกับ
วัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

คะแนนเฉลี่ย
๑ ต.ค. ๕5 –
ความพึงพอใจ ๓๐ ก.ย. ๕6
ของ
ผู้บังคับบัญชา
และผู้ที่
เกี่ยวข้องอยู่ใน
ระดับ ดี-ดีมาก

ฝุายบริการ
การศึกษา
ศฝร.ภ.๔

๒๒

ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผลการจัดการฝึกอบรมที่เน้นผู้ที่ศึกษาอบรมเป็นสาคัญ
จุดแข็ง
- ครู อาจารย์ และครูฝึก เน้นและให้ความสาคัญต่อผู้ศึกษาอบรมในการฝึกปฏิบัติควบคู่กับ
ภาคทฤษฎี
- ผู้ศึกษาอบรมมีการพัฒนาและฝึกฝนค้นคว้าในวิชาการที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง
จุดอ่อน
- ครู อาจารย์และครูฝึก ยังไม่มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ทุกฝุายต้องร่วมพิจารณาทบทวนกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการปฏิบัติที่
ผ่านมา และดาเนินการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการประเมิน อย่างแท้จริง
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 3
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
-ครู อาจารย์
-ครูอาจารย์
- ผู้บริหารและ
และครูฝึก
และครูฝึก ควร บุคลากรที่
บางส่วนยังไม่มี มีรูปแบบการ เกี่ยวข้องต้อง
ความเข้าใจใน ประเมินที่
ทบทวนรูปแบบ
เรื่องการ
หลากหลาย
วิธีการให้เห็นว่า
ประเมินผู้ศึกษา
มีการเน้นผู้
อบรม
ศึกษาอบรมมี
ส่วนพัฒนาใน
การศึกษาด้วย
ตนเองอย่าง
แท้จริง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- ผลสัมฤทธิ์
๑ ต.ค. ๕5 –
ทางการศึกษา ๓๐ ก.ย. ๕6
อยู่ในเกณฑ์ดีถึง
ดีมาก

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
อาจารย์
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๔ จานวนงานวิจัยและหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์
จุดแข็ง
- ครูและอาจารย์และครูฝึกมีความพร้อมและมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีความ
ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อสังคม
จุดอ่อน
- ขาดงบประมาณในการวิจัย

๒๓

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดสรรงบประมาณในการวิจัย และการดาเนินการด้านการศึกษาให้เพียงพอ
- ครู อาจารย์ และครูฝึก ต้องมีการพัฒนาตนเองเพื่อนาแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ดีถ่ายทอดไปยังผู้
ศึกษาอบรมและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ ๔
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
งบประมาณใน ครู อาจารย์
หน่วยงานต้น
การดาเนินการ และครูฝึก ต้อง สังกัด ผู้บริหาร
ยังไม่เพียงพอ ให้ความสาคัญ ควรจัดสรร
กับผู้ศึกษา
งบประมาณ
อบรม และให้ สนับสนุนอย่าง
ความสาคัญกับ เพียงพอ
การวิจัยอย่าง
แท้จริง

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้สาเร็จ
๑ ต.ค. ๕5 –
การศึกษาอบรม ๓๐ ก.ย. ๕6
สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
อาจารย์
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ 5 จานวนงานวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ที่นาไปใช้ประโยชน์ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จุดแข็ง
- มีการนาผลการวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ผลงานทางวิชาการหรืองาน
สร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในเรื่องการนาผลการวิจัยฯไปใช้ประโยชน์
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดสรรงบประมาณในการวิจัยให้เพียงพอ
- ควรมีการทาวิจัย และหรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ์ ให้หลากหลายและแพร่หลายสู่ภายนอกหน่วย

๒๔

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 5
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
- จานวน
- ครู อาจารย์ - จัดสรร
งานวิจัยมีน้อย และครูฝึกต้อง งบประมาณใน
และไม่
ทางานวิจัย ให้ ด้านการวิจัย
แพร่หลาย
มีความ
อย่างเพียงพอ
หลากหลาย

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- มีผู้นา
๑ ต.ค. ๕5 –
ผลงานวิจัย
๓๐ ก.ย. ๕6
และหรือ
นวัตกรรม และ
หรือสิ่งประดิษฐ์
ไปใช้ประโยชน์
อย่างแพร่หลาย

กลุ่มงาน
อาจารย์
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ 6 ผลของการดาเนินโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการเพื่อพัฒนา
และเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน สังคม ประเทศ
จุดแข็ง
- ครูอาจารย์และครูฝึกมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการที่จะบาเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม
จุดอ่อน
- งบประมาณในการดาเนินการยังไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดสรรงบประมาณในการดาเนินการและการบริการให้เพียงพอ
- ครูอาจารย์และครูฝึกต้องมีการพัฒนาตนเอง เพื่อนาแนวคิดและหลักปฎิบัติที่ดีไปสู่สังคม
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 6
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
-งบประมาณใน - ครู อาจารย์ -ผู้บริหารต้อง
การดาเนินการ และครูฝึก ต้อง ให้ความสาคัญ
ยังไม่เพียงพอ ให้ความสาคัญ ในการ
กับสังคมรอบ ๆ ดาเนินการ
สถานศึกษา
อย่างเพียงพอ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนมี ๑ ต.ค. ๕๕ –
ความพึงพอใจ ๓๐ ก.ย. ๕6
และเป็นมิตรกับ
ตารวจ

ฝุายปกครอง
และการฝึก
ศฝร.ภ.๔

๒๕

ตัวบ่งชี้ที่ 7 ผลของการดาเนินโครงการของจุดที่ให้บริการทางวิชาการและวิชาชีพที่มีผลต่อชุมชน
สังคม ประเทศ
จุดแข็ง
- ศฝร.ภ.4 มีที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชนที่มีประชาชนหนาแน่น และมีหน่วยงานต่าง ๆ อยู่ในพื้นที่รอบ ๆ เป็น
จานวนมาก จึงสะดวกในการดาเนินงานตามโครงการ
จุดอ่อน
- บุคลากรผู้รับผิดชอบตามโครงการยังขาดความรู้ความเข้าใจในการชี้นาสังคมอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรกาหนดเปูาหมายในการดาเนินการตามโครงการอย่างชัดเจน
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 7
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
- ครู อาจารย์ -ผู้บริหารควร
บุคลากรที่
และครูฝึก ต้อง ให้ความสาคัญ
รับผิดชอบควร ให้ความสาคัญ ในการ
พัฒนาศักยภาพ กับสังคมรอบ ๆ ดาเนินการ
ของตนเอง ให้ สถานศึกษา
ก้าวทันต่อ
สถานการณ์

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- ประชาชนมี ๑ ต.ค. ๕๕ –
ความพึงพอใจ ๓๐ ก.ย. ๕6
และเป็นมิตรกับ
ตารวจ

ฝุายปกครอง
และการฝึก
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ 8 ความสาเร็จของกิจกรรม/โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จุดแข็ง
๑. มียุทธศาสตร์ด้านการศึกษา อบรม เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยม จริยธรรม ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมตารวจให้ดีขึ้น
๒. มีการกาหนดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมค่านิยม จริยธรรม และจรรยาบรรณการทางาน ใน
หลักสูตรต่างๆ
๓. มีการพัฒนาและปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมและจริยธรรมอยู่เสมอ
๔. มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมองค์กร เพื่อปลูกฝังจิตสานึกความเป็น
ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ให้แก่ข้าราชการตารวจในสังกัด และผู้รับการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่อง
๕. หน่วยให้การสนับสนุนกาลังพลเป็นหลัก และให้ความร่วมมือในการไปร่วมกิจกรรมต่างๆ ทุกครั้ง
ตามที่หน่วยเหนือสั่งการหรือได้รับการร้องขอ

๒๖

จุดอ่อน
- ไม่มีงบประมาณเฉพาะที่ใช้สนับสนุนโครงการด้านการส่งเสริมพัฒนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรจัดสรรงบประมาณเฉพาะ สาหรับโครงการส่งเสริมพัฒนาและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 8
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
- ควรจัดสรร
- จัดทาแผน
- จัดสรร
งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
เฉพาะสาหรับ เฉพาะที่ใช้
เฉพาะสาหรับ
โครงการ
สนับสนุน
โครงการ
ส่งเสริมพัฒนา โครงการด้าน ส่งเสริมพัฒนา
และทานุบารุง การส่งเสริม
และทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาและทานุ ศิลปวัฒนธรรม
ตามแผน
บารุงศิลปะ
ตามแผนที่ได้
วัฒนธรรม
กาหนดไว้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

- บุคลากรใน ๑ ต.ค. ๕๕ –
หน่วยมีรูปแบบ ๓๐ ก.ย. ๕6
ความเข้าใจและ
มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ดี

ตัวบ่งชี้ที่ 9 การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
- ศฝร.ภ.๔ มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีความยาวแนวทิศเหนือ ใต้ตามถนนมิตรภาพ
จุดอ่อน
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-ปรับปรุง บารุง รักษา ภูมิทัศน์อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรมที่พัฒนาสุนทรียภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มงาน
อาจารย์
ศฝร.ภ.๔

๒๗

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุงตัวบ่งชี้ที่ 9
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
- การให้
- หน่วยมีการ -ควรจัดให้มี
บุคลากรเข้ามา ควรมอบหมาย พื้นที่และ
มีส่วนร่วมใน
พื้นที่ในการ
กิจกรรมทาง
การดาเนินงาน ดูแลสถานที่
วัฒนธรรมที่เอื้อ
และ
และส่งเสริมให้
สภาพแวดล้อม ผู้รับการ
อย่างชัดเจน
ฝึกอบรมและ
บุคลากรมีส่วน
ร่วมอย่าง
สม่าเสมอ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- มีสิ่งแวดล้อม ๑ ต.ค. ๕๕ –
ด้านความ
๓๐ ก.ย. ๕6
ปลอดภัยของ
อาคารสถานที่
สะอาดถูก
สุขลักษณะ และ
ตกแต่งอย่างมี
ความสุนทรีย์

ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงาน
อาจารย์
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ 10 ผลการพัฒนาครู/อาจารย์ และครูฝึก
จุดแข็ง
- บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จุดอ่อน - บุคลากรในหน่วยบางนายยังไม่เข้าใจทิศทางในการดาเนินงานของหน่วยอย่างแท้จริง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความชานาญ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ 10
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/ ความสาเร็จ
ดาเนินการ
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
ควรพัฒนา
บุคลากรใน
จัดโครงการ
จานวนบุคลากร ๑ ต.ค. ๕5 –
บุคลากรใน
หน่วยทุกนาย ฝึกอบรมเพื่อ ทีไ่ ด้รับการ
30 ก.ย. ๕6
หน่วยงานให้
ต้องได้รับการ พัฒนาบุคลากร พัฒนา
เกิดความรู้
พัฒนาให้มี
ให้มีความรู้
ความเข้าใจใน ความรู้ความ
ความเข้าใจใน
งานประกันคุณ เข้าใจในงาน
งานประกัน
ภาพภายใน ฯ ประกันคุณภาพ คุณภาพภายใน
ภายในอย่าง
ชัดเจน

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายอานวยการ
ศฝร.ภ.๔

๒๘

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑ ผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรม
จุดแข็ง
- ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมใช้ระบบการบริหารงานแบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ
- หน่วยมีนโยบาย มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ในการดาเนินงาน
- มีการกาหนดหน้าที่รับผิดชอบงานที่ชัดเจน
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมเป็นผู้นาในการบริหารจัดการองค์กร ที่ดีให้เกิดความโปร่งใส และเกิด
การมีส่วนร่วมของทุกส่วน สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
-ผู้บริหารหน่วย -มีมาตรการวาง -ผู้บริหารสูงสุด
ศึกษาอบรม
คนลงตาแหน่ง ของหน่วย
ควรพัฒนา
การสนับสนุน ศึกษาอบรม
บุคลากรใน
เข้าร่วม
ควรมีการ
หน่วยงานให้
ฝึกอบรม และ ติดตามผลการ
เกิดความรู้
หรือเสนอ
ดาเนินงาน
ความเข้าใจใน ผลงานทาง
โดยเฉพาะการ
ภารกิจของ
วิชาการ รวมทั้ง ดาเนินงานตาม
หน่วยอย่าง
การพัฒนาและ ภารกิจหลักของ
ชัดเจน
รักษาบุคลากรที่ หน่วยศึกษา
มีคุณภาพ
อบรม
ความสาคัญ

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

บุคลากรของ
๑ ต.ค. ๕๕ –
หน่วยมีความ ๓๐ ก.ย. ๕6
สามัคคีและ
ร่วมกัน ปฏิบัติ
หน้าที่ ตาม
ภารกิจ จน
เกิดผลดีแก่ทาง
ราชการ

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายอานวยการ
ศฝร.ภ.๔

๒๙

ตัวบ่งชี้ที่ ๑2 ระบบการบริหารบุคลากรเพื่อพัฒนาและธารงรักษาไว้ซึ่งบุคลากร ที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
จุดแข็ง
-บุคลากรทุกนายมีความรู้ความสามารถ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลักของหน่วย และ
ภารกิจอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
จุดอ่อน
-การบริหารงานของผู้บริหารหน่วยศึกษาอบรมขาดความต่อเนื่อง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. จัดหางบประมาณ และวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอ
และมีความทันสมัยต่อสภาพการณ์ปัจจุบัน
๒. จัดให้มีการประชุมสัมมนา ให้ความรู้แก่บุคลากรในหน่วย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ให้มีความรู้ความเข้าใจ เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑2
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
ควรจัดระบบ บุคลากรทุก
ผู้บริหารต้อง
สวัสดิการ
หน่วยต้องมี
สนับสนุน
และเสิรมสร้าง ความรู้ความ
งบประมาณ
สุขภาพที่ดี และ เข้าใจใน
และให้
สร้าง
กระบวนการ
ความสาคัญกับ
บรรยากาศที่ดี อย่างแท้จริง
งานประกันฯ
ให้แก่บุคลากร
ขับเคลื่อน
ทางานได้อย่าง
ยุทธศาสตร์ให้
มีประสิทธิภาพ
บรรลุผลเป็น
รูปธรรม

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
บุคลากรปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

มีการกาหนด
ระยะเวลา
ดาเนินการ
อย่างชัดเจน
ตามแผนที่
กาหนด

ฝุายอานวยการ
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑3 ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยศึกษาอบรม
จุดแข็ง
- มีโครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างชัดเจน
- บุคลากรมีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก

๓๐

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรพัฒนาบุคลากรหน่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพภายในโดยเฉพาะ
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ และคู่มือการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบสาม พ.ศ. ๒๔๕๔ – ๒๔๕๘ ของสานักงานตารวจแห่งชาติ (ศูนย์ฝึกอบรมตารวจ)
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑3
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/ ความสาเร็จ
ดาเนินการ
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
พัฒนาศักยภาพ ผู้รับผิดชอบตัว ผู้บริหารและผู้ที่ ผลการประเมิน ๑ ต.ค. ๕๕ –
บุคลากรใน
บ่งชี้ทุกนาย
เกี่ยวข้อง ต้อง มีมาตรฐานดีข้นึ ๓๐ ก.ย. ๕6
หน่วยงานให้มี ต้องนาผล
นาผลการ
ความรู้ ความ ประเมินมา
ประเมิน มา
เข้าใจในงาน
ปรับปรุงในปี ศึกษาวิเคราะห์
ประกันคุณ
ต่อไป
ทบทวน แก้ไข
ภาพภายใน ฯ
ปรับปรุง

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการ
การศึกษา
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑4 การนาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในไปพัฒนาหน่วยศึกษาอบรม
จุดแข็ง
๑. มีโครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างชัดเจน
๒. มีแผนการดาเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
และภายนอก
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรนาผลการประเมินในรอบปีที่ผ่านมา มาศึกษาวิเคราะห์ และแก้ไขในจุดอ่อน และพัฒนาจุดแข็ง
ให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑4
ข้อเสนอแนะจาก จุดที่ควรพัฒนาจาก แนวทางการแก้ไข
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
การประเมินตนเอง การประเมินตนเอง
ปรับปรุง/แผน
ความสาเร็จ
ดาเนินการ
ปรับปรุง
ควรพัฒนาบุคลากร บุคลากรในหน่วยทุก จัดโครงการ
จานวน
๑ ต.ค. ๕๕ –
ในหน่วยงานให้เกิด นายต้องได้รับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนา บุคลากรที่ได้รับ ๓๐ ก.ย. ๕6
ความรู้ความเข้าใจใน พัฒนาให้มีความรู้
บุคลากรให้มีความรู้ การพัฒนา
งานประกันคุณ
ความเข้าใจในงาน
ความเข้าใจในงาน
ภาพภายใน ฯ
ประกันคุณภาพ
ประกันคุณภาพ
ภายในอย่างชัดเจน ภายใน

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายบริการ
การศึกษา
ศฝร.ภ.๔

๓๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๑5 ความสาเร็จของการพัฒนาผู้ศึกษาอบรมตามอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษาอบรมกาหนด
จุดแข็ง
-มีโครงสร้างการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างชัดเจน
จุดอ่อน
- ศูนย์ฝึกอบรมทุกศูนย์ฯ ต่างมีพันกิจหรือทิศทางที่เหมือนกันในเรื่องการฝึกอบรม จึงเป็นการยากที่
จะจาแนกผลผลิต( ผู้สาเร็จการศึกษาอบรม) ให้มีความแตกต่างจากศูนย์ฯ อื่นๆ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- พัฒนาครู อาจารย์
และครูฝึก ให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน กาหนดจุดเน้น จุดเด่น ของศูนย์
ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔
แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑5
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
ควรมีการเน้น กาหนดอัต
จัดทาโครงการ
ฝึกอบรมให้แก่ผู้ ลักษณ์หรือ
ครูต้นแบบเพื่อ
ศึกษาอบรม
จุดเด่นให้เป็น พัฒนาให้เป็น
ให้มีลักษณะ
ลักษณะเฉพาะ best practice
เฉพาะตามที่
ของ ศฝร.ภ.๔
กาหนดไว้

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้สาเร็จ
๑ ต.ค. ๕๕ –
การศึกษาอบรม ๓๐ ก.ย. ๕6
มีลักษณะ
เฉพาะที่โดด
เด่นตามที่
ศฝร.ภ.๔ ได้
กาหนดเป็น อัต
ลักษณ์ หรือ
จุดเด่น

ฝุายบริการ
การศึกษา
ศฝร.ภ.๔

ตัวบ่งชี้ที่ ๑6 ความสาเร็จของโครงการหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษาอบรมชี้นา ปูองกันหรือแก้ปัญหาสังคม
และ/หรือการแก้ปัญหาสังคม
จุดแข็ง
- หน่วยมีความพร้อม ในการให้บริการแก่ส่วนราชการ ชุมชน และสังคม
- บุคลากรมีศักยภาพและมีความพร้อมในการให้บริการและสนับสนุน
จุดอ่อน
- บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้และความเข้าใจในการชี้นาสังคม
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- กาหนดเปูาหมายในแต่ละปีงบประมาณในการดาเนินการอย่างชัดเจน

๓๒

แผนพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ตารางแผนการพัฒนาปรับปรุง ตัวบ่งชี้ที่ ๑6
ข้อเสนอแนะ
จุดที่ควร
แนวทางการ
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
จากการ
พัฒนาจากการ แก้ไขปรับปรุง/ ความสาเร็จ
ดาเนินการ
ประเมินตนเอง ประเมินตนเอง แผนปรับปรุง
ส่งเสริมให้
พัฒนาบุคลากร จัดแผนงาน/
จานวนบุคลากร ๑ ต.ค. ๕๕ –
บุคคลากรมี
ในหน่วยทุก
โครงการ/
ทีไ่ ด้รับการ
๓๐ ก.ย. ๕6
ส่วนร่วมกับ
นายเพื่อเพิ่ม
กิจกรรมต่างๆ พัฒนา
ชุมชนมากขึ้น ทักษะในการ
เข้าปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
ในชุมชนรอบๆ
ศูนย์ฝึกอบรม

ผู้รับผิดชอบ
ฝุายปกครอง
และการฝึก
ศฝร.ภ.๔

๓๓

การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกข้อมูลหน่วยฝึกอบรม (Common data set)
หน่วยฝึกอบรม ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔
รายการข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
๑. จานวนผู้บริหาร
๑.๑ ผบก.
๑.๒ รอง ผบก.
๑.๓ ผกก.
๑.๔ รอง ผกก.
๒. จานวนครู/อาจารย์ทั้งหมด
๒.๑ บุคลากรที่ดารงตาแหน่งครู/
อาจารย์
๒.๒ ช่วยราชการกลุ่มงานอาจารย์
๒.๓ บุคลากรที่ทาหน้าที่
ฝุายปกครอง/ครูฝึก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู /
อาจารย์/ครูฝึก ทั้งหมด
๓.๑ ระดับต่ากว่าปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ ระดับปริญญาเอก
๓.๕ เนติบัณฑิต
๔. จานวนอาจารย์พิเศษ
๔.๑ ภายใน
๔.๒ ภายนอก
๕. จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
๖. จานวนผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด
๖.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม (กปป.)
บุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญา
– ตรีที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง
เป็นข้าราชการตารวจชั้น
ประทวน

ปีที่ประเมิน
หน่วยนับ ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕46

ปี
ปี
งบประมาณ งบประมาณ .ศ.พ
พ.ศ.๒๕๕5
๒๕๕6

คน
คน
คน
คน

๑
๒

๑
๒
๓
๓

๑
๒
๓
๓

คน

๑๖

16

18

คน

๕๒

๓๘

32

คน
คน
คน
คน
คน

๑๔
๑
-

๑๖
๓๑
๕
๑

12
28
10
1

คน
คน

๑๔
๔๘
ส.๑๑
ป.๕๒

๑๕
๔
๖๗

1
4

-

160

คน

คน

คน

79

-

หมาย
เหตุ/
ใช้กับตัว
บ่งชี้

๓๔

รายการข้อมูล

ปีที่ประเมิน
หน่วยนับ ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕46

กปป. (ปป.)
กปป. (อก.)
๖.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
คน
๖.๓ หลักสูตรการปูองกัน
คน
ปราบปรามอาชญากรรม
๖.๔ หลักสูตรการสืบสวน
คน
๖.๕ หลักสูตรการจราจร
คน
๖.๖ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
คน
๖.๗ หลักสูตรงานธุรการและกาลังพล คน
๖.๘ หลักสูตร กดต. (ปป). (อก)
คน
๖.๙ หลักสูตรสารวัตร
คน
๖.๑๐ หลักสูตร กอน. (ปป,)
คน
๖.๑๑
กอน. สายสอบสวน
คน
(ภ๓,ภ๔)
๖.๑๒ หลักสูตรเพิ่มทักษะการใช้
คน
อาวุธและการยิงปืนสั้น/ยาว
๖.๑๓ โครงการตารวจชุมชน
คน
๖.๑๔ หลักสูตรยุทธวิธีและการอยู่
คน
รอดของเจ้าหน้าที่ (ทีแคส)
๖.๑๕ โครงการประชาสัมพันธ์.
คน
๖.๑๖ โครงการโครงการพัฒนา
คน
ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์
๖.๑๗ โครงการการจัดและควบคุม
คน
สายตรวจ
๖.๑๘ โครงการปูองกันและ
คน
ปราบปรามการค้ามนุษย์
6.19 หลักสูตรการเสริมสร้าง
คน
สมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจา
สถานีตารวจ
๖.20 หลักสูตรครูพี่เลี้ยงตารวจ
คน
๗. รายรับ
๗.๑ จากงบประมาณแผ่นดิน
บาท
๗.๒ จากแหล่งอื่นๆ
บาท
๘. รายจ่าย
๘.๑ เงินเดือน
บาท

ปี
ปี
งบประมาณ งบประมาณ .ศ.พ
พ.ศ.๒๕๕5
๒๕๕6

๑๕๑

160
-

993

๑๒๐

๕๐

50

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
-

๕๐
๕๐
๕๐
๕๐
92
203
660
544

50
50
50
50
439
494
-

-

๔,012

-

-

248
4๐

-

-

100
-

-

-

100

50

-

-

-

-

-

496

-

-

180

๘๔,๔๑๓,๙๗๐.๓๐

96,355,920.00

-

-

๓๘,๘๔๐,๘๑๔,๑๙ ๔๐,๒๘๗,๒๖๐.๕๐

38,942,640

หมาย
เหตุ/
ใช้กับตัว
บ่งชี้

๓๕

รายการข้อมูล
๘.๒ งบพัฒนาบุคลากร
๘.๓ งบสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรม
๘.๓.๑ จากภายในสถาบัน
๘.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน
๘.๔ งบประมาณในการบริการ
วิชาการ
๘.๕ งบประมาณวัสดุฝึก
๘.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ผู้เข้ารับการอบรม
๘.๗ ค่าสาธารณูปโภค
๘.๘ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
๘.๙ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
8.10 งบดาเนินงานปกติ
๘.11 งบ นสต.55
๘.12 งบประมาณ 5 หลักสูตร
๘.13 งบ กดต.53 ปี
๘.14 ค่ากระสุนปืน ภ.4
๘.15 งบเครื่องแต่งกาย ขรก.ศฝร.ภ.4
๘.16 งบหลักสูตร กอน.
๘.17 งบสอบ ดต. 50 ปี
๘.18 เงินหลักสูตรครูพี่เลี้ยง
๘.๑9 ค่าเสื่อมราคา
๙. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๙.๑ หลักสูตรการฝึกอบรม
(กปป.) บุคคลภายนอกผู้มี
วุฒิปริญญาตรีที่ได้รับการ
บรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ
ตารวจชั้นประทวน
- กปป. (ปป.)
- กปป. (อก.)
๙.๒ หลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ
9.๓ หลักสูตรการปูองกัน
ปราบปรามอาชญากรรม
9.๔ หลักสูตรการสืบสวน

ปีที่ประเมิน
หน่วยนับ ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕46
บาท

-

บาท
บาท
บาท

-

บาท
บาท

-

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ปี
ปี
งบประมาณ งบประมาณ .ศ.พ
พ.ศ.๒๕๕5
๒๕๕6
-

-

-

-

-

-

๑,๕๘๓,๔๗๔,๕๘ ๒,๑๗๔,๖๗๑.๒๘
-

-

-

-

-

4,047,949.73
-

2,056,590
76,888,233
1,009,344
9,223,315
754,500
124,000
7,206,560
132,738
319,840
-

คน

-

158

คน

๑๔๗

158
-

992

คน

๑๒๐

๕๐

50

คน

๑๒๐

๕๐

50

หมาย
เหตุ/
ใช้กับตัว
บ่งชี้

๓๖

รายการข้อมูล

ปีที่ประเมิน
หน่วยนับ ครั้งแรก
พ.ศ.๒๕46

9.๕ หลักสูตรการจราจร
9.๖ หลักสูตรผู้ช่วยงานสอบสวน
9.๗ หลักสูตรงานธุรการและกาลังพล
๙.๘ หลักสูตรการเงินงบประมาณ
๙.๙ หลักสูตรการส่งกาลังบารุง
๙.๑๐ หลักสูตรชัยยะขั้นพื้นฐาน
๙.๑๑ หลักสูตรการควบคุมฝูงชน
๙.๑๒ หลักสูตรเพิ่มทักษะการใช้
อาวุธและการยิงปืนสั้น/ยาว
๙.๑๓ หลักสูตรการยิงปืนทาง
ยุทธวิธีในระบบต่อสู้ฉับพลัน
๙.๑๔ โครงการสืบสวนของ ตร.
๙.๑๕ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพบุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์
๙.๑๖ โครงการการจัดและควบคุม
สายตรวจ
๙.๑๗ โครงการปูองกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์
๑0. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑0.๑ จานวนผู้ศึกษาอบรมที่มีการ
ทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตร

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๑0.๒ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
๑1. การจัดการเรียนการสอน
๑1.๑ จานวนครู/อาจารย์ประจาที่
บรรจุตามเลขทีต่ าแหน่ง
แยกตามกลุม่ วิชา
๑1.๑.๑ กฎหมาย
๑1.๑.๒ ปูองกันปราบปราม

ปี
ปี
งบประมาณ งบประมาณ .ศ.พ
พ.ศ.๒๕๕5
๒๕๕6

๑๒๐
๑๒๐
๑๒๐
-

๕๐
๕๐
๕๐
๔,012

50
50
50
-

-

-

-

คน

-

-

คน

-

100

-

คน

-

100

50

คน

-

-

-

คน

-

-

2,176

คน

-

-

2,176

คน
คน

๗
๒

๘
๒

8
3
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๑1.๑.๓ บริหารงานตารวจ
คน
๑1.๑.๔ สืบสวน
คน
๑1.๑.๕ จราจร
คน
๑1.๑.๖ ทั่วไป
คน
๑1.๑.๗ การฝึกพลศึกษา
คน
๑1.๒ จานวนครั้งที่สถานศึกษา
ครั้ง
เชิญผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ
จากภาคธุรกิจ หรือภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาบรรยายไม่น้อยกว่า
๒ ชั่วโมง
๑1.๓ ระดับความพึงพอใจของ
๕ ระดับ
ผู้สาเร็จการศึกษาอบรมต่อ
คุณภาพการสอนของครู/
อาจารย์

๑1.๔ ระดับความพึงพอใจของ
ผู้สาเร็จการศึกษาอบรม
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๑1.๕ จานวนกิจกรรม/
โครงการพัฒนาผู้สาเร็จ
การศึกษาอบรม
๑2. นวัตกรรมและการสร้างองค์
ความรู้ของครู/อาจารย์และ
ผู้เข้าร่วมการอบรม
- จานวนนวัตกรรม โครงง
าน
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัยที่เป็นการพัฒนา
องค์ความรู้ งานวิจัยปฏิบัติการของ
อาจารย์และนักศึกษา และงานวิจัย

ปี
ปี
งบประมาณ งบประมาณ .ศ.พ
พ.ศ.๒๕๕5
๒๕๕6

๑
๒
๒
๑

๑
๔
๓๘
๔

3
1
3

-

๔.๑๓

4.22

6

ดี
๔.๑๓(ดี)

๕ ระดับ

๔.๑๑

3.41

ดี
๔.๑๑(ดี)
คน

๑๕

๑๓

15

ชิ้น

๑

๔๔

6
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เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน
๑3. การบริการทางวิชาการ
- จานวนกิจกรรม/โครงการที่
กิจกรรม/
ให้บริการทางวิชาการที่ตอบสนองต่อ โครงการ
ชุมชนและสังคม
๑4. การบริหารและการจัดการ
๑4.๑ จานวนครู/อาจารย์ที่ได้รับ
คน
การพัฒนา
๑4.๒ จานวนโครงการที่สอดคล้อง โครงการ
กับแผนยุทธศาสตร์ บช.ศ.

ปี
ปี
งบประมาณ งบประมาณ .ศ.พ
พ.ศ.๒๕๕5
๒๕๕6

๒๔

๑๙

21

๙

๕๓

50

-

๔๑

21

ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล
พลตารวจตรี
( ภัทราวุธ เอื้อมศศิธร )
ผูบ้ งั คับการศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๔

หมาย
เหตุ/
ใช้กับตัว
บ่งชี้

