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รายงานการประเมินตนเอง
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ก

คำนำ
รายงานการศึกษาและประเมินตนเอง ของศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕64 ฉบั บ นี้ จัดทำขึ้น เพื่ อศึ กษาและประเมินตนเองในการปฏิบัติห นาที่ราชการ ของศูนย ฝกอบรม
ตำรวจภู ธรภาค ๔ รอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 (๑ ตุลาคม ๒๕63 – 30 กันยายน ๒๕64) ซึ่งเปนการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 3 ) พ.ศ.2553 ที่กำหนดให
มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับซึ่งประกอบดวย
ระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายใน และระบบการประกัน คุณ ภาพการศึ กษาภายนอกการประกั น
คุณภาพการศึกษาภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดำเนินการอยางตอเนื่อง โดยมี
การจั ด ทำรายงานประจำป เสนอต อ หน ว ยงานต น สังกัด หน ว ยงานที่ เกี่ย วของและตอสาธารณชน ดังนั้ น
การจั ด ระบบการศึ กษาของสถาบั น การฝ กอบรมของสำนั กงานตำรวจแหงชาติ จำเป น ต องดำเนิ น การให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และตองมีความพรอมที่จะรับการตรวจประเมิน
มาตรฐานการศึกษาจากผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตอไป
ศู น ย ฝ ก อบรมตำรวจภู ธ รภาค ๔ เป น สถาบั น การฝ ก อบรมของสำนั ก งานตำรวจแห ง ชาติ
ที่ มีลั กษณะเป น การศึ กษาเฉพาะทางจึ งมี ความจำเปน ตองจัดทำระบบการประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ
หนวยงานโดยเริ่มจาก การวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน การดำเนินการตามแผน การประเมิน
ตนเอง เพื่อจัด ทำรายงานการศึ กษาและประเมิน ตนเองประจำป และนำผลการประเมิน มาเปน ขอมูล เพื่ อ
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองและพัฒนาการใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิ บั ติห น าที่ ร าชการของศูน ยฝกอบรมตำรวจภู ธรภาค ๔ มุงมั่น ที่ จ ะสรางระบบประกัน
คุ ณ ภาพทั้ งภายในและภายนอก โดยยึ ด หลัก ธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารองค กร ตลอดจนมี การนำระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช ในการเรี ย นการสอน เพื่ อเปน หลักประกัน คุณ ภาพการศึกษาของผูส ำเร็จ การ
ฝ กอบรม ต องมี ความรู ความสามารถ ซึ่ งจะนำไปสูการพัฒ นาสถาบัน การฝกอบรมของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืน
รายงานการศึกษาและประเมินตนเองของศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ นี้ ไดจัดทำขึ้นจากการ
มีสวนรวมของบุคลากรทุกฝาย โดยมีคณะกรรมการการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของศูนยฝกอบรม
ตำรวจภู ธ รภาค ๔ เป น คณะทำงานในการขั บ เคลื่อ นจนสำเร็จ ตามจุดมุ งหมายของทางราชการ เพื่ อ การ
นำเสนอตอคณะผูตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาตอไป
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ตัวบงชี้ที่ 4 อาจารยประจำ
ตัวบงชี้ที่ 5 อาจารยพิเศษ
ตัวบงชี้ที่ 6 การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยศึกษาอบรม
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ตัวบงชี้ที่ 9 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ใชสำหรับพัฒนาผูเรียน
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ตัวบงชี้ที่ 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงในพื้นที่
ตัวบงชี้ที่ 13 การบริการวิชาการแกชุมชน
ตัวบงชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
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(พ.ศ.2560-2579) ไปสูการปฏิบัติ
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บทสรุปผูบริหาร
ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ เปนสถาบันการฝกอบรมของสำนักงานตำรวจแหงชาติ สังกัด
ตำรวจภู ธรภาค ๔ เปน หนวยงานระดับกองบังคับ การ มีฐานะเปนหนวยปฏิบั ติ มีหนาที่จัดการฝกอบรม
หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.), หลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งหรือ
โอนมาเปนขาราชการตำรวจชั้นประทวน (กอป.), หลักสูตรการฝกอบรมบุคคลภายนอกผูมีวุฒิปริญญาตรีที่
ได รั บ การบรรจุ แต งตั้ งเข า รับ ราชการเป น ขาราชการตำรวจชั้น ประทวน (กปป.) หลั กสู ต รการฝ กอบรม
ขาราชการตำรวจชั้นประทวนที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อแตงตั้งเปนขาราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร หลักสูตร
เพิ่ มประสิทธิภ าพกำลังพลขาราชการตำรวจชั้ นประทวนในสังกัดตำรวจภู ธรภาค ๔ จำนวน 4 สายงาน
ไดแก หลักสูตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม หลักสูตรงานจราจร หลักสูตรงานสืบสวน และหลักสูตร
งานธุรการและกำลังพล ใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตำแหนงหนาที่ที่ปฏิบัติ และหลักสูตรอื่น ๆ
ที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย ตลอดทั้งการใหบริการทางดานวิชาการ และทักษะตาง ๆ ใหแกหนวยงานและ
บุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีหนาที่ตองปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน และโครงการของตำรวจภูธรภาค ๔
และสำนักงานตำรวจแหงชาติ
ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ แบงสวนราชการออกเปน ๓ ฝาย และ ๑ กลุมงาน ดังนี้
ฝายอำนวยการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานประชาสัมพันธ
งานบริหารงานบุคคล งานยุทธศาสตรและแผนงานวินัย งานสวัสดิการ งานงบประมาณ งานการเงินและ
พัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ
ฝ า ยบริ ก ารการศึ ก ษา มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานบริ ก ารการศึ ก ษาและฝ ก อบรม
งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
หองสมุด
ฝ ายปกครองและการฝ ก มี ห น าที่ เกี่ย วกับ การปกครองบังคับ บัญ ชาดูแลนั กเรีย นนายสิ บ
ตำรวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตางๆ
กลุมงานอาจารย มีหนาที่รับผิดชอบงานวิชาการ งานการสอน งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
และงานอาจารยพิเศษ ซึ่งเปนภารกิจหลักที่สำคัญของหนวย
ตอมาเมื่อไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ.2553 กำหนดให มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพทั้ งภายในและภายนอก เพื่ อ ให ส ถาบั น การ
ฝกอบรมสำนักงานตำรวจแหงชาติ ซึ่งเปนการศึกษาเฉพาะทาง ไดมีการประเมินตนเอง มีการพัฒนาดาน
การศึกษาและฝกอบรมอยางมีระบบชัดเจน โดยจะตองไดรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งจาก
สำนักงานการศึกษาประเมินคุณภาพ กองบัญชาการศึกษาสำนักงานตำรวจแหงชาติ และสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)

ดังนั้น ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ จึงไดดำเนินการศึกษาและประเมินตนเอง ตามแบบ
สำนักการศึกษาและประกันคุณภาพ กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแหงชาติ และมีความพรอมที่จะ
ปฏิบัติหนาที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดและเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน และพันธกิจ ที่ไดกำหนดไว
นอกจากนั้นศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ยังมุงมั่นปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และสรางขวัญ
กำลังใจให แกบุคลากร เพื่อให เกิดความรัก ความสามัคคี ความเสียสละ และมีความตระหนักในหนาที่
รับผิดชอบเพื่อใหศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ มีความเปนมาตรฐานในระดับสากล

พลตำรวจตรี

( สุรศักดิ์ นาถวิล )
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
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สวนที่ 1
ขอมูลพื้นฐาน และสภาพการดำเนินงานของหนวยศึกษาอบรม

ขอมูลทั่วไป
๑.๑ ชื่อหนวยศึกษาอบรม
ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
๑.๒ สถานที่ตั้ง
เลขที่ ๒๗๒ หมู ๑๔ ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน
๑.๓ ปที่ใหขอมูล
ปงบประมาณ ๒๕64
๑.๔ ประวัติการกอตั้ง
ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ชื่อเดิม กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ จังหวัดขอนแกน
ไดจัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกรมตำรวจที่ ๓๐/๒๕๑๗ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๑๗ มีพื้นที่แบงออกเปน ๒ สวน
ส ว นที่ ๑ ตั้ งอยู ที่ ๒๙๖ หมู ที่ ๑๓ ถนนศู น ย ร าชการ ตำบลในเมื อ ง อำเภอเมื อ ง จั ง หวั ด ขอนแก น
มีเนื้อที่ ๗ ไร ๒ งาน ๙ ตารางวา ปจจุบันเปนบานพักอาศัยของทางราชการ และ สวนที่ ๒ ตั้งอยูที่ ๒๗๒
หมูที่ ๑๔ ถนนมิตรภาพ มอดินแดง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีเนื้อที่ ๑๔๙ ไร ๒ งาน
๓๑ ตารางวา เปนสวนที่ทำการ เปดทำการฝกอบรมนักเรียนพลตำรวจครั้งแรกเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๑๗
เปนตนมา ตอมามีการปรับเปลี่ยนโครงสรางจาก กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย มาเปน สำนักงานตำรวจ
แหงชาติ อยูในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี จึงทำให กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ กองบัญชาการ
ศึกษา เปลี่ยนมาสังกัด สำนักงานตำรวจแหงชาติ และตอมามีพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการสำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และกฎกระทรวงแบงสวนราชการเปนกองบังคับการ หรือสวนราชการที่เรียกชื่อ
อยางอื่น สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๘ และหนังสือสำนักงานตำรวจแหงชาติ ดวนที่สุดที่ ๐๐๐๑(ก/
๒๘๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ เรื่อง การดำเนินการเพื่อรับรอง
การบริหารงานตามโครงสรางจึงมีผลให กองกำกับการโรงเรียนตำรวจภูธร ๔ เปลี่ยนโอนไปสังกัด
กองบั ญ ชาการตำรวจภู ธ รภาค ๔ และเปลี่ ย นชื่ อ เป น ศู น ย ฝ ก อบรมตำรวจภู ธ รภาค ๔ ตั้ ง แต วั น ที่
๓๐ มิ ถุน ายน ๒๕๔๘ และต อมาสำนั กงานตำรวจแหงชาติ มีคำสั่งที่ ๔๓๐/๒๕๕๒ ลงวัน ที่ ๗ กัน ยายน
๒๕๕๒ ปรับโครงสรางการปฏิบัติหนาที่ราชการใหม ทำใหศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ เปลี่ยนฐานะจาก
กองกำกับการ เปนกองบังคับการ เปนตนมา รองรับการฝกอบรมของกองบัญชาการศึกษาและทำการฝกอบรม
ให กับ ตำรวจภู ธรภาค 4 สนั บ สนุ น การฝ กอบรมตามคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห งชาติ ที่ได ส่ังการ ซึ่งใน
บางครั้งยังเปนวิทยากรพิเศษใหกับสถานบันการศึกษาในพื้นที่ อีกทั้งยังเปนหนวยงานหลักในการฝกอบรมการ
รักษาความปลอดภัย การใชอาวุธใหกับภาคเอกชนที่รองขอ
๑.๕ ปรัชญาองคกร/ปณิธาน
“เปนสถาบันสรางตำรวจดีสูสังคม”
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๑.6 วิสัยทัศน (Vision
“สรางตำรวจดี วิชาการเดน เนนการฝก สำนึกคุณธรรม นำหลักธรรมาภิบาล”
๑.7 อัตลักษณ (Identity
“มีคุณธรรม”
1.8 เอกลักษณ (Uniqueness
“โดดเดน เนนตอตานยาเสพติด”
๑.9 พันธกิจ(Mission
๑. สรางตำรวจใหมีความรู สามารถพัฒนาตนเองและอยูในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ
๒. พัฒนาการเรียนการสอน การฝก และการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนปจจุบัน
๓. สรางเสริมบุคลากรในหนวยใหมีศักยภาพสูงขึ้น
4. ใหบริการทางวิชาการที่เปนประโยชนตอชุมชน และสังคม
5. สงเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาไทย และนำไปประยุกตใชอยางบูรณาการ
6. สรางระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
7. นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชพัฒนาองคกร
8. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
๑.10 วัตถุประสงค
๑. บุคลากรมีคุณภาพ และเกิดความพึงพอใจตอหนวยงาน ตรงกับความตองการทางสังคม
๒. หลักสูตรการเรียนการสอนทันสมัย คุมคา สัมพันธกับระยะเวลาการสอนและการฝกงาน
ผูศึกษาและผูสอนเกิดความพึงพอใจ
๓. การใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประสิทธิภาพอยางสูงสุด
๔. มีผลงานทางวิชาการ และองคความรูที่หลากหลาย
๕. ประชาชนเกิดความพึงพอใจในการบริการทางดานวิชาการ
๖. วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทยไดรับการอนุรักษ
๗. มีระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
๘. การทำงานมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปรงใส ตรวจสอบได
๙. การบริหารจัดการองคกรเปนไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๑1 สภาพทางกายภาพของศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
พื้น ที่ ตั้งอยูบ นที่ราบสูงมอดิ นแดง มีเนื้ อที่ ๑๔๙ ไร ๒ งาน ๓๑ ตารางวาทิศเหนือติ ดหมูบาน
หนองไผ หมูที่ ๑๔ ตำบลศิลา ทางเขาวิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแกนทิศใตติด
ศูนยสื่ อสารทหารบก ทิศตะวันออกติด ศูน ยป องกันและบรรเทาสาธารณภั ย เขต ๖ ทิ ศตะวัน ตกติ ดถนน
มิตรภาพ กิโลเมตรที่ ๕ ขอนแกน – อุดรธานี ตรงขามมหาวิทยาลัยขอนแกน
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๑.11.1.อาคารที่เปนสถานที่ทำงานของผูบริหาร ครู อาจารย และบุคลากรสายงานสนับสนุน
๑ หองเรียนคอมพิวเตอร
จำนวน 1 หอง
2 หองทำงานผูบริหาร
จำนวน 20 หอง
3 หองทำงานครู – อาจารย
จำนวน 1 หอง
4 หองประชุม(หองประชุม ศปก.,หองประชุมเล็ก
จำนวน 1 หอง
๕ อาคารเรียน 6 ชั้น
จำนวน 1 หลัง
๖ หองเรียนที่มีความจุ 100 ที่นั่ง
จำนวน 9 หอง
๗ หองประชุมใหญ
จำนวน 1 หอง
8 หองสมุด
จำนวน 1 หอง
9 อาคารพลานามัย
จำนวน 1 หลัง
10 อาคารโภชนาการ
จำนวน 3 หลัง
11 อาคารที่พักสำหรับผูเขารับการฝกอบรม
จำนวน 6 หลัง
12 สนามยิงปน
จำนวน 2 สนาม
13 อาคารพัสดุ
จำนวน 2 หลัง
๑4 โรงจอดรถ
จำนวน 7 หลัง
๑5 หอกระโดด(หอสูง
จำนวน 1 หอ
16 อาคารกีฬาในรม
จำนวน 1 หลัง
17 อาคารฝกยุทธวิธี CQB
จำนวน 1 หลัง
๑.๑2 หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ เปดใหการศึกษาอบรมแกขาราชการ
ตำรวจหลักสูตรตาง ๆ ดังนี้
๑. หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
จำนวน 720 คน
2. หลักสูตร กดต.(ปป
จำนวน 779 คน
3. หลักสูตรการปองกันปราบปรามอาชญากรรม
จำนวน 50 คน
4. หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล
จำนวน 50 คน
5. หลักสูตรการจราจร
จำนวน 50 คน
6. หลักสูตรการสืบสวน
จำนวน 50 คน
7. หลักสูตร สว.
จำนวน 72 คน
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๑.๑๓ ขอมูลเกี่ยวกับครู/อาจารย /บุคลากร(ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
ประกอบดวย
1.1๓.1 ผบก.ศฝร.ภ.๔
1.1๓.2 รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔
1.1๓.3 ผกก.ศฝร.ภ.๔
1.1๓.4 รอง ผกก.ศฝร.ภ.๔
1.1๓.๕ สว.ศฝร.ภ.๔
1.1๓.๖ รอง สว.ศฝร.ภ.๔
1.1๓.๗ อาจารย (สบ๑- สบ๔.ศฝร.ภ.๔
- สบ.1
- สบ.2
- สบ.3
- สบ.4
1.1๓.๘ รอง สว.ตำแหนงควบ/ผบ.หมู(๕๓ ป ศฝร.ภ.๔
1.1๓.๙ ขาราชการตำรวจชั้นประทวน
รวมบุคลากร ของ ศฝร.ภ.4 ทั้งสิ้น
- ลูกจางประจำ
- ขาราชการตำรวจที่มาชวยราชการในหนวย ศฝร.ภ.๔

จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน

1
2
3
3
9
26
26
6
11
5
4
13
66
149
1
3

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

๑.๑๔ ขอมูลเกี่ยวกับทรัพยากร
งบประมาณป ๒๕64 ที่ใชในการดำเนิน การเปน งบประมาณแผน ดินโดยแบ งเป นงบบุคลากร
งบดำเนินงานคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ และคาสาธารณูปโภคจำนวนทั้งสิ้น 176,636,570.02-บาท
๑.๑๕ ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศู น ย ฝ ก อบรมตำรวจภู ธ รภาค ๔ เริ่ ม มี ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในเป น ครั้ ง แรก
พ.ศ.๒๕๔๘ โดยกำหนดใหมีกรรมการมีการกำหนดบทบาทหนาที่มีระเบียบขั้นตอน คูมือ แผนดำเนินการมีการ
ควบคุมการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบคูมือ มีการประเมินผล และนำผลการประเมินมาปรับปรุงคุณภาพใหดี
ยิ่งขึ้นซึ่งระบบการประกันคุณภาพการศึกษาดังกลาว นับเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ของศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔ ซึ่งถือเปนภารกิจที่ตองกระทำอยางตอเนื่อง และสอดคลองกับระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานตำรวจแหงชาติ
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๑.๑๖ โครงสรางตำรวจภูธรภาค ๔

กองบังคับ
การ
กฎหมาย
และคดี

ตำรวจภูธรภาค ๔

กองบังคับการ
อำนวยการ
ตำรวจภูธร
ภาค ๔

กองบังคับการสืบสวน
สอบสวน
ตำรวจภูธรภาค ๔

ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธร
ภาค ๔

ตำรวจภูธร
จังหวัด
(ผบก.๑๒
จังหวัด

- ฝอ.๑ - 6

- ฝายอำนวยการ
- กก. วิเคราะหขาว
และเครื่องมือพิเศษ
- กก. สืบสวน ๑
- กก. สืบสวน ๒
- กก. สืบสวน ๓
- กก.ปฏิบัติการพิเศษ
- กลุมงานสอบสวน

- ฝายอำนวยการ
- ฝายบริการ
การศึกษา
- ฝายปกครองและ
การฝก

- ฝายอำนวยการ
- กก. สืบสวน
- กลุมงานสอบสวน
- กลุมงานจราจร
(มีเฉพาะเมืองใหญ

- สถานีตำรวจภูธร

ตำรวจภูธรภาค ๔ เปนหนวยงานระดับกองบัญชาการภาค การแบงสวนราชการแบงออกเปน 5 กลุมงาน ดังนี้
๑. กองบังคับการอำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานอำนวยการและงานปราบปราม เฉพาะดาน
ของตำรวจภูธรภาค ๔
๒. กองบั งคั บการสื บสวนสอบสวน รั บผิ ดชอบเกี่ ยวกั บ งานสื บสวนสอบสวนในเขตพื้ นที่ ๑2 จั งหวั ด
ของตำรวจภูธรภาค ๔
๓. ศู น ย ฝ ก อบรมตำรวจภู ธ รภาค ๔ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ การฝ ก อบรมหลั ก สู ต รต า ง ๆ
ใหแก บุคคลภายนอกและขาราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค ๔ ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติ
หนาที่
๔. กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ๑๒ จังหวัด รับผิดชอบเกี่ยวกับงานปองกันปราบปรามและ
งานบริการดานตาง ๆ แกประชาชนในเขตพื้นที่
5. กองบังคับการกฎหมายและคดี รับผิดชอบเกี่ยวกับ การทำความเห็นแยงคำสั่งพนักงานอัยการ
กรณีสั่งไมฟง ไมอุทธรณ ไมฎีกา ขอถอนฟอง ขอถอนอุทธรณ ขอถอนฎีกา
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๑.๑๗ โครงสรางศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

ศฝร.ภ.๔
ผบก.ศฝร.ภ.๔
นว. (สบ

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔
ฝายอำนวยการ

ฝายบริการการศึกษา

รอง ผบก.ศฝร.ภ.๔
กลุมงานอาจารย

ฝายปกครองและการฝก

ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค๔เปนหนวยปฏิบัติ ระดับกองบังคับการ มีผูบังคับการเปนผูบริหาร
มีนายเวร ๑ นาย และมีรองผูบังคับการ ๒ นาย เปนผูชวย การแบงสวนราชการแบงเปน ๓ ฝาย และ 1
กลุมงาน ดังนี้
๑ . ฝายอำนวยการ มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล
และงานการเงินและพัสดุฯ
๒. ฝ ายบริการการศึ กษา มีห นาที่รับ ผิดชอบเกี่ยวกับ งานบริการการศึกษาและงานฝกอบรม
หลักสูตรตาง ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
๓. ฝายปกครองและการฝกมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ การฝกและการปกครองดูแลนักเรียนนาย
สิบตำรวจและผูเขารับการฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
๔. กลุมงานอาจารย ซึ่งประกอบดวย ภาควิชากฎหมาย ภาควิชาบริหารงานตำรวจ ภาควิชา
ทั่วไป ภาควิชาปองกันปราบปราม ภาควิชาสืบสวน ภาควิชาจราจรภาควิชากีฬา มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานสอน งานวิจัยและพัฒนา และงานอาจารยพิเศษ
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โครงสรางฝายอำนวยการ

ฝ่ ายอํานวยการ ศฝร.ภ.๔
ผกก.ฝอ.
รอง ผกก.ฝอ.
สว.ฝอ.
รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

ผบ.หมู

สว.ฝอ.(กง.งป.
รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

รอง สว.ฝอ.

ผบ.หมู

สว.ฝอ.
รอง สว.ฝอ.

พยาบาล

ปองกัน

ผบ.หมู

ฝายอำนวยการ มีผูกำกับการฝายอำนวยการเปนผูบริหาร รองผูกำกับการ 1 นาย สารวัตร
อำนวยการ 3 นาย รองสารวั ต ร 13 นาย รองสารวั ต รควบ/ผู บั ง คั บ หมู ( 53 ป 12 นาย
ผู บั งคั บ หมู ธุ รการ 5 นาย ผู บั งคั บ หมู งานปราบปราม 44 นาย หนาที่รับ ผิด ชอบเกี่ย วกับ งานธุรการ
งานสารบรรณงานประชาสัมพั น ธ งานบริหารงานบุ คคล งานยุ ทธศาสตรและแผนงานวินัย งานสวัสดิ การ
งานงบประมาณงานการเงินและพัสดุ งานโภชนาการ งานสื่อสาร และงานรักษาการณ
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โครงสรางฝายบริการการศึกษา

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

รอง สว.บศ.

รอง สว.บศ.

ผบ.หมู

สว.บศ.

รอง สว.บศ.

รอง สว.บศ.

ผบ.หมู

สว.บศ.

รอง สว.บศ.

รอง สว.บศ.

ผบ.หมู

ฝายบริการการศึกษา มีผูกำกับการฝายบริการการศึกษาเปนผูบริหาร รองผูกำกับการ 1 นาย
สารวั ต ร 3 นาย รองสารวั ต ร 6 นาย มี ห น าที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ งานบริ ก ารการศึ ก ษาและฝ ก อบรม
งานทะเบียนและวัดผล งานผลิตเอกสารตำราและสื่อการเรียนการสอน งานเทคโนโลยีสารสนเทศและหองสมุด
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โครงสรางฝายปกครองและการฝก

ฝายปกครองและการฝกศฝร.ภ.๔
ผกก.
รอง ผกก.
สว.ปค.
รอง สว.ปค.

รอง สว.ปค.

ผบ.หมู

สว.ปค.
รอง สว.ปค.

รอง สว.ปค.

ผบ.หมู

สว.ปค.
รอง สว.ปค.

รอง สว.ปค.

ผบ.หมู

ฝายปกครองและการฝก ผูกำกับการฝายปกครองและการฝกเปนผูบริหาร รองผูกำกับการ 1 นาย
ผูบังคับกองรอย(สบ2 3 นาย ผูบังคับหมวด(สบ1 6 นาย รองสารวัตรควบ/ผูบังคับหมู(53 ป 1 นาย
ผูบังคับหมู 17 นาย มีหนาที่เกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชาดูแลนักเรียนนายสิบตำรวจ และผูเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรตาง ๆ
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โครงสรางกลุมงานอาจารย

กลุมงานอาจารย
อาจารย สบ.5

ภาควิชากฎหมาย
ภาควิชาบริหารงานตำรวจ
ภาควิชาทั่วไป
ภาควิชาปองกันปราบปราม
ภาควิชาสืบสวน
ภาควิชาจราจร
ภาควิชากีฬา

กลุม งานอาจารย อาจารย (สบ1-สบ4 26 นาย (สบ.1 6 นาย (สบ.2 11 นาย
(สบ3 5 นาย (สบ.4 4 นาย มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด า น งานวิ ช าการ งานการสอนหลั ก สู ต รต า ง ๆ
งานวิจัยและพัฒนาการศึกษา และงานอาจารยพิเศษ

๑๑
สวนที่ ๒
รายงานผลการดำเนินงานและผลการประเมินคุณภาพเทียบกับเกณฑการประเมิน
เกณฑการประเมินภาพรวมของตัวมาตรฐานและตัวบงชี้ มีคะแนนเต็ม 5 คะแนน โดยปรากฏเปนคาเฉลี่ยคะแนนดังนี้

ระดับคะแนนที่ 1

คะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ – ๑.๕๐

หมายถึง

ตองปรับปรุงเรงดวน

ระดับคะแนนที่ 2

คะแนนเฉลี่ย ๑.๕๑ – ๒.๕๐

หมายถึง

ตองปรับปรุง

ระดับคะแนนที่ 3

คะแนนเฉลี่ย ๒.๕๑ – ๓.๕๐

หมายถึง

พอใช

ระดับคะแนนที่ 4

คะแนนเฉลี่ย ๓.๕๑ – ๔.๕๐

หมายถึง

ดี

ระดับคะแนนที่ 5

คะแนนเฉลี่ย ๔.๕๑ – ๕.๐๐

หมายถึง

ดีมาก

ผลการประเมิน

การดำเนินงาน

ระดับ
คะแนน

ระดับ
การประเมิน

1. พิ จ ารณาผู เรี ย นแรก
เข า โดยมี ก ระบวนการ
เตรียมความพรอมเพื่อให
ผู เ รี ย นเข า สู ม าตรฐาน
ใกลเคียงกัน

1.1. ประชุมแถลง
หลักสูตรใหทุกฝายที่
เกี่ยวของทราบ
1.2. ปฐมนิ เทศผู เรี ย น
ใหรับทราบแนวทางการ
ฝ ก อบรม การวั ด และ
ประเมินผลการฝกอบรม
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ดีมาก

2. วิเคราะหผูเรียน
รายบุคคล (0.5 คะแนน
และนำศักยภาพของ
ผูเรียนบางสวนมาใช
ประโยชน (0.5 คะแนน

2.1. สำรวจประวัติสวน
บุคคลของผูเขารับการ
ฝกอบรม
2.2. จัดทำบัญชีสรุปผล
การสำรวจโดยแยกตาม

ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ตัวบงชี้ที่ 1
การเตรียมความพรอม
ของผูเรียน
ประเด็นพิจารณา
1.1.1 เอกสารคำสั่งการประชุม
แถลงหลักสูตร
1.2.1 การปฐมนิเทศผูเรียน
1.2.2 เอกสารการทดสอบสมรรถภาพ
รางกาย Pre-Test
2.1.1 แบบกรอกประวัติผูเรียน
รายบุคคล
2.2.1 บัญชีรายงานผลขอมูลผูเรียน
รายบุคคล ของหลักสูตร นสต.

๑๒
ระดับเกณฑอายุ วุฒิ
การศึกษาสูงสุด
ภูมิลำเนา และ
ความสามารถพิเศษ
2.3. สอบ Pre -Test
2.4. จัดทำแผนการสอน
เพื่อนำไปใชประโยชน
3. จัดระบบอาจารยที่
3.1. แตงตั้งอาจารยที่
ปรึกษา ใหคำปรึกษา
ปรึกษา ครูฝก และครูพี่
(0.5 คะแนน และมี
เลี้ยงเพื่อคอยให
ระบบกลไกในการกำกับ คำปรึกษาในดานตาง ๆ
ติดตามผลลัพธจากผูเรียน 3.2. ประชุ ม หารื อ เพื่ อ
(0.5 คะแนน
ทราบสภาพป ญ หาและ
รวมกันหาทางแกไข

ประจำปงบประมาณ 2563
2.2.1 บัญชีรายงานผลขอมูลผูเรียน
รายบุคคล ของหลักสูตร กดต.
ประจำปงบประมาณ 2564
2.3.1 ผลการทดสอบ Pre-Test
2.4.1 แผนการสอน

4. จัดระบบการประเมิน
กระบวนการขางตนทั้ง 3
ประเด็น นำไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนา

4.1. วิเคราะหผูเรียน
และจัดระบบการเรียน
การสอนใหสอดคลองกับ
สภาพของผูเรียน

4.1.2 รายงานผลของอาจารยที่
ปรึกษา นสต. ประจำปงบประมาน
2563

5. นำแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาสูการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนอยางเปน
รูปธรรม

5.1. สรุปผลการ
ดำเนินการเพื่อนำไปสู
การปฏิบัติในการ
ฝกอบรมหลักสูตรตอไป

5.1.1 แบบรายงานผลการเรียน
สภาพปญหา อุปสรรค
5.1.2 ผลการประเมินที่ผานมา และ
แนวทางปรับปรุงแกไข

3.1.1 คำสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา

3.2.1 ภาพถายการประชุมหารือ
3.2.2 บันทึกการประชุม
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ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน

ระดับการ
ประเมิน

5

ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ตัวบงชี้ที่ 2
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
1.จัดทำแผนกิจกรรมพัฒนา
ผู เ รี ย น ให ส อด ค ล อ งกั บ
ห ลั ก สู ต รที่ กำห น ด แล ะ
พั ฒ นาผูเรี ยนในศตวรรษที่
2 1 โด ย กิ จ ก ร ร ม ต อ ง
เหมาะสมกับผูเรียน

1.1 คูมือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ตร. ประจำป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖2 – ๒๕๖๔ (ตั ว บ ง ชี้
ที่ 2 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

1 .2 แ ผ น ก ารป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึ ก ษาภายใน ป ง บประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ศฝร.ภ.๔

1 .3 แ ผ น พั ฒ น า ป รั บ ป รุ ง
การประกั น คุ ณ ภ าพ การศึ ก ษ า
ภ ายใน ป งบ ป ระมาณ ๒ ๕ ๖ ๔
ศฝร.ภ.๔

2.ดำเนินการในทุกกิจกรรม 2.1 โครงการฝ ก อบรมว า ด ว ย
ตามแผนกิ จ กรรมพั ฒ นา คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ห ลั ก สู ต ร
ผู เรี ย น ที่ ก ำ ห น ด อ ย า ง ศาสนิกสัมพันธ นสต.๒๕๖๔
ครบถวน

เอกสารหมายเลข 1.1.1
1 . คู มื อป ระกั น คุ ณ ภ าพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใน ต ร .
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖2 – ๒๕๖๔ (ตั ว บ ง ชี้
ที่ 2 กิจกรรมพัฒ นาผูเรียน
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 1.2.1
1.แผนการประกั น คุ ณ ภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
ป ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ศฝร.ภ.๔ (เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 1.3.1
1.แผนพัฒนาปรับปรุง การ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปงบประมาณ
๒๕๖๔ ศฝร.ภ.๔ (แผนรอง
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 2.1.1
1.โครงการฝกอบรมวาดวย
คุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร
ศาสนิกสัมพันธ นสต.๒๕๖๔
(เอกสารประกอบ
-เนื่ อ งจ า ก ส ถ า น ก า ร ณ
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่
รุ น แรง จึ ง ไม ส ามารถจั ด
กิ จ ก ร ร ม ไ ด (เอ ก ส า ร
ประกอบ
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3.ทุกกิ จกรรมที่ดำเนิน การ
มี ก ารประเมิ น ความสำเร็ จ
ต า ม วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ข อ ง
กิ จ กรรมและน ำผ ล การ
ประเมิ น ไปปรั บ ปรุ ง การ
ดำเนินการในครั้งตอไป

2.2 โครงการจิตอาสา ฯ

เอกสารหมายเลข 2.2.1
1.โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด
(เอกสารประกอบ

3 .1 ค ำ สั่ งแ ต ง ตั้ งเจ า ห น า ที่
ดำเนิ น การฝ ก อบรมตามโครงการ
ฝกอบรมวาดวยคุณธรรม จริยธรรม
นสต.ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

เอกสารหมายเลข 3.1.1
1 .ค ำ สั่ ง ศ ฝ ร .ภ .๔ ที่
๑๗๓/๒๕๖๔ เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
เจ า ห น า ที่ ด ำ เนิ น ก า ร
ฝ ก อ บ ร ม ต า ม โค ร งก า ร
ฝ ก อบรมว า ด ว ยคุ ณ ธรรม
จริ ย ธรรม นสต.ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ลงวันที่ ๙ เม.ย.๖๔
2.หนั ง สื อ ศฝร.ภ.๔ ที่ ตช
0019.(152/107 เรื่ อ ง
ข อ ค ว า ม อ นุ เค ร า ะ ห
เจาหนาที่วิทยากร ลงวันที่
๙ เม.ย.๒๕๖๔

3.2 กำหนดการดำเนิ น โครงการ
ฝกอบรมวาดวยคุณธรรม จริยธรรม
นสต.ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔โดยจัดทำตารางการปฏิบัติ

เอกสารหมายเลข 3.2.1
1 .ก ำ ห น ด ก า ร ด ำ เนิ น
โครงการฝ ก อบรมว า ด ว ย
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม นสต.
ประจำป ง บประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔โดยจัด ทำตารางการ
ปฏิบัติ (เอกสารประกอบ
-เนื่ อ งจ า ก ส ถ า น ก า ร ณ
การแพร ร ะบาดของโรคติ ด
เชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ที่
รุ น แรง จึ ง ไม ส ามารถจั ด
กิ จ ก ร ร ม ไ ด (เอ ก ส า ร
ประกอบ

3.๓ คำสั่ ง แต ง ตั้ ง คณ ะทำงาน
ขับ เคลื่ อนการดำเนิ น การโครงการ
จิ ต อาสาพระราชทานตามแนว
พระราชดำริ

เอกสารหมายเลข 3.3.1
1.รางแนวทางการปฏิบัติงาน
และการขับเคลื่อนงานจิต
อาสาของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ (เอกสารประกอบ
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เอกสารหมายเลข 3.3.2
1 . ค ำสั่ ง ศ ฝ ร.ภ .๔ ที่
๘๑/2564 เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะทำงานขั บ เคลื่ อ นการ
ดำเนินการโครงการจิตอาสา
พ ระราชท าน ตามแน ว
พระราชดำริ ลงวั น ที่ ๒๒
ก.พ.๒๕๖๔
2.คำสั่ง สำนักนายกรัฐมนตรี
ที่๓๑๙/๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการผูประสานงาน
โ ค ร ง ก า ร จิ ต อ า ส า
พ ระราชท าน ตามแน ว
พระราชดำริ ลงวั น ที่ ๓๐
พ .ย .๒ ๕ ๖ ๔ (เอ ก ส า ร
ประกอบ
3.4 คำสั่ง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
ขั บ เคลื่ อ นจิ ต อาสาพั ฒ นาคุณ ภาพ
ชีวิต เพื่อความสุขของประชาชน

เอกสารหมายเลข 3.4.1
1 .ค ำ สั่ ง ศ ฝ ร .ภ .๔ ที่
๓๑๓/๒๕๖๔ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการขับ เคลื่อน
จิตอาสาพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต
เพื่ อ ความสุ ขของประชาชน
ลงวันที่ ๑๔ ก.ค.๒๕๖๔

3.5 ปฏิ ทิน กำหนดการดำเนิ นงาน
จิตอาสาโดยจัดทำตารางการปฏิบัติ

เอกสารหมายเลข 3.5.1
1.ป ฏิ ทิ น ก ำ ห น ด ก า ร
ดำเนินงานจิตอาสาโดยจัดทำ
ตารางการปฏิ บั ติ ประจำป
งบ ป ระม าณ ๒ ๕ ๖ ๔
(เอกสารประกอบ

4.ประเมินความสำเร็จตาม 4.1 การประชุมติดตามขับเคลื่อน
วั ต ถุ ป ร ะ ส งค ข อ งแ ผ น การดำเนินงาน
กิ จกรรมพั ฒ นาผู เรีย นและ
น ำ ผ ล ก า ร ป ร ะ เมิ น ไป
ปรับ ปรุงแผนหรือปรับ ปรุง
การจัด กิ จกรรมเพื่ อพั ฒ นา
ผูเรียน

เอกสารหมายเลข 4.1.1
1 .ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ขั บ เคลื่ อนงานด านจิ ต อาสา
ประจำเดื อ น ก.พ.๒๕๖๔
ที่ 0 0 1 9 .1 5 4 /9 2 4
ลงวันที่ 26 ม.ค.2564
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2 .ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ขั บ เคลื่ อนงานด านจิ ต อาสา
ประจำเดื อ น มี . ค.2564
ที่ 0 0 1 9 .1 5 4 /1 8 2 6
ลงวันที่ 18 ก.พ.2564
3 .ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ขั บ เคลื่ อนงานด านจิ ต อาสา
ประจำเดื อ น เม.ย.2564
ที่ 0 0 1 9 .1 5 4 /2 7 0 0
ลงวันที่ 17 มี.ค.2564
4 .ก า ร ป ร ะ ชุ ม ติ ด ต า ม
ขั บ เคลื่ อนงานด านจิ ต อาสา
ประจำเดื อ น พ.ค. 2564
ที่ 0 0 1 9 .1 5 4 /3 7 2 4
ลงวันที่ 21 เม.ย. 2564
เอกสารหมายเลข 4.1.2
1.แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
แ ล ะ ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น
ง า น จิ ต อ า ส า ข อ ง ต ร .
ที่ 0019.154/6398 ลง
วันที่ 6 ก.ค.2564
4.2 การรายงานผลการดำเนินงาน

เอกสารหมายเลข 4.2.1
1.รายงานผลการดำเนินงาน
จิตอาสาภัยพิบัติประจำเดือน
ม.ค.2564
2.รายงานผลการการร ว ม
กิ จ กรรมจิ ต อาสาบ ริ จ าค
โลหิต วันที่ 19 มี.ค.2564
3.รายงานผลการจัดกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนา ประจำเดือน
มี.ค.2564
4.รายงานการจัดกิจกรรมจิต
อาสาพั ฒ นา ประจำเดื อ น
เม.ย.2564
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เอกสารหมายเลข 4.2.2
1.หนั ง สื อ ศฝร.ภ.๔ ที่ ตช
๐๐๑๙.(๑๕๑๑/๗๗๙ เรื่อง
สงรายชื่อ นสต.จิตอาสาเพื่อ
จั ด ทำเกี ย รติ บั ต ร ลงวั น ที่
๒๘ มิ.ย.๒๕๖๔
เอกสารหมายเลข 4.2.3
1 .ห นั งสื อ ศ ฝ ร .ภ .๔ ที่
๐ ๐ ๑ ๙ .(๑ ๕ ๑ ๑ /๑ ๑ ๓ ๒
เรื่ อ ง ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ปฏิบัติงานจิตอาสา ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๔ ลงวันที่
๑๗ ก.ย.๒๕๖๔
5.ศิษยเกามีสวนรวมในการ 5.1 รายงานผลการฝกอบรม
พั ฒ น า ผู เรี ย น ทั้ ง ด า น
วิ ช าการ วิ ช าชี พ กิ จ กรรม
ต า ง ๆ แ ล ะ ส ร า ง
คุ ณ ป ร ะ โ ย ช น ใ ห กั บ
สถานศึกษา

เอกสารหมายเลข 5.1.1
1.รายงานผลการฝ ก อบรม
(เอกสารประกอบ

6.ศิษยปจจุบันหรือศิษยเกา 6.1 รายงานผลการดำเนินงาน
ไดรับรางวัลระดับชาติ หรือ
น า น า ช า ติ ห รื อ ส ร า ง
ชื่ อ เสี ย งให กั บ สำนั ก งาน
ตำรวจแห งชาติ ที่ เกี่ ย วกั บ
ภารกิจหนาที่ของตำรวจ

เอกสารหมายเลข 6.1.1
1.รายงานผลการดำเนินงาน
(เอกสารประกอบ

๑๘

ตัวบงชี้/
ขอมูลประกอบการพิจารณา

ผลการประเมิน
การดำเนินงาน

ตัวบงชี้ที่ 3
ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา
หนวยงานตนสังกัดและผูเกี่ยวของ

ระดับ ระดับการ
คะแนน ประเมินผล

5

เอกสารอางอิง

ดีมาก

ประเด็นการพิจารณา
ดานกระบวนการ
1.แบบประเมินครอบคลุมทั้ง 3 ดาน
1.1 ดานความรูความสามารถทาง
วิชาการตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
1.2 ความรูความสามารถพื้นฐาน
ที่สงผลตอการทำงาน
1.3 ดานคุณธรรมจริยธรรม
ตลอดจนจรรยาบรรณวิชาชีพ

1.1 คูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา

เอกสารหมายเลข 1.1
คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.2 รายงานการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.4 ประจำป
พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 1.2
รายงานการประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ศฝร.ภ.4
ประจำป พ.ศ. 2564

1.3. คำสั่ง ศฝร.ภ.4
แตงตั้งคณะทำงาน
ประกันคุณภาพ
การศึกษา

เอกสารหมายเลข 1.3
คำสั่ง ศฝร.ภ.4 แตงตั้ง
คณะทำงานประกันคุณภาพ
การศึกษา

1.4 แผนพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของ
ศฝร. ภ.4

เอกสารหมายเลข 1.4
แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของ ศฝร.ภ.4

1.5 โครงการ
ติดตามประเมินผล
ผูสำเร็จการฝกอบรม

เอกสารหมายเลข 1.5
โครงการติดตามประเมินผล
ผูสำเร็จการฝกอบรม

๑๙

2. แบบประเมินตองไดรับกลับมาไม
นอยกวารอยละ 80 หรือตามตาราง
ขนาดของกลุมตัวอยางของเครซี่และ
มอรแกนหรือของทาโร ยามาเนฯ
2.1 แบบประเมินของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัด
ตองไดรับกลับคืนมาไมนอยกวา
รอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ
กลุมตัวอยางของเครซี่ มอรแกนหรือ
ของทาโร ยามาเนฯ
2.2 แบบประเมินของผูเ กี่ยวของ
ตองไดรับ กลับคืนมาไมนอยกวา
รอยละ 80 หรือตามตารางขนาดของ
กลุมตัวอยางของเครซี่มอรแกนหรือ
ของทาโร ยามาเนฯ

1.6 หนังสือขอความ
รวมมือตอบ
แบบสอบถาม
ติดตามประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษา
อบรม

เอกสารหมายเลข 1.6
หนังสือขอความรวมมือตอบ
แบบสอบถาม ติดตาม
ประเมินผลผูสำเร็จการศึกษา
อบรม
- หลักสูตร กดต.(ปป.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- หลักสูตร นสต.
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
- หลักสูตร สว.รุนที่ 241
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

2.1 ตัวอยางแบบ
ประเมินติดตาม
ประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษา
อบรม

เอกสารหมายเลข 2.1
ตัวอยางแบบประเมินติดตาม
ประเมินผลผูสำเร็จการศึกษา
อบรม
- หลักสูตร กดต.(ปป.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- หลักสูตร นสต.
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
- หลักสูตร สว.รุนที่ 241
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

2.2 สรุปผลการ
บันทึกขอมูลการ
ตอบแบบประเมิน
ผูสำเร็จการศึกษา
อบรม

เอกสารหมายเลข 2.2
สรุปผลการบันทึกขอมูลการ
ตอบแบบประเมิน
ผูสำเร็จการศึกษาอบรม
ที่ตอบกลับมา
(ผานระบบออนไลน
- หลักสูตร กดต.(ปป.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- หลักสูตร นสต.
ปงบประมาณ พ.ศ.2563

๒๐

- หลักสูตร สว.รุนที่ 241
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
3. วิเคราะหขอมูลตามแบบประเมิน
ทุกดานพรอมวิเคราะหประเด็น
ปญหาและขอเสนอแนะ

3.1 สรุปผลการ
วิเคราะหขอมูลแบบ
ประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษา
อบรม

เอกสารหมายเลข 3.1
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล
แบบประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษาอบรม
- หลักสูตร กดต.(ปป.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- หลักสูตร นสต.
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
- หลักสูตร สว.รุนที่ 241
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

3.2 คาเฉลี่ยรวม
ความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาและผู
ที่เกี่ยวของตอการ
ปฏิบัติงานของ
ผูสำเร็จการศึกษา
อบรม ทั้ง 3
หลักสูตรของ
ศฝร.ภ.4

เอกสารหมายเลข 3.2
คาเฉลี่ยรวมความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชาและผูที่
เกี่ยวของตอการปฏิบัติงาน
ของผูสำเร็จการศึกษาอบรม
ทั้ง 3 หลักสูตรของ ศฝร.ภ.4
- หลักสูตร กดต.(ปป.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- หลักสูตร นสต.
ปงบประมาณ พ.ศ.2563
- หลักสูตร สว.รุนที่ 241
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

๒๑

4. นำผลการประเมินความพึงพอใจ
ปญหาและขอเสนอแนะเสนอ
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย

4.1 หนังสือเสนอ
รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การฝกอบรมให
ผูบังคับบัญชา
รับทราบเพื่อ
พิจารณาและให
ขอเสนอแนะ

5.นำขอเสนอแนะจากผูบังคับบัญชา 5.1 หนังสือแจง
สูงสุดของหนวย มาใชในการปรับปรุง เวียนขอมูลผลการ
การเรียนการสอนอยางเปนรูปธรรม ติดตามประเมินผล
การฝกอบรมให
แผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของภายใน
ศฝร.ภ.๔ ทราบและ
นำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน

เอกสารหมายเลข 4.1
หนังสือเสนอรายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การฝกอบรมให
ผูบังคับบัญชารับทราบเพื่อ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ

เอกสารหมายเลข 5.1
หนังสือแจงเวียนขอมูลผล
การติดตามประเมินผลการ
ฝกอบรมใหแผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของภายใน ศฝร.ภ.๔
ทราบและนำขอมูลไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน

ดานผลลัพธ
เกณฑการใหคะแนน
1.แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชา และผูที่เกี่ยวของทุก
ชุดที่ไดรับกลับคืนมา ผานระบบ
ออนไลน

๑.๑ รวบรวมแบบ
แบบประเมินความ
พึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชา และผู
ที่เกี่ยวของตอบแบบ
ประเมินผานระบบ
ออนไลน

เอกสารหมายเลข 2.1,2.3
แบบประเมินความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชา และผูที่
เกี่ยวของตอบแบบประเมิน
ผานระบบออนไลน

2.รายงานการวิเคราะหขอมูลตาม
แบบประเมินทุกดานพรอมสรุป

๒.๑ หนังสือรายงาน
การวิเคราะหขอมูล
ตามแบบประเมินทุก
ดาน พรอมสรุป

เอกสารหมายเลข 3.1,3.2
หนังสือรายงานการวิเคราะห
ขอมูลตามแบบประเมินทุก
ดาน พรอมสรุป

๒๒

3. เอกสารหลักฐานการนำผลการ
ประเมินความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและ
ผูที่เกี่ยวของเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของหนวยรับทราบและสั่งการ

๓.๑ หนังสือเสนอ
รายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การฝกอบรมให
ผูบังคับบัญชา
รับทราบเพื่อ
พิจารณาและให
ขอเสนอแนะ

เอกสารหมายเลข 4.1
หนังสือเสนอรายงานผลการ
ติดตามประเมินผล
การฝกอบรมให
ผูบังคับบัญชารับทราบเพื่อ
พิจารณาและใหขอเสนอแนะ

4. เอกสารหลักฐานการนำขอมูลที่ได
จากการประเมินความพึงพอใจของ
ผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและ
ผูที่เกี่ยวของมาใชในการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน

4.1 หนังสือแจง
เวียนขอมูลผลการ
ติดตามประเมินผล
การฝกอบรมให
แผนกตางๆ ที่
เกี่ยวของภายใน
ศฝร.ภ.๔ ทราบและ
นำขอมูลไปใชในการ
ปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอน
พัฒนาการเรียน
การสอน

เอกสารหมายเลข 5.1
หนังสือแจงเวียนขอมูล
ผลการติดตามประเมินผล
การฝกอบรมใหแผนกตางๆ
ที่เกี่ยวของภายใน ศฝร.ภ.๔
ทราบและนำขอมูลไปใชใน
การปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอน พัฒนาการเรียน
การสอน

๒๓

ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน

เอกสาร
อางอิง

ระดับ ระดับ
คะแนน การ
ประเมิน
ตัวบงชี้ที่ ๔
อาจารยประจำ
ขอมูลการพิจารณา

๕

ดีมาก

เอกสารหมายเลข ๑
๑.๑ บัญชีรายชื่อ และประวัติ
อาจารยประจำ และครูฝก
๑.๒ คำสั่งแตงตั้ง ครูอาจารย

๑. บัญชีรายชื่อทั้งหมด
ของอาจารยประจำพรอม
ประวัติยอและเอกสารที่
แสดงประสบการณการ
ทำงานที่ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน(ยศ ชื่อ
สกุล ตำแหนง คุณวุฒิ
การศึกษา หลักสูตรการ
ฝกอบรม ประสบการณ
วิชาที่สอนในแตละ
หลักสูตร

๑ มีบัญชีรายชื่ออาจารยประจำ
พรอมประวัติยอและเอกสารแสดง
ประสบการณการทำงานที่ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน

๒. สื่อการสอน/เอกสาร
ตำรา/บทความทาง
วิชาการ/e-learning ที่
อาจารยประจำผลิตขึ้น
เปนรายบุคคล

๒ อาจารยประจำจัดทำสื่อการ
สอน/เอกสารตำรา/บทความทาง
วิชาการ/e-learning ในรายวิชาที่
แตละทานสอน

เอกสารหมายเลข ๒
๒.๑ สื่อการเรียนการสอนของ
อาจารยประจำและครูฝก

3. เอกสารหรือหลักฐาน
ของอาจารยประจำแตละ
คนที่มีเทคนิคการสอน
เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอนโดยใช Active

๓. เอกสารที่แสดงถึงการจัดการ
เรียนการสอนโดยใช Active
Learning/ Case Study /
Project/ IT/ PBL/ การจำลอง

เอกสารหมายเลข ๓
๓.๑ หลักฐานแสดงถึงการใช
เทคนิคการสอนโดยใช Active
Learning/ Case Study /

๒๔

Learning/Case Study
/Project/IT/PBL/การ
จำลองสถานการณ

สถานการณ

Project/ IT/ PBL/ การจำลอง
สถานการณ

๔ แผนการสอนของอาจารยประจำ
๔.๒.บันทึกการสอนของอาจารย
ประจำ

เอกสารหมายเลข ๔
๔.๑ แผนการสอนของอาจารย
๔.๒ บันทึกการสอนของ
อาจารยประจำและครูฝก

๕.แบบประเมินและผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของอาจารยประจำ

เอกสารหมายเลข ๕
แบบประเมินและผลการ
ประเมินการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของอาจารย
ประจำ

๖. รายงานผลการ
วิเคราะหขอมูลการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนอาจารยประจำ
เปนรายบุคคล พรอมสรุป
ประเด็นปญหาและ
ขอเสนอแนะ

๖.รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินการจัดการเรียนการ
สอนอาจารยประจำเปนรายบุคคล
พรอมสรุปประเด็นปญหาและ
ขอเสนอแนะโดยฝาย บริการ
การศึกษา

เอกสารหมายเลข ๖
รายงานผลการวิเคราะหขอมูล
การประเมินการจัดการเรียน
การสอนอาจารยประจำเปน
รายบุคคล พรอมสรุปประเด็น
ปญหาและขอเสนอแนะโดยฝาย
บริการการศึกษา

๗. เอกสารหรือหลักฐาน
ที่แสดงการนำผลการ
ประเมินอาจารยประจำ
รายบุคคลมาปรับปรุง
แผนการสอน

๗. รายงานการประชุมและสรุปสั่ง
การอาจารยประจำใหนำ
ขอเสนอแนะไปปรับปรุงใน
หลักสูตรตอไป

เอกสารหมายเลข ๗
หลักฐานแสดงการนำเอาผลการ
ประเมินและขอเสนอแนะไป
ปรับปรุงในหลักสูตรตอไป

๔. แผนการสอนและ
บันทึกหลังการสอนราย
ครั้งของอาจารยประจำ
รายบุคคล
๕. แบบประเมินและผล
การประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนอาจารยประจำทุก
ชุดที่ไดรับกลับคืนมา

๒๕

ตัวบงชี้

เกณฑการ
ประเมิน

ตัวบงชี้ที่
๕
อาจารย
พิเศษ.

ขอมูล
ประกอบการ
พิจารณา
๑.เอกสารหรือ
หลักฐานการมี
ระบบและกลไก
ในการสรรหา
อาจารยพิเศษ
พรอมมีการ
ประเมิน
กระบวนการและ
ปรับปรุงการ
ดำเนินการให
ชัดเจน

๒.บัญชีรายชื่อ
ทั้งหมดของ
อาจารย
พิเศษ พรอม

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน

ระดับ
การ
ประเมิน

๕

ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอางอิง

1.1 แตงตั้ง
คณะกรรมการพิจารณา
คุณสมบัติการสรรหา
อาจารยพิเศษ
1.2 หนังสือสมัครใจ
เปนอาจารยพิเศษ
หลักสูตร นสต.และ
หลักสูตร สว.
1.3 รายงานการ
ประชุมการพิจารณา
คุณสมบัติการสรรหา
อาจารยพิเศษหลักสูตร
นสต.และหลักสูตร สว.
๑.๔ ภาพประกอบการ
ประชุมสรรหาครูอาจารย
๑.๕ หนังสือเชิญเปนครู
– อาจารยหลักสูตร
นสต.และหลักสูตร สว.

เอกสารหมายเลข 1.1
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติการ
สรรหาอาจารยพิเศษ

๑.๖ ผลการประเมิน
อาจารยพิเศษเพื่อ
ปรับปรุงการเรียนการ
สอนจากคณะกรรมการ
พิจารณาคุณสมบัติ
๒.มีบัญชีรายชื่อของ
อาจารยพิเศษพรอม
ประวัติยอและเอกสาร
หลักฐานที่แสดง

เอกสารหมายเลข 1.๖
ผลการประเมินอาจารยพิเศษเพื่อปรับปรุงการ
เรียนการสอน

เอกสารหมายเลข 1.2
หนังสือสมัครใจเปนอาจารยพิเศษหลักสูตร
นสต.และหลักสูตร สว.
เอกสารหมายเลข 1.๓
รายงานการประชุมการพิจารณาคุณสมบัติ
การสรรหาอาจารยพิเศษหลักสูตร นสต.และ
หลักสูตร สว.
เอกสารหมายเลข 1.๔
ภาพประกอบการประชุมสรรหาครู-อาจารย
เอกสารหมายเลข 1.๕
หนังสือเชิญเปนครู – อาจารย
หลักสูตร นสต.และหลักสูตร สว.

เอกสารหมายเลข 2.๑
ประวัติยอ พ.ต.ท.ชลาพันธุ ทองแผน
เอกสารหมายเลข 2.๒
ประวัติยอพ.ต.ท.ปฏิณญา พิเชฏฐพงษ

๒๖

ประวัติยอและ
เอกสารหลักฐาน
ที่แสดง
ประสบการณการ
ทำงานที่ตรงตาม
สาขาวิชาที่สอน
(คำนำหนานาม
ชื่อ สกุล ตำแหนง
คุณวุฒิ การศึกษา
การอบรม
หลักสูตรตางๆ
ประสบการณ
วิชาที่สอนในแต
ละหลักสูตร

๓. เอกสารหรือ
หลักฐานรายงาน
การประชุมเพื่อ
สรางความเขาใจ
ดานการเรียนการ
สอนของอาจารย
พิเศษและรายวิชา
ที่จัดการเรียนการ
สอน

๔. ประมวลการ
สอนและ
แผนการสอนการ

ประสบการณการทำงาน
ที่แสดงประสบการณ
ตรงตามสาขาวิชาที่สอน
หลักสูตร นสต.
๒.๑พ.ต.ท.ชลาพันธุ
ทองแผน
๒.๒พ.ต.ท.ปฏิณญา
พิเชฏฐพงษ
๒.๓นางศิริขวัญ บุญ
รักษา
หลักสูตร สว.
๒.๔พ.ต.อ.เกียรติศักด
มิตรปราสาท
๒.๕พ.ต.ท.จันทา สาคร
๒.๖รอยโทดร.เจนรบ
พละเดช
๒.๗ น.ส.ปยพร พรม
พิมพพุฒแกว
๒.๘ นางโสภา ขาวกุล
ชร
๓.๑ รายงานการประชุม
การสรรหาครู –
อาจารย หลักสูตร นสต.
และหลักสูตร สว.
๓.๒ คำสั่งแตงตั้งครู –
อาจารยพิเศษหลักสูตร
นสต.ปงบประมาณ
๒๕๖๔ ภาคเรียนที่๑
๓.๓ คำสั่งแตงตั้งครู –
อาจารยพิเศษหลักสูตร
นสต.ปงบประมาณ
๒๕๖๔ ภาคเรียนที่๒
๓.๓ คำสั่งแตงตั้งครู –
อาจารยพิเศษหลักสูตร
สว.ปงบประมาณ๒๕๖๔
๔.ประมวลการสอนและ
แผนการสอนของ
อาจารยพิเศษ

เอกสารหมายเลข 2.๓
ประวัติยอนางศิริขวัญ บุญรักษา
เอกสารหมายเลข 2.๔
ประวัติยอพ.ต.อ.เกียรติศักด มิตรปราสาท
เอกสารหมายเลข 2.๕
ประวัติยอ พ.ต.ท.จันทา สาคร
เอกสารหมายเลข 2.๖
รอยโทดร.เจนรบ พละเดช
เอกสารหมายเลข 2.๗
น.ส.ปยพร พรมพิมพพุฒแกว
เอกสารหมายเลข 2.๘
นางโสภา ขาวกุลชร

เอกสารหมายเลข ๓.๑
รายงานการประชุมการสรรหาครู – อาจารย
หลักสูตร นสต.และหลักสูตร สว.
เอกสารหมายเลข ๓.๒
คำสั่งแตงตั้งครู – อาจารยพิเศษหลักสูตร
นสต.ปงบประมาณ๒๕๖๔ ภาคเรียนที่๑
เอกสารหมายเลข ๓.๓
คำสั่งแตงตั้งครู – อาจารยพิเศษหลักสูตร สว.
ปงบประมาณ๒๕๖๔
ประมวลการสอนและแผนการสอนของ
อาจารยพิเศษ
หลักสูตร นสต.

๒๗

สอนรายครั้งของ
อาจารยพิเศษ
รายบุคคล

หลักสูตร นสต.
๔.๑พ.ต.ท.ชลาพันธุ
ทองแผน
๔.๒พ.ต.ท.ปฏิณญา
พิเชฏฐพงษ
๔.๓นางศิริขวัญ
บุญรักษา
หลักสูตร สว.
๔.๔ พ.ต.อ.เกียรติศักด
มิตรปราสาท
๔.๕
พ.ต.ท.จันทา
สาคร
๔.๖ รอยโท ดร.เจนรบ
พละเดช
๔.๗ น.ส.ปยพร พรม
พิมพพุฒแกว
๔.๘ นางโสภา ขาวกุล
ชร

๕. แบบ
ประเมินผลการ
ประเมินการ
จัดการจัด
กิจกรรมการเรียน
การสอนอาจารย
พิเศษทุกชุดที่
ไดรับกลับคืนมา
๖.รายงานผลการ
วิเคราะหขอมูล
การประเมินการ
จัดการเรียนการ
สอนอาจารย
ประจำเปน
รายบุคคลพรอม
สรุปประเด็น
เนื้อหาและ
ขอเสนอแนะ

๕. แบบประเมินผลและ
ผลการประเมินการจัด
กิจกรรมการเรียนการ
สอนของอาจารยพิเศษ

เอกสารหมายเลข ๕
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของอาจารย
พิเศษ(ภาพประกอบ

๖. รายงานผลการ
วิเคราะหขอมูลการ
ประเมินการจัดการเรียน
การสอนอาจารยพิเศษ
เปนรายบุคคลพรอม
สรุปประเด็นปญหาและ
ขอเสนอแนะโดยฝาย
บศ.

เอกสารหมายเลข ๖
รายงานสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ
โดยฝาย บศ.

เอกสารหมายเลข ๔.๑
พ.ต.ท.ชลาพันธุ ทองแผน
เอกสารหมายเลข ๔.๒
พ.ต.ท.ปฏิณญา พิเชฏฐพงษ
เอกสารหมายเลข ๔.๓
นางศิริขวัญ บุญรักษา
เอกสารหมายเลข ๔.๔
พ.ต.อ.เกียรติศักด มิตรปราสาท
เอกสารหมายเลข ๔.๕
พ.ต.ท.จันทา สาคร
เอกสารหมายเลข ๔.๖
รอยโท ดร.เจนรบ พละเดช
เอกสารหมายเลข ๔.๗
น.ส.ปยพร พรมพิมพพุฒแกว
เอกสารหมายเลข ๔.๘
นางโสภา ขาวกุลชร

๒๘

๗. เอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดง
การนำผลการ
ประเมินอาจารย
พิเศษรายบุคคล
มาปรับปรุง
แผนการสอน

๗.๑ Curriculum
Mapping ของอาจารย
พิเศษ
๗.๒ บันทึกการสอนของ
อาจารยพิเศษ

เอกสารหมายเลข ๗ Curriculum Mapping
ของอาจารยพิเศษและบันทึกการสอนของ
อาจารยพิเศษ
หลักสูตร นสต.
๗.๑ พ.ต.ท.ชลาพันธุ ทองแผน
๗.๒ พ.ต.ท.ปฏิณญา พิเชฏฐพงษ
๗.๓ นางศิริขวัญ บุญรักษา
หลักสูตร สว.
๗.๔ พ.ต.อ.เกียรติศักด มิตรปราสาท
๗.๕ พ.ต.ท.จันทา สาคร
๗.๖ รอยโท ดร.เจนรบ พละเดช
๗.๗ น.ส.ปยพร พรมพิมพพุฒแกว
๗.๘ นางโสภา ขาวกุลชร

๒๙
ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้ที่ ๖
การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยฝกอบรม
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑.เอกสารหรือหลักฐานการพัฒนาหลักสูตร
หรือโครงการฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเอง
เชนหลักสูตรการศึกษาอบรม ลำดับขั้นตอน
การพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรม
หนังสืออนุมัติหรือเห็นชอบหลักสูตรหรือ
โครงการฝกอบรมจากหนวยงานตนสังกัดและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
๒.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการนำผลการ
ประเมินผูเรียน ศิษยเกา และผูมีสวน
เกี่ยวของมาเปนขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร
หรือโครงการที่หนวยพัฒนาขึ้น

การดำเนินงาน

๑.หลักสูตรหรือโครงการ
ฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเองมี
การพัฒนากระบวนการตาม
ขั้นตอนของการพัฒนาหลักสูตรที่
เปนมาตรฐานเดียวกับหลักสูตร
สวนกลางหรือมาตรฐานสากล

ผลการ
ประเมิน

๕

หมายเลข
เอกสารอางอิง

เอกสารหมายเลข ๖.๑
ดีมาก -โครงการพัฒนา
ศักยภาพ นักเรียน
นสต.ตามหลักไตรสิกขา
ของศาสนาพุทธ
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๒.นำผลจากการประเมินผูเรียน
ศิษยเกา ผูมีสวนเกี่ยวของมาเปน
ขอมูลในการพัฒนาหลักสูตรหรือ
โครงการฝกอบรม

เอกสารหมายเลข ๖.๒
-แบบรายงานผลการ
ประเมินโครงการฯกอน
และหลังการฝกอบรม

๓.กำหนดรายวิชาในหลักสูตร
หรือโครงการฝกอบรมใหระบุ
ชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึง
คำอธิบายรายวิชา ขอบเขตการ
จัดการเรียนการสอนใหชัดเจน
สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง
๔.มีผลลัพธการเรียนรู ของ
๔.เอกสารหรือหลักฐานผลลัพธการเรียนรู
ของหลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวย หลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่
พัฒนาขึ้นเอง เชนผลลัพธที่เกิดกับผูเรียน ผล ชัดเจน
การประเมินความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ

เอกสารหมายเลข ๖.๓
-ผนวก ก.ประกอบ
โครงการ

๓.เอกสารหรือหลักฐานการกำหนดรายวิชาใน
หลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวย
พัฒนาขึ้นเอง ใหระบุชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติ
รวมถึงคำอธิบายรายวิชา ขอบเขตการจัดการ
เรียนการสอนไดแก รายละเอียดหลักสูตร

๕.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการปรับปรุง
หลักสูตรหรือโครงการฝกอบรมที่หนวย
พัฒนาขึ้นเอง เชนตารางแสดงการ
เปรียบเทียบหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม
หรือขอมูลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
ชวงเวลานั้นนำมาพัฒนาการเรียนการสอน

๕.มีการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร
หรือโครงการฝกอบรมใหทันสมัย
ตามสภาพแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

เอกสารหมายเลข ๖.๔
-สรุปผลการประเมิน
โครงการฯ
เอกสารหมายเลข
๖.๕
-สรุปผลการประเมิน
โครงการฯ

๓๐
๖.คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ กำกับ ติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตรหรือโครงการ
ฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเอง
๗.เอกสารหรือหลักฐานที่แสดงการกำกับ
ติดตาม ประเมินหลักสูตรหรือโครงการที่
หนวยพัฒนาขึ้นเอง เชนผลงานวิจัยการ
ประเมินหลักสูตร แบบประเมินหลักสูตร
รายงานผลการประเมินหลักสูตร เปนตน
๘.เอกสารหรือหลักฐานการนำผลการประเมิน
ไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรหรือโครงการ
ฝกอบรมที่หนวยพัฒนาขึ้นเองในครั้งตอไป

๖.มีคณะกรรมการกำกับติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร และ
นำผลการประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรในครั้งตอไป

เอกสารหมายเลข ๖.๖
-คำสั่งศฝร.ภ.๔ที่126/
๒๕๖3
เอกสารหมายเลข ๖.7
-แบบรายงานผลการ
ประเมินโครงการฯกอน
และหลังการฝกอบรม
-รายงานการประชุม

ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน

๓๑

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
คะแนน การ
ประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 7
การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่
สวนกลางกำหนด

เอกสาร
อางอิง

ประเด็นการพิจารณา

ขอ 1 หนวยศึกษาอบรมมีสวนรวมใน
การพัฒนาหลักสูตร และวางแผนการ
สอน เพื่อใหหลักสูตรมีคุณภาพสนอง
ความตองการของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ

ขอ 2 หนวยศึกษาอบรมเชิญอาจารย
และผูเกี่ยวของมาวางแผนการจัด
การศึกษาอบรมใหเปนไปตามหลักสูตร

1.ขาราชการตำรวจ
ศฝร.ภ.4 เขารวม
ประชุม สัมนา

2.1 ประชุมเตรียม
ความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร
นสต.ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2563
2.2 ประชุมเตรียม
ความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร
กดต.ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2564
2.3 ประชุมเตรียม
ความพรอมในการ
ฝกอบรมหลักสูตร
สว.ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2564

5

ดีมาก

เอกสารหมายเลข 1
1.หนังสือเขารวมสัมมนาเพื่อ
ปรับปรุงตำราเรียนหลักสูตร นสต.
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
2.หนังสือเขารวมโครงการวิจัยเพื่อ
การพัฒนางานดานการจราจรและ
การจัดการศึกษาบุคลากรดาน
การจราจรและขนสงเพื่อลด
อุบัติเหตุทางถนน สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
เอกสารหมายเลข 2
2.1 รายงานการประชุมเตรียม
ความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร นสต.ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
2.2 รายงานการประชุมเตรียม
ความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร กดต.ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
2.3 รายงานการประชุมเตรียม
ความพรอมในการฝกอบรม
หลักสูตร สว.ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๓๒

ขอ 3 การจัดการเรียนการสอนเปนไป
ตามหลักสูตรและแผนการสอนที่กำหนด
ไว

2.4 มีการสรรหา
ครูอาจารย
3.1 มีคมู ือหลักสูตร
กดต.อายุ 53 ป ใน
การจัดการเรียนการ
สอน
3.2 มีคมู ือหลักสูตร
นักเรียนนายสิบ
ตำรวจ พ.ศ.2560
(หลักสูตร 18 เดือน
ในการจัดการเรียน
การสอน
3.3 มีคมู ือหลักสูตร
สว.ในการจัดการ
เรียนการสอน
3.4 มีตาราง
ฝกอบรม หลักสูตร
กดต.อายุ 53 ป ใน
การจัดการเรียนการ
สอน
3.4 มีตาราง
ฝกอบรม หลักสูตร
นักเรียนนายสิบ
ตำรวจ ในการจัดการ
เรียนการสอน
3.5 มีตาราง
ฝกอบรม หลักสูตร
สว.

2.4 เอกสารสรรหาครูอาจารย

3.5 มีแผนการสอน
หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตำรวจในการ
จัดการเรียนการสอน
3.6 มีแผนการสอน
รายวิชา

3.5 แผนการสอนหลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจ

เอกสารหมายเลข 3
3.1 คูมือหลักสูตร กดต.อายุ 53
ป
3.2 คูมือหลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตำรวจ พ.ศ.2560 (หลักสูตร
18 เดือน

3.3 คูมือหลักสูตร สว.
3.4 ตารางฝกอบรม หลักสูตร
กดต.อายุ 53 ป

3.4 ตารางฝกอบรม หลักสูตร
นักเรียนนายสิบตำรวจ

3.5 ตารางฝกอบรม หลักสูตร สว.

3.6 แผนการสอนรายวิชา

๓๓

ขอ 4 ประเมินผลการจัดการเรียนการ
สอนในภาพรวมของแตละหลักสูตร และ
นำสูการปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง

4.1 มีการประเมิน
การเรียนการสอน
หลักสูตรนักเรียนนาย
สิบตำรวจ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
2563
4.2 มีการประเมิน
การเรียนการสอน
หลักสูตร กดต.
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

4.3 มีแผนพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
ขอ 5 มีคณะกรรมการกำกับติดตาม
ประเมินคุณภาพหลักสูตร และมีการนำ
ผลไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรในครั้ง
ตอไป

5.1 มีคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร

กำกับติดตาม
ประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
5.2 มีการประชุม

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรกำกับ

ติดตามประเมิน
คุณภาพหลักสูตร
5.3 มีแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ตามกล
ยุทธ แนวทาง
ดำเนินการ
แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี้วัด
เพื่อบรรลุเปาหมาย
ตามยุทธศาสตร
การศึกษา

เอกสารหมายเลข 4
4.1 สรุปผลการประเมินการเรียน
การสอน หลักสูตรนักเรียนนายสิบ
ตำรวจ ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2563
4.2 สรุปผลการประเมินการเรียน
การสอน หลักสูตร กดต. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
4.3 รายงานการประชุมตาม
แผนพัฒนาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
เอกสารหมายเลข 5
5.1 คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที
126/2563 ลง 25 พ.ย.2563
5.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

กำกับติดตามประเมินคุณภาพ
หลักสูตร
5.3 รายงานการประชุมตามแผน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.4

34
ตัวบงชี้/เกณฑการ
ประเมิน

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
คะแนน การ
ประเมิน

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ตัวบงชี้ที่ ๘
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน
ขอมูลการพิจารณา
๑. คณะกรรมการ
บริห ารหลั กสู ต ร มี
การกำกั บ ติ ด ตาม
ตรวจสอบการจัดทำ
แผนการเรียนรูตาม
แผนการสอน และ
บันทึกการสอนครบ
ทุกหลักสูตรที่ใชใน
การประเมิน

ผลการดำเนินการ
๑. ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔ มีหลักสูตรที่ ใช ใน
การประเมิ น ๓ หลั กสู ตร (เกิน กวา ๘
สั ป ดาห ข ึ ้ น ไป คื อ หลั ก สู ต ร นสต. ,
หลักสูตร กดต. และ หลักสูตร สารวัตร
๑.๑ ไดมีหนังสือแจง ครู อาจารยเพื่อ
กำกั บ และติ ด ตามการจั ด ทำแผนการ
เรียนการสอน
๑.๒ ไดมีการประชุมเพื่อตรวจสอบ
การจัดทำแผนการสอน รวมไปถึงบันทึก
การสอนทุ ก รายวิ ช า (เกิ น กว า ๘
สัปดาห
๑.๓ แผนการสอน และบั น ทึ ก การ
สอนทุกรายวิชา

๒. มี เ ทคนิ ค การ
สอนที่เนนการ
ปฏิ บ ั ต ิ ใ นรายวิ ช า
และมี เ ทคนิ ค การ
สอนที่ผูเรียนมีความ
เข า ใจและได รั บ
ประโยชน สามารถ
ปฏิบัติไดจริง
๓. ภาควิ ช าปฏิ บ ั ติ
เ น  น ก า ร ป ฏ ิ บ ั ติ
เสมื อ นจริ ง โดยใช
อุปกรณเครื่ องช ว ย
ฝกใหครบถวนตาม

๒. ครู อาจารย มี เ ทคนิ ค การจั ด การ
เรียนการสอน โดยใช เหตุการณที่เกิดขึ้น
จริ ง มาเป น กรณี ศึ ก ษา เพื่อให นสต.
เกิดความรูความเขาใจ และสามารถนำ
ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชไดจริง

๒. เอกสารหรือหลักฐาน ที่เนนการ
ปฏิบัติเสมือนจริงและมีเทคนิคการ
สอนที่ผูเรียนมีความเขาใจและไดรับ
ประโยชน สามารถปฏิบัติไดจริง

๓. นสต. ไดใชอุปกรณเครื่องชวยฝกใน
การเรียนการสอน วิชาที่มีการฝกปฏิบัติ

๓. เอกสารหรื อ หลั ก ฐานการใช
อุปกรณเครื่องชวยฝก
๓.๑ การเบิกใชอาวุธ หรืออุปกรณ
เครื่องชวยฝก ในรายวิชาที่มีการฝก
ปฏิบัติ

5

ดีมาก ๑. เอกสารหรือหลักฐาน การกำกับ
ติ ด ตาม ตรว จส อบการจ ั ด ท ำ
แผนการเรีย นรู ตามแผนการสอน
และบัน ทึกการสอนทุ กรายวิ ช าใน
หลักสูตรที่ใชในการประเมิน
๑.๑ เอกสารหรือหลักฐาน การ
แจ ง ครู อาจารย เพื ่ อ กำกั บ และ
ติดตามการจัดทำแผนการเรียนการ
สอน
๑.๒ เอกสารหรือหลักฐาน การ
ประชุ ม เพื ่ อ ตรวจสอบการจั ด ทำ
แผนการสอน รวมไปถึ งบั กทึ กการ
สอนทุกรายวิชา
๑.๓ แผนการสอน และบันทึกการ
สอนทุกรายวิชา
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ผลลัพธการเรียนรูที่
กำหนด
๔. มีการสรางความ
ร ว มมื อ ระหว  า ง
สถาบั น การศึ ก ษา
หน ว ยงานภาครั ฐ
และหรือเอกชนอื่น
๕. คณะกรรมการ
หล ั ก ส ู ต ร มี ก าร
ประชุ มสรุ ปผลการ
จั ด การเรี ย นการ
สอน พิจารณา
จุดเด น จุด ดอยของ
การจัดการเรียนการ
สอน นำมาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง

๔. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมี
การประชุม เพื่อพิจารณาการสรางความ
รวมมือกับสถาบันการศึกษา
๔.๑ คณะกรรมการบริหารหลักสูตร มี
มติในที่ประชุม ที่จะ ทำขอตกลงความ
ร ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
สยาม
๕. คณะกรรมการบริหาร มีการประชุม
สรุ ป ผลการจั ด การเรี ย นการส อน
พิจาณาจุดเด นจุ ดด อยของการจั ด การ
เรี ย นการสอน นำมาปรั บ ปรุ ง อย า ง
ตอเนื่อง
๕.๑ การพิ จ ารณาถึ งจุ ดเดน จุดดว ย
ข อ ง ก า ร เ ร ี ย น ก า ร ส อ น อ อ น ไ ล น
เนื ่ องจากสถานการณ เ ชื ้ อ ไวรั ส โควิด
๑๙

๔. เอกสารหรือหลักฐานการสราง
ความรวมมือระหวาง
สถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ
หรือเอกชน
๔.๑ เอกสารหรือหลีกฐานการทำ
ขอตกลงความรว มมือทางวิช าการ
กับมหาวิทยาลัยสยาม
๕. เอกสารหรือหลักฐานการประชุม
สรุ ป ผลการจั ด การเรี ย นการสอน
พิ จ าณาจุ ด เด น จุ ด ด อ ยของการ
จัดการเรียนการสอน นำมาปรับปรุง
อยางตอเนื่อง
๕.๑ คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
หลักสูตร
๕.๒ รายงานประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
๕.๓ เอกสารหรือหลักฐานที่แสดง
การนำจุดเดนจุดดอยมาปรับปรุง ใน
การจัดการเรียนการสอนใน
สถานการณเชื้อไวรัส โควิด ๑๙
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ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 9 การประเมิน
ผูเรียน
ประเด็นการพิจารณา
1.เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงหลักเกณฑการ
ประเมินผล การเรียนการ
สอนโดยผูเรียนมีสวนรวม มี
การแจง หลักเกณฑวิธีการ
วัดผลและประเมินผลให
ผูเรียนทราบ
2. เอกสารหรือหลักฐานที่
แสดงใหเห็นวาหนวยศึกษา
อบรมมีแผนและผลการศึกษา
อบรมชัดเจน
3. บัญชีรายชื่อพรอมคะแนน
การทดสอบของผูเขารับ
การฝกอบรมจำแนกตาม
หลักสูตร

ผลการดำเนินการ

ผลการ
ประเมิน

ระดับ
คะแนน

1.แจงแนวทางการวัดผลและประเมิน
ใหผูเรียนททราบ
2. แจงกำหนดการสอบ ตารางสอบ
รายวิชาที่สอบ และคะแนนใหผูเรียน
ทราบ
1. จัดทำแผนการฝกอบรมประจำป
2. จัดทำตารางการฝกอบรมตามที่
หลักสูตรกำหนด และแจงใหผูเรียน
ทราบ
1. บัญชีคะแนนสอบ หลักสูตร นสต.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. บัญชีคะแนนสอบหลักสูตร กดต.
(ปป. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
3. บัญชีคะแนนสอบ หลักสูตร สว.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

5

เอกสารประกอบ

ระดับ
การ
ประเมิน

ดีมาก 1. ประมวลการจัดการสอบ
2. ตารางการฝกอบรม
3. ตารางสอบและคะแนน
รายวิชา

1. แผนการฝกอบรม
ประจำป
2. ตารางการฝกอบรม
3. ปฏิทินการฝกอบรม
4. ผลการฝกอบรม
1. บัญชีคะแนนสอบ ภาค
เรียนที่ 1 – 2 หลักสูตร
นสต. ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563
2. บัญชีคะแนนสอบ
หลักสูตร กดต.(ปป.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
3.บัญชีคะแนนสอบหลักสูตร
สว. ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินการ

4. เอกสารหรือ
หลักฐานการวัดและ
ประเมินผลการ
เรียนรูตามสภาพจริง โดย
ใชเครื่องมือที่หลากหลาย

1. จัดทำขอสอบทั้งแบบ
ปรนัยและอัตนัย
2. จัดทำแบบประเมินผลการ
ฝกรายบุคคล
3. ทดสอบโดยการฝกปฏิบัติ
จริงตามสถานการณจำลอง
1. แตงตั้งคณะกรรมการสอบ
และจัดทำแผนการสอบและ
ประเมินความรู

5. คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการออก
ขอสอบหรือเลือก
ขอสอบและ
ประเมินผลการ
เรียนรู
6. เอกสารหรือ
หลักฐานการกำกับ
การพัฒนาเครื่องมือ
ที่ใชในการวัดผล
ลัพธการเรียนรูของ
ผูเรียน

1. มีการวิเคราะหขอสอบเพื่อ
ประเมินผลและพัฒนาการ
ออกขอสอบ
2. ประชุมหารือเพื่อกำหนด
แนวทางฝกและรายงานผล
การดำเนินการ

ผลการประเมิน

ระดับ
คะแนน

ระดับ
การ
ประเมิน

เอกสารประกอบ
1. แผนการสอน
2. ผลการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน
3. ขอสอบ
4. ผลสอบ
1. คำสั่งสอบ
2. แผนการสอบ
3.คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการคัดเลือก
ขอสอบ
1. การวิเคราะหขอสอบ
รายวิชาและรายงานผล
การวิเคราะห พรอม
ขอเสนอแนะในการ
ปรับปรุงครั้งตอไป
2. รายงานการประชุม
เพื่อพัฒนาขอสอบ
3. ผลลัพธการเรียนรู
ทางดานคุณธรรม
จริยธรรมหรือการฝก
ปฏิบัติ

๓๘
ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน

ตัวบงชี้ที่ 10
สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูที่ใช
สำหรับพัฒนา 1.เอกสารหรือ
ผูเรียน
หลักฐานการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ที่ครอบคลุมทั้งดาน
กายภาพ อุปกรณ
เทคโนโลยี การ
ใหบริการ และแหลง
ฝกปฏิบัติ เชน
แผนการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูฯ

5
1.1 มีแนวทาง ขั้นตอนการ
ดำเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู
1.คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2542-2564
2.แผนปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่ใชสำหรับผูเรียน ของ
ศฝร.ภ.4
3.โครงการปรับปรุงพัฒนา
วัสดุ อุปกรณ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูที่ใชสำหรับผูเรียน
ของ ศฝร.ภ.4
4.คำสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความพรอมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ศฝร.ภ.4

5.คำสั่ง แตงตั้งคณะทำงาน
สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
ศฝร.ภ.4

ระดับ
การ
ประเมิน

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ดีมาก

เอกสารหมายเลข 10.1.1
1.คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร. ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2542-2564
(ตัวบงชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูที่ใชสำหรับพัฒนาผูเรียน
เอกสารหมายเลข 10.1.2
2.แผนปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ที่ใชสำหรับผูเรียน ของ ศฝร.ภ.4
พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.1.3
3.โครงการปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
ใชสำหรับผูเรียน ของ ศฝร.ภ.4
พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.1.4
4.คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่ 11/2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู พ.ศ.2564
ลง 1 พ.ค.2564
-รายงานการประชุมฯ
เอกสารหมายเลข 10.1.5
5.คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่ 13/2564
แตงตั้งคณะทำงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู พ.ศ.2564
ลง 17 พ.ค.2564
-รายงานการประชุมฯ
เอกสารหมายเลข 10.1.6

๓๙
6.คำสั่ง แตงตั้งผูควบคุม
กำกับดูแลและผูรับผิดชอบ
ในการดำเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.4
พ.ศ.2562-2564

-------------2.เอกสารหรือ
หลักฐานรายละเอียด
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูทางกายภาพ
หองเรียน
หองปฏิบัติการ
สภาพแวดลอมการ
เรียนรู และบริเวณ 7.คำสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการ
โดยรอบหนวย
สถานศึกษา ศฝร.ภ.4
ฝกอบรม พรอม
รายละเอียดการใช
8.ระเบียบ ศฝร.ภ.4 วาดวย
การใชหองสมุด พ.ศ.2558
9.ประกาศ ศฝร.ภ.4 เรื่อง
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.4

10.แผนพัฒนาปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 (แผนรอง
11.คำสั่ง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของ ศฝร.ภ.4

6.คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่ 155/2564
เรื่อง แตงตั้งผูควบคุม กำกับดูแล
และผูรับผิดชอบในการดำเนินงาน
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.4 พ.ศ.25622564 (เพิ่มเติม ลง 30 มี.ค.
2564 และ คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
156/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.4 พ.ศ.2564
ลง 30 มี.ค.2564
-รายงานการประชุมฯ
เอกสารหมายเลข 10.1.7
7.คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่ 755/2561
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ศฝร.ภ.4 ลง 19 ธ.ค.2561
-รายงานการประชุมฯ
เอกสารหมายเลข 10.1.8
8.ระเบียบ ศฝร.ภ.4 วาดวยการใช
หองสมุด พ.ศ.2558
เอกสารหมายเลข 10.1.9
9.ประกาศ ศฝร.ภ.4 เรื่อง
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ลง 26 ม.ค.2564
เอกสารหมายเลข 10.1.10
10.แผนพัฒนาปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ศฝร.
ภ.4 (แผนรอง พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.1.11
11.คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
454/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ลง 20 ก.ย.2564

๔๐

12.งบประมาณประจำป
พ.ศ.2564

--------------1.โครงการฝกอบรมวาดวย
คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ นสต.

2.โครงการสงเสริมอาชีพ
เพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของ
นสต.
3.โครงการศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง พ.ศ.
2564 ศฝร.ภ.4
4.โครงการสนามทดสอบ
กำลังใจชัยจินดา สำหรับ
ศฝร.ภ.4

-แจงผลการรายงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ลง 4
ต.ค.2564 (ตัวบงชี้ที่ 10 สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่ใชสำหรับ
พัฒนาผูเรียน
เอกสารหมายเลข 10.1.12
12.ตารางงบประมาณประจำป
2564
-หลักสูตร กดต. 2564
(เอกสารประกอบ
-หลักสูตร นสต. 2564 (ครั้งที่ 1
(เอกสารประกอบ
-หลักสูตร สว. รุน 241
(เอกสารประกอบ
---------------เอกสารหมายเลข 10.2.1
1.โครงการฝกอบรมวาดวย
คุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร
ศาสนิกสัมพันธ นสต. พ.ศ.2564
(เอกสารประกอบ
-เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (Covid-19)
เกิดความรุนแรงจึงไมสามารถ
จัดกิจกรรมได ขอเลื่อนออกไปกอน
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.2
2.โครงการสงเสริมอาชีพเพื่อ
เศรษฐกิจพอเพียงของ นสต. พ.ศ.
2564 (ไมมีการปฏิบัติฯ
เอกสารหมายเลข 10.2.3
3.โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง พ.ศ.2564 ศฝร.ภ.4
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.4
4.โครงการสนามทดสอบกำลังใจ
ชัยจินดา สำหรับ ศฝร.ภ.4
(เอกสารประกอบ

๔๑

---------3.เอกสารหรือ
หลักฐานการ
สนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
ของศิษยปจจุบันหรือ
ศิษยเกา เชน หนังสือ
มอบสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูใหแกหนวย
ศึกษาอบรม
ภาพถายวัสดุ
อุปกรณ หรือ
ครุภณ
ั ฑที่ศิษย
ปจจุบันหรือศิษยเกา
บริจาคใหกับหนวย
ศึกษาอบรม เปนตน

5.โครงการประกวดความ
สะอาดบานพัก และแฟลต
ตำรวจ ขาราชการตำรวจ
ศฝร.ภ.4
6.โครงการปรับปรุงพัฒนา
วัสดุ อุปกรณ สิ่งสนับสนุน
การเรียนรูที่ใชสำหรับผูเรียน
ของ ศฝร.ภ.4
7.หองเรียนชั้น 3-4-5
8.หองสมุด ศฝร.ภ.4

9.หองประชุมใหญอาคาร
เรียนรวม ศฝร.ภ.4

10.หองปฏิบัติการ
(ศูนยอบรมคอมพิวเตอร
ควบคุมดูแล ของกลุมงาน
อาจารย ศฝร.ภ.4
11.โรงยุทธวิธี ศฝร.ภ.4

12.อาคารโรงยุทธวิธี
(simulator ศฝร.ภ.4
13.สนามยิงปน
ตำรวจภูธรภาค 4

เอกสารหมายเลข 10.2.5
4.โครงการประกวดความสะอาด
บานพัก และแฟลตตำรวจ
ขาราชการตำรวจ ศฝร.ภ.4
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.6
6.โครงการปรับปรุงพัฒนาวัสดุ
อุปกรณ สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่
ใชสำหรับผูเรียน ของ ศฝร.ภ.4
เอกสารหมายเลข 10.2.7
7.ผังหองเรียนชั้น 3-4-5
(ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.8
- ภาพประกอบหองสมุด ศฝร.ภ.4
- ภาพคณะตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.2.9
- หองประชุมใหญอาคารเรียน
ศฝร.ภ.4 (ภาพประกอบ
- หองควบคุม เครื่องเสียง
หองประชุมใหญ อาคารเรียนรวม
ศฝร.ภ.4 (ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.10
- หองปฏิบัติการ (ศูนยอบรม
คอมพิวเตอร ควบคุมดูแลของ
กลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4
(ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.11
- อุปกรณการฝก เครื่องชวยฝก
เครื่องออกกำลังกาย อยูในโรง
ยุทธวิธี ศฝร.ภ.4 (ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.12
- อาคารโรงยุทธวิธี (simulator
ศฝร.ภ.4 (ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.13
- สนามยิงปน ตำรวจภูธรภาค 4
(ภาพประกอบ

๔๒
14.สนามยิงปน คงเพชรศักดิ์
15.หอสูง ศฝร.ภ.4
16.โรงนอน กองรอยที่ 1-6
ศฝร.ภ.4
17.หองน้ำ กองรอยที่ 1-6
ศฝร.ภ.4
----------1.บัญชีรับการสนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของศิษย
ปจจุบันหรือศิษยเกา

---------4.เอกสารหลักฐาน
รายงานสรุปพรอม
ภาพประกอบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
และรายละเอียดการ
นำไปใชในการจัดการ
เรียนการสอน
รวมทั้งนวัตกรรม

เอกสารหมายเลข 10.2.14
- สนามยิงปน คงเพชรศักดิ์
(ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.15
- หอสูง ศฝร.ภ.4 (ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.16
- โรงนอน กองรอยที่ 1-6
(ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.2.17
- หองน้ำ กองรอยที่ 1-6
(ภาพประกอบ
-----------เอกสารหมายเลข 10.3.1
1.บัญชีรับการสนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของศิษย
ปจจุบันหรือศิษยเกา
- รายงานผลการปฏิบัติดานจิตอสา
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
ศฝร.ภ.4 (เอกสารประกอบ
- รายงานการรวมกิจกรรมจิตอาสา
โลหิต พ.ศ.2564
(เอกสารประกอบ
- ภารกิจจิตอาสา เมื่อวันที่ 6
เม.ย.2564 โดย พล.ต.ต.สุรศักดิ์
นาถวิล ผบก.ศฝร.ภ.4 มอบหมาย
ใหครูฝกนำ นสต. ทั้ง 3 กองรอย
รวม 15 นาย บริจาคโลหิตใหแก
ญาติของ พ.ต.ท.พรเทพ บูชาอินทร
รอง ผกก.ป.สภ.บานแฮด และ
ร.ต.อ.สุวสันต นาหาร ผบ.รอย 6
ณ ศูนยคลังเลือดกลาง
โรงพยาบาลศูนยขอนแกน
- ประธานรุนที่ 11 นสต. 2563
ไดมอบเสื้อรุนใหขาราชการตำรวจ
ศฝร.ภ.4 ในวันที่ 7 เม.ย.2564
- ศฝร.ภ.4 จัดทำคูมือการฝก
“วาดวยแบบฝกทากระบี่และแบบ
ฝกบุคคลทามือเปลา” ใช

๔๓
สิ่งประดิษฐและ
นำไปสูการใชในการ
จัดการการเรียนการ
สอนจริง

------------5.เอกสารหรือ
หลักฐานการประเมิน
และการนำผลการ
ประเมินความพึง
พอใจของผูเรียนและ
อาจารยตอสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู
พรอมขอเสนอแนะ
ไปใชเปนขอมูลใน
การปรับปรุงพัฒนา

ประกอบการฝกอบรม หลักสูตร
กดต. รุนที่ 11 ปงบประมาณ พ.ศ.
2564
- กองทัพเรือไดสงหนังสือที่ระลึก
“ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค”
ให ศฝร.ภ.4 เขาหองสมุด ศฝร.ภ.
4 ลง 24 ส.ค.2564
- ใบแจงการตอบรับทาง CR Code
ในวันที่ 4 ต.ค.2564
- วารสารตำรวจปที่ 46 ฉบับที่
424 เดือนกรกฎาคม – กันยายน
2564 “เนื้อหา พล.ต.อ.จักรทิพย
ชัยจินดา ผบ.ตร. รวมมอบถุงยัง
ชีพใหแกขาราชการตำรวจ
เขาหองสมุด ศฝร.ภ.4
- วารสารฉบับพิเศษ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ตร.
“เนื้อหาเกียรติภูมิฝากไวให
แผนดิน” เขาหองสมุด ศฝร.ภ.4
- พระราชพิธีบรมราชาภิเษกใน
เอกสารตางประเทศ
เขาหองสมุด ศฝร.ภ.4
- ประมวลบทความเนื่องในพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก
เขาหองสมุด ศฝร.ภ.4
- ชุมชนตางชาติใตรวมพระบรม
โพธิสมภารสมัยรัตนโกสินทร เขา
หองสมุด ศฝร.ภ.4
- คณะตำรวจศาสตร รร.นรต. เรื่อง
บทบาทของพนักงานสอบสวนใน
การไกลเกลี่ยขอพิพาท มอบใหสมุด
ศฝร.ภ.4
- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแกนขอมอบใบรับรองนี้เพื่อ
แสดงโรงเลี้ยงและโรงประกอบ
ศฝร.ภ.4 มอบใหสมุด ศฝร.ภ.4

๔๔
----------1.สนามทดสอบกำลังใจชัย
จินดา สำหรับ ศฝร.ภ.4
2.รางบันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาศรีปทุม วิทยาเขต
ขอนแกน และศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 4
3.บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาบัณฑิตเอเซีย
และศูนยฝก อบรมตำรวจ
ภูธรภาค 4
4.โครงการอบรมใหความรู
งานประกันคุณภาพการศึกษา
แกบุคลากร ออนไลน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
5.หองปฏิบัติการ (ศูนยอบรม
คอมพิวเตอร ควบคุมดูแล
ของกลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4

--------------1.หนังสือการจัดทำแบบ
ประเมินผูเรียน-ครู-อาจารย
นสต. พ.ศ.2564

2.หนังสือการจัดทำแบบ
ประเมินผูเรียน-ครู-อาจารย
กดต. พ.ศ.2564

----------เอกสารหมายเลข 10.4.1
1.สนามทดสอบกำลังใจชัยจินดา
สำหรับ ศฝร.ภ.4 (ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.4.2
2.รางบันทึกขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการระหวางมหาวิทยาศรี
ปทุม วิทยาเขตขอนแกน และ
ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.4.3
3.บันทึกขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาบัณฑิต
เอเซีย และศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 4
(เอกสารประกอบ
เอกสารหมายเลข 10.4.4
4.โครงการอบรมใหความรูงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาแก
บุคลากร ออนไลน ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.4.3
5.หองปฏิบัติการ (ศูนยอบรม
คอมพิวเตอร ควบคุมดูแล
ของกลุมงานอาจารย ศฝร.ภ.4
(เอกสารประกอบ
------------เอกสารหมายเลข 10.5.1
- หนังสือการจัดทำแบบประเมิน
ผูเรียน – ครู-อาจารย นสต. พ.ศ.
2564 (1 เม.ย.2564-30 ก.ย.
2565 (เอกสารประกอบ
- สรุปผลการประเมินผูเรียน – ครูอาจารย นสต. พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.5.2

๔๕

3.หนังสือการจัดทำแบบ
ประเมินผูเรียน-ครู-อาจารย
สว. พ.ศ.2564

- หนังสือการจัดทำแบบประเมิน
ผูเรียน – ครู-อาจารย กดต. พ.ศ.
2564 (4 ม.ค. – 26 มี.ค.2564
(เอกสารประกอบ
- สรุปผลการประเมินผูเรียน – ครูอาจารย กดต. พ.ศ.2564
เอกสารหมายเลข 10.5.3
- หนังสือการจัดทำแบบประเมิน
ผูเรียน – ครู-อาจารย สว. พ.ศ.
2564 (5 ก.ค. – 10 ก.ย.2564
(เอกสารประกอบ
- สรุปผลการประเมินผูเรียน – ครูอาจารย สว. พ.ศ.2564

๔๖

ตัวบงชี้
ตัวบงชี้ที่
๑๑
งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษ
ฐ ที่
นำไปใชกับ
หนวย
หรือชุมชน
สังคม

เกณฑการประเมิน

ขอมูลประกอบการ
พิจารณา
๑.มีระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการ
ดำเนินงานดานการ
วิจยั นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ โดยจัด
ฝกอบรม จัดสรร
งบประมาณเพื่อพัฒนา
บุคลากรดานการวิจัย..
๒.สนับสนุน
งบประมาณดานการ
วิจัย..
๓.จำนวนผลงานวิจัย
๔.จำนวนผลงานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
ทั้งหมดของอาจารยไป
ใชประโยชนกับ
หนวยงานหรือชุมชน
สังคม
๕.ติดตามประเมินการ
ใชประโยชนงานวิจัย
นวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ และนำผล
การประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของหนวย
ศึกษาอบรมในปตอไป

การดำเนินงาน

๑.๑.มีการจัดฝกอบรม
ดานการวิจัยแกครูอาจารยใน ศฝร.ภ.๔
๒.๑ ศฝร.ภ.๔
สนับสนุนงบประมาณ
ดานการวิจัย
๓.๑ อาจารยมี
ผลงานวิจัย ๓ เรื่อง
๓.๑.๑ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา การ
ทะเบียนประวัติอาชญา
กร หลักสูตร นสต. รุน
๑๑ ภาคเรียนที่ ๑
๓.๑.๒ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา การ
ปฏิบัติงานในสถานี
ตำรวจ หลักสูตร นสต.
รุน ๑๑ ภาคเรียนที่ ๑
๓.๑.๓ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชา
กฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา หลักสูตร
นสต. รุน ๑๑ ภาค
เรียนที่ ๒
๔.๑ มีการนำ
ผลงานวิจัยไปเผยแพร
ที่ ศฝร.ภ.๓

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน

ระดับ
การ
ประเมิน

๕

ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอางอิง

เอกสารหมายเลข ๑๑.๑ ..
-เอกสารโครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุง
ตำราเรียนหลักสูตร นสต. เปนการ
พัฒนาการออกขอสอบเพื่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
เอกสารหมายเลข ๑๑.๒
-เอกสารการดำเนินการตั้งคณะกรรมการ
ตรวจขอสอบและงบประมาณในการ
ตรวจขอสอบ
เอกสารหมายเลข ๑๑.๓
-ผลงานวิจัย จำนวน 3 เรื่อง

เอกสารหมายเลข ๑๑.๔
-เอกสารการนำผลงานวิจัยสงไป
เผยแพรที่ ศฝร.ภ.๓

๔๗

๔.๒ การนำผลงาน
นวัตกรรมของครู - ครู
ฝกไปใชประโยชนกับ
หนวยงาน อปพร.
๕.๑ มีผูทรงคุณวุฒิ
จากมหาวิทยาลัยศรี
ปทุมรับรองงานวิจัย

เอกสารหมายเลข ๑๑.๕
-เอกสารการรับรองงานวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ ๑๑
งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ที่
นำไปใชกับ
หนวยงาน หรือ
ชุมชน สังคม

เกณฑการประเมิน

การดำเนินงาน

-เกณฑการให
คะแนน
=ใชคะแนนจาก
ประเด็นการ
พิจารณาคะแนนเต็ม
๕
-ขอมูลประกอบการ
พิจารณา
=๑. เอกสารหรือ
หลักฐานการพัฒนา
บุคลากรดาน
งานวิจัย เชน การ
ฝกอบรม การ
สัมมนางบประมาณ
หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ที่สนับสนุนการ
ทำงานวิจัย
นวัตกรรม สิง
ประดิษฐ เบื้องตน
๒. เอกสารหรือ
หลักฐานในการ
จัดสรรงบประมาณ
จากแหลงทุนภายใน
หรือภายนอกในการ
ดำเนินงานดานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
๓. หนังสือรับรอง
การเปนงานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
๔. เอกสารหรือ
หลักฐานที่แสดงการ

=๑. โครงการสนาม
ทดสอบกำลังใจชัยจินดา
สำหรับศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔
๒. คำสั่งฝายปกครองและ
การฝก ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔
๓. รูปภาพ ๑๘ สถานี
๔. หนังสือรับรอง
๕. หนังสือรับรองการ
นำไปใชประโยชน
๖. แบบฟอรมการขอเขาใช
สถานีทดสอบกำลังใจชัย
จินดา
๗. ภาพประกอบผูเขาใช
สถานีทดสอบกำลังใจชัย
จินดา
๘. สรุปผลการดำเนินการ
โครงการสนามทดสอบ
กำลังใจชัยจินดา
๙. แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงในปงบประมาณ
๒๕๖๔
๑๐ แบบสอบถาม

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
คะแนน การ
ประเมิน
๕
ดีมาก

หมายเลขเอกสารอางอิง

เอกสารหมายเลข ๑
-โครงการ
เอกสารหมายเลข ๒
-คำสั่ง
เอกสารหมายเลข ๓
-รูปภาพ
เอกสารหมายเลข ๔
-หนังสือรับรอง
เอกสารหมายเลข ๕
-หนังสือรับรองการนำไปใช
ประโยชน
เอกสารหมายเลข ๖
-แบบฟอรมการขอใชสถานี
เอกสารหมายเลข ๗
-ภาพประกอบ
เอกสารหมายเลข ๘
-สรุปผลการดำเนินโครงการ
เอกสารหมายเลข ๙
-แนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงในปงบประมาณ
๒๕๖๔
เอกสารหมายเลข ๑๐
-แบบสอบถาม
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นำผลงานวิจัย
๑๑ สรุปแบบสอบถาม
นวัตกรรม
๑๒. คูมือนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ไปใช
สิ่งประดิษฐ
ประโยชนตาม
วัตถุประสงคที่ระบุ
ไว เชน แบบบันทึก
ขอมูลการนำ
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
๕. เอกสารหรือ
หลักฐานการรับรอง
จากหนวยงานที่นำ
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ ไปใช
ประโยชน
๖. เอกสารหรือ
หลักฐานการติดตาม
ประเมินการใช
ประโยชนจาก
ผลงานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ และนำ
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาการ
ปฏิบัติงานของหนวย
ศึกษาอบรมในป
ตอไป

เอกสารหมายเลข ๑๑
-สรุปแบบสอบถาม
เอกสารหมายเลข ๑๒
-คูมือนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
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ตัวบ่งชี้

ตัวบงชี้ที่ 12
งานวิจัยที่มาจาก
สถานการณจริง
ในพื้นที่

เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินการ

มีงานวิจัยที่มาจากสถานการณ
จริ ง ในพื ้ น ที ่ และ ประเด็ น
สำคัญ มีการสืบคน ที่ ซั บ ซ อน
มาจัดทำเปนงานวิจัยเพื่อใชใน
การเรียนการเรียนใน
สถานศึ กษาและหนวยปฏิบัติ
นำไปเปนกรณีตัวอยางในการ
แกปญหาอยางนอย 1 ชิ้น ตอ
หนวยงาน
เกณฑการใหคะแนน
ใช ค ะแนนจากประเด็ น การ
พิจารณา คะแนนเต็ม 5
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.ผลงานวิจัยที่มาจาก
สถานการณ จ ริ งในพื ้ น ที ่ ฉ บั บ
สมบูรณ
2.เ อ ก ส า ร ห รื อ
หลั ก ฐานการประเมิ น รั บ รอง
ผลงานวิจัย โดยผูทรงคุ ณวุ ฒิ
จากภายนอก 3 คน
3 . เ อ ก ส า ร ห รื อ
ห ล ั ก ฐ า น ร ั บ ร อ ง ก า ร ใ ช
ประโยชน จ ากหน วยงานที่นำ
งานวิจัยไปใชประโยชน

ศฝร.ภ.4 ดำเนินการตาง ๆ
ตามตัวชี้วัดที่ 12 ดังนี้
1. ผลงานวิจัย เรื่อง ถอด
บทเรียน กรณีฆาตรกร
ตอเนื่อง “สมคิด เดอะริป
เปอรเมืองไทย” ประจำป
งบประมาณ 256๓
๒. หนังสือประเมินรับรอง
ผลงานวิจัยจากผูทรงคุณวุฒิ
๓. หนังสือรับรองการใช
ประโยชนจาก ศฝร.ภ.3

ผลการประเมิน
ระดับ
ระดับ
คะแนน
การ
ประเมิน
5
ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอางอิง
แฟมงานวิจัย

๕๑

ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่
13
การบริการ
วิชาการแก
ชุมชน

เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินการ

1 .ห น ว ยศึ ก ษ าอบรม
ก ำ ห น ด ชุ ม ช น ห รื อ
องค ก รเป า หมายและ
ตอบสนองความตองการ
พั ฒ นาเสริ ม สร า งความ
เขมแข็งของชุมชน สังคม
โด ย ก า ร น ำ ศ า ส ต ร
พระราชามาประยุกตใช

1.1 แตงตั้งคณะกรรมการใหบริการวิชาการ
แกชุมชน
1.2.เชิ ญ ประชุ ม คณะกรรมการให บ ริ ก าร
วิช าการแก ชุ ม ชน กำหนดชุ ม ชนเป า หมาย
และกำหนดหัวขอใหบริการวิชาการแกชุมชน
เขาพบผูนำชุมชนในการเขาใหบริการวิชาการ
แกชุมชน

2. จั ด ทำแผนงานและ
โครงการบริการวิชาการ
หรือวิช าชี พ โดยผู เรีย น
และชุ ม ชนมี ส ว นร ว ม
แ ล ะ ด ำเนิ น งาน ต าม
แผนงานและโครงการ
บ ริ ก ารวิ ช าการ ห รื อ
วิ ช าชี พ ที่ ก ำหนดโดยมี
ก า ร ก ำ ห น ด ตั ว ชี้ วั ด
ความสำเร็จที่ชัดเจน

2.1 จั ด ทำแผนงานและจั ด ทำโครงการ
ให บ ริ ก ารวิ ช าการแก ชุ ม ชน เรื่ อ งการให
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 (COVID-19
2 .2 ค ณ ะ ก ร รม ก า รต รว จ เยี่ ย ม แ ล ะ
ประเมิ น ผลการฝ ก หั ด ปฏิ บั ติ ร าชการของ
นสต. ประจำป งบประมาณ 2564ระหวาง
วันที่ 16 ส.ค.64 – 29 ก.ย. 64ไดสอบถาม
นสต. เกี่ยวกับหัวขอในการใหบริการวิชาการ
แก ชุ ม ชน และแจ ง ให น สต. ทราบถึ ง มติ ที่
ประชุ ม ได ก ำหนดหั ว ข อ การให ค วามรู แ ก
ชุมชน

3 .ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ 3.1แผ น พั บ การให ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การ
ประเมินผลแผนงานและ ป อ ง กั น ก า ร ติ ด เชื้ อ ไ ว รั ส โ ค โ ร น า
โครงการบริการวิชาการ 2019(COVID-19)

ผลการ
ประเมิน
ระดั ระดับ
หมายเลขเอกสารอางอิง
บ การ
คะแ ประเ
นน มิน

5

ดีมาก

1.1 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน ศฝร.ภ.
4(ปงบประมาณ 2562 –
2564)
1.2หนังสือเชิญประชุม
คณะกรรมการใหบริการ
วิชาการ
1.3 ภาพถายเขาพบผูน ำ
ชุมชน
1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการใหบริการ
วิชาการแกชุมชน
2.1โครงการ การให
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID19)ประจำปงบประมาณ
2564โดยมีการกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จ
2.2 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจเยี่ยม
และประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ นสต.
ประจำปงบประมาณ
2564
2.3 ภาพการตรวจเยี่ยม
นสต.ที่ออกฝกหัดปฏิบัติ
ราชการ
3.1 แผนพับการใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019

๕๒
ห รื อ วิ ช าชี พ น ำไป สู
โครงการบริการวิชาการ
หรื อ วิ ช าชี พ นำไปสู ให
ชุ ม ช น อ ย างน อ ย 1
ชุมชนอยางตอเนื่อง

3.2. ประเมินผลการปฏิบัติตามโครงการโดย
การใช แ บบสอบถามก อ น-หลั ง การได รั บ
ความรูเกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019(COVID-19)
3.3. สรุป ผลการประเมิน ก อนไดรับ ความรู
เกี่ ยวกับ การป องกั นการติดเชื้ อไวรัส 2019
(COVID-19)
3.4. สรุป ผลการประเมิ น หลั งได รับ ความรู
เกี่ยวกับการปองกันการติดเชื้อไวรัส 2019
(COVID-19)

3.5เปรี ย บเที ย บผลการประเมิ น ก อน-หลั ง
การไดรับความรูเกี่ยวกับการปองกันการติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

4 .ชุ ม ช น ส า ม า ร ถ 4.1. คนในชุม ชนเมื่ อได รับ ความรูเกี่ ย วกั บ
ดำเนินการพัฒนาตนเอง การป อ งกั น การติ ด เชื้ อไวรั ส โคโรนา2019
อยางตอเนื่อง
(COVID-19) แลว นำความรูไปปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องเปนรูปธรรม
5.สามารถสร า งความ 5.1. ห นั ง สื อ ข อ บ คุ ณ แ ล ะ ข อ ค ว า ม
ร ว มมื อ กั บ หน ว ยงาน อนุเคราะหในการเขาดำเนินการโครงการการ
ภายนอก ในการพั ฒ นา บริการวิชาการแกชุมชนหรือโครงการอื่น ๆ
ชุ ม ช น ห รื อ อ ง ค ก ร
เปาหมาย
6.นำผลการดำเนิ น การ 6.1. รายงานผลการดำเนินการตามโครงการ
บ ริ ก ารวิ ช าก ารห รื อ เสนอ ผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
วิ ช า ชี พ เ ส น อ
ผู บั ง คั บ บั ญ ช า เพื่ อ
พิ จ า ร ณ า พ ร อ ม ให
ขอเสนอแนะนำไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนา

(COVID-19)
3.2 แบบสอบถาม การให
ความรูเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19
3.3 สรุปผลการประเมิน
กอนไดรับความรูเกี่ยวกับ
การปองกันการติดเชื้อ
ไวรัส 2019 (COVID19)
3.4 สรุปผลการประเมิน
หลังไดรับความรูเกี่ยวกับ
การปองกันการติดเชื้อ
ไวรัส 2019 (COVID19)
3.5 ผลการเปรียบเทียบ
การประเมินกอน-หลังการ
ไดรับความรูเกี่ยวกับการ
ปองกันการติดเชื้อติดเชื้อ
ไวรัส 2019 (COVID19
4.1 ภาพคนในชุมชน
ปฏิบัติเกี่ยวกับการปองกัน
การติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19
5.1 หนังสือขอบคุณ จาก
ผูนำชุมชนในการเขา
ดำเนินการ การใหความรู
เกี่ยวกับการปองกันการ
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019(COVID-19
6.1หนังสือรายงานผลการ
ดำเนินการตามโครงการ
เสนอผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณา

๕๓
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ตัวบงชี้/เกณฑการ
ประเมิน

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
คะแนน การ
ประเมิน

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ตัวบงชี้ที่ ๑๔ ดาน
การทำนุบำรุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม
- เกณฑการให
คะแนนใชคะแนน
จากประเด็นการ
พิจารณา คะแนน
เต็ม ๕ คะแนน
ผลการดำเนินการ
๑. ในปงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔ มีแผนงานกำหนด
เปาหมายดานการทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไว ๑ โครงการ โดย
กำหนดการวั ด ผลประเมิ น ผลของ
แผนงานคือ ความพึงพอใจไมนอยกวา
๓.๕๑ (วั ด จากแบบประเมิ น จาก
คะแนนเต็ม ๕ ของผูเขารวมโครงการ
หนวยจัดทำ “โครงการอนุรักษ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรม
แตงกายผ า
ไทย” วัตถุประสงคเพื่อรวมการอนุรักษ
และสื บ สานวัฒ นธรรมการแตงกายผา
ไทยและส ง เสริ ม การทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ
และวั ฒ นธรรมไทยให ก ั บ ข า ราชการ
ตำรวจและลูกจางประจำ ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภู ธ รภาค ๔ กำหนดตั ว ชี ้ วั ด
ความสำเร็ จ คื อ ข า ราชการตำรวจ
จำนวน ๑๔๐ นาย ใหความรวมมือรอย
ละ ๖๐ (วั ดจากการตรวจนั บ จำนวน
และประเมิ น ความพึ ง พอใจผู  เข า ร ว ม
โครงการคะแนนเฉลี ่ ย มากกวา ๓.๕๑
(วัดจากแบบประเมิน
๒. กำกับติดตามให ๒. คณะกรรมการผูรับผิดชอบงานด าน
มี ก ารดำเนิ น งาน ระบบและกลไกการ ทำนุ บ ำรุ งศิ ล ปะ
ขอมูลการพิจารณา
๑. จั ด ทำแผนงาน
และโครงการด า น
การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และ
ก ำ ห น ด ต ั ว ช ี ้ วั ด
ความสำเร็ จ ตาม
ว ั ต ถ ุ ป ร ะ ส ง ค
ของแผนงานและ
โครงการ

๕

ดีมาก

๑.เอกสารหรือหลักฐานแผนงานการ
ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการดานการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนงานและ
โครงการ
๑.๑ เอกสารหรือหลักฐานแผนงาน
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑.๒ โครงการดานการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
ที่กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงคของแผนงานและ
โครงการ

๒. เอกสารหรือหลักฐานการกำกับ
ติดตาม การดำเนินงานตามแผนงาน
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ตามแผนงานและ
โครงการด า นการ
ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม

๓ . ป ร ะ เ มิ น
ความสำเร็ จ ตาม
ตัวชี้วัดของแผนงาน
และโครงการด า น
ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ
และวัฒนธรรม

และวัฒนธรรมไทย มีการติดตามการเขา
รวมกิจกรรมทุกวันศุกรของขาราชการ
ตำรวจและลูกจางประจำ ใน “โครงการ
อนุรักษ สืบสาน ศิลปะวัฒนธรรม แตง
กายผาไทย” เริ่มตั้งแตเดือนกุมภาพันธ
ถึง กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ และรายงาน
ผลเสนอผู  บ ั ง คั บ บั ญ ชาทราบอย า ง
ตอเนื่องสม่ำเสมอ

๓. หนวยประเมินผลการดำเนินกิจกรรม
ในโครงการ ตามตั ว ชี ้ ว ั ด ความสำเร็ จ
แผนงานและโครงการ โดยใชการตรวจ
นับและแบบสอบถามประเมินความพึง
พอใจกับผูเขารวมกิจกรรมโครงการ
อนุรักษ สืบสาน ศิลปวัฒนธรรม
แต ง กายผ า ไทย” จำนวนผู  เ ข า ร ว ม
โครงการ ๑๔๐ นาย คาเฉลี่ยความพึ ง
พอใจ ๔.๔๘
๔. นำผลการ
๔ . หน  วยนำผลการประเม ิ นและ
ประเมินไปปรับปรุง ขอเสนอแนะที่ไดจากแบบสอบถามนำไปสู
พัฒนางานศิลปะ
การปรับปรุงและพัฒนาตอไป
และวัฒนธรรมในป
ตอไป
๕. เผยแพรแผนงาน ๕. หน ว ยมี ก ารเผยแพร ก ารดำเนิ น
และโครงการด า น กิจกรรม เพื่อใหสาธารณชนใหรับรูผาน
ทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะ ทาง Facebook ของศู น ย ฝ  ก อบรม
และวั ฒ นธรรมต อ ตำรวจภูธรภาค ๔
สาธารณชน

และโครงการ ดานการทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒.๑ คำสั่งแตงตั้งผูควบคุม กำกับ
ดูแลและผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๒-๒๕๖๔
๒.๒ หนังสือบันทึกขอความ ศฝร.ภ.
๔ ลงวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๖๔ ให
ขาราชการตำรวจและลูกจาง แตง
กายดวยผาไทยในวันศุกร
๒.๓ ภาพถายการประชุม
ผูรับผิดชอบตัวบงชี้เพื่อกำกับ
ติดตาม
๒.๔ รายงานการประชุม เพื่อ
กำกับติดตามผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
๓. เอกสารหรือหลักฐานการ
ประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัด
ความสำเร็จของแผนงานและ
โครงการ ดานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม
๓.๑ แบบสอบถามความพึง
พอใจ ของผูเขารวมโครงการสงเสริม
การแตงกายผาไทยทุกวันศุกร
๔. เอกสารหรือหลักฐานการนำผล
การประเมินไปปรับปรุงพัฒนางาน
ศิลปะและวัฒนธรรมในปตอไป
๔.๑ ขอเสนอแนะของผูรับผิดชอบ
ตัวบงชี้ เสนอตอที่ประชุม (รายงาน
การประชุม
๕. เอกสารหรือหลักฐานการ
เผยแพรแผนงานและโครงการ ดาน
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
ตอสาธารณชน
๕.๑ เผยแพรการแตงกาย
ผาไทยของขาราชการตำรวจ และ
ลูกจางใน Facebook ของ ศฝร.ภ.๔
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๖. นำผลการดำเนิน
แผนงานและ
โครงการดานศิลปะ
และวัฒนธรรม
เสนอผูบังคับบัญชา
เพื่อพิจารณา พรอม
นำขอเสนอแนะไปสู
การปรั บ ปรุ ง และ
พัฒนา

๖. คณะกรรมการผู  ร ั บ ผิ ด ชอบสรุ ป
ร า ย ง า น ผ ล โ ค ร ง ก า ร เ ส น อ ต อ
ผูบังคับบัญชาพรอมนำขอเสนอแนะไปสู
การดำเนิ น กิ จ กรรมของโครงการในป
ตอไป

๖. เอกสารหรือหลักฐานการนำผล
การดำเนินงาน ตามแผนงานและ
โครงการดานศิลปะและวัฒนธรรม
เสนอตอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
แนะนำขอเสนอแนะไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนา
๖.๑ หนังสือบันทึกขอความ
เสนอตอผูบังคับบัญชา รายงานผล
การประเมินความพึงพอใจการแตง
กายผาไทยตามแผนงานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๖.๒ สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแผนงานทำนุบำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรมและนำขอเสนอแนะ
รายงานผูบังคับบัญชา ไปสูการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป
แตงกายผาไทยทุกวันศุกร

๕๖
ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่ 15
การนำแผน
ยุทธศาสตร
การศึกษา
สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ
(พ.ศ.2560 2579 ไปสู
การปฏิบัติ

เกณฑการประเมิน

การดำเนินงาน

1.นำตัวชี้วัด
ขอ 1 หนวยศึกษาอบรมมีการนำแผน ความสำเร็จตาม
ยุทธศาสตรการศึกษา สำนักงานตำรวจ ยุทธศาสตร
แหงชาติ (พ.ศ.2560 -2579ตัวชี้วัด การศึกษาของ
ความสำเร็จตามยุทธศาสตรนำไปสูการ ตร.ไปวางแผน
วางแผนปฏิบัติงานประจำปอยางเปน ปฏิบัติงาน
รูปธรรม โดยการกำหนดกิจกรรมและ ประจำป 256๔
โดยกำหนด
งบประมาณอยางชัดเจน
กิจกรรมและ
งบประมาณ

-ประเด็นการพิจารณา

ผลการประเมิน
ระดับคะแนน
ระดับการ
ประเมิน
5

ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอางอิง
เอกสารหมายเลข ๑
๑.๑ แผนปฏิบัติ
ราชการยุทธศาสตร
การศึกษา สำนักงาน
ตำรวจแหงชาติ(พ.ศ.
๒๕๖0 – ๒๕๗๙
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔
๑.๒ แผนปฏิบัติ
ราชการศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธร ๔ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๓ หนังสือสั่งการ
ศฝร.ภ.๔ ที่ 00๑๙.(๑๕
๑๑/๓ วันที่ ๒0 ม.ค.
๒๕๖๔ เรื่องการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ
ประจำปงบประมาณ
๒๕๖๔
๑.๔ หนังสือ ศฝร.ภ.๔
ที่ 00๑๙.(๑๕๑๑/๒๕๒
วันที่ ๒. ม.ค.๒๕๖๔
เรื่องขอรับความเห็นตอ
(ราง แผนปฏิบัติ
ราชการ
ศฝร.ภ.๔ ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๑.๕ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔ ที่
๒๗/๒๕๖๔ รื่องแตงตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการศูนย
ฝกอบรมตำรวจภูธร
ภาค ๔

๕๗
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔
๑.๖ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนฯ
ขอ 2 จัดสรรงบประมาณตามภารกิจ
หลัก โดยพิจารณาประโยชนที่เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงานเปนสำคัญ

๒. จัดสรร
งบประมาณการ
ในการสงบุคลากร
ในสังกัดเขารวม
โครงการสัมมนา
เพื่อปรับปรุงตำรา
เรียนหลักสูตร
นสต. ๒๕๖๔

เอกสารหมายเลข ๒
๒.๑ แนวทางการ
บริหารงบประมาณ
รายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ไปพลางกอน
และงบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ตร.
๒.๒ การดำเนินการ
ตามแนวทางการบริหาร
งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ ไปพลาง
กอนและงบประมาณ
รายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ศฝร.ภ.๔
๒.๓ หนังสือ ศฝร.ภ.๔
ที่ 00๑๙.(๑๕๑๒/
๑๔๓๖ วันที่ ๒๙ ต.ค.
๒๕๖๓ เรื่อง การ
ดำเนินการตามแนว
ทางการบริหาร
งบประมาณรายจาย
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓ ไปพลาง
กอนและงบประมาณ
รายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ศฝร.ภ.๔
๒.๔ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔ ที่
๖00/๒๕๖๓ เรื่อง
แตงตั้งเจาหนาที่

๕๘
ผูรับผิดชอบงานดาน
งบประมาณ
๒.๕ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔
ที่ ๕๙๙/๒๕๖๓ รื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการ
เรงรัดและ
ติดตามผลการใชจาย
งบประมาณรายจาย
ประจำป พ.ศ. ๒๕๖๓
ไปพลางกอน และ
งบประมาณ
รายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
๒.๖ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔ ที่
๕๘๙/๒๕๖๓ เรื่อง
แตงตั้งผูตรวจสอบ
ภายใน ในการตรวจสอบ
ขอมูลการเบิกจายเงิน
จากคลัง พ.ศ. ๒๕๖๔
ศฝร.ภ.๔
๒.๗ หนังสือ ศฝร.ภ.๔
ที่ 00๑๙.(๑๕๑๒/
๑๒๓๗ วันที่ ๑๑ ต.ค.
๒๕๖๔ เรื่อง การดูแล
ปฏิบัติงานในในระบบ
GFMIS
๒.๘ หนังสือ ศฝร.ภ.๔
ที่ 00๙.(๑๕๔/ - วันที่
๑๕ ธ.ค.๒๕๖๓ เรื่อง ขอ
อนุมัติเดินทางไปราชการ
๒.๙ งบประมาณ
ประจำป ๒๕๖๔
ขอ 3. กำกับติดตามการดำเนินงาน
ตามแผน ตามระยะเวลาที่กำหนด
มีการประเมินและปรับปรุงเพื่อใหผล
การดำเนินงานดีขึ้น

3.รายงานสรุปผล
การปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติ
ราชการประจำป
งบประมาณ
256๔สรุปผล
การเขารวม

เอกสารหมายเลข ๓
๓.๑ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔ ที่
๒๗/๒๕๖๔ วันที่ ๒0
ม.ค.๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้ง
คณะทำงานขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติราชการ

๕๙
โครงการสัมมนา
เพื่อปรับปรุงตำรา
เรียนหลักสูตร
นสต. ๒๕๖๔

ขอ 4 กำกับติดตามผลลัพธจากตัวชี้วัด ๔. สรุปรายงาน
ที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปให หลังเสร็จสิ้น
บรรลุเปาหมายตามเกณฑที่สำนักงาน โครงการ
ตำรวจแหงชาติกำหนด (ผลการ
ประเมินบรรลุ ไมนอยกวารอยละ 80
ของตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร
การศึกษาทั้งหมด
ขอ 5 รายงานผลการดำเนินงานตาม ๕.รายงานผลการ
วงรอบที่กำหนดไวในแผนยุทธศาสตร ดำเนินงานตาม
การศึกษาของสำนักงานตำรวจแหงชาติ แผนยุทธศาสตร
การศึกษา

ศฝร.ภ.๔
๓.๒ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔ ที่
๑๒๖/๒๕๖๓ ลงวันที่
๒๕ ก.พ. พ.ศ.๒๕๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรม
บริหารหลักสูตร ศฝร.ภ.
๔ ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๓ รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓ ส.ค.
๒๕๖๔
๓.๔ คำสั่ง ศฝร.ภ.๔ ที่
๖๕๕/๒๕๖๓ เรื่อง ให
ขาราชการตำรวจ
เดินทางไปราชการ
ชั่วคราว
เอกสารหมายเลข ๔
- รายงานผลโครงการ
จากการสัมมนาเพื่อ
ปรับปรุงตำราเรียน
หลักสูตร นสต.๒๕๖๔
คิดเปน ๑00%
เอกสารหมายเลข ๕
๕.๑ รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตรการศึกษา
ของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ รอบ ๖ เดือน
๕.๒ รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการ
ยุทธศาสตรการศึกษา
ของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ รอบ ๑๒ เดือน
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ตัวบงชี้/
เกณฑการประเมิน
ตัวบงชี้ที่ 16
การบริหารความเสี่ยง
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงของหนวย
ศึกษาอบรม

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน
หมายเลข
เอกสาร
ระดับ ระดับ
อางอิง
คะแนน การ
ประเมิน
5

ดีมาก

1.1 คำสัง่ ศฝร.ภ.4 ที่ 618/2563
ลง 10 พ.ย.63 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ศฝร.ภ.4

1.1 คำสั่ง
แตงตั้ง
คณะกรรมกา
รบริหารความ
เสี่ยง

2.วิเคราะหประเด็นความเสี่ยง 2.1 รายงานการประชุมการ
ที่เปนความเสี่ยงภายในหรือ
วิเคราะหความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2563
ความเสี่ยงภายนอกโดยเลือก
ปจจัยที่กอใหเกิดความเสี่ยง
อยางนอย 3 ดาน และระบุ
โอกาสผลกระทบพรอม
จัดลำดับความเสี่ยง

2.1รายงาน
การประชุม
วิเคราะห
ความเสี่ยง

3.นำผลการวิเคราะหความ
เสี่ยงตามขอ 2 ไปจัดทำแผน
บริหารความเสี่ยง พรอม
มาตรการควบคุม หรือลดความ
เสี่ยง

3.1 รายงานการดำเนินการและขอ
อนุมัติใชแผนบริหารความเสี่ยง
3.2 แผนการบริหารความเสี่ยงจาก
ความเสี่ยงสูง ไปสูความเสี่ยงต่ำ

เอกสาร
3.1 รายงาน
การดำเนิน
การและขอ
อนุมัติใชแผน
บริหารความ
เสี่ยง
3.2แผนการ
บริหารความ
เสี่ยง ศฝร.
ภ.4

4.กำกับ การดำเนินงานในการ 4.1 รายงานการประชุมการบริหาร
บริหารความเสี่ยง โดยคณะ
ความเสีย่ งครั้งที่ 2/2563
กรรมการบริหารความเสี่ยงให 4.2 รายงานการประชุมการบริหาร

4.1 รายงาน
การประชุม
2/2563
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ขอเสนอแนะ เพือ่ ปรับปรุง

ความเสี่ยงครั้งที่ 3/2564
4.3 รายงานการประชุมการบริหาร
ความเสี่ยงครั้งที่ 4/2564
4.4 รายงานการประชุมการบริหาร
ความเสี่ยงครั้งที่ 5/2564

4.2 รายงาน
การประชุม
3/2564
4.3 รายงาน
การประชุม
4/2564
4.4 รายงาน
การประชุม
5/2564

5.สรุปผลการดำเนินการ
บริหารความเสี่ยง โดยอยาง
นอย 1 กิจกรรม ตองมีความ
เสี่ยงลดลง และนำผลลัพธ
ความเสี่ยงเสนอหัวหนาหนวย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา และ
นำขอเสนอแนะ มาปรับปรุง
ความเสี่ยงในปตอไป

5.1 สรุปผลการดำเนินงานบริหาร
ความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยง
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

5.1 สรุปผล
การดำเนิน
การบริหาร
ความเสี่ยง
ประจำป
งบประมาณ
พ.ศ.2564
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ผลการดำเนินงาน

ตัวบงชี้ที่
๑๗
ขอมูลประกอบการพิจารณา
๑.หนวยศึกษาอบรมตองมีการ
การ
จัดการ จัดการความรูในประเด็นที่
๑.๑ มีคำสั่งคำสง
ความรู เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ อยาง แตงตัง้ คณะกรรมการ
นอย ๑ เรื่องตอป
จัดการความรู
๑.๒ มีการประชุม
คณะกรรมการ

๒. มีการวางแผนจัดเก็บองค

ผลการประเมิน
ระดับ ระดับ
คะแนน การ
ประเมิน

๕

ดีมาก

เอกสารอางอิง

เอกสารหมายเลข ๑.๑
คำสั่งศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔ ที่ /
๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ มิ.ย.
๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติ
หนาที่ ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค ๔
เอกสารหมายเลข ๑.๒
๑.๒.๑ หนังสือที่ คอจ.
๑/๒๕๖๔ ลง ๑๐ มิ.ย.
๒๕๖๔ เชิญประชุม
คณะกรรมการ
๑.๒.๒ รายงานการ
ประชุมครั้งที่ ๑
๑.๒.๓ แบบฟอรม KM
คณะกรรมการไดประชุม
พิจารณา จัดทำองค
ความรู เรื่อง การสังเกต
รถสวมทะเบียน
เอกสารหมายเลข ๒.๑
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ความรูอยางเปนระบบ ตาม
ขั้นตอนการจัดเก็บองค
ความรู
ของสำนักงาน
คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
( ก.พ.ร.

๒.๑ สำรวจรายชื่อ
บุคลากรที่มีการสอน
เกี่ยวกับ วิชาการ
สืบสวนสอบสวน
วิชาการจราจร/พรบ.
รถยนต/ พรบ.ขนสง
เพื่อรวบรวมขอมูลเรื่อง
การสังเกตรถสวม
ทะเบียน
๒.๒ เชิญผูมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับ
การสืบสวนสอบสวน
พรบ.จราจร พรบ.
ขนสง พรบ.รถยนต
เพื่อจัดทำคูมือ เรื่อง
๓. มีกระบวนการแลกเปลี่ยน การสังเกตรถสวม
เรียนรูของคณะกรรมการ ทะเบียน
๓.๑ มีกระบวนการ
จัดการความรู (๐.๕
แลกเปลี่ยนเรียนรูของ
คะแนน
และ นำมาจัดเปนหมวดหมู คณะกรรมการจัดการ
(๐.๕ คะแนน
ความรู และ นำมา
๔. นำความรูที่ไดจากการ
จัดเปนหมวดหมู
แลกเปลี่ยนเรียนรูมาทดลอง
ใชงาน ( ๐.๕ คะแนน และ ๔.๑ จัดกลุม นสต./
นำไปสูการปรับปรุงและ
โดยมีอาจารย /ครูฝก
พัฒนา ( ๐.๕ คะแนน
ศฝร.ภ.๔ ที่เกี่ยวของ
เปนผูควบคุม ทดลอง
๕. นำองคความรูที่ไดจากการ นำคูมือไปใชในการ
จัดเก็บมาจัดทำเอกสารใน
เรียนและฝกปฏิบัติ
รูปแบบตาง ๆ อยางนอย ๑ เรื่อง การสังเกตรถสวม
เรื่อง ( ๐.๕ คะแนน และ
ทะเบียน

รายชื่อผูมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับการ
สืบสวนสอบสวน/ พรบ.
จราจร/ พรบ.ขนสง/ พรบ.
รถยนต เพื่อจัดทำคูมือ
เรื่อง การสังเกตรถสวม
ทะเบียน
๒.๒ หนังสือเชิญผูมีความรู
ความสามารถเกี่ยวกับการ
ทำคูมือ เรื่อง การสังเกต
รถสวมทะเบียน

เอกสารหมายเลข ๓.๑
๓.๑ หนังสือเชิญ
ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู
๓.๒ องคความรู เรื่อง
การสังเกตรถสวมทะเบียน
๔.๑ รายชื่อ อาจารย /ครู
ฝก /ขาราชการ ศฝร.ภ.๔
ที่ทดลองนำคูมือไปใชใน
การเรียนและฝกปฏิบัติ
และ พิจารณาวาผลการ
เรียนและฝกปฏิบัติ ทำได
จริงหรือไมอยางไร
๔.๒ หลักฐานการนำองค
ความรูไปปรับปรุงแกไข
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เผยแพรใหบุคลากรในหนวย
นำไปใชประโยชน (๐.๕
คะแนน

๔.๒ นำองคความรู
เรื่อง การสังเกตรถ
สวมทะเบียน มา
ปรับปรุงแกไข
๕.๑ มีเอกสาร การ
จัดการความรู
แจกจายใหบุคลากร
ภายในหนวยนำไปใช
ประโยชน

เอกสารหมายเลข ๕.๑
๕.๑.๑ เอกสารการ
จัดการความรู เรื่อง การ
สังเกตรถสวมทะเบียน
๕.๑.๒ เอกสาร
หลักฐานการเผยแพร
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ตัวบงชี้

เกณฑการประเมิน

ประเด็นการพิจารณา
ตัวบงชี้ที่ 18
ผลการพัฒนา
บุคลากรของหนวย 1. สำรวจความตองการในการ
ศึกษาอบรม
พัฒนาบุคลากรของหนวยศึกษา
อบรม และนำขอมูลจากการสำรวจ
ไปวิเคราะหรวมกับบทบาทหนาที่
และตำแหนงงาน มาสรุปขั้นตน

ผลการดำเนินงาน

1.1 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
1.2 รายงานการประชุม
คณะกรรมการวางแผนการ
สำรวจความตองการพัฒนา
บุคลากรของหนวยศึกษา
อบรม
1.3 แผนสำรวจ/สอบถาม
ความตองการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรภายในหนวย
ศึกษาอบรม
1.4 รายงานการประชุม
คณะกรรมการหลังสำรวจ
สรุปผลความตองการพัฒนา
บุคลากรของหนวยศึกษา
อบรม

ผลการ
ประเมิน

ระดับ ระดับ
คะแน การ
น
ประเมิ
น

5

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ดีมาก เอกสาร
หมายเลข 1.1
เอกสาร
หมายเลข 1.2

เอกสาร
หมายเลข 1.3
เอกสาร
หมายเลข 1.4

2.นำผลสรุปความตองการในการ
อบรมของบุคลากรมาจัดทำเปน
แผนพัฒนาบุคลากร

2.1 ขออนุมัติจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร
2.2 แผนพัฒนาบุคลากรของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ

เอกสาร
หมายเลข 2.1

3. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ไดรับการพัฒนาเชิงวิชาการ หรือ
วิชาชีพนอกเหนือจากดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ไมนอย
กวา 20 ชม. ตอคนตอปไมต่ำกวา
90 ของบุคลากรทั้งหมดของหนวย
ศึกษาอบรม

3.1 เอกสารการสงบุคลากร
เขาฝกอบรมกับหนวยงาน
ตางๆ
3.2 โครงการอบรมใหความรู
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ฝกยิงปนและทบทวนความรู
การใชอาวุธปน
3.3 ตารางสรุปบัญชีรายชื่อ
ขาราชการตำรวจในสังกัด

เอกสาร
หมายเลข 3.1
เอกสาร
หมายเลข 3.2
เอกสาร
หมายเลข 3.3
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ไดรับการพัฒนาในรอบ
ปงบประมาณ พ.ศ.2564
4. บุคลากรของหนวยศึกษาอบรม
ไดรับการพัฒนานอกเหนือจากดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาไม
นอยกวา 6 ชม. ตอคนตอปไมต่ำ
กวารอยละ 90 ของบุคลากร
ทั้งหมดของหนวยศึกษาอบรม

4.1 โครงการใหความรูดาน
ประกันคุณภาพการศึกษา

5.1 สรุปผล ความพึงพอใจ
5.กำกับ ติดตามและประเมินผล บุคลากรในการจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากรของหนวย
ลัพธจากการดำเนินการ และ
เพื่อนำผลที่ไดรับไปจัดทำ
พิจารณานำขอเสนอแนะที่เกิด
จากการปฏิบัติงานมาวิเคราะหและ แผนพัฒนาบุคลากรในปตอไป
ปรับปรุงเพื่อ
ใหผลการดำเนินงานดียิ่งขึ้น

เอกสาร
หมายเลข 4.1

เอกสาร
หมายเลข 5.1

๖๖
ผลการ
ประเมิน
ระดับ
คะแนน
ระดับการ
ประเมิน

ตัวบงชี้

ตัวบงชี้ที่
19
การบริหาร
จัดการเชิง
ธรรมาภิบาล

ประเด็นการพิจารณา
1. ผูบริหารสูงสุดของหนวย
ศึกษาอบรมแสดง
วิสัยทัศนในการบริหาร
หนวยศึกษาอบรม
2. ผูบริหารสูงสุดของหนวย
ศึกษาอบรมหลักธรรมาภิ
บาลครบถวน และมี
ผลลัพธเชิงประจักษ

1.การกำหนดวิสัยทัศนของ ผบก.ศ
ฝร.ภ.4
1.1 หนังสือเชิญประชุม
1.2 รายงานการประชุมกำหนด
วิสัยทัศน
1.3 วิสัยทัศนของ ผบก.ศฝร.ภ.4
2. ผบก.ศฝร.ภ.4 ไดบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาลครบถวน และมี
ผลลัพธเชิงประจักษ ดังนี้
2.1 หลักประสิทธิผล
2.1.1. มีแผนปฏิบัติราชการของ
ศฝร.ภ.4 และนโยบายการบริหาร
ราชการของ ผบก.ศฝร.ภ.4
2.1.2. มีการจัดลำดับความสำคัญ
ตามความเรงดวน ความจำเปน และ
ความสำคัญของงาน
2.1.3. มอบหมายรอง ผบก.และ
ผกก.ทุกฝายกำกับดูแล ใหคำปรึกษา
และแนะแนวทางในการพัฒนางาน
2.2 หลักประสิทธิภาพ
2.2.1. มุงเนนการบริหารจัดการที่
คุมคา มีเปาหมาย ประหยัด
ทรัพยากร เวลาและงบประมาณ
2.2.2. จัดใหมีระบบฐานขอมูล
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
และการตัดสินใจ
2.2.3. แกไขปญหา/อุปสรรคในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2.3 หลักการตอบสนอง
2.3.1. ผูบริหารเปนผูที่บุคลากรสวน
ใหญในประชาคมของหนวยงานให
การสนับสนุน

5

หมายเลข
เอกสารอางอิง

ดีมาก
เอกสารหมายเลข 1
1.1 หนังสือเชิญ
ประชุม
1.2 รายงานการ
ประชุม
1.3 วิสัยทัศน
เอกสารหมายเลข
2.1
2.1.1 แผนปฏิบัติ
ราชการ
2.1.2 แจงสั่งการใน
ที่ประชุม
2.1.3 คำสั่ง
มอบหมาย
การรักษาราชการ
แทน
2.2
2.2.1 คำสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจสอบภายใน
2.2.2 คำสั่งแตงตั้ง
โฆษก
2.3
2.3.1 รายงาน
กิจกรรมจิตอาสา
2.3.2 คำสั่งการ
ปฏิบัติหนาที่เวร
2.4
2.4.1 คำสั่งกำหนด
ลักษณะ2.4.1 คำสั่ง
กำหนดลักษณะงาน

๖๗
2.3.2 มีการทำงานเปนทีมในการ
บริหารงาน
2.4. หลักภาระรับผิดชอบ
2.4.1. มีการมอบหมายงานผู
บริหารงานและบุคลากรตาสม
ขอบขายหนาที่ความรับผิดชอบอยาง
เปนลายลักษณอักษร
2.4.2. มีระบบใหบุคลากรตระหนัก
ถึงความรับผิดชอบตอหนาที่และ
ศักยภาพของตนเองโดยการประเมิน
ประสิทธิผล ของการทำงาน
2.4.3. มีระบบการกำกับ ติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง
ทัดเทียมกัน
2.5. หลักความโปรงใส
2.5.1. มีระบบการคัดเลือกบุคลากร
เขาใหมที่โปรงใส
2.5.2. มีระบบการตรวจสอบการ
ทำงานภายในหนวยที่มีประสิทธิภาพ
สูง
2.5.3. มีการเผยแพรขาวสารขอมูล
ของศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค 4
2.5.4. ประกาศผลการพิจารณา
เลื่อนเงินเดือนอยางเปดเผยตอ
บุคลากรทุกคนไดรับทราบ
2.6. หลักการมีสวนรวม
2.6.1. มีการรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูรับบริการและผูมี
สวนไดสวนเสีย
2.6.2. มีการใชกระบวนการ
ตัดสินใจโดยใชเสียงสวนใหญ
2.6.3 เสนอใหที่ประชุม
3. บุคลากรภายในองคกร
คณะกรรมการพิจารณารวมกันใน
การกำหนดนโยบาย ขอบังคับ
ไดรับการดูแลที่ดี มี
ความสุขมีความพึงพอใจ ระเบียบ ประกาศ และแนวทางการ
ปฏิบัติตางๆ ที่เกี่ยวของ
ตอการทำงานและมี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น (ใชแบบ 2.7 หลักการกระจายอำนาจ
ประเมินความผูกพันของ 2.7.1. มีการกำหนดภาระงานตาม
บุคลากรตอองคกรของ
หนาที่และหมอบหมายแกบุคลากร
กรมสุขภาพจิต กระทรวง ในหนวยตามลำดับชั้น

แบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
2.4.3 คำสั่งแบงงาน
ขาราชการ
2.5
2.5.1 คำสั่ง
ปฏิบัติงานสอบ
2.5.2 คำสั่งแตงตั้ง
ผูตรวจ
2.5.3 รูปภาพการ
เผยแพร
2.5.4 คำสั่งเลื่อน
เงินเดือน
2.6
2.6.1 การประชุม
ใหญสามัญ
2.6.2 รูปภาพการลง
มติ
2.6.3 การประชุม
รานคา
2.7
2.7.1 คำสั่ง
มอบหมายงาน
2.7.2 คำสั่ง
มอบหมายหนาที่
ควบคุมความ
ประพฤติ
2.7.3 รายงานการ
ประชุมบริหาร
ขาราชการตำรวจ
2.8
2.8.1 คำสั่ง
มอบหมายงานและ
หนาที่รับผิดชอบ
2.8.2 คำสั่งแตงตั้ง
จัดซื้อฯ
2.8.3 คำสั่งเลื่อนขั้น
เงินเดือน
2.9
2.9.1 คำสั่งกิจกรรม

๖๘
สาธารณสุข ไมนอยกวา
4.45 ขึ้นไป
4. นำผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะมาสรุป
ประเด็นและเสนอ
ผูบริหารสูงสุดของหนวย
ศึกษาอบรมเพื่อพิจารณา
สั่งการ
5. นำขอสั่งการของผูบริหาร
สูงสุดของหนวยศึกษา
อบรมไปปรับปรุงและ
พัฒนาหนวยศึกษาอบรม

2.7.2. มีการมอบหมายและมอบ
อำนาจใหรอง ผบก. กำกับการ
บริหารราชการ สั่ง และปฏิบัติ
ราชการแทน ผบก.
2.7.3. มีการเปดโอกาสในการรับฟง
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
บุคลากรในหนวยเพื่อเปนขอมูลใน
การตัดสินใจเบื้องตน
2.8. หลักนิติธรรม
2.8.1. มีการกำหนดภาระงานตาม
หนาที่และมอบหมายงานแกบุคลากร
ในหนวย อยางชัดเจนเปนลายลักษณ
อักษร
2.8.2. ยึดหลักความเปนธรรม
ความเสมอภาคในการปฏิบัติงานและ
กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
2.8.3. มีการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ตามผลการประเมินฯ
2.9. หลักความเสมอภาค
2.9.1. การสรางสภาพแวดลอมใน
การทำงานเพื่อเอื้อตอการปฏิบัติงาน
2.9.2 มีการใชระบบสัญญาจางงาน
กับบุคลากรอยางเปนธรรมและ
ชัดเจน
2.10. หลักมุงเนนฉันทามติ
2.10.1 การปฏิบัติงานมี
กระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ
หรือขอตกลงรวมกัน
2.10.2 มีการใชกระบวนการ
ตัดสินใจเพื่อสรุปขอคิดเห็น
3. มีการใชแบบประเมินความ
ผูกพันของบุคลากรตอองคกรของ
กรมสุขภาพจิต
กระทรวงสาธารณสุข ใหขาราชการ
ตำรวจ ศฝร.ภ.4 ตอบแบบประเมิน
ทางออนไลน
3.1 หนังสือขออนุญาตใชแบบ
ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร กรมสุขภาพจิต
3.2 หนังสืออนุญาตใหใชแบบ
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2.9.2 รายงานการ
ตรวจรับพัสดุ
2.10.1 รายงานการ
ประชุมสวัสดิการ
รานคา
2.10.2 รายงานการ
ประชุมบริหาร
ขาราชการตำรวจ
3
3.1 หนังสือขอ
อนุญาตใชแบบ
3.2 หนังสืออนุญาต
ใหใชแบบ
3.3 สรุปผลการใช
แบบฯ
4
4.1 คำถามขอมูล
สวนบุคคล
4.2 คำถามวัด
ความสุข
4.3 คำถามประเมิน
ความคิดเห็นของ
ขาราชการ
4.4 คำถามความพึง
พอใจ
4.5 คำถามปดทาย
และขอเสนอแนะ
5
5.1หนังสือเชิญ
ประชุม
5.2 รายงานการ
ประชุม5.2
รายงานการประชุม
5.3 โครงการ
สวัสดิการตางๆ
5.4 รายงานการ
ประชุมตาม
ผบก.ฯ สั่งการในที่

๖๙
ประเมินความผูกพันของบุคลากรตอ
องคกร กรมสุขภาพจิต
3.3 สรุปผลการใชแบบประเมิน
ความผูกพันของบุคลากรตอองคกร
4. สรุปแบบประเมินฯ ของกรม
สุขภาพจิต นำเสนอผูบังคับการ
รับทราบและพิจารณาสั่งการ
4.1 สรุปผลสวนที่ 1
4.2 สรุปผลสวนที่ 2
4.3 สรุปผลสวนที่ 3
4.4 สรุปผลสวนที่ 4
4.5 สรุปผลสวนที่ 5
5. นำขอสั่งการของผูบังคับการฯ
นำไปปรับปรุงและพัฒนาหนวย
ศึกษาอบรม (ศฝร.ภ.4)
5.1 หนังสือเชิญประชุม
5.2 รายงานการประชุมบริหาร
จัดการเชิงธรรมาภิบาลของหนวย
ศฝร.ภ.4
5.3 โครงการของ ศฝร.ภ.4 ที่ควร
ดำเนินไปอยางตอเนื่อง
5.4 รายงานการประชุมของแตละ
ฝายปฏิบัติตามสั่งการ ผบก.ศฝร.ภ.4

ประชุม
5.5 รูปภาพ
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ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน

ตัวบงชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ขอมูลประกอบการพิจารณา
1.จัดระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่สอดคลองกับ
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานตำรวจแหงชาติ

การดำเนินงาน

ผลการประเมิน
ระดับ
คะแนน

ระดับ
การ
ประเมิน

5

ดีมาก

หมายเลข
เอกสารอางอิง

1.1 มีแนวทาง ขั้นตอนการ
ดำเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่เหมาะสม ตามระบบ
ที่กำหนด
1.1.1 สงแนวทางขั้นตอน
การประกัน
คุณภาพการศึกษาตาม
นโยบายของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ
1.1.2 แนวทางคูมือการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2562-2564

เอกสารหมายเลข 1.1.1
หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/292
ลง 22 ธ.ค.2563
เรื่อง สงแนวทางขั้นตอน
การประกันคุณภา
การศึกษาตามนโยบาย
ของสำนักงานตำรวจ
แหงชาติ

1.1.3 คำสั่งแตงตั้งผู
ควบคุม กำกับ
ดูแลและผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.4ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2562-2564 (เพิ่มเติม
1.1.4. คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 1.1.3
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
155/2564 ลง 30
มี.ค.2564

เอกสารหมายเลข 1.1.2
คูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2562-2564

เอกสารหมายเลข 1.1.4
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
156/2564 ลง 30
พ.ย.2561

๗๑
1.1.5. คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของ ศฝร.ภ.4
1.1.6. โครงการอบรม
ใหความรูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร
ออนไลน ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
2.จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการดาน
การประกันคุณภาพการศึกษาประจำป

2.1 มีแผนในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา
ในการกำกับติดตามการ
ดำเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาประจำป
2.1.1 ใหความสำคัญเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
โดยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ทำหนาที่กำกับ ควบคุม
ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของ ศฝร.ภ.4 และแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 1.1.5
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
755/2561 ลง 19
ธ.ค.2561
เอกสารหมายเลข 1.1.6
-โครงการอบรมให
ความรูงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
บุคลากร ออนไลน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 2.1.1
หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/59
ลง 25 ก.พ.2564
เรื่อง สงคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการทำหนาที่
กำกับ ควบคุม ติดตาม
และประเมินผล
แผนพัฒนาการจัด
การศึกษา ของ ศฝร.ภ.4
และแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
- คำสั่ง ภ.4 ที่
228/2564 ลง 11
ก.พ.2564

2.1.2 แผนการ
ดำเนินงานและพัฒนา

เอกสารหมายเลข 2.1.2
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คุณภาพการศึกษาภายใน
ของ ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

-แผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
(แผนหลัก
-ปฎิทินแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
(แผนหลัก

3.กำหนดเปาหมายในการดำเนินการใน
กิจกรรมตาง ๆ และออกแบบการ
ปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมายนั้น
และนำผลลัพธไปสูการประเมินและ
พัฒนาโดยมีผลลัพธดียิ่งขึ้นกวาเดิม

3.1 มีการกำหนดเปาหมาย
และนโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
3.1.1 ประกาศ ศฝร.ภ.
4 เรื่อง นโยบายการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
3.2 จัดใหมีผูรับผิดชอบดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมีหนาที่บริหารพัฒนาและ
ติดตามการดำเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
3.2.1 คำสั่งแตงตั้งผู
ควบคุมกำกับดูแลและ
ผูรับผิดชอบในการ
ดำเนินงานดานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.4ประจำป
งบประมาณพ.ศ.25622564 (เพิ่มเติม
3.2.2 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการดำเนินงานดาน
การประกันคุณภาพการศึกษา

เอกสารหมายเลข 3.1.1
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/24
ลง 26 ม.ค.2564
เรื่อง ประกาศ ศฝร.ภ.4
เรื่อง นโยบายการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 3.2.1
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
155/2564 ลง 30
มี.ค.2564

เอกสารหมายเลข 3.2.2
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
156/2564 ลง 30
พ.ย.2561
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ภายใน ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
3.3มีการประสานกับ
หนวยงานภายนอก
3.3.1 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของ ศฝร.ภ.4
3.3.2รายงานการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา

เอกสารหมายเลข 3.3.1
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
755/2561 ลง 19
ธ.ค.2561
เอกสารหมายเลข 3.3.2
-ระเบียบวาระการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ครั้งที่
1/2564
-รายงานการประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/213
ลง 24 ส.ค.2564
เรื่อง สงรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/212
ลง 24 ส.ค.2564
เรื่อง สงรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๗๔
3.3.3หนังสือประสานงานกับ
ศูนยคอมพิวเตอร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

เอกสารหมายเลข 3.3.3
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/31
ลง 5 ก.พ.2564
เรื่อง การตรวจปญหา
ขอสอบ หลักสูตร นสต.
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563
(ภาคเรียนที่ 2
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/ 32
ลง 9 ก.พ.2564
เรื่อง ขอใชบริการของ
สำนักงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการตรวจปญหา
ขอสอบและประมวลผล
การสอบ
-หนังสือ สำนักเทคโลยี
ดิจิทัล
มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่
อว.660205.1/297
ลง 15 มี.ค.2564
เรื่อง แจงคาบริการ
กระดาษคำตอบและคา
ตรวจประมวลผล
กระดาษคำตอบ

๗๕
3.3.4มีการประสานขอ
สนับสนุนวิทยากรจาก
หนวยงานภายนอก

เอกสารหมายเลข 3.3.4
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/100
ลง 5 เม.ย.2564
เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
วิทยากร จาก
วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแกน
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/110
ลง 16 เม.ย.2564
เรื่อง ขอขอบคุณ
วิทยากร จากมณฑล
ทหารบกที่ 23
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/111
ลง 16 เม.ย.2564
เรื่อง ขอขอบคุณ
วิทยากร จาก
วิทยาลัยเทคนิค
ขอนแกน
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/113
ลง 16 เม.ย.2564
เรื่อง ขอขอบคุณ
วิทยากร จาก สำนักงาน
กศน.จังหวัดขอนแกน

๗๖
3.3.5 การจัดทำบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทาง
วิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยสยาม และ ศูนย
ฝกอบรมตำรวจภูธร
ภาค 4 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 3.3.5
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
ตช.0019.(152/265
ลง 21 ต.ค.2564
เรื่อง สรุปรายงานผลการ
ดำเนินการจัดทำ MOU
ระหวาง ศฝร.ภ.4 และ
มหาวิทยาลัยสยาม
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-บันทึกขอตกลงความ
รวมมือทางวิชาการ
ระหวางวิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย และ ศฝร.ภ.4 ลง
นาม ณ วันที่ 1 ธ.ค.
2563
-ภาพถาย และรางบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ
ทางวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
วิทยาเขตขอนแกน และ
ศฝร.ภ.4 ลงนาม ณ
วันที่ 16 ก.ย.2562
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4.ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและประเมินคุณภาพใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานที่สำนักงานตำรวจ
แหงชาติกำหนด

มีการดำเนินงานดานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในที่ครบถวน
4.1 การประเมินคุณภาพ
ภายในการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาและการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.1.1 เอกสารการ
ประชุมการประกันคุณภาพ
ครั้งที่ 1/2564

เอกสารหมายเลข 4.1.1
-ภาพถายการประชุม
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.
ของ ศฝร.ภ.4 ครั้งที่
1/2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/149
ลง 28 มิ.ย.2564
เรื่อง สงรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
1/2564
-รายงานการประชุม
ประกันคุณภาพครั้งที่
1/2564 เมื่อวันที่ 15
มิ.ย.2564

4.1.2 เอกสารการประชุม
การประกันคุณภาพครั้งที่
2/2564

เอกสารหมายเลข 4.1.2
-ภาพถายการประชุม
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตร.
ของ ศฝร.ภ.4 ครั้งที่
2/2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/198
ลง 11 ส.ค.2564
เรื่อง สงรายงานการ
ประชุมฯ ครั้งที่
2/2564

๗๘
-รายงานการประชุม
ประกันคุณภาพครั้งที่
2/2564 เมื่อวันที่ 30
ก.ค.2564
4.1.3 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

เอกสารหมายเลข 4.1.3
-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/234 ลง
15 ก.ย.2564 เรื่อง
รางคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/180 ลง
20 ก.ย.2564 เรื่อง สง
คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
554/2564 ลง 20
ก.ย.2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการประเมิน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

๗๙

4.1.4 การตรวจประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

5.จัดทำรายงานการประเมินตนเอง
(SAR ที่ระบุผลการดำเนินงานในแตละ
ตัวบงชี้ใหชัดเจนเสนอตอหนวยงานตน
สังกัด และ บช.ศ. ภายในระยะเวลาที่
กำหนด และเปดเผยใหสาธารณชน
ทราบ

5.1 การจัดทำรายงานการ
ประเมินตนเองเสนอตอ
หนวยงานที่เกี่ยวของภายใน
กำหนด และเปดเผยตอ สา
ธารชน
5.1.1 คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

- หนังสือ เรื่อง การ
ตรวจประเมินแฟมตัว
บงชี้ฯ
-สรุปผลการตรวจ
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ตร. ของ
ศฝร.ภ.4
เอกสารหมายเลข 5.1.1
-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/252 ลง
8 ต.ค.2564 เรือ่ ง ราง
คำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/1248
ลง 12 ต.ค.2564 เรื่อง
สงคำสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
- คำสั่ง ศฝร.ภ.4 ที่
11/2564 ลง 12 ต.ค.
2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง ของ ศฝร.ภ.4

๘๐
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
5.1.2 การประชุมการจัดทำ
รายงานการประเมินตนเอง
ของ ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564 โดย
ใหผูรับผิดชอบตัวบงชี้สง
รายงานผลการดำเนินงาน
และแนวทางการพัฒนา
ปรับปรุงในปงบประมาณ
พ.ศ.2565

เอกสารหมายเลข 5.1.2
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/1146
ลง 11 ต.ค.2564 เรื่อง
ขอเชิญประชุมการจัด
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
-ระเบียบวาระการ
ประชุมการจัดทำ
รายงานการประเมิน
ตนเอง ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/269 ลง
26 ต.ค.2564 เรื่อง สง
รายงานการประชุมการ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR
ครั้งที่ 1/2564
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-รายงานการประชุมการ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR
ครั้งที่ 1/2564
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๘๑
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/ 264 ลง
21 ต.ค.2564 เรื่อง
ขอเชิญประชุมการจัด
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
ครั้งที่ 2/2564
-รายงานการประชุมการ
จัดทำรายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR
ครั้งที่ 2/2564
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
5.1.3 รายงานการประกัน
คุณภาพประจำป SAR

เอกสารหมายเลข 5.1.3
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/ 1244
ลง 11 ต.ค.2564 เรื่อง
ใหสงขอมูล (SAR
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/1245
ลง 11 ต.ค.2564 เรื่อง
ใหสงขอมูล (SAR
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ในรูปแบบ
ไฟลขอมูล
-รายงานการประเมิน
ตนเอง SAR ของ ศฝร.ภ.
4 ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๘๒
5.1.4 การ รายงาน SAR
ใหผูบังคับบัญชาทราบ

เอกสารหมายเลข 5.1.4
-หนังสือรายงาน ภ.4
-หนังสือรายงาน บช.ศ.

5.1.5 เอกสารการสง
ไปรษณีย ภายในเวลาที่
กำหนด

เอกสารหมายเลข 5.1.5
-เอกสารการสงไปรษณีย
ภายในเวลาที่กำหนด

5.1.6 การนำ SAR
เปดเผยใหสาธรณชนทราบ

6.ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในโดย บช.ศ. รอบปที่ผานมาอยูใน
ระดับดีขึ้นไป และนำผลการประเมิน
พรอมขอเสนอแนะไปปรับปรุงและ
พัฒนา

6.1 การนำผลการประเมิน
คุณภาพไปทำแผน
6.1.1 การรายงานผลการ
ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
เบื้องตน นำเขาที่ประชุม
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตร.
ของ ศฝร.ภ.4
6.1.2 แจงผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2563 ใหทุกฝายทราบ
เพื่อนำจุดที่ควรพัฒนาและ
ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ฯ มาทำการแกไขปรับปรุง
กำหนดแนวทางพัฒนาใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2565
6.1.3 นำขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจประเมิน
ฯ มาพัฒนาประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 5.1.6
-เอกสารการนำ SAR
เปดเผยใหสาธรณชน
ทราบ ผานทางเว็บไซต
ฝายบริการการศึกษา
ศฝร.ภ.4
เอกสารหมายเลข 6.1.1
-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/243 ลง
30 ก.ย.2564 เรื่อง
รายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารหมายเลข6.1.2
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(15.2/ 1208
ลง 4 ต.ค.2564 เรื่อง
แจงผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2563
เอกสารหมายเลข 6.1.3
-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/ - ลง 15
ส.ค.2564 เรื่อง นำ

๘๓

6.1.4 แผนพัฒนา
ปรับปรุงการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศฝร.ภ.4 ตาม
คำแนะนำของคณะกรรมการ
ตรวจประเมินจาก
กองบัญชาการศึกษา ตร.
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564
(แผนรอง

ขอเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ มาพัฒนา
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2565 ตัวบงชี้ที่
20 ระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาร
การศึกษา
เอกสารหมายเลข 6.1.4
-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/ - ลง 31
ส.ค.2564 เรือ่ ง
แผนพัฒนาปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ศฝร.ภ.4 ตาม
คำแนะนำของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน จาก
กองบัญชาการศึกษา ตร.
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 (แผนรอง
-หนังสือ ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/1042
ลง 3 ก.ย.2564 เรื่อง
สงแผนพัฒนาปรับปรุง
การประกันคุณภาพ
การศึกษา ศฝร.ภ.4 ตาม
คำแนะนำของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน จาก
กองบัญชาการศึกษา ตร.
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 (แผนรอง
-แผนพัฒนาปรับปรุงการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ศฝร.ภ.4 ตาม

๘๔
คำแนะนำของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน จาก
กองบัญชาการศึกษา ตร.
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 (แผนรอง
6.1.5 ปฏิทินแผนการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารหมายเลข 6.1.5
-ปฏิทินแผนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

6.2 มีการดำเนินการตาม
แผนพัฒนาคุณภาพไมนอย
กวารอยละ 80
6.2.1 เอกสารสรุปผล
การรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผน ใหผูบังคับบัญชา
ทราบ

เอกสารหมายเลข 6.2.1
-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/271 ลง
26 ต.ค.2564 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการ
ตามแผนการดำเนินงาน
และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาภายใน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564
ศฝร.ภ.4 สามารถ
ดำเนินการไดสำเร็จตาม
แผนการดำเนินงาน และ
พัฒนาคุณภาพภายใน
ของ ศฝร.ภ.4 คิดเปน
รอยละ 83
-ตารางสรุปผลการ
ดำเนินงานตามแผนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๘๕
- สรุปผลการดำเนินงาน
ตามแนวทางฯ
-โครงการอบรมวาดวย
คุณธรรม จริยธรรม
หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ
นักเรียนนายสิบตำรวจ
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564
-โครงการจิตอาสาพัฒนา
ผูศึกษาอบรมไดเขารวม
กิจกรรม ไมต่ำกวารอย
ละ 80 ของนักเรียน
-โครงการปรับปรุง
พัฒนาวัสดุอุปกรณ สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ที่ใช
สำหรับผูเรียน ของ
ศฝร.ภ.4
-โครงการใหความรู
เกี่ยวกับการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019
(COIVD-19
-โครงการอนุรักษ สืบ
สาน ศิลปวัฒนธรรมการ
แตงกายผาไทย ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

6.3 จัดทำคูมืองาน
ประกันคุณภาพของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.
2564

-โครงการพัฒนา
บุคลากรหนวยศึกษา
อบรมดานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
(ออนไลน
เอกสารหมายเลข 6.3
แจกจายคูมืองานประกัน
คุณภาพของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564 ใหทุกฝาย

๘๖
6.4 มีการดำเนินงานโดย
นำระบบการประกันคุณภาพ
ภายในเขาไปเปนสวนหนึ่ง
ของการดำเนินงาน
6.4.1 โครงการอบรมให
ความรูงานประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร
ออนไลน ของ ศฝร.ภ.4

เอกสารหมายเลข 6.4.1
-โครงการอบรมให
ความรูงานประกัน
คุณภาพการศึกษาแก
บุคลากร ออนไลน ของ
ศฝร.ภ.4 ประจำป
งบประมาณ พ.ศ.2564

6.4.2 โครงการกิจกรรม
5 ส. (Big cleaning Day
ของ ศฝร.ภ.4

เอกสารหมายเลข 6.4.2
-โครงการกิจกรรม 5 ส.
(Big cleaning Day
ของ ศฝร.ภ.4

-หนังสือ บศ.ศฝร.ภ.4 ที่
0019.(152/ - ลง 10
ส.ค.2564 เรื่อง
สรุปผลการดำเนินการ
โครงการอบรมใหความรู
งานประกันคุณภาพ
การศึกษาแกบุคลากร
ออนไลน ของ ศฝร.ภ.4
ประจำปงบประมาณ
พ.ศ.2564

๘๗

๘๗

สวนที่ ๓
สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้ง 20 ตัวบงชี้ ของศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔
ไดวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาและนำไปสูการปรั บปรุง
คุณภาพ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชวงคะแนน
๔.๕๑ – ๕.๐๐
ผลการประเมิน
ดีมาก
ชวงคะแนน
๓.๕๑ – ๔.๕๐
ผลการประเมิน
ดี
ชวงคะแนน
๒.๕๑ – ๓.๕๐
ผลการประเมิน
พอใช
ชวงคะแนน
๑.๕๑ – ๒.๕๐
ผลการประเมิน
ตองปรับปรุง
ชวงคะแนน
0.๐๐ – ๑.๕๐
ผลการประเมิน
ตองปรับปรุงเรงดวน
ตารางสรุปผลการประเมิน 4 องคประกอบ (ตัวบงชี้ที่ ๑ –20
น้ำหนัก

คะแนนที่ไดรับ

องคประกอบที่ ๑ การจัดการเรียนการสอน
(10 ตัวบงชี้
๑. การเตรียมความพรอมของผูเรียน

50

5

ระดับ
การประเมิน
ดีมาก

5

5

ดีมาก

๒.

กิจกรรมพัฒนาผูเรียน

5

5

ดีมาก

๓.

5

5

ดีมาก

๔.

ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาและ
ผู  ที ่ เ กี ่ ยวของต อการปฏิ บั ติงานของ
ผูสำเร็จการศึกษาอบรม
อาจารยประจำ

5

5

ดีมาก

5

อาจารยพิเศษ

5

5

ดีมาก

6.

5

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

8

การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยศึกษา
อบรม
การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตร
ที่สวนกลางกำหนด
กระบวนการจัดการเรียนการสอน

5

5

ดีมาก

9.

การประเมินผูเรียน

5

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

องคประกอบและตัวบงชี้

7.

10 สิ ่ งสนั บ สนุ น การเรี ย นรู  ที ่ ใช สำหรับ
พัฒนาผูเรียน

๘๘

น้ำหนัก

คะแนนที่ไดรับ

องคประกอบที่ 2 งานวิจัย
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ
(2 ตัวบงชี้
11. งานวิ จ ั ย นวั ต กรรม สิ ่ ง ประดิ ษ ฐ
ที ่ น ำไปใช กั บ หน ว ยงาน หรื อชุมชน
สังคม
๑๒. งานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงใน
พื้นที่
องค ป ระกอบที ่ 3 การบริ ก าร
วิ ช าการและทำนุ บ ำรุ ง ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม (2 ตัวบงชี้
13 การบริการวิชาการแกชุมชน

10

5

ระดับ
การประเมิน
ดีมาก

5

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

10

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

14 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
องคประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ
(6 ตัวบงชี้
๑5 การนำแผนยุ ท ธศาสตร ก ารศึ ก ษา
สำนักงานตำรวจแหงชาติ
(พ.ศ.
2560 – 2579 ไปสูการปฏิบัติ
16 การบริหารความเสี่ยง

5

5

ดีมาก

30

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

5

5

ดีมาก

17 การจัดการความรู

5

5

ดีมาก

18 การพัฒนาบุคลากร

5

5

ดีมาก

19 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล

5

5

ดีมาก

20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา
รวมน้ำหนักทั้ง 20 ตัวบงชี้

5

5

ดีมาก

100

5

ดีมาก

องคประกอบและตัวบงชี้

๘๙

จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขางตนศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔ ไดคะแนนดังนี้
1. ผลคะแนนประเมินแตละกลุมตัวบงชี้
องคประกอบที่ 1 การจัดการเรียนการสอน

คะแนนเฉลี่ย

5

อยูในระดับดีมาก

องคประกอบที่ 2 งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ

คะแนนเฉลี่ย

5

อยูในระดับดีมาก

และวัฒนธรรม

คะแนนเฉลี่ย

5.00 อยูในระดับดีมาก

องคประกอบที่ 4 การบริหารจัดการ

คะแนนเฉลี่ย

5.00 อยูในระดับดีมาก

คะแนนเฉลี่ย

5.00 อยูในระดับดีมาก

องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะ

2. ผลคะแนนประเมินในภาพรวม

จากผลการประเมิ น คุ ณภาพการศึกษาทั้ง 20 ตัว บงชี้ขางตน ศูน ยฝ กอบรมตำรวจภูธ รภาค 4
ไดวิเคราะหจุดเดน จุดที่ควรพัฒนา และขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา นำไปสูการปรับปรุงคุณภาพ ตลอดจน
ไดจัดทำแผนพัฒนาปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๙๐

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕64
ตัวบงชี้ที่ 1

การเตรียมความพรอมของผูเรียน

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ

หลักสูตรที่ใชประกอบการพิจารณา

จุดเดน

1. หลักสูตร นสต. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. หลักสูตร กดต.(ปป. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256 4
3. หลักสูตร สว.ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564

1. มีการสำรวจและจัดทำฐานขอมูลของผูเขารับการฝกอบรม
2. จัดการฝกอบรมใหเหมาะสมกับความรูความสามารถของผูเรียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มขีดความสามารถของผูเขารับการฝกอบรมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามนโยบายของ
รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแหงชาติ
2. จัดระบบการศึกษาและหลักสูตรใหสอดคลองกับผูศึกษาอบรม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการจัดกิจกรรมที่สงเสริมและสรางทักษะของผูเขาศึกษาอบรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่ อการ
เรี ย นรู  ใน ด า นความเป น ผู น ำ เสริ มสรางทักษะชีว ิต การปรับ ตัว ในสังคมในยุคปจ จุบ ันและความรูดาน
เทคโนโลยี

๙๑

แผนพัฒนาปรับปรุงปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
จาการประเมินตนเอง จากการประเมิน
ตนเอง
ควรมีการจัดกิจกรรม เพิ่มขีด
ความสามารถ
ที่สงเสริมและสราง
ทักษะของผูเขาศึกษา ของผูเขารับการ
ฝกอบรมในดาน
อบรม โดยเฉพาะ
เทคโนโลยี
อยางยิ่งเพื่อการเรียนรู สารสนเทศ ตาม
ใน ดาน ความเปน
นโยบายของ
ผูนำ เสริมสรางทักษะ รัฐบาลและ
สำนักงานตำรวจ
ชีวิต การปรับตัวใน
แหงชาติ
สังคมในยุคปจจุบัน
และความรูดาน
เทคโนโลยี

แนวทางแกไข

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

สงเสริมใหผู
การเตรียมความ 1 ต.ค.
ศึกษาอบรม
พรอมของ
2564-30
เขาถึงระบบ
ผูเรียน
ก.ย.2565
เทคโนโลยี
สารสนเทศของ
หนวย โดยการ
จัดทำระบบ
ฐานขอมูลและ
แบบสอมถาม
ผานระบบ
ออนไลน

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริการ
การศึกษาฯ

๙๒

ตัวบงชี้ที่ ๒ กิจกรรมพัฒนาผูเรียน
จุดเดน
๑. ผูเรียนสามารถนำความรูที่ไดเรียนภาควิชาการ ทฤษฎี นำไปใชประโยชนในการทำงาน และ
ชีวิตประจำวันไดอยางมีประสิทธิภาพ เกินทักษะ ความชำนาญในวิชาชีพ
๒. ผูเรียนมีความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ รูจักบำเพ็ญประโยชนรูจักความเสียสละ และอุทิศตน
เพื่อสังคม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. กำหนดจำนวนกิจกรรม การพัฒนาผูเรียนใหชัดเจน ในแตละภาคการศึกษา ใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน
๒. ควรมีแผนสำรองในการการดำเนินกิจกรรม ใหสอดคลองกับสถานการณ เชน การอบรมวาดวย
คุณธรรม จริยธรรม ฯ ทางออนไลน เปนตน
ขอเสนอแนะ
๑. กิจกรรมพัฒนาผูเรียนเปนสวนสำคัญในการสรางความรู ความสามารถ ทักษะ ที่ผูเรียนสามาร
นำไปปฏิบัติในการทำงาน การใชชีวิตประจำวัน ควรมรการกำหนดหวงเวลาสำหรับกิจกรรม
พัฒนาผูเรียนในหลักสูตร
๒. ดำเนินการจำทำโครงการฝกอบรมวาดวยคุ ณธรรม จริยธรรม หลักสูตรศาสนิกสัมพันธ และ
โครงการจิตอาสาฯ ในปงบถัดไป

๙๓

แผนพัฒนาปรับปรุงดานคุณภาพผูศึกษาอบรมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ
จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
จากการประเมิน
ตนเอง
ตนเอง
-ควรมีการกำหนด
-กำหนดแนวทางการ
หวงเวลาในการดำเนิน ปฏิบัติตามแผนพัฒนา
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ผูเรียน
-กำหนดแผนการจัด
กิจกรรมออนไลน ให
สอดคลองกับ
สถานการณการแพร
ระบาดของโรค เพื่อ
การเวนระยะหางทาง
สังคม

แนวทางแกไข
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
ปรับปรุง/แผนการ
ความสำเร็จ ดำเนินการ
ปรับปรุง
-จัดหาอุปกรณ เครื่องมือ
1 ก.ย.64 สื่อ ฯลฯ ที่ตองใชใน
30 ก.ย.65
กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ให
เพียงพอ และเหมาะสม

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริการ
การศึกษา

๙๔

ตัวบงชี้ที่ 3 ความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยตนสังกัดและผูเกี่ยวของที่มีตอผูสำเร็จการฝกอบรม
จุดเดน
๑. ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 มีโครงการระบบ ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผูบังคับบัญชา
และผูเกี่ยวของที่มีตอผูสำเร็จการฝกอบรม ที่ดี เปนรูปธรรม ครอบคลุมทุกดานและ สามารถนำผลมาใชประโยชน
ในการปรับปรุงหลักสูตรไดอยางดี
๒. ผู  บ ั งคั บบั ญชาของ ศู นย ฝ  กอบรมตำรวจภู ธรภาค 4 ทุกระดับให ความสำคั ญ ตอการติ ดตาม
ประเมินผลความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาหนวยงานตนสังกัดและผูที่เกี่ยวของที่มีตอผูสำเร็จการฝกอบรมเปน
อยางดี
3. หนวยมีความพรอมในการติดตามประเมินผล
4. บุคลากร และวัสดุอุปกรณ มีความพรอม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผูสำเร็จการฝกอบรมมาจากมาจากหลายหนวย หลายทองที่กระจายไปทั่วประเทศ หลังจากอบรม
แลวเสร็จตัวผูเขารับการอบรม ไมไดอยูในหนวยที่ตั้งที่ มีการโยกยาย ไปชวยราชการยังหนวยอื่น ซึ่งทำใหการ
ดำเนิ น การเป น ไปด ว ยความยากลำบากมาก การเก็บ ขอมูล ควรจำกัด ขอบเขตของการดำเนิ น การ เชน
การจำกัดพื้นที่ ,จำนวนกลุมตัวอยาง แลวจัดทีมลงไปดำเนินการเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง เพื่อใหไดขอมูล
ตรงตามวัตถุประสงคของการประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การตอบขอมูลผานระบบออนไลน การดำเนินการไมซับซอนยุงยาก แตการดำเนินการของผูตอบ
แบบสอบถามในแตละสวนเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไม รายละเอียดของแบบสอบถามในแตละดาน มีขอ
คำถามมาก มีสวนสำคัญที่ทำใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลไมตรงกับความเปนจริงเทาที่ควร
3. ควรปรับปรุงพัฒนาแบบสอบถามใหกระชับทันเหตุการณและสถานการณปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
๑. ควรใหเจาหนาที่ของหนวยที่รับผิดชอบ ออกติดตามประเมินผลความพึงพอใจฯ ตามสถานีที่
ผูสำเร็จการฝกอบรมสังกัด เพื่อวัดผลความแตกตาง
๒. ควรมีการนำผลไปใชปรับปรุงการฝกอบรมตอเนื่อง
3. พัฒนา เพิ่มเติมความรูของเจาหนาที่ใหมีความรูใหมๆ ทันสมัยเกี่ยวกับการดำเนินการประเมิน
4. ควรนำผลเสนอผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย รับทราบและสั่งการ กอนที่จะเริ่มเปดการฝกอบรม
ในรุนตอไป เพื่อจะไดนำผลประเมินไปวางแผนการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากที่สุด

๙๕

แผนพัฒนาปรับปรุงดานผูเรียน

๙๖

ขอเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง
- ผูสำเร็จการ
ฝกอบรมทุกนายมี
ความสำคัญและเปน
ผลผลิตของหนวย
โดยตรง ดังนั้น จึง
ตองมีคุณภาพ และ
เปนที่ยอมรับของ
สังคม ผูที่รับผิดชอบ
ตัวบงชีน้ ี้ตองไดรับ
การพัฒนาอยูเสมอ

จุดที่ควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
- การจัดเก็บขอมูล
แบบสอบถามแบบ
ออนไลน ตอง
ประสานขอความ
รวมมือจากทุกหนวย
ที่มีขาราชการตำรวจ
มาอบรม มาจาก
หลายหนวย หลาย
ทองที่กระจายไปทั่ว
ประเทศ ซึ่งทำใหการ
ดำเนินการเปนไป
ดวยความยากลำบาก
การเก็บขอมูลควร
หลากหลาย ควร
จำกัดขอบเขตของ
การดำเนินการ เชน
การจำกัดพื้นที่ ,
จำนวนกลุมตัวอยาง
แลวจัดทีมลงไป
ดำเนินการเก็บขอมูล
จากกลุมตัวอยาง
เพื่อใหไดขอมูลตรง
ตามวัตถุประสงคของ
การประกันคุณภาพ
การศึกษา

ตัวบงชี้ที่ ๔ อาจารยประจำ

แนวทางการแกไขปรับปรุง /
แผนการปรับปรุง
1.จัดทำโครงการติดตามประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษาอบรมหลักสูตร
ตาง ๆ ที่มีระยะเวลาอบรมตั้งแต 8
สัปดาหขึ้นไป
2. รวบรวมแบบประเมินอานคา
สรุปผลตามเกณฑที่กำหนด
3. นำผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูบังคับบัญชาหนวยงานตน
สังกัดและผูเกี่ยวของเสนอ
ผูบังคับบัญชาทราบสัง่ การ
4.นำผลมาใชปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรรวมทั้งการเรียนการสอน
ใหมีความสอดคลองและเหมาะสม
กับความตองการของผูบังคับบัญชา
และผูที่เกี่ยวของ

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ ผูรับผิดชอบ

ไดรับผลการตอบ 1 ก.ย.64 ฝายบริการ
แบบสอบถาม
- 30 ก.ย. การศึกษา
ออนไลนกลับคืน 65
ตามเกณฑกำหนด
ไว

๙๗

จุดเดน

๑. ศฝร.ภ.๔ มีอาจารยประจำที่มีความรูความสามารถ และประสบการณการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนใหแกผูเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอน
๒. อาจารยประจำ ศฝร.ภ.๔ มีแผนการสอนและบันทึกการสอนทุกรายวิชาที่สอน
๓. อาจารยประจำ ศฝร.ภ.๔ มีเทคนิคการสอนและสื่อการสอนที่เนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
รายวิชาทำใหผูเรียนนำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและปลอดภัย
๔. มีการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน เชน สถาบันการศึกษา และหนวยงานภาครัฐ

จุดที่ควรพัฒนา
๑. ปญหาเรื่องงบประมาณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และงบวิจัย ศฝร.ภ.๔ ที่ผานมาไมมีงบ
วิจยั สนับสนุนงานวิจัยแกอาจารยประจำ
ขอเสนอแนะ
๑. เห็นควรของบวิจัยเพือ่ สนับสนุนงานวิจัยของอาจารยประจำ

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป

๙๘

ขอเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง

จุดที่ควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

แนวทางการแกไข
ปรับปรุง / แผนการ
ปรับปรุง

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1 ก.ย.64 - ศฝร.ภ.๔ โดย
- เห็นควรจัดทำคำขอ - งานนวัตกรรม - ศฝร.ภ. ๔ จัดทำคำของ จำนวนงานนวัตกรรม
งบประมาณเพื่อการ และงานวิจัยของ งบประมาณเพื่อการวิจัย หรือ จำนวนงานวิจัยของ 30 ก.ย.65 ฝายจัดทำคำขอ
วิจัยของ ศฝร.ภ.๔
อาจารยประจำ สนับสนุนงานวิจัยของ
อาจารยประจำ
งบประมาณ
อาจารยประจำ

๙๙

ตัวบงชี้ที่ 5 อาจารยพิเศษ
จุดเดน
๑. ศฝร.ภ.๔ มีอาจารยพิเศษที่มีความรูความสามารถและประสบการณการจัดกิจกรรม การเรียนการ
สอนใหแกผูเรียนตามวัตถุประสงคของหลักสูตรที่สอน
๒. อาจารยพิเศษ ศฝร.ภ.๔ มีเทคนิคการสอนและสื่อการสอนเนนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ในรายวิชาทำใหผูเรียนนำความรูที่ไดรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตองและปลอดภัย
3. มีการสรางความรวมมือระหวางหนวยงาน เชน สถาบันการศึกษาและหนวยงานภาครัฐ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ปญหาเรื่องงบประมาณการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและงบวิจยั ศฝร.ภ.๔ ไมมีงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยของอาจารยพิเศษ
ขอเสนอแนะ
๑. เห็นควรจัดทำคำของบประมาณเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของอาจารยพิเศษ

๑๐๐

แผนพัฒนาปรับปรุงดานหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน
ขอเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง

จุดที่ควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

แนวทางการแกไข
ปรับปรุง / แผนการ
ปรับปรุง

- นำผลการประเมิน
หลักสูตรไปขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตามที่สวนกลางกำหนด

- ควรนำผลการ
ประเมินหลักสูตรไป
ขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา
หลักสูตรตามที่
สวนกลางกำหนด

- จัดทำแผนขับเคลื่อน
เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ตามที่สวนกลาง
กำหนด

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอ
บ

ขาราชการทุกฝายให
1 ก.ย.64 - กลุมงาน
ความสำคัญและใหความ 30 ก.ย.65 อาจารย
รวมมือในการดำเนินการ
พัฒนาหลักสูตร

๑๐๑

ตัวบงชี้ที่ ๖ การพัฒนาหลักสูตรโดยหนวยฝกอบรม
ดานหลักสูตรการเรียนการสอน
จุดเดน

๑. โครงการปฏิบัติธรรม เนนใหผูเขาอบรมไดแสดงออกถึงความเคารพ และกตัญูตอผูใหวิชา
ความรู และใหครูไดตระหนักถึงภาระอันยิ่งใหญที่มีตอศิษย
๒. โครงการปฏิบัติธรรมเนนใหผูศึกษาอบรมไดรับความรูและประสบการณตรงจากวิทยากรพระ
อาจารยโดยตรง
๓. โครงการปฏิบัติธรรมสอดคลองกับวิชาคุณธรรมและจริยธรรมตำรวจตามหลักสูตรของ บช.ศ.

จุดที่ควรพัฒนา
๑. กำหนดสถานที่ฝกอบรมตามโครงการใหเหมาะสม
๒. กำหนดหลักสูตร/โครงการใหเหมาะสมกับระยะเวลาการฝกอบรม
ขอเสนอแนะ
๑. ควรจัดทำหลักสูตร/โครงการการฝกอบรมใหมีมาตรฐาน และกำหนดแนวทางการปฏิบัติ
ตางๆ ใหชัดเจน
2. ควรมีการจัดการสัมมนาบุคลากรดานการฝกอบรม/บริหารหลักสูตร,โครงการ เพื่อใหการจัดทำ
หลักสูตร/โครงการมีคุณภาพไดมาตรฐาน

๑๐๒

แผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝกอบรมของนักเรียนนายสิบตำรวจในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจาก จุดที่ควรพัฒนาจากการ แนวทางการแกไข
ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
การประเมินตนเอง
ประเมินตนเอง
ปรับปรุง/แผนการ
ความสำเร็จ
ดำเนินการ
ปรับปรุง
๑.ควรจัดทำ
๑.กำหนดสถานที่
๑.ควรจัดทำ
ผูผานการทดสอบ 1 ก.ย.64 หลักสูตร/โครงการ ฝกอบรมใหเหมาะสม หลักสูตร/โครงการ ตามเกณฑ
30 ก.ย.65
การฝกอบรมใหมี มาตรฐานวิชาการ
การฝกอบรมใหมี ๒.กำหนดหลักสูตร/
โครงการใหเหมาะสม มาตรฐาน และ
มาตรฐาน และ
กำหนดแนว
กับระยะเวลาการ
กำหนดแนว
ทางการปฏิบัติตาง
ทางการปฏิบัติตาง ฝกอบรม
ๆ ใหชัดเจน ๒.
ๆ ใหชัดเจน
ควรมีการจัดการ
๒. ควรมีการ
สัมมนาบุคลากร
จัดการสัมมนา
ดานการฝกอบรม/
บุคลากรดานการ
บริหารหลักสูตร
ฝกอบรม/บริหาร
,โครงการ เพื่อให
หลักสูตร,โครงการ
การจัดทำ
เพื่อใหการจัดทำ
หลักสูตร/โครงการ
หลักสูตร/โครงการ
มีคุณภาพได
มีคุณภาพได
มาตรฐาน
มาตรฐาน

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริการ
การศึกษา

๑๐๓

ตัวบงชี้ที่ 7 การจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตรที่สวนกลางกำหนด
จุดเดน

๑. ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 มีการจัดการศึกษาอบรมตามที่สวนกลางกำหนด
๒. ศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค 4 มีความพรอมในการจัดการศึกษาอบรมตามหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนา
- ควรนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนและพัฒนาหลักสูตรตามที่สวนกลางกำหนด
ขอเสนอแนะ
- นำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาแผนการสอนและพัฒนาหลักสูตรตามที่สวนกลางกำหนด

๑๐๔

แผนพัฒนาปรับปรุงดานหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน
ขอเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง
- นำผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนาแผนการ
สอนและหลักสูตรตามที่
สวนกลางกำหนด

จุดที่ควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
- ควรนำผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
พัฒนาแผนการสอน
และพัฒนาหลักสูตร
ตามที่สวนกลาง
กำหนด

แนวทางการแกไข
ปรับปรุง / แผนการ
ปรับปรุง
- จัดทำแผนพัฒนา
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอนตาม
คำแนะนำของ
คณะกรรมการตรวจ
ประเมิน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอ
บ

ขาราชการทุกฝายให
1 ก.ย.64 - ฝายบริการ
ความสำคัญและใหความ 30 ก.ย.65 การศึกษา
รวมมือในการดำเนินการ
ศฝร.ภ.4
พัฒนาหลักสูตร

๑๐๕

ตัวบงชี้ที่ ๘ กระบวนการจัดการเรียนการสอน
จุดเดน
๓. ศฝร.ภ.๔ ไดมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนในสถานการณโควิด ๑๙ ผานระบบ
เฟสบุค ไลฟ และระบบทีมลิ้งค ในการสอนหลักสูตร นสต. และ หลักสูตร ทบทวน ๔ สายงาน
๔. ศฝร.ภ.๔ ไดมีการจัดการเรียนการสอนผานระบบออนไลนในสถานการณโควิด ๑๙ ผานระบบ
Zoom ในหลักสูตร สว.
๕. มีการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวางหนวยงาน กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ,วิทยาลัยบัณฑิต
เอเชีย และ มหาวิทยาลัยสยาม
จุดที่ควรพัฒนา
๒. ปญหาในการจัดการเรียนการสอนออนไลน ในเรื่องการมีสวนรวมหรือการโตตอบของผูเรียนและ
ผูสอน ในการสอนออนไลนผานระบบเฟสบุคไลฟ และความไมเสถียรของอินเตอรเน็ต ในการ
สอนผานระบบทีมลิ้งค
ขอเสนอแนะ
๑. เห็นควรเพิ่มชองทางในการเรียนการสอนออนไลนผานระบบซูม เพื่อรองรับการสอนออนไลน
กรณีที่ ศฝร.ภ.๔ ตองจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ในหวงเวลาใกลเคียงกัน ผานระบบออนไลน

๑๐๖

แผนพัฒนาปรับปรุงดานหลักสูตรการเรียนการสอนการประเมินผูเรียน
ขอเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง

จุ ด ที ่ ค วรพั ฒ นาจาก แนวทางการแ ก  ไ ข
ปรั บ ปรุ ง / แผนการ
การประเมินตนเอง
ปรับปรุง

- นำผลการประเมิ น - พั ฒ นาในจุ ด ด อ ย
กระบวนการจั ด การ ข อ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร
เ ร ี ย น ก า ร ส อ น ไ ป จัดการเรียนการสอน
พัฒนา จุดเดน –
จุดดอย

- จัดทำแผนเพื่อ
พัฒนาและแกไข ใน
จุดดอย ของ
กระบวนการจัดการ
เรียนการสอน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

หนวยจัดงบประมาณ 1 ก.ย.64 - กลุมงาน
เพื่อแกไขและพัฒนาใน 30 ก.ย.65 อาจารย ภ.๔
จุดดอยของ
กระบวนการจัดการ
เรียนรู

๑๐๗

ตัวบงชี้ที่ 9

การประเมินผูเรียน

ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ + ผลลัพท

หลักสูตรที่ใชประกอบการพิจารณา
1. หลักสูตร นสต. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2563
2. หลักสูตร กดต.(ปป. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256 4
3. หลักสูตร สว.ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
จุดเดน

1. มีการจัดระบบการสอบและขออยางมีมาตรฐาน
2. มีการชี้แจงระบบการวัดผลประเมินใหผูเขารับการฝกอบรมทราบ
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดระบบการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร
2. สงเสริมใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสำนึกตอการศึกษาอบรม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรกำหนดหวงเวลาใหผูเขารับการฝกอบรมไดเตรียมตัวกอนการสอบ และปรับปรุงหลักสูตรเพื่อลด
หรือควบรวมจำนวนรายวิชา ปจจุบันมีมากจนเกินความจำเปน และควรเนนภาคปฏิบัติใหเหมาะกับการ
ปฏิบัติหนาที่

๑๐๘

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะ
จาการประเมิน
ตนเอง
ควรกำหนดหวง
เวลาใหผูเขารับการ
ฝกอบรมไดเตรียม
ตัวกอนการสอบ
และปรับปรุง
หลักสูตรเพื่อลด
หรือควบรวม
จำนวนรายวิชา
ปจจุบันมีมากจน
เกินความจำเปน
และควรเนน
ภาคปฏิบัติให
เหมาะกับการ
ปฏิบัติหนาที่

จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
ตนเอง
จัดระบบการเรียน
การสอนให
สอดคลองกับ
หลักสูตรและ
สงเสริมใหผูเขารับ
การฝกอบรมมี
จิตสำนึกตอ
การศึกษาอบรม

แนวทางแกไข

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

การประเมิน 1 ก.ย.64 - 30 ฝายบริการ
ปรับปรุง
ผูเรียน
ก.ย.65
หลักสูตรให
การศึกษาฯ
กระชับและ
เหมาะสมกับ
การปฏิบัติ
หนาที่ของผุเขา
รับการฝกอบรม

๑๐๙

ตัวบงชี้ที่ 10 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ใชสำหรับพัฒนาผูเรียน
ดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
จุดเดน
1. หนวยศึกษาอบรมมีการบริหารพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนใหทันสมัยสอดคลองกับ
เทคโนโลยี และวิทยาการ สมัยใหม
2. มีการจัดการเรียนรูที่หลากหลายโดยเนนการปฏิบัติจริงและสงเสริมประสบการณจริง
3. หนวยฝกอบรมเปนแหลงเรียนรูที่ทันสมัยในทุกเรื่อง เนนสภาพแวดลอม อุปกรณการเรียนการ
สอนใชงานไดเปนอยางดีและนาใชบริการ
จุดที่ควรพัฒนา
- พัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยี อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ การใหบริการ และแหลงฝกปฏิบัติ
ในอาคารสถานที่ใหมีการพัฒนาปรับปรุงในทันสมัยพรอมใชบริการตลอดเวลา
ขอเสนอแนะ
- หนวยควรพัฒนาระบบสารสนเทศเทคโนโลยี อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ การใหบริการ และแหลงฝก
ปฏิบัติในอาคารสถานที่ใหมีการพัฒนาปรับปรุงในทันสมัยพรอมใชบริการ

๑๑๐

แผนพัฒนาปรับปรุงดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอการประเมินตนเอง

จุดควรพัฒนาจาก แนวทางการแกไข
การประเมินตนเอง ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

- หนวยควรพัฒนาระบบ
สารสนเทศเทคโนโลยี
อุปกรณ โสตทัศนูปกรณ
การใหบริการ และแหลงฝก
ปฏิบัติในอาคารสถานที่ใหมี
การพัฒนาปรับปรุงใน
ทันสมัยพรอมใชบริการ

- พัฒนาระบบ
สารสนเทศ
เทคโนโลยี อุปกรณ
โสตทัศนูปกรณ การ
ใหบริการ และแหลง
ฝกปฏิบัติในอาคาร
สถานที่ใหมีการ
พัฒนาปรับปรุงใน
ทันสมัยพรอมใช
บริการตลอดเวลา

- จัดทำแผน/
โครงการปรับปรุง
พัฒนาวัสดุ
อุปกรณสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรูที่ใชสำหรับ
ผูเรียน
ศูนยฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 4

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

1 ก.ย.64 - หองเรียน
30 ก.ย.65
ศฝร.ภ.4
-หองปฏิบัติการ
คอมพิเตอร
ศฝร.ภ.4
-หองประชุมใหญ
อาคารเรียนรวม
ศฝร.ภ.4
- สถานีการฝก
ตางๆ อาคารที่พัก
ของ นสต. และ
ผูเขารับการ
ฝกอบรม

ผูรับผิดชอบ

ฝายบริการ
การศึกษา
ศฝร.ภ.4

๑๑๑

ดานตัวบงชี้ที่ ๑๑ จำนวนงานวิจัย และ หรือนวัตกรรม และหรือสิ่งประดิษฐ
จุดเดน
๑. ศฝร.ภ.๔ มีผูมีความรู และ ความเขาใจในเรื่องงานวิจัย และ นวัตกรรม
๒. ศฝร.ภ.๔ มีจำนวนครูและอาจารยประจำเปนจำนวนมากกวา หลาย ๆ ศูนยฝกอบรม
จุดที่ควรพัฒนา
๑. เนื่องจากไมมีการกำหนดใหงานวิจัยหรือนวัตกรรมเปนหนาที่การงาน จึงทำใหไมคอยมีผูใดสนใจจะทำ
๒. ควรจัดใหมีการอบรมการทำวิจัย หรือ นวัตกรรมเพื่อจะไดสามารถตอบสนองตัวชี้วัดนี้ได
ขอเสนอแนะ
๑. ควรกำหนดใหงานวิจัยหรือนวัตกรรมเปนหนาที่การงาน และ แบงความรับผิดชอบออกเปนสัดสวนระหวาง
ครูซึ่งเปนครูฝก ซึ่งเปนฝายปกครอง และ อาจารยซึ่งเปนฝายวิชาการใหรับผิดชอบรอยละ ๕๐ ของจำนวน
งานวิจัย หรือ นวัตกรรม ที่ตองการ
๒. ควรมีการเสริมแรงใหรางวัลแกผูที่ทำงานวิจัย หรือ นวัตกรรมติดตอกัน ๓ ป

๑๑๒

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง
๑.ระยะเวลาในการตรวจ
ความพรอมควรมีหวง
ระยะเวลา เชน ๓ เดือน,
๖ เดือน , ๙ เดือน และ ๑๒
เดือน
๒. ควรกำหนดใหงานวิจัย
หรือ นวัตกรรมเปนหนาที่
การงานของครูอาจารย

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข
ตัวชี้วัด
จากการประเมิน ปรับปรุง/แผนการ ความสำเร็จ
ตนเอง
ปรับปรุง
ควรจัดการอบรม
เรื่องของการ
ทำงานวิจัย หรือ
นวัตกรรม แกครู
อาจารย

๑.จัดทำคำสั่ง
มอบหมายหนาที่
การทำงานวิจัย
หรือ นวัตกรรม
แกหนวยที่
เกี่ยวของ
๒.ใหรางวัลตอบ
แทนแกผูทำ
งานวิจัย หรือ
นวัตกรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

1 ก.ย.64 จำนวน
30 ก.ย.65
งานวิจัย
หรือ
นวัตกรรม
ตามจำนวน
ที่ตองการ

กลุมงานอาจารย

๑๑๓

ตัวบงชี้ที่ ๑๑ งานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ที่นำไปใชกับหนวยงาน หรือชุมชน สังคม
จุดเดน
๑. เปนอุปกรณเครื่องชวยฝกที่ทันสมัยและเปนสากล
๒. สามารถรองรับผูเขารับการฝกอบรมทั้งในหนวยงาน ศฝร.ภ.๔ และ นอกหนวยราชการอื่น
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรดำเนินการจัดทำนวัตกรรมสิ่งประดิษฐชิ้นใหมที่สามารถนำไปใชพัฒนาศักยภาพการฝก
นักเรียนนายสิบในดานอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมากขึ้น และสามารถใชรองรับการเขามาใช
ประโยชนของหนวยงานหรือชุมชน สังคม
ขอเสนอแนะ
๑. ควรจัดหาวิทยากรที่เชี่ยวชาญดาน งานวิจัย นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ มาอบรมใหความรู ครู
หรือ ครูฝก
๒. ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำ งานวิจัย นวัตกรรม หรือ สิ่งประดิษฐ

๑๑๔

แผนพัฒนาปรับปรุงงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ ดานอุปกรณเครื่องชวยฝก
ขอเสนอแนะจากการ จุดที่ควรพัฒนา
ประเมินตนเอง
จากการประเมิน
ตนเอง
๑.ควรจัดหาวิทยากร
ที่เชี่ยวชาญดาน
งานวิจัย นวัตกรรม
หรือ สิ่งประดิษฐ มา
อบรมใหความรู ครู
หรือ ครูฝก
๒.ควรสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดทำ งานวิจัย
นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ

-ควรดำเนินการ
จัดทำนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐชิ้นใหม
ที่สามารถนำไปใช
พัฒนาศักยภาพ
การฝกนักเรียน
นายสิบในดาน
อื่นๆ ที่มีความ
หลากหลายมาก
ขึ้น และสามารถใช
รองรับการเขามา
ใชประโยชนของ
หนวยงานหรือ
ชุมชน สังคม
พัฒนาการฝกและ
เพิ่มศักยภาพดาน
การฝกใหมี
คุณภาพมาตรฐาน
ระดับสากล

แนวทางการแกไข ตัวชี้วัด
ปรับปรุง/แผนการ ความสำเร็จ
ปรับปรุง
-ควรติดตาม
ประเมินผลการใช
ประโยชนจาก
งานวิจัย
นวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ
เพื่อนำมาพัฒนา
หรือดำเนินการ
จัดทำงานวิจัย
นวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ
ใหม ๆ ที่ สามารถ
เพิ่มศักยภาพใน
การฝกอบรม
นักเรียนนายสิบที่
หลากหลายมาก
ขึ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

๑ ต.ค.๒๕๖4- -ฝายปกครอง
-ผูผานการ
๓๐ ก.ย.๒๕๖5 และการฝก
ทดสอบตาม
เกณฑมาตรฐาน/
สากล

๑๑๕

ดานตัวบงชี้ที่ 12 งานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงในพื้นที่
จุดเดน
1. ศฝร.ภ.๔ มีผูมีความรู และ ความเขาใจในเรื่องงานวิจัย และ นวัตกรรม
2. ศฝร.ภ.4 มีจำนวนครูและอาจารยประจำเปนจำนวนมากกวาหลาย ๆ ศูนยฝกอบรม
จุดที่ควรพัฒนา
1. งานวิจัยที่มาจากสถานการณจริงในพื้นที่ เปนงานวิจัยที่คอนขางหายากจึงไมสะดวกในการหาขอมูลในการ
วิจัย
2. ควรจัดใหมีการอบรมการทำวิจัย หรือ นวัตกรรมเพื่อจะไดสามารถตอบสนองตัวชี้วัดนี้ได
ขอเสนอแนะ
1. ควรกำหนดกรอบ เรื่อง ของงานวิจัยใหเปนเรื่องเฉพาะการเรียนการสอนที่ มีวิธีการและแนวคิดที่เหมาะสม
ไมควรเปนการถอดบทเรียนจากสถานการณจริงในพื้นที่ เนื่องจากหาเรื่องที่จะทำยาก
2. ควรมีการเสริมแรงใหรางวัลแกผูที่ทำงานวิจัย หรือ นวัตกรรมติดตอกัน 3 ป

๑๑๖

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควร แนวทางแกไขปรับปรุง/ ตัวชี้วัด
ระยะเวลา
พัฒนาจาก
แผนการปรับปรุง
ความสำเร็จ ดำเนินการ
การประเมิน
ตนเอง

1.ระยะเวลาในการ
ตรวจความพรอมควรมี
หวงระยะเวลา เชน 3
เดือน,6 เดือน , 9
เดือน และ 12 เดือน
2. ควรกำหนดให
งานวิจัย หรือ
นวัตกรรมเปนหนาที่
การงานของครูอาจารย

ควรจัดการ
อบรมเรื่อง
ของการ
ทำงานวิจัย
หรือ
นวัตกรรม
แกครู
อาจารย

1.จัดทำคำสั่งมอบหมาย
หนาที่การทำงานวิจัย
หรือ นวัตกรรม แก
หนวยที่เกี่ยวของ
2.ใหรางวัลตอบแทนแก
ผูทำงานวิจัย หรือ
นวัตกรรม

ผูรับผิดชอบ

1 ก.ย.64 - 1. พ.ต.อ.หญิง สุมาลี
จำนวน
งานวิจัยหรือ 30 ก.ย.65 ตะกรุดโทน
นวัตกรรม
2.พ.ต.อ.สธน
ตามจำนวน
ตะกรุดโทน
ที่ตองการ
3. ร.ต.อ.สุวชั ชัย
พวงทวง
4. ร.ต.อ.ภราดร
สิทธิจินดา

๑๑๗

ดานตัวบงชี้ที่ 13 การบริการวิชาการแกชุมชน
จุดเดน

1. การใหบริการวิชาการแกชุมชน สังคม และประเทศชาติในรูปแบบตาง ๆ ตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญของหนวยงาน โดยใหบริการวิชาการทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน หนวยงานอิสระ
หนวยงานสาธารณ ชุมชนและสังคม
2. มีการสรางงานบริการวิชาการที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและสังคม ที่เขากับ
สถานการณปจจุบัน และมีระบบบริหารจัดการโครงการบริการวิชาการแกชุมชนที่มีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปลูกจิตสำนึกใหคนในชุมชนมีความรูคูคุณธรรม มีความรักความสามัคคีมีความรับผิดชอบตอ
ชุมชนสังคม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของคนในชุมชน และนำไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. เนื้อหาในการใหบริการวิชาการแกชุมชน ควรใหสอดคลองกับริบทของคนในชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานตามนโยบายสถานศึกษานอมนำศาสตรพระราชามาประยุกตใช
2. การดำเนินการใหบริการวิชาการแกชุมชนควรสอดแทรก เนื้อหาเกี่ยวกับความรัก ความสามัคคี
ความรับผิดชอบตอสังคมชุมชนเขาไปในโครงการ

๑๑๘

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง
- กำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานตามนโยบาย
สถานศึกษาพรอมนอมนำ
ศาสตรพระราชามา
ประยุกตใช
- การดำเนินการใหบริการ
วิชาการแกชุมชนควร
สอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความรักความสามัคคี
ความรับผิดชอบตอความ
รับผิดชอบตอสังคมชุมชน
เขาไปในโครงการ

จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางแกไข
ตัวชี้วัด
จากการประเมิน ปรับปรุง/แผนการ ความสำเร็จ
ตนเอง
ปรับปรุง
- ปลูกจิตสำนึก
ให คนในชุมชนมี
ความรูคู
คุณธรรม มีความ
รักความสามัคคี
มีความ
รับผิดชอบตอ
ชุมชนสังคม เพื่อ
เสริมสรางความ
เขมแข็งของคน
ในชุมชน และ
นำไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
- เนื้อหาในการ
ใหบริการ
วิชาการแก
ชุมชนควรให
สอดคลองกับ
บริบทของคนใน
ชุมชน

-มีการตรวจสอบ
ประเมินผลงาน
และโครงการการ
ใหบริการวิชาการ
เพื่อนำไปสูการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาที่ดีขึ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ

องคความรู 1 ต.ค.64 30 ก.ย.65
ในการ
ใหบริการ
แกชุมชุน

ผูรับผิดชอบ

ฝาย ฝอ.ศฝร.ภ.4
ฝาย ปค.ศฝร.ภ.4
กลุมงานอาจารย
ศฝร.ภ.4

๑๑๙

ตัวบงชี้ที่ 14 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ชนิดตัวบงชี้ กระบวนการ + ผลลัพธ
จุดเดน

๑. มีโครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางชัดเจน
๒. มีแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

จุดที่ควรพัฒนา
-บุคลากรบางสวนยังขาดความรูและความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากมีการ
แตงตั้งโยกยายการดำรงตำแหนงใหมใน ศฝร.ภ.4
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
1. การจัดทำแผนงานและโครงการ ตัวชี้วัดมีความสำคัญเพราะ เปนเกณฑกำหนดคาความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม ในแผนงานและโครงการ และเพื่อที่จะทราบวา การดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและ
โครงการนั้น บรรลุผลตามวัตถุประสงคที่มีไวหรือไม ดังนั้น ควรกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานและ
โครงการและใหสอดคลองตามวัตถุประสงคของแผนงานและโครงการนั้น ๆ
2. การประเมินแผนงานและโครงการ หากมีการกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานและโครงการ
ไว จะทำใหทราบวาการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานและโครงการดานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เกิด
ความสำเร็จหรือไมและสำเร็จมากนอยเพียงใด ตามเกณฑและมาตรฐานของตัวชี้วัด

๑๒๐

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจาก
จุดที่ควรพัฒนา
แนวทางการแกไข ตัวชี้วัดความสำเร็จ
การประเมินตนเอง จากการประเมินตนเอง ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง
1. การจัดทำ
แผนงานและ
โครงการ ตัวชี้วัดมี
ความสำคัญเพราะ
เปนเกณฑ
กำหนดคา
ความสำเร็จของ
การดำเนินกิจกรรม
ในแผนงานและ
โครงการ และ
เพื่อที่จะทราบวา
การดำเนินกิจกรรม
ตามแผนงานและ
โครงการนั้น
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่มีไว
หรือไม ดังนั้น ควร
กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
แผนงานและ
โครงการและให
สอดคลองตาม
วัตถุประสงคของ
แผนงานและ
โครงการนั้น ๆ

1. การจัดทำแผนงาน
และโครงการ ตัวชี้วัดมี
ความสำคัญเพราะ เปน
เกณฑกำหนดคา
ความสำเร็จของการ
ดำเนินกิจกรรม
ในแผนงานและ
โครงการ และเพื่อที่จะ
ทราบวา การดำเนิน
กิจกรรมตามแผนงาน
และโครงการนั้น
บรรลุผลตาม
วัตถุประสงคที่มีไว
หรือไม ดังนั้น ควร
กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จของ
แผนงานและโครงการ
และใหสอดคลองตาม
วัตถุประสงคของ
แผนงานและโครงการ
นั้น ๆ

ระบบและกลไกการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย
มีโครงการแตงกาย
ชุดผาไทย โดย
กำหนดใหทุกวัน
ศุกรขาราชการและ
ลูกจางไดสวมใสผา
ไทยมาปฏิบัติ
ราชการ แต
เนื่องจากมี
สถานการณ
โรคติดตอเชื้อโควิด
19 แพรระบาด ทำ
ใหตองทำงานใน
รูปแบบ work
from home ใน
บางชวงที่
สถานการณรุนแรง
ในหัวขอของการ
พัฒนาปรับปรุงในป
ตอไป เสนอแนะใน
2. การประเมิน
ระบบและกลไกการ
แผนงานและโครงการ
ทำนุบำรุงศิลปะ
หากมีการกำหนด
และวัฒนธรรมไทย
ตัวชี้วัดความสำเร็จของ
เขากับยุคสมัย
แผนงานและโครงการ
2. การประเมิน
สังคมโซเชียลเปน
ไว จะทำใหทราบวา
แผนงานและ
การจัดการให
โครงการ หากมีการ การดำเนินกิจกรรม
ความรูเรื่องการ
ตามแผนงานและ
กำหนดตัวชี้วัด
อนุรักษวฒ
ั นธรรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

ในป ง บประมาณ 1 ต.ค.64 - กลุมงาน
2 5 6 4 ศ ู น ย 30 ก.ย.65 อาจารย
ฝกอบรมตำรวจภูธร
ศฝร.ภ.๔
ภาค 4 มีแผนงาน
กำหนดเป า หมาย
ดานการทำนุบ ำรุง
ศิลปะและ
ว ั ฒ นธ รรมไว  1
โครงการ โดย
กำหนดการวั ด ผล
ประเมินผลของ
แผนงานคื อ ความ
พึงพอใจไมนอยกวา
3.51 (วัดจากแบบ
ประเมิน จาก
คะแนนเต็ม 5 ของ
ผูเขารวมโครงการ
หนวยจัดทำ
“โครงการอนุรักษ
สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม
แตงกายผาไทย”
วัตถุประสงคเพื่อ
รวมการอนุรักษ
และสืบสาน
วัฒนธรรมการแตง
กายผาไทยและ
สงเสริมการทำนุ
บำรุงศิลปะและ

๑๒๑

ความสำเร็จของ
แผนงานและ
โครงการไว จะทำ
ใหทราบวาการ
ดำเนินกิจกรรมตาม
แผนงานและ
โครงการดานทำนุ
บำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เกิด
ความสำเร็จหรือไม
และสำเร็จมากนอย
เพียงใด ตาม
เกณฑและ
มาตรฐานของ
ตัวชี้วัด

โครงการดานทำนุบำรุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
เกิดความสำเร็จหรือไม
และสำเร็จมากนอย
เพียงใด ตามเกณฑ
และมาตรฐานของ
ตัวชี้วัด

รวมถึง การให
ความรูในเรื่องผา
ไทย โดยผานระบบ
สื่อออนไลน face
book เพื่อให
ขาราชการลูกจาง
ไดรับความรูเรื่องผา
ไทยเพิ่มเติม ได
สะดวกอยาง
ตอเนื่องและ
ปลอดภัย

วัฒนธรรมไทย
ใหกับขาราชการ
ตำรวจและ
ลูกจางประจำ ศูนย
ฝกอบรม
ตำรวจภูธรภาค 4
กำหนดตัวชี้วัด
ความสำเร็จ คือ
ขาราชการตำรวจ
จำนวน 140 นาย
ใหความรวมมือรอย
ละ 60 (วัดจากการ
ตรวจนับจำนวน
และประเมินความ
พึงพอใจผูเขารวม
โครงการคะแนน
เฉลี่ยมากกวา
3.51 (วัดจากแบบ
ประเมิน

๑๒๒

ตัวบงชี้ที่ 1๕ การนำแผนยุทธศาสตร สำนักงานตำรวจแหงชาติ (พ.ศ.๒๕๖0 – ๒๕๗๙ไปสูการปฏิบัติ
ชนิดตัวบงชี้

กระบวนการ+ผลลัพธ

หลักสูตรที่ใชประกอบการพิจารณา
จุดเดน

- หลักสูตร นสต. ประจำปงบประมาณ พ.ศ.256๔
๑. มีแผนดำเนินงานชัดเจน และมีการรายงานผลตามกำหนด
๒. มีตำราเรียนที่ทันสมัย เหมาะแกการเรียนการสอนในปจจุบัน

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรจัดบุคลากรในกลุมงานอาจารยที่ตรงและสัมพันกับรายวิชาที่ทำการสอนเขาโครงการ
2. สนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาตำราเรียนที่เหมาะสม
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรมีการจัดทำโครงการสัมมนาและปรับปรุงตำราเรียนปถัดไป

๑๒๓

แผนพัฒนาปรับปรุงปงบประมาณตอไป
ขอเสนอ
แผนพัฒนา
ปรับปรุงตำรา
เรียนใน
ปงบประมาณ
ตอไป
แนะจากการ
ประเมินตนเอง
ตำราเรียนบาง
รายวิชา ไม
สอดคลองกับ
เหตุการณปจจุบัน

จุดที่ควรพัฒนา
จากการประเมิน
ตนเอง

แนวทางการแก
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง

กลุมงานอาจารย จัดทำโครงการอยาง
ไดมีสวนรวมในการ ตอเนื่อง และสนับสนุน
งบประมาณเพียงพอ
แกไขตำราเรียน
เพื่อใหเกิดองค
ความรูที่นำไปใชได
จริงอยางมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

สามารถนำความรูที่
ไดจากการศึกษา
อบรม ไปปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอ
บ

๑ ต.ค.๒๕๖4 - -ฝอ.ฯ
๓0 ก.ย.๒๕๖5 -กลุมงาน
อาจารย

๑๒๔

ตัวบงชี้ที่ 16 การบริหารความเสี่ยง
จุดเดน
- บุคลากรภายในหนวยมีความสามัคคี มีความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
- บุคลากรภายในหนวยยังขาดความรูความเขาใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ขอเสนอแนะ
1. ทุกหนวยในสังกัด ทำคำสั่งมอบหมายหนาที่ผูรับผิดชอบในการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยง
2. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงใหครอบคลุมภารกิจของหนวย
3. กำกับติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยาง
ตอเนื่อง ใหขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา

๑๒๕

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการ
จากการ
แกไขปรับปรุง/
ประเมินตนเอง
แผนการ
ปรับปรุง
- ปญหาและ
- เจาหนาที่ ที่ไดรับ
- จัดทำแผน
มอบหมายใหรับผิดชอบ บริหารความ อุปสรรคจาก
การทำงานของ
การดำเนินงานดานการ เสี่ยงให
ปที่ผาน นำมา
บริหารความเสี่ยง ตอง ครอบคลุม
แกไขปรับปรุง
หมั่นศึกษาหาความรู
ภารกิจของ
พัฒนา การ
เพิ่มเติมเพื่อนำมาใชใน หนวย
ปฏิบัติงานดาน
การปฏิบัติงานใหสำเร็จ
การบริหาร
ลุลวงไปดวยดี
ความเสี่ยงให
ใหบรรลุ
เปาหมายตาม
แผนที่กำหนด

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดชอบ

- ภารกิจของ
หนวยประสบ
ผลสำเร็จตาม
เปาหมายที่
กำหนดไว

1 ต.ค. 64 –
30 ก.ย. 65

ฝอ.ศฝร.ภ.4

๑๒๖

ตัวบงชี้ที่ ๑๗ การจัดการความรู
จุดเดน
๑.หนวยศึกษาอบรมมีบุคลากรที่มีองคความรูในการปฏิบัติงาน
๒.หนวยศึกษาอบรมมีบุคลากรที่มีความรูและความเขาใจในเรื่อง การจัดการองคความรู ( KM
๓.ผูบังคับบัญชาใหการสนับสนุนในเรื่องการจัดการความรู
จุดที่ควรพัฒนา
- จัดทำแหลงการศึกษาองคความรู ( KM ใหแก บุคลากรและนักเรียนนายสิบภายในหนวย โดย
สามารถเขาถึงไดในทุกสถานที่ เชน สามารถเขาถึงทางออนไลนได
- จัดใหมีการฝกอบรมขาราชการภายในหนวยใหมีความรูและความเขาในในองคความรูที่จัดทำขึ้น
ขอเสนอแนะ
- หนวยควรพัฒนาระบบสารสนเทศใหบุคลากรสามารถเขาถึงองคความรูที่ไดจัดทำขึ้น
- มีการฝกอบรมขาราชการภายในหนวยใหมีความรูและความเขาใจในองคความรูที่จัดทำขึ้น

๑๒๗

แผนพัฒนาปรับปรุงดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในภาพรวมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอการประเมิน
ตนเอง
- จัดทำแหลง
การศึกษาองคความรู (
KM ใหแกบุคลากร
ภายในหนวย โดย
สามารถเขาถึงไดในทุก
สถานที่ เชน สามารถ
เขาถึงทางออนไลนได
- จัดใหมีการฝกอบรม
นสต.และขาราชการ
ภายในหนวยใหมี
ความรูและความเขาใน
ในองคความรูที่จัดทำ
ขึ้น

จุดควรพัฒนาจาก แนวทางการแกไข
การประเมินตนเอง ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง
- จัดทำองค
- พัฒนาระบบ
ความรูเรื่อง “คูมือ
สารสนเทศ
การสังเกตรถสวม
เทคโนโลยี
ทะเบียน”
อุปกรณ
- จัดทำแผน/
โสตทัศนูปกรณ
การใหบริการ และ โครงการ ฝกอบรม
แหลงฝกปฏิบัติใน นสต.และ
อาคารสถานที่ใหมี ขาราชการภายใน
หนวยใหมีความรู
การพัฒนา
และความเขาใน
ปรับปรุงใน
ทันสมัยพรอมใช เรื่อง การสังเกตรถ
บริการตลอดเวลา สวมทะเบียน

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดช
อบ

- ทำเปนรูปเลม ๑ ต.ค.๒๕๖
แบบ .pdf
4-๓๐ก.ย.
อนุญาตให
๒๕๖5
download ได
- จัดทำบทเรียน
ออนไลน สำหรับ
ใหขาราชการ
และ นสต. ไดมี
โอกาสเรียนรู

ศฝร.ภ.๔

๑๒๘

ตัวบงชี้ที่ 18 การพัฒนาบุคลากร
จุดเดน

- บุคลากรมีความพรอมที่จะปฏิบัติหนาที่ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
จุดที่ควรพัฒนา
- บุคลากรบางสวน ยังขาดความรู ความเขาใจประสบการณในงานที่ไดรับมอบหมาย
ขอเสนอแนะ
- ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหนวยใหมีความรู ความชำนาญเพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งๆ ขึ้นไป

๑๒๙

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจากการ
ประเมินตนเอง

จุดที่ควรพัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง

แนวทางการแก
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง
- บุคลากรของ
- จัดทำแผนพัฒนา
- นำปญหาและ
อุปสรรคจาก
หนวยศึกษาอบรม ควร บุคลากรของหนวยให
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม ครอบคลุมภารกิจของงาน แผนพัฒนาบุคลากร
ในปที่ผานมาแกไข
อยูเสมอเพื่อเปนการเพิ่ม ที่ไดรับมอบหมาย
ปรับปรุงนำไปพัฒนา
ประสิทธิภาพในการ
ในปตอไป
ปฏิบัติงานตามหนาที่ ที่
ไดรับมอบหมาย

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
- บุคลากรของ
หนวยไดรับการ
พัฒนาเชิง
วิชาการหรือ
วิชาชีพ
นอกเหนือจาก
ดานการ
ประกัน
คุณภาพ
การศึกษาไม
นอยกวา 20
ชม.ตอคนตอป
ไมต่ำกวารอย
ละ 90 ของ
บุคลากร
ทั้งหมดของ
หนวยศึกษา
อบรม

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค.
2564 –
30 ก.ย.
2565

ผูรับผิดชอ
บ
ฝอ.ศฝร.ภ.
4

๑๓๐

ตัวบงชี้ที่ 19 การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล
จุดเดน
- ผูบริหารใชระบบการบริหารเชิงธรรมาภิบาลและไดดำเนินการประเมินผูบริหารในดาน
ตางๆการบริหารจัดการ และการเปนผูนำ เพื่อนำไปสูการบริหารจัดการหนวยศึกษา
อบรมที่ดีเพื่อ ใหเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวมของบุคลากรในหนวย
จุดที่ควรพัฒนา
- การบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล เปนกระบวนที่ทำใหผูบริหารใชในการบริหารงาน จน
สามารถเกิดความโปรงใส ตรวจสอบได และมีสวนรวม สมควรจัดสวัสดิการเดิมที่มีอยูให
ดียิ่งๆ ขึ้นไป
- การตอบแบบประเมินความผูกพันของบุคลากรตอองคกร ของกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข ควรใชในระบบออนไลนตอไป
ขอเสนอแนะ
- การรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการการบริหารจัดการเชิงธรรมาภิบาล ประจำป
2564 เปนสิ่งที่ดีจะไดเห็นผลที่แทจริง และใชเปนขอมูลในการพัฒนาของปถัดไป

๑๓๑

แผนพัฒนาปรับปรุงในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจาก จุดที่ควรพัฒนาจากการ
แนวทางการแก
การประเมินตนเอง
ประเมินตนเอง
ปรับปรุง/แผนการ
ปรับปรุง
มอบหมายให
- การบริหารจัดการเชิง - ควรมอบหมายให
ผูเกี่ยวของ ศึกษาและทำ
ธรรมาภิบาล เปน
รับผิดชอบ ตัว
ความเขาใจใน
บงชี้ ที่ 19 การ กระบวนการที่ทำให
กระบวนการดำเนินใน
ผูบริหารใชในการ
บริหารจัด การเชิง
บริหารงาน จนสามารถ เรื่องตางๆ ของการ
ธรรมา ภิบาล และ เกิดความโปรงใส
บริหารจัดการเชิง ธรร
ทำความเขาใจใน
ตรวจสอบได และมี สวน มาภิบาล
กระบวนการและ
รวม สมควรจัดสวัสดิการ - มีการรวบรวมขอมูลที่
เดิมที่มีอยูใหดียิ่งๆ ขึ้นไป เกี่ยวกับกระบวนการ
ผลลัพธในเรื่องที่
- การตอบแบบประเมิน การบริหารจัดการเชิง
ไดรับมอบหมาย
ความผูกพันของบุคลากร ธรรมาภิบาล ประจำป
2564 เพื่อเปนขอมูลไป
ตอองคกร ของกรม
ใชในกระบวนการการ
สุขภาพจิต กระทรวง
บริหารจัดการเชิงธรร
สาธารณสุข ควรใชใน
มาภิบาลในปถัดไป
ระบบออนไลนตอไป

ตัวชี้วัด
ความสำเร็จ
บุคลากรใน
สังกัดมีความ
พึงพอใจกับ
การ
บริหารงาน
ของผูบริหาร
สูงสุด

ระยะเวลา
ดำเนินการ

ผูรับผิดช
อบ

1 ต.ค.2564 ฝอ.
–
ศฝร.ภ.4
30 ก.ย.
2565

๑๓๒

ตัวบงชี้ที่ 20 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ดาน การบริหารจัดการในภาพรวม
จุดเดน

๑. มีโครงสรางการบริหารการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอยางชัดเจน
๒. มีแผนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก

จุดที่ควรพัฒนา
-บุคลากรบางสวนยังขาดความรูและความเขาใจในระบบการประกันคุณภาพภายใน เนื่องจากมีการ
แตงตั้งโยกยายการดำรงตำแหนงใหมใน ศฝร.ภ.4
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
- ควรมีการพัฒนาบุคลากรหนวยใหเกิดความรูความเขาใจในการประกันคุณภาพภายใน โดยเฉพาะ
กฎกระทรวงวาดวยหลักเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2565 และคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา

๑๓๓

แผนพัฒนาปรับปรุงดานการบริหารจัดการในภาพรวมในปงบประมาณตอไป
ขอเสนอแนะจาก
การประเมินตนเอง
ควรพัฒนาบุคลากรใน
หนวยงาน ศฝร.ภ.4
ใหเกิดความรูความ
เขาใจในงานประกัน
คุณภาพภายใน

จุดที่ควร
พัฒนาจากการ
ประเมินตนเอง
บุคลากรในหนวย
ทุกนายตองไดรับ
การพัฒนาใหมี
ความรูความเขาใจ
ในงาน ประกัน
คุณภาพอยางชัดเจน

แนวทางการแกไข
ปรับปรุง / แผนการ
ปรับปรุง
จัดทำโครงการ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากรใหมีความรู
ความเขาใจในงาน
ประกันคุณภาพภายใน

ตัวชี้วัดความสำเร็จ
จำนวนบุคลากรที่
ไดรับการพัฒนาและ
มีความเขาใจในเรื่อง
การประกันคุณภาพ
การศึกษามากขึ้น

ระยะเวลา
ดำเนินการ
1 ต.ค.256430 ก.ย.2565

ผูรับผิดชอบ
ฝายบริการ
การศึกษา ศฝร.
ภ.4

๑๓๔

ภาพผนวก
การประเมินคุณภาพภายในเพื่อการรับรองมาตรฐานการศึกษา
แบบบันทึกขอมูลหนวยฝกอบรม (Common data set)
หนวยฝกอบรมศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

รายการขอมูล
ขอมูลทั่วไป
๑. จำนวนผูบริหาร
๑.๑ ผบก.
๑.๒ รอง ผบก.
๑.๓ ผกก.
๑.๔ รอง ผกก.
๒. จำนวนครู/อาจารยทั้งหมด
๒.๑ บุคลากรที่ดำรงตำแหนงครู/
อาจารย
๒.2 บุคลากรที่ทำหนาที่
ครูฝก
๓. คุณวุฒิทางการศึกษาของครู/
อาจารย/ครูฝก ทั้งหมด
๓.๑ ระดับต่ำกวาปริญญาตรี
๓.๒ ระดับปริญญาตรี
๓.๓ ระดับปริญญาโท
๓.๔ระดับปริญญาเอก
๓.๕เนติบัณฑิต
๔. จำนวนอาจารยพิเศษ
๔.๑ภายใน
๔.๒ภายนอก
๕. จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
๖. จำนวนผูเขารับการอบรมทั้งหมด

หนวย
นับ

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕62

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕64

คน
คน
คน
คน

1
2
3
3

1
2
2
3

1
2
3
3

คน

26

25

26

คน

21

27

29

คน
คน
คน

0
15
11

0
14
11

0
12
11

คน
คน

0
1

0
2

0
3

คน
คน

0
3

0
6

2

1,995

4,400

คน

หมาย
เหตุ/
ใชกับ
ตัว
บงชี้

๑๓๕

รายการขอมูล

๖.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
๖.2 หลักสูตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม
๖.3 หลักสูตรการสืบสวน
๖.4 หลักสูตรการจราจร
๖.5 หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล
๖.6 หลักสูตร กดต.(ปป
6.7 หลักสูตร สว. ครั้งที่ 1
6.8 หลักสูตร สว. ครั้งที่ 2
7. จำนวนผูสำเร็จการการอบรม
7.1 หลักสูตรนักเรียนนายสิบตำรวจ
7.2 หลักสูตรการปองกันปราบปราม
อาชญากรรม
7.3 หลักสูตรการสืบสวน
7.4 หลักสูตรการจราจร
7.5 หลักสูตรงานธุรการและกำลังพล
7.6 หลักสูตร กดต. (ปป
7.7 หลักสูตร สว.ครั้งที่ 1
7.8 หลักสูตร สว.ครั้งที่ 2
8. รายรับ
8.๑จากงบประมาณแผนดิน
8.๒จากแหลงอื่น ๆ
๙. รายจาย
9.๑ เงินเดือน
9.๒ งบพัฒนาบุคลากร
9.๓ งบสนับสนุนการวิจยั และ
พัฒนานวัตกรรม
9.๓.๑ จากภายในสถาบัน
9.๓.๒ จากภายนอกสถาบัน

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕64

480

721

1,771
720

คน

50

50

50

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

50
50
50
439
437
439
1,515
480

50
50
50
723
450
446
3,679
721

50

50

50
50
50
779
72
0
1,051
อยูร ะหวาง
ฝกอบรม
50

50
50
50
539
437
439

50
50
50
723
450
446

50
50
50
779
72
0

หนวย
นับ

คน

คน

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕62

บาท
บาท

158,516,186

บาท

91,179,847

บาท
บาท
บาท

0
0

175,184,151 176,636,570.02

0
0

0
0

97,379,232.81 103,093,722.02

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

หมาย
เหตุ/
ใชกับ
ตัว
บงชี้

๑๓๖

รายการขอมูล
9.๔ งบประมาณในการบริการ
วิชาการ
9.๕ งบประมาณวัสดุฝก
9.๖ งบประมาณสนับสนุนกิจกรรม
ผูเขารับการอบรม
9.๗ คาสาธารณูปโภค
9.๘ คาใชจายอื่น ๆ
9.๙ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง
9.๑๐คาเสื่อมราคา
๑0. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
๑0.๑ จำนวนผูสำเร็จการศึกษาอบรมที่มี
การทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตร
10.2 จำนวนผูส ำเร็จการศึกษาอบรม

หนวย
นับ

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕62

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕64

บาท

0

0

0

บาท
บาท

4,341,433

3,599,232

72,486,032

57,069,147

บาท
บาท
บาท

2,225,015

1,719,644

1,717,485

2,482,049

747,100

58,221,542

66,300

125,715

บาท
คน

4,379,059

130,957

10,270,000

984

1,199

1,566

984

1,199

1,566

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

8
3
3
3
3
3
2

8
3
2
3
3
3
3

8
3
3
3
3
3
3

ครั้ง

5

14

5

๑1 การจัดการเรียนการสอน
๑1.๑จำนวนครู/อาจารยประจำที่
บรรจุตามเลขที่ตำแหนง แยกตาม
กลุมวิชา
๑1.๑.๑ กฎหมาย
๑1.๑.๒ ปองกันปราบปราม
๑1.๑.๓ บริหารงานตำรวจ
๑1.1.๔ สืบสวน
๑1.๑.๕ จราจร
๑1.๑.๖ ทั่วไป
๑1.๑.๗ กีฬา
๑1.๒ จำนวนครั้งที่สถานศึกษา
เชิญผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จากภาค
ธุรกิจ หรือภูมิปญญาทองถิ่นมาบรรยาย
ไมนอยกวา ๒ ชัว่ โมง
๑1.๓ ระดับความพึงพอใจของ
ผูสำเร็จการศึกษาอบรมตอคุณภาพการ

หมาย
เหตุ/
ใชกับ
ตัว
บงชี้

๑๓๗

รายการขอมูล
สอนของครู/อาจารย

๑๒.๕ จำนวน โครงการ/กิจกรรม
พัฒนาผูสำเร็จการศึกษาอบรม

หนวย
นับ
๕
ระดับ
คน

๑๓. นวัตกรรมและการสรางองค
ความรูของครู/อาจารยและ
ผูเขารวมการอบรม
- จำนวนนวัตกรรม โครงงาน
ชิ้น
สิ่งประดิษฐ งานวิจัยที่เปนการพัฒนา
องคความรู งานวิจัยปฏิบัติการของ
อาจารยและนักศึกษา และงานวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนรูของผูเรียน
๑๔. การบริการทางวิชาการ
กิจกรรม
- จำนวนกิจกรรม/โครงการที่
/
ใหบริการทางวิชาการที่ตอบสนองตอ
โครงการ
ชุมชนและสังคม
๑๕. การบริหารและการจัดการ
๑๕.๑ จำนวนครู/อาจารยที่ไดรับ
คน
การพัฒนา
๑๕.๒ จำนวนโครงการที่สอดคลอง โครงการ
กับแผนยุทธศาสตร บช.ศ.

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕62

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖3

ป
งบประมาณ
พ.ศ.๒๕64

4.30

4.42

4.27

1

1

1

3

1

4

6

1

1

26

27

26

1

1

1

ขอรับรองความถูกตองของขอมูล

พลตำรวจตรี
( สุรศักดิ์ นาถวิล
ผูบังคับการศูนยฝกอบรมตำรวจภูธรภาค ๔

หมาย
เหตุ/
ใชกับ
ตัว
บงชี้

