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บทสรุปผู้บริหาร
1. สรุปสภาพทั่วไปของหน่วยศึกษาอบรม
กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
เป็นหน่วยงำนระดับกองกำกับกำร สั งกัดกองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวน
ชำยแดน มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรฝึก ศึกษำอบรมและวิจัยพัฒนำ เกี่ยวกับกำรสงครำมพิเศษ
อำวุธยุทธวิธี กำรฝึกส่งกำลังทำงอำกำศ กำรฝึกพิเศษอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมำย และเป็นกำลังสนับสนุนกำร
ปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ กำรยุทธส่งกำลังทำงอำกำศ กำรยุทธเคลื่อนที่ทำงอำกำศ ในกรณีที่เกิดสถำนกำรณ์ไม่
ปกติ ภำวะฉุกเฉินหรือภำวะสงครำม
กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
ประกอบด้วยกลุ่มงำนอำนวยกำร งำนวิจัยและพัฒนำ และ ๓ กองร้อยฝึกอบรม มีหน้ำที่ ดังนี้
๑. งำนอำนวยกำร มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ งำนธุรกำร งำนสำรบรรณ งำนบริหำรบุคคล
งำนสวัสดิกำร งำนคดีและวินัย งำนงบประมำณ งำนกำรเงิน งำนกำรพัสดุ ของกองกำกับกำร ๔
๒. งำนวิจัยและพัฒนำ มีหน้ำที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรวิจัย ประเมินผล พัฒนำกำรเรียนกำร
สอนหลั กสูตรต่ำง ๆ กำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้ส อดคล้ องกับกำรเปลี่ยนแปลงสถำนกำรณ์ที่มี
ผลกระทบต่อกำรปฏิบัติภำรกิจของกองบังคับกำร งำนธุรกำรและกำรจัดกำรฝึก เป็นกำลังสนับสนุนในกำร
ปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ กำรยุทธส่งกำลังทำงอำกำศ กำรยุทธเคลื่อนที่ทำงอำกำศ ในกรณี ที่เกิดสถำนกำรณ์
ไม่ปกติ ภำวะฉุกเฉินหรือภำวะสงครำม
๓. กองร้ อ ยฝึ ก รบพิ เ ศษ มี ห น้ ำ ที่ ด ำเนิ น กำรฝึ ก อบรมเกี่ ย วกั บ กำรสงครำมพิ เ ศษ กำร
ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรก่อควำมไม่สงบ กำรควบคุมฝูงชน และเป็นกำลังสนับสนุน
ในกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ กำรยุทธส่งทำงอำกำศ ในกรณีสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ภำวะฉุกเฉินหรือภำวะ
สงครำม
๔. กองร้อยฝึกอำวุธยุทธวิธี มีหน้ำที่ดำเนินกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ อำวุธและยุทธวิธีพิเศษ กำร
ต่อต้ำนและปรำบปรำมกำรก่อกำรร้ำย กำรรักษำควำมปลอดภัย กำรค้นหำและช่วยเหลือผู้ประสบภัย กำรเก็บ
กู้ทำลำยวัตถุระเบิด และเป็นกำลังสนับสนุน ในกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ กำรยุทธส่งทำงอำกำศ กำรยุทธ
เคลื่อนที่ทำงอำกำศ ในกรณีสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ภำวะฉุกเฉินหรือภำวะสงครำม
๕. กองร้อยฝึกส่งกำลังทำงอำกำศ มีหน้ำที่ดำเนินกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ กำรฝึกนักโดดร่ม
กำรควบคุมกำรโดดร่ม กำรส่งกำลังทำงอำกำศ และเป็นกำลังสนับสนุนในกำรปฏิบัติกำรสงครำมพิเศษ กำร
ยุทธส่งทำงอำกำศ กำรยุทธเคลื่อนที่ทำงอำกำศ ในกรณีสถำนกำรณ์ไม่ปกติ ภำวะฉุกเฉินหรือภำวะสงครำม
ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.๒๕๕๓
กำหนดให้มีระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยฝึกอบรม มีระบบติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผล
กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโนบำย มำตรฐำนที่กำหนด และให้ถือว่ำกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรบริหำรกำรศึกษำที่ต้องดำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำร
สนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ได้จัดทำรำยงำนกำรศึกษำและประเมินตนเอง
ตำมแบบรำยงำนคู่มือกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดยหน่วยได้เสนอ
รำยงำนกำรประเมินตนเองต่อหน่วยงำนต้นสังกัดและเปิดเผยต่อสำธำรณชนให้รับทรำบ

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

กำรจัดทำรำยงำนกำรศึกษำและประเมินตนเอง (SAR) โดยใช้ข้อมูลจำกผลกำรดำเนินงำนใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕8 ประกอบด้วย กลุ่มตัวบ่งชี้ 3 กลุ่ม 20 ตัวบ่งชี้ ซึ่งหน่วยฝึกอบรมได้ดำเนินกำร
ด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ให้เกิดประสิทธิภำพมำกที่สุด โดยหน่วยได้นำจุดที่ควรพัฒนำและข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำจำกปีงบประมำณ ๒๕๕7 มำพัฒนำ ปรับปรุง ระบบกำร
ดำเนินกำร ตระหนักถึงสภำพปัญหำและนำข้อบกพร่องต่ำง ๆ มำกำหนดเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไข
เพื่อให้กำรบริหำรกำรศึกษำภำยในหน่วยฝึกอบรมมีประสิทธิภำพสูงสุด และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ ทีห่ น่วยกำหนดไว้
จำกลักษณะกำรจัดองค์กรของหน่วย โครงสร้ำงสำยกำรบังคับบัญชำ ทำให้กองกำกับกำร ๔
กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน มีฐำนะเป็นหน่วยสนับสนุนกำร
ปฏิบัติงำนตำมนโยบำยของหน่วยเหนือ ทำให้มีข้อจำกัดในกำรดำเนินงำนด้ำนต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับมำตรฐำน
กำรศึกษำในกำรดำเนินกำรด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ไม่ว่ำจะเป็นด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรขำดแคลน
ครูฝึก ขำดแคลนบุคลำกร ที่จะรองรับกำรดำเนินงำนด้ำนประกันคุณภำพกำรศึกษำให้ครอบคลุมทุกมำตรฐำน
ทุกตัวบ่งชี้ ซึ่งเป็นภำรกิจของผู้บริหำรที่จะต้องเร่งสร้ำงควำมเข้ำใจ เพิ่มพูนควำมรู้ เรื่องกำรดำเนินงำนด้ำน
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในหน่วยฝึกอบรมให้กับครูฝึกและบุคลำกรภำยในหน่วยทุกระดับชั้นรับทรำบ
และพร้อมที่จะดำเนินกำรไปด้วยกันตำมแนวทำง มำตรฐำนที่กำหนดไว้ ให้บรรลุเป้ำหมำยทุกมำตรฐำน ทุกตัว
บ่งชี้ ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยมีศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนและกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำไป
พร้อม ๆ กัน
2. ตารางผลการประเมินตามตัวบ่งชี้
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ กองกำกับกำร 4 กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน ประกอบด้ว ย 3 กลุ่ มตัว บ่งชี้ คือกลุ่ มตัว บ่งชี้พื้นฐำน กลุ่ มตัว บ่งชี้
อัตลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๒๐ ตัวบ่งชี้ และได้วิเครำะห์จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ
พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำนำไปสู่กำรปรับปรุงคุณภำพ มีรำยละเอียด ดังนี้
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 1.50 หมำยถึง ต้องปรับปรุงเร่งด่วน
คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมำยถึง ต้องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมำยถึง พอใช้
คะแนนเฉลี่ย 3.50 – 4.50 หมำยถึง ดี
คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมำยถึง ดีมำก

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม

ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

กำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
หน่วยศึกษำอบรม

ตัวบ่งชี้

ค่าน้้าหนัก

คะแนน
ที่ได้

ระดับการ
ประเมิน

1.ผู้ผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์มำตรฐำน
วิชำกำร
2.ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำหน่วยงำน
ต้นสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง
3.ผลกำรจัดกำรศึกษำอบรมที่เน้นผู้ศึกษำ
อบรมเป็นสำคัญ
4.จำนวนงำนวิจัยและหรืองำนนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์
5.จำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือ
สิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำร
หรือวิชำชีพ
6.ผลกำรดำเนินโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำร
และวิชำชีพที่ตอบสนองควำมต้องกำร พัฒนำ
และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน สังคม
ประเทศ
7.ผลของกำรดำเนินงำนของจุดที่ให้บริกำรทำง
วิชำกำรและวิชำชีพที่มีผลต่อชุมชน สังคม
ประเทศ
8.กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและ
วัฒนธรรม
9.กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและ
วัฒนธรรม
10.ครู/อำจำรย์ และครูฝึก ได้รับกำรเพิ่มพูน
ควำมรู้/ประสบกำรณ์
11.ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยศึกษำ
อบรม
12.ผลกำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของ
ผู้บริหำรหน่วยศึกษำอบรม
๑๓.ระบบกำรบริหำรบุคลำกรเพื่อพัฒนำ
และธำรงรักษำไว้ ซึ่งบุคลำกรที่มีคุณภำพ
และประสิทธิภำพ
๑๔.กำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑๕.ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และ
สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
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กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

กลุ่มตัวบ่งชี้
กำรพัฒนำและ
ประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์

1๖.ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
๑๗.กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไป
พัฒนำหน่วยศึกษำอบรม

5

คะแนน
ที่ได้
๕

๕

๕

ดีมาก

1๘.ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำผู้ศึกษำอบรม
ตำมอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษำอบรมกำหนด
๑๙.เอกลักษณ์หน่วยศึกษำอบรม

๕

๕

ดีมาก

๕

๕

ดีมาก

ตัวบ่งชี้

ค่าน้้าหนัก

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม

๒๐.ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่
10
๔
ดี
หน่วยศึกษำอบรมชี้นำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำ
ของสังคม
รวมน้้าหนักทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี้
๑๐๐
๔.91
ดีมาก
จำกผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำข้ำงต้น ของ กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ได้ผลคะแนนเฉลี่ย
4.91 อยู่ในระดับ ดีมาก
3. จุดเด่น/แนวทางการเสริมจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
3.1 กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน
3.1.1 จุดเด่น/แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น
3.1.1.1 ผู้ศึกษำอบรมมีผลคะแนนกำรสอบในภำคทฤษฎีและกำรปฏิบัติภำคอำกำศ
อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก มีเพียงร้อยละ ๐.๐๑ ที่ผ่ำนกำรโดดร่มจำกเครื่องบินจริงไม่ครบ ๖ ครั้งเนื่องจำกอุบัติเหตุ
3.1.1.2 กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรโดดร่มมีศิษย์เก่ำที่ มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ และคุณ ธรรมจริยธรรม จึงได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ บังคับบัญชำและเพื่อน
ร่วมงำนในระดับ ดีมำก
3.1.1.3 ครู ฝึกใช้วิธีกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญได้เป็นอย่ำงดี โดยมีกำรใช้
อุปกรณ์ช่วยสอน เช่น โครงกำรถังเพื่อกำรทรงตัว เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกสำมำรถปฏิบัติท่ำทำงกำรปฏิ บัติตัวบน
เครื่องบินได้ถูกต้อง
3.1.1.4 ครูฝึกมีควำมรอบรู้ในเรื่องกำรโดดร่มเป็นอย่ำงดี สำมำรถนำปัญหำที่เกิด
จำกกำรเรียนกำรสอนมำสร้ำงเป็นงำนนวัตกรรมเพื่อนำมำเพิ่มทักษะและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรโดดร่ม
ที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม
3.1.1.5 งำนนวัตกรรมของหน่วยสำมำรถนำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอนได้จริง ช่วย
ให้ผู้ศึกษำอบรมสำมำรถปฏิบัติท่ำทำงบนเครื่องบินได้ถูกต้องและมีควำมชำนำญมำกขึ้น
3.1.1.6 กำรให้ บริกำรทำงวิช ำกำรและวิช ำชีพตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน
สังคม และควำมเชี่ยวชำญเฉพำะของครูฝึกสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อชุมชนและสังคมได้เป็นอย่ำงดี
3.1.1.7 จุดบริกำรมีศักยภำพสูงในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เป็นที่
ยอมรับและไว้วำงใจจำกชุมชนและสังคม
กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

3.1.1.8 บุคลำกรและผู้ศึกษำอบรม ของ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. มีส่วนร่วมในกำร
จัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม
3.1.1.9 บุ ค ลำกรและผู้ ศึ ก ษำอบรม ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ในโครงกำร/กิ จ กรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับกำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
3.1.1.10 ครูฝึกได้รับกำรพัฒ นำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถนำ
ควำมรู้และประสบกำรณ์มำใช้ในกำรถ่ำยทอดให้ผู้ศึกษำอบรมได้เป็นอย่ำงดี
3.1.1.๑๑ บุ ค ลำกรของ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.ได้ รั บ กำรพั ฒ นำเป็ น ไปตำม
แผนพัฒนำบุคลำกรทำให้บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ นำควำมรู้ที่ได้รับมำวำงแผนเพื่อพัฒนำกำรทำงำนให้
ถูกต้องเป็นระบบ
3.1.1.๑๒ ผู้บริหำรใช้ระบบกำรบริหำรโดยยึดหลักกำรบริหำรแบบธรรมำภิบำล
ครอบคลุ มบทบำทหน้ ำที่ทั้ง ๙ ด้ำน มีกำรทบทวนกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำน มีกำรกระจำยอำนำจกำร
ปกครองบังคับบัญชำ มีกำรควบคุมกำกับดูแลตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนเป็นระยะ อุทิศเวลำให้กับกำรทำงำน
และเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมภำรกิจของหน่วย ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร จนทำให้
สำมำรถบริหำรงำนได้สำเร็จและบรรลุเป้ำหมำยตำมระยะกำหนดเวลำที่กำหนด
3.1.1.๑๓ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. มีแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำยใต้กำรวิเครำะห์
ข้อมูลเชิงประจักษ์ มีระบบกลไกกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติหน้ำที่และ
ธำรงรักษำไว้ซึ่งบุคลำกรที่มีคุณภำพ
3.1.1.๑๔ ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีระบบและ
กลไกในกำรควบคุมตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และ
ระดับคุณภำพตำมมำตรฐำนที่กำหนด
3.1.1.๑5 กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน มีกำร
ประชุมทบทวนโดยนำผลกำรประเมินในปีที่ผ่ำนมำตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในมำ
ปรับปรุงแก้ไข และพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
3.1.2 จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
3.1.2.1 ในตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลกำรจัดกำรศึกษำอบรมที่เน้นผู้ศึกษำเป็นสำคัญ หำกพบ
ปัญหำ ข้อบกพร่องของผู้ศึกษำอบรมแต่ละคนในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนควรบันทึกไว้เป็นหลักฐำนและเมื่อ
นำมำปรับปรุง/แก้ไขในชั่วโมงกำรเรียนครั้งต่อไป ควรบันทึกในบันทึกกำรสอน หรือในเอกสำรอื่ นๆที่เกี่ยวข้อง
ให้เห็นอย่ำงชัดเจน
3.1.2.2 ในตัวบ่งชี้ที่ ๕ จำนวนงำนวิจัยและหรืองำนนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์
ที่นำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์งำนนวัตกรรมของหน่วย
เพื่อให้หน่วยงำนภำยนอกที่เกี่ยวข้องกับงำนนวัตกรรมดังกล่ำวได้ใช้ประโยชน์หำกมีข้อเสนอแนะจะได้นำมำ
ปรับปรุงงำนนวัตกรรมนั้นๆให้ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่องำนนวัตกรรมไปด้วย
3.1.2.3 ในตั ว บ่ ง ชี้ ที่ ๑๐ ผลกำรพั ฒ นำครู / อำจำรย์ และครู ฝึ ก ควรส่ ง เสริ ม
สนับสนุน ให้ครูฝึกทุกคนได้รับกำรพัฒนำทั้งในด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่อง
3.2 กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์
จุดเด่น/แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น
1. หน่วยได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณที่มีควำมสอดคล้องกับ
อัตลักษณ์
กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

2. หน่ ว ยได้เผยแพร่ อัตลั กษณ์ให้ กับบุคลำกรของหน่ว ย /ผู้ เข้ำรับกำรฝึ กอบรม
รับทรำบ ทั้งนี้ยังได้เผยแพร่ทำงโซเซียลเน็ตเวิร์ค งำนวิจัยและพัฒนำ และเว็บไซด์ บก.สอ.บช.ตชด.
3. ผู้บริหำรระดับสูงให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนอัตลักษณ์ของหน่วยอย่ำงต่อเนื่องทุกปี
โดยส่งเสริมให้บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะ เพื่อให้เกิดควำมชำนำญและควำมเป็นเลิศ ในด้ำนกำรโดดร่ม และมี
กำรพัฒนำครูฝึกและส่งเสริมให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดสัมมนำเกี่ยวกับกำร
พัฒนำครูฝึกทุกปี เพื่อให้ครูฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรทำหน้ำที่ครูฝึก และสำมำรถนำไปถ่ำยทอดในกำร
ฝึกอบรมได้อย่ำงมืออำชีพ
4. กำรจัดกำรฝึกหลักสูตรโดดร่ม ตำมแผนกำรฝึกอบรมประจำปีมีควำมเป็นระบบ
และชัดเจน ทำให้กำรฝึกมีประสิทธิภำพและมำตรฐำน กำลังพลผู้เข้ำรับกำรฝึกมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จน
เกิดควำมชำนำญและมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนภำรกิจของหน่วย
3.3 กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
3.3.1 จุดเด่น/แนวทำงกำรเสริมจุดเด่น
3.3.1.1 หน่วยมีศักยภำพในกำรฝึกอบรมและให้บริกำรทำงวิชำกำรในกำรชี้นำ กำร
แก้ปั ญหำสังคม ในเรื่ องสิ่ งเสพติด อุบั ติภัย จิตสำธำรณะ ให้ กับชุมชนและสั งคม หน่ว ยงำนส่ ว นรำชกำร/
หน่วยงำนเอกชนและสถำบันกำรศึกษำ
3.3.1.2 บุคลำกรของหน่วยมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ได้รับควำมเชื่อถือ เป็นที่กำร
ยอมรับของหน่วยงำนต่ำงๆทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
3.3.2 จุดที่ควรพัฒนำ และแนวทำงกำรพัฒนำ
3.3.2.1 กำรได้รับกำรยกย่องระดับนำนำชำติ
3.3.2.2 เจ้ำหน้ำที่ต้องศึกษำเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนอื่นในกำรกำรดำเนินงำน
เพื่อที่จะได้รับกำรยกย่องระดับนำนำชำติได้
3.3.2.3 ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษำอบรม
ชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำสังคม ( ในปีงบประมำณเป็นตัวบ่งชี้ที่ 20 ) ควรมีกำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้มี
ควำมชัดจน และสะท้อนควำมพร้อมของ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. โดยคำนึงถึงควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และเห็นผล
ในเชิงประจักษ์ แต่กิจกรรม/โครงกำรที่ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. ดำเนินกำรเป็นกำรให้บริกำรวิทยำกร สถำนที่
และอุป กรณ์กำรฝึกอบรมให้ แก่หน่ วยงำนภำครัฐและเอกชนจำกที่ต่ำงๆ ที่ขอรับกำรสนับสนุนกำรฝึกเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภำพให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน
พันตำรวจเอก
( เสวัจ พิชิตภัย )
ผู้กำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ
กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

