ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเองและแนวทางการพัฒนา
3.1 สรุปผลการประเมินคุณภาพ ประเด็นสาคัญ ภาพรวมในแต่ละตัวบ่งชี้
ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ ของ 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
ตำรำงสรุปผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน
ด้ำนคุณภำพผู้ศึกษำอบรม

ด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร
แก่สังคม

กำรทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

ตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก

คะแนนที่
ได้

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

๕

๔.๙๙

ดีมาก

5

๔.58

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
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5

คะแนนที่
ได้
๕

ระดับการ
ประเมิน
ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5

4.62

ดีมาก

5

๕

ดีมาก

5
5

๕
๕

ดีมาก
ดีมาก

5

๕

ดีมาก

๕

๕

ดีมาก

1๘.ควำมสำเร็จของกำรพัฒนำผู้ศึกษำอบรม
ตำมอัตลักษณ์ที่หน่วยศึกษำอบรมกำหนด
๑๙.เอกลักษณ์หน่วยศึกษำอบรม

๕

๕

ดีมาก

๕

๕

ดีมาก

๒๐.ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่
หน่วยศึกษำอบรมชี้นำ ป้องกันหรือแก้ปัญหำ
ของสังคม
รวมน้าหนักทั้ง ๒๐ ตัวบ่งชี้

10

๔

ดี

๑๐๐

๔.91

ดีมาก

กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้ำนกำรบริหำรและกำรพัฒนำ
หน่วยศึกษำอบรม

ด้ำนกำรพัฒนำและ
ประกันคุณภำพภำยใน
ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ด้ำนอัตลักษณ์/เอกลักษณ์
ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม
ด้ำนมำตรกำรส่งเสริม

ตัวบ่งชี้

ค่าน้าหนัก

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
1๖.ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำภำยใน
๑๗.กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในไป
พัฒนำหน่วยศึกษำอบรม

จำกตำรำงผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ กก.4 บก.สอ.บช.ตชด. ได้ผลคะแนนเฉลี่ย
4.91 อยู่ในระดับ ดีมาก
3.2 แนวทางการพัฒนา
กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน (จุดแข็ง)
1. ผู้ศึกษำอบรมมีผลคะแนนกำรสอบในภำคทฤษฎีและกำรปฏิบัติภำคอำกำศ อยู่ในเกณฑ์ ดีมำก มี
เพียงร้อยละ ๐.๐๑ ที่ผ่ำนกำรโดดร่มจำกเครื่องบินจริงไม่ครบ ๖ ครั้งเนื่องจำกอุบัติเหตุ
2. กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรโดดร่มมีศิษย์เก่ำที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ
และคุณธรรมจริยธรรม จึงได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้บังคับบัญชำและเพื่อนร่วมงำนในระดับ ดีมำก
กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน
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โครงกำรถังเพื่อกำรทรงตัว เพื่อให้ผู้เข้ำรับกำรฝึกสำมำรถปฏิบัติท่ำทำงกำรปฏิบัติตัวบนเครื่องบินได้ถูกต้อง
4. ครูฝึกมีควำมรอบรู้ในเรื่องกำรโดดร่มเป็นอย่ำงดี สำมำรถนำปัญหำที่เกิดจำกกำรเรียนกำรสอนมำ
สร้ำงเป็นงำนนวัตกรรมเพื่อนำมำเพิ่มทักษะและสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรโดดร่มที่ถูกต้องให้แก่ผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรม
5. งำนนวัตกรรมของหน่วยสำมำรถนำมำใช้ในกำรเรีย นกำรสอนได้จริง ช่วยให้ผู้ศึกษำอบรมสำมำรถ
ปฏิบัติท่ำทำงบนเครื่องบินได้ถูกต้องและมีควำมชำนำญมำกขึ้น
6. กำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพตรงกับควำมต้องกำรของชุมชน สังคม และควำมเชี่ยวชำญ
เฉพำะของครูฝึกสำมำรถสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อชุมชนและสังคมได้เป็นอย่ำงดี
7. จุดบริกำรมีศักยภำพสูงในกำรให้บริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพ เป็นที่ยอมรับและไว้วำงใจจำก
ชุมชนและสังคม
8. บุคลำกรและผู้ศึกษำอบรม ของ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. มีส่วนร่วมในกำรจัดโครงกำร/กิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรม
9. บุ ค ลำกรและผู้ ศึ กษำอบรม ให้ ค วำมร่ ว มมื อ ในโครงกำร/กิ จกรรมที่ เ กี่ย วเนื่ อ งกับ กำรพั ฒ นำ
สุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม ให้ควำมสำคัญต่อกำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรและสิ่งแวดล้อมที่ดี
10. ครูฝึกได้รับกำรพัฒนำควำมรู้ด้ำนวิชำชีพอย่ำงสม่ำเสมอ สำมำรถนำควำมรู้และประสบกำรณ์มำ
ใช้ในกำรถ่ำยทอดให้ผู้ศึกษำอบรมได้เป็นอย่ำงดี
๑๑. บุ คลำกรของ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด.ได้รับกำรพัฒ นำเป็ นไปตำมแผนพัฒ นำบุค ลำกรทำให้
บุคลำกรมีควำมรู้ควำมสำมำรถ นำควำมรู้ที่ได้รับมำวำงแผนเพื่อพัฒนำกำรทำงำนให้ถูกต้องเป็นระบบ
๑๒. ผู้บริหำรใช้ระบบกำรบริหำรโดยยึดหลักกำรบริหำรแบบธรรมภิบำลครอบคลุมบทบำทหน้ำที่ทั้ง
๙ ด้ำน มีกำรทบทวนกรอบทิศทำงกำรดำเนินงำน มีกำรกระจำยอำนำจกำรปกครองบังคับบัญชำ มีกำรควบคุม
กำกับดูแลตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนเป็นระยะ อุทิศเวลำให้กับกำรทำงำนและเข้ำไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่ำงๆ ตำมภำรกิจของหน่วย ทั้งในเวลำรำชกำรและนอกเวลำรำชกำร จนทำให้สำมำรถบริหำรงำนได้สำเร็จและ
บรรลุเป้ำหมำยตำมระยะกำหนดเวลำที่กำหนด
๑๓. กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. มีแผนพัฒนำทรัพยำกรบุคคลภำยใต้กำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์ มี
ระบบกลไกกำรบริ ห ำรทรั พยำกรบุ คคลให้ มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติห น้ำที่และธ ำรงรักษำไว้ซึ่ง
บุคลำกรที่มีคุณภำพ
๑๔. ผู้บริหำรให้ควำมสำคัญกับกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ โดยมีระบบและกลไกในกำรควบคุม
ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนำกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมนโยบำย เป้ำประสงค์ และระดับคุณภำพตำม
มำตรฐำนที่กำหนด
๑5. กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. มีคณะกรรมกำรประกันคุณภำพภำยใน มีกำรประชุมทบทวนโดยนำผล
กำรประเมิน ในปีที่ผ่ำนมำตำมคำแนะนำของคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในมำปรับปรุงแก้ไข และ
พัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง
กลุ่มตัวบ่งชีพ้ ื้นฐาน (จุดที่ควรพัฒนาจากผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน)
1. ในตัวบ่งชี้ที่ ๓ ผลกำรจัดกำรศึกษำอบรมที่เน้นผู้ศึกษำเป็นสำคัญ หำกพบปัญหำ ข้อบกพร่องของผู้
ศึกษำอบรมแต่ละคนในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอนควรบันทึกไว้เป็นหลักฐำนและเมื่อนำมำปรับปรุง/แก้ไขใน
ชั่วโมงกำรเรียนครั้งต่อไป ควรบันทึกในบันทึกกำรสอน หรือในเอกสำรอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เห็นอย่ำงชัดเจน
กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

- 99 2. ในตัวบ่งชี้ที่ ๕ จำนวนงำนวิจัยและหรืองำนนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่นำไปใช้ประโยชน์ทำง
วิชำกำรหรือวิชำชีพ ควรเพิ่มช่องทำงในกำรประชำสัมพันธ์งำนนวัตกรรมของหน่วยเพื่อให้หน่วยงำนภำยนอกที่
เกี่ยวข้องกับงำนนวัตกรรมดังกล่ำวได้ใช้ประโยชน์หำกมีข้อเสนอแนะจะได้นำมำปรับปรุงงำนนวัตกรรมนั้นๆให้
ดียิ่งขึ้นต่อไป ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นต่องำนนวัตกรรมไปด้วย
๓. ในตัวบ่งชี้ที่ ๑๐ ผลกำรพัฒนำครู/อำจำรย์ และครูฝึก ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูฝึ กทุกคนได้รับ
กำรพัฒนำทั้งในด้ำนวิชำกำร และวิชำชีพครูอย่ำงต่อเนื่อง
แผนการพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ประเมินตนเอง
ควรจัดสรร
งบประมำณใน
กำรดำเนินกำร
ในกำรจัดทำ
งำนวิจัยและ
งำนนวัตกรรม
ให้เพียงพอ

จัดเจ้ำหน้ำที่
ศึกษำอบรม
เพิ่มเติม


จุดที่ควรพัฒนา
จากการ
ประเมินตนเอง
งบประมำณใน
กำรดำเนินกำร
ในกำรจัดทำ
งำนวิจัยและ
งำนนวัตกรรม
โดยตรงมีไม่
เพียงพอต้องใช้
งบดำเนินงำน
ตำมปกติของ
หน่วยหรือสรร
หำจำกนอก
หน่วยมำ
สนับสนุน
เจ้ำหน้ำที่และ
ครูฝึกยังไม่มี
ควำมเชี่ยวชำญ
ที่ดำเนินกำร
จัดทำงำนวิจัย
และงำน
นวัตกรรมได้
อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ

แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง/
แผนปรับปรุง
จัดสรร
งบประมำณใน
กำรจัดทำ
งำนวิจัยและ
งำนนวัตกรรม
โดยตรงให้
เพียงพอ
ขอรับกำร
สนับสนุน
งบประมำณจำก
ภำคเอกชน
จัดส่ง
เจ้ำหน้ำที่ที่
รับผิดชอบ
งำนวิจัยและ
งำนนวัตกรรม
ไปศึกษำอบรม
เพิ่มเติม


ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ
ได้รับกำร
จัดสรร
งบประมำณ
อย่ำงเพียงพอ
มำสนับสนุน
ดำเนินกำร
ดังกล่ำว


เจ้ำหน้ำที่ได้
ไปศึกษำอบรม
เพิ่มเติม


ระยะเวลา
ดาเนินการ


ปีงบประมำณ

ผู้รับผิดชอบ



บก.สอ.บช.ตชด.

255๘ – 255๙



ปีงบประมำณ

255๘ – ๒๕๕๙

กก.4
บก.สอ.บช.ตชด.



กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

- 100 กลุม่ ตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ (จุดแข็ง)
1. หน่วยได้จัดทำแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีงบประมำณที่มีควำมสอดคล้องกับอัตลักษณ์
2. หน่วยได้เผยแพร่ อัตลักษณ์ให้กับบุคลำกรของหน่วย /ผู้เข้ำรับกำรฝึก อบรมรับทรำบ ทั้งนี้ยังได้
เผยแพร่ทำงโซเซียลเน็ตเวิร์ค งำนวิจัยและพัฒนำ และเว็บไซด์ บก.สอ.บช.ตชด.
3. ผู้บริหำรระดับสูงให้กำรสนับสนุนทำงด้ำนอัตลักษณ์ของหน่วยอย่ำงต่อเนื่องทุกปี โดยส่งเสริมให้
บุคลำกรมีกำรพัฒนำทักษะ เพื่อให้เกิดควำมชำนำญและควำมเป็นเลิศในด้ำนกำรโดดร่ม และมีกำรพัฒนำครู
ฝึกและส่งเสริมให้ได้รับกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีกำรจัดสัมมนำเกี่ยวกับกำรพัฒนำครูฝึกทุก
ปี เพื่อให้ครูฝึกมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรทำหน้ำที่ครูฝึก และสำมำรถนำไปถ่ำยทอดในกำรฝึกอบรมได้อย่ำง
มืออำชีพ
4. กำรจัดกำรฝึกหลักสูตรโดดร่ม ตำมแผนกำรฝึกอบรมประจำปีมีควำมเป็นระบบและชัดเจน ทำให้
กำรฝึกมีประสิทธิภำพและมำตรฐำน กำลังพลผู้เข้ำรับกำรฝึกมีกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง จนเกิดควำมชำนำญ
และมีควำมพร้อมในกำรสนับสนุนภำรกิจของหน่วย
กลุม่ ตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (จุดแข็ง)
1. หน่วยมีศักยภำพในกำรฝึกอบรมและให้บริกำรทำงวิชำกำรในกำรชี้นำ กำรแก้ปัญหำสังคม ในเรื่อง
สิ่ ง เสพติ ด อุบั ติ ภั ย จิ ต สำธำรณะ ให้ กั บ ชุ มชนและสั ง คม หน่ว ยงำนส่ ว นรำชกำร/หน่ว ยงำนเอกชนและ
สถำบันกำรศึกษำ
2. บุคลำกรของหน่วยมีควำมรู้ควำมสำมำรถ ได้รับควำมเชื่อถือ เป็นที่กำรยอมรับของหน่วยงำนต่ำงๆ
ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (จุดที่ควรพัฒนา)
กำรได้รับกำรยกย่องระดับนำนำชำติ
กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม (ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา)
1. เจ้ำหน้ำที่ต้องศึกษำเพิ่มเติมจำกหน่วยงำนอื่นในกำรกำรดำเนินงำนเพื่อที่จะได้รับกำรยกย่องระดับ
นำนำชำติได้
2. ในตัวบ่ งชี้ที่ ๑๘ ควำมสำเร็ จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษำอบรมชี้นำ ป้องกัน หรือ
แก้ปัญหำสังคม ( ในปีงบประมำณเป็นตัวบ่งชี้ที่ 20 ) ควรมีกำรกำหนดมำตรกำรส่งเสริมให้มีควำมชัดจน และ
สะท้อนควำมพร้อมของ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. โดยคำนึงถึงควำมต่อเนื่อง ยั่งยืน และเห็นผลในเชิงประจักษ์
แต่กิจกรรม/โครงกำรที่ กก.๔ บก.สอ.บช.ตชด. ดำเนินกำรเป็นกำรให้บริกำรวิทยำกร สถำนที่และอุปกรณ์กำร
ฝึกอบรมให้แก่หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนจำกที่ต่ำงๆ ที่ขอรับกำรสนับสนุนกำรฝึกเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภำพ
ให้กับบุคลำกรในหน่วยงำน

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

- 101 แผนการพัฒนาปรับปรุงในปีงบประมาณต่อไป
ข้อเสนอแนะ
จากการ
ประเมินตนเอง
- เจ้ำหน้ำที่ต้อง
ศึกษำเพิ่มเติม
จำกหน่วยงำน
อื่นในกำรกำร
ดำเนินงำน
เพื่อที่จะได้รับ
กำรยกย่อง
ระดับนำนำชำติ
ได้

จุดที่ควรพัฒนา
จากการ
ประเมินตนเอง
- กำรได้รับกำร
ยกย่องระดับ
นำนำชำติ

แนวทางการ
แก้ไขปรับปรุง/
แผนปรับปรุง
- ดำเนินกำร
ค้นหำข้อมูลว่ำ
หน่วยงำนใด
สำมำรถ
ดำเนินกำรได้รับ
กำรยกย่อง
ระดับนำนำชำติ
เพื่อเป็น
แนวทำงในกำร
ดำเนินงำน
ต่อไป

ตัวชี้วัด
ความสาเร็จ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- สำมำรถ
- ต.ค. ๕๖
ดำเนินกำรได้รับ ถึง ก.ย. ๕๗
กำรยกย่อง
ระดับนำนำชำติ

ผู้รับผิดชอบ
- เจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบ
ในตัวบ่งชี้ที่๑๘

กองกำกับกำร ๔ กองบังคับกำรสนับสนุนทำงอำกำศ กองบัญชำกำรตำรวจตระเวนชำยแดน

