(ค)

บทสรุปผู้บริหาร
ศูน ย์ ฝึ ก อบรมตำรวจภู ธ รภำค ๙ เป็ น หน่ว ยงำนระดั บกองบั ง คั บ กำร ขึ้ น ตรงกั บ กองบั ญ ชำกำร
ตำรวจภูธรภำค ๙ โดยมีภำรกิจหลักในกำรผลิตและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพ ของข้ำรำชกำรตำรวจ
ในสังกัด เพื่อออกไปรับใช้ประชำชนในพื้นที่ ดังนั้นจึงเป็นหน่วยงำนที่เป็นสถำบันกำรศึกษำเฉพำะทำงของ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ต้องปฏิบัติตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.๒๕๔๒ ที่กำหนดให้มีระบบ
กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำทั้งภำยในและภำยนอก
กำรประกัน คุณภำพกำรศึกษำภำยในศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๙ มีกำรดำเนินกำรอย่ำง
ต่อเนื่ องตำมขั้นตอนที่เห็น ว่ำเหมำะสมกับ สภำพควำมเป็นจริงภำยในสถำนศึกษำ โดยดำเนินกำรประกัน
คุ ณ ภำพกำรศึ ก ษำ ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตำมมำตรฐำนของส ำนั ก งำนต ำรวจแห่ ง ชำติ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐำน กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ /เอกลักษณ์ และกลุ่มตัวบ่งชี้
มำตรกำรส่งเสริม รวมทั้งสิ้น ๑๕ ตัวบ่งชี้ โดยได้จัดระบบกลไกกำรดำเนินงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ แล้ว
จัดทำรำยงำนกำรประเมินตนเอง (SAR) ระดับบุคคล ระดับฝ่ำย และระดับกองบังคับกำร เพื่อพร้อมรับกำร
ประเมินภำยนอก จำกคณะกรรมกำรผู้ตรวจประเมิน โดยมีกำรดำเนินกำรตำมขั้นตอนดังนี้
วิธีดาเนินการประกันคุณภาพภายใน
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๙ ได้ดำเนินกำรประกันคุณภำพ ๓ ขั้นตอน ดังนี้
๑. ขั้นเตรียมการ
๑.๑ แต่งตั้งคณะกรรมกำรรับผิดชอบมำตรฐำนตัวบ่งชี้ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมกำรแต่ละมำตรฐำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรประกันคุณภำพ
๒. ขั้นดาเนินการ
๒.๑ วำงแผนปฏิบัติงำนโดยจัดทำโครงกำรประจำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๒ ดำเนินตำมแผนโครงกำรประกันคุณภำพภำยใน ปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๓ จัดทำรูปแบบกำรประกันคุณภำพ วำงกรอบกำรประเมิน จัดทำ ตรวจสอบและปรับปรุง
เครื่องมือเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล
๓. ขั้นสรุปรายงานผล
๓.๑ รวบรวมผลกำรดำเนินงำนและผลกำรประเมินวิเครำะห์มำตรฐำนตัวบ่งชี้
๓.๒ เขียนรำยงำนประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๙
๓.๓ รำยงำนหน่วยงำนต้นสังกัด
วิธีการดาเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานที่กาหนด
๑. กำรวำงแผนงำน ของศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๙ ใช้กำรจัดกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม โดย
ผู้บริหำร ข้ำรำชกำรตำรวจ ครู -อำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่และชุมชนมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนพัฒนำ มีกำรกำหนด
เป้ำหมำย กำรดำเนินงำนแต่ละมำตรฐำนว่ำต้องมีกำรให้เกิดสัมฤทธิผลในด้ำนใดระดับใดมีกำรกำหนดเกณฑ์
มำตรฐำนสำหรับตัดสินระดับควำมสำเร็จมีกำรวำงแผน ออกแบบกิจกรรมโครงกำร โครงสร้ำง เพื่อนำสู่กำร
ปฏิบัติ โดยผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้เสนอแผนกำรปฏิบัติกำร ตลอดจนระบบกำรกำกับติดตำม
รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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๒. กำรนำแผนสู่กำรปฏิบัติ กำหนดปฏิทินปฏิบัติงำน และดำเนินงำนตำมแผนงำน มีกลไก กำรกำกับ
ติ ด ตำม ตรวจสอบ จำกผู้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมำยเป็ น ระยะๆ ตำมตำรำงที่ ก ำหนด และมี ก ำรรำยงำนผล
ควำมก้ำวหน้ำทั้งที่เป็นลำยลักษณ์อักษรและโดยกำรจัดกำรประชุม
๓. กำรตรวจสอบติดตำม มีกำรวำงระบบประเมินตนเองแบบเป็นทำงกำรและไม่เป็นทำงกำร มีกำร
จัดตั้งคณะกรรมกำรควบคุม กำกับ นิเทศน์ ประเมินกำรดำเนินงำน และรำยงำนผลต่อที่ประชุม
๔.กำรพั ฒ นำปรั บ ปรุ ง กำรปฏิ บั ติ ง ำน มี ก ำรน ำผลกำรประเมิ น มำจั ด ท ำเป็ น รำยงำน
กำรประเมิน ตนเอง เผยแพร่ ให้ กับ ผู้ ที่เกี่ย วข้องทรำบ และกำรจัดประชุมเพื่อกำรระดมควำมคิดเกี่ยวกับ
กำรวำงแผนพัฒนำศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๙ ต่อไป หำกผลกำรประเมินปรำกฏว่ำมำตรฐำนกำรศึกษำ
ด้ำนใด มีกำรดำเนินงำนไม่เป็น ไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค ๙ จะให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
จัดทำแผนพัฒนำปรับปรุง โดยมีกำรกำหนดยุทธวิธี แผนปฏิบัติกำร ระยะเวลำกำรดำเนินกำร ทรัพยำกรที่ใช้
ในกำรดำเนินงำนและวิธีกำรติดตำมประเมินผล แผนพัฒนำปรับปรุงดังกล่ำว จะนำเสนอต่อที่ประชุม พิจำรณำ
เพื่อตรวจสอบกำรดำเนินงำนและประชุมหำรือประเด็นต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อหำทำงแก้ไข และป้องกันปัญหำ
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานประกันคุณภาพภายใน
กำรประเมิ น ผลกำรดำเนิ น งำนของ ศู น ย์ฝึ กอบรมต ำรวจภูธ รภำค ๙ ประจำปีง บประมำณ
พ.ศ.๒๕๖๐ ได้คะแนน เกณฑ์กำรประเมินในระดับ ๔.๕๗ ดีมำก ตำมรำยละเอียดดังนี้
กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน
คุณภำพ
ผู้ศึกษำอบรม

กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

ตัวบ่งชี้
๑. ผู้ผ่ำนกำรทดสอบตำมเกณฑ์มำตรฐำนวิชำกำร

คะแนนที่ได้
๔.๘๒

๒. ควำมพึงพอใจของผู้บังคับบัญชำหน่วยงำนต้นสังกัดและผู้ที่
เกี่ยวข้อง

-

๓. ผลกำรจัดกำรศึกษำอบรมที่เน้นผู้ศึกษำอบรมเป็นสำคัญ

๕

งำนวิจัยและ
นวัตกรรม

๔. จำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์

๕

๕. จำนวนงำนวิจัยและหรือนวัตกรรมและหรือสิ่งประดิษฐ์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ทำงวิชำกำรหรือวิชำชีพ

๕

กำรบริกำร
วิชำกำรแก่
สังคม

๖. ผลของกำรดำเนินโครงกำรบริกำรทำงวิชำกำรและวิชำชีพที่
ตอบสนองควำมต้องกำร พัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของ
ชุมชน สังคม ประเทศ

๕

กำรทำนุบำรุง ๗. กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม
ศิลปะและ
วัฒนธรรม

รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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กลุ่มตัวบ่งชี้

ด้าน

ตัวบ่งชี้

กำรบริหำรและ ๘. ครู/อำจำรย์ และครูฝึก ได้รับกำรเพิ่มพูน/ประสบกำรณ์
กำรพัฒนำหน่วย
ศึกษำอบรม ๙.ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยศึกษำอบรม
๑๐.กำรบริหำรควำมเสี่ยง
๑๑.ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
กำรประกัน
กำรพัฒนำและ ๑๒.ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน
คุณภำพภำยใน ประกันคุณภำพ
ภำยใน
กลุ่มตัวบ่งชี้อัต
ลักษณ์/
เอกลักษณ์

อัตลักษณ์/
เอกลักษณ์

กลุ่มตัวบ่งชี้
มำตรกำร
ส่งเสริม

มำตรกำร
ส่งเสริม

คะแนนที่ได้
๕
๔.๗๖
๕
๔.๙๓
๕

๑๓.ควำมส ำเร็จของกำรพัฒ นำผู้ ศึกษำอบรมตำมอัต ลั กษณ์ที่
หน่วยศึกษำอบรมกำหนด

๔

๑๔.เอกลักษณ์หน่วยศึกษำอบรม

๕

๑๕.ควำมสำเร็จของโครงกำรหรือกิจกรรมที่หน่วยศึกษำอบรม
ชี้นำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคม

๕

ค่าคะแนนเฉลี่ย ๑๕ ตัวบ่งชี้

๔.๕๗

สรุ ป ผลการประเมิ น ในภาพรวมและแนวทางการพั ฒ นา ศู น ย์ ฝึ ก อบรมต ารวจภู ธ รภาค ๙
ในอนาคต
ผลกำรประเมิ น ตนเอง ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในภำพรวมของศู น ย์ ฝึ ก อบรม
ตำรวจภูธรภำค ๙ อยู่ในระดับ ดีมำก โดยนำข้อเสนอแนะ ข้อสังเกต แนวปฏิบัติ และจุดที่ควรปรับปรุงจำก
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในหน่วยฝึกอบรม ของสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ โดยสำนักงำนประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ ของกองบัญชำกำรศึกษำ ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๙ มำใช้เป็นแนวทำงในกำรปรั บปรุงพัฒนำ
และจะพัฒนำอย่ำงต่อเนื่องโดยกำรกำหนดเป็นแผนในกำรปฏิบัติรำชกำรประจำปีของหน่วยเพื่อให้กำรผลิต
และกำรฝึ ก อบรมข้ ำ รำชกำรต ำรวจให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพมำกยิ่ ง ขึ้ น ส ำหรั บ ปี ง บประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
จำกกำรศึกษำและประเมินตนเองแล้ว มีควำมตระหนักถึงสภำพปัญหำและจุดอ่อนต่ำง ๆ ที่ได้พบและพร้อม
ที่จะนำข้อบกพร่องต่ำงๆ มำกำหนดเป็นแนวในกำรปรับปรุงแก้ไข กำรบริหำรรำชกำรในหน่วยเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุดตำมวิสัยทัศน์ พันธกิจของหน่วย แต่ยังมีปัจจัยหลำยประกำร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งปัจจัย
ภำยนอก ไม่ว่ำจะเป็นข้อกำหนดในเรื่องของนโยบำย งบประมำณ และบุคลำกรในพื้นที่ ๓ จังหวัดชำยแดน
ภำคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษ ที่เป็นปัจจัยแทรกซ้อนในกำรดำเนินงำน อย่ำงไรก็ตำมศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภำค
๙ ก็พร้อมจะดำเนินงำนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในส่วนของกำรรองรับภำรกิจ ของ สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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และกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ เพื่อให้กำรผลิตและฝึกอบรมข้ำรำชกำรตำรวจมีประสิทธิภำพออกไปรับใช้
ประชำชนต่อไป
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