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ตัวบ่งชี้ที่ ๙
ผลการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
กลุ่มตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้พื้นฐาน

ด้าน
การบริหารและการ
พัฒนาหน่วยศึกษาอบรม

ชนิดของตัวบ่งชี้
กระบวนการ + ผลลัพธ์

น้้าหนัก
ร้อยละ ๕

ผู้รับผิดชอบ : ฝอ.ศฝร.ภ.๙
ผู้ก้ากับดูแลตัวบ่งชี้
พ.ต.ต.กฤตนัย กุกแก้ว
สว.ฯ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
ร.ต.อ.หญิง นินทร์ดาว ปานยืน
รอง สว.ฯ
ด.ต.หญิง ดลพร
พิมสุภาพ ผบ.หมู่ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยศึกษาอบรมมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อสามารถนาไปพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา และนาไปสู่
สังคมฐานความรู้
กระบวนการ
ประเด็นพิจารณา
๑.แผนพัฒนาบุคลากร มีการดาเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการดาเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๔ มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุง (Act) (๐.๒๕ คะแนน)
๒.ผลการดาเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๓.จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาด้านการประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๙๐
ของบุคลากรทั้งหมด
๔.จานวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนานอกเหนือจากด้านประกันคุณภาพการศึกษาต่อปี ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
๕.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ไม่ต่ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนน
เต็ม ๕
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา
ผลลัพธ์
เกณฑ์การให้คะแนน
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ใช้ค่าเฉลี่ ย ของคะแนนประเมิน ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่ อการดาเนินการพัฒ นาบุคลากร
คะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมา
ตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มี
ในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ ในแต่ละกลุ่มที่ทาการสารวจ ดังนี้
๑.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรระดับผู้บริหาร (ผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ผู้กากับการ
รองผู้กากับการ) ที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ของเครซึ่และมอร์แกน หรื อของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สู ตรของทาโร
ยามาเน่
๒.แบบประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ และครูฝึกที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากรต้อง
ได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่ และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
๓.แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายงานสนับสนุน ที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ต้องได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่
และสูตรของทาโร ยามาเน่ ปรากฏในภาคผนวก
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑.ให้ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒.ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
คะแนนเต็ม ๕
๓.นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑.นโยบาย แผน ระบบและกลไกในการส่งเสริมและสนั บสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษา
อบรม
๒.โครงการ/กิจกรรม การพัฒนาบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม
๓.รายงานผลการดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
๔.การประเมินผล รายงานการประเมินผล และการนาผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงโครงการ/
กิจกรรม
๕.เอกสารหลักฐานที่แสดงผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ได้แก่
-จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรมทั้งหมดที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อตามปีงบประมาณโดยปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป และนับรวมบุคลากรที่มาช่วยราชการ
และปฏิบัติงานเป็นระยะเวลาตั้งแต่ ๖ เดือนขึ้นไป

รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ห น้ า | ๕๙
-จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่ วยศึกษาอบรมได้รับ การพัฒนาในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่
๖ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับซ้าคน
-จานวนและบัญชีรายชื่อบุคลากรของหน่วยศึกษาอบรม และโครงการ/กิจกรรมที่บุคลากร
หน่วยศึกษาอบรมได้รับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ยกเว้นด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ต้องได้รับการ
พัฒนาตั้งแต่ ๒๐ ชั่วโมงขึ้นไปต่อคน และจะต้องไม่นับซ้าคน
๖.เอกสารหลักฐานที่แสดงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบุคลากร
๗.รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ผลการด้าเนินงาน
ข้อที่
๑

ผลการด้าเนินการ
๑.แผนพัฒนาบุคลากร มีการด้าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ (PDCA)
๑.๑ มีการวางแผน (Plan) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๒ มีการด้าเนินการตามแผน (Do) (๐.๒๕ คะแนน)
๑.๓ มีการตรวจสอบและประเมิน (Check) (๐.๒๕
คะแนน)
๑.๔ มีการน้าผลการประเมินมาปรับปรุง (Act)
(๐.๒๕ คะแนน)
ศฝร.ภ.๙ มีการตั้งคณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร
ร่ ว มกั น ประชุ ม วิ เ คราะห์ จุ ด อ่ อ น จุ ด แข็ ง ด้ า นบุ ค ลากรของ
องค์กร แล้วนาข้อสรุปมาดาเนินการจัดทาแผนพั ฒนาบุคลากร
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑.๑
แผนพัฒนาบุคลากร ปี ๒๕๕๙
เอกสารหมายเลข ๑.๑.๒
คาสั่งคณะกรรมการทาแผนพัฒนา
บุคลากร
เอกสารหมายเลข ๑.๑.๓
รายงานการส่งบุคลากรเข้าอบรม
เอกสารหมายเลข ๑.๑.๔
รายงานผลการฝึกอบรม

ข้อที่

ผลการด้าเนินการ
มีการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
มีการรายงานผลการฝึกอบรมหลักจากผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ผลการด้าเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาบุคลากร ไม่
ต่้ากว่าร้อยละ ๘๐
-มีการดาเนินการสรุปผลการดาเนินงานจากแผน/โครงการ
ของแผนพั ฒ นาบุ ค ลากร โดยหน่ ว ยสามารถด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาบุคลากร ได้ร้อยละ ๑๐๐
จ้า นวนบุค ลากรที่ได้ รั บการพัฒนาด้า นการประกันคุณ ภาพ
การศึกษาต่อปี ไม่ต่้ากว่าร้อยละ ๙๐ ของบุคลากรทั้งหมด
ปี ง บประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ศฝร.ภ.๙ มี จ านวนบุ ค ลากร

รายการเอกสารหลักฐาน

๒

๓

เอกสารหมายเลข ๒.๑
สรุ ป รายงานการด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
เอกสารหมายเลข ๓.๑ โครงการ
อบรมประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
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๔

๕

ทั้ ง สิ้ น ๑๑๖ นาย ได้ รั บ การอบรมด้ า นประกั น คุ ณ ภาพ เอกสารหมายเลข ๓.๒ รายชื่อผู้
การศึกษา จานวน ๑๑๐ นาย คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๘๓
เข้ารับอบรม
เอกสารหมายเลข ๓.๓ สรุ ป
รายงานผลการด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
จ้ า นวนบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นานอกเหนื อ จากด้ า นการ เอกสารหมายเลข ๔.๑ โครงการ
ประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต่ อปี ไม่ ต่้ า กว่ า ร้ อ ยละ ๙๐ ของ เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร เ ขี ย น
บุคลากรทั้งหมด
โครงการและการบริหารโครงการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้าราชการตารวจในสังกัด ศฝร.ภ. อย่างมืออาชีพ
๙ ได้รับการอบรม“โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเขียนโครงการ เอกสารหมายเลข ๔.๒ รายชื่อผู้
และการบริห ารโครงการอย่างมืออาชีพ ” ระหว่างวันที่ ๒๘ – เข้ารับอบรม
๓๐ มิ . ย.๖๐ (๓ วั น ) ผู้ เ ข้ ารั บ การอบรมจ านวน ๑๑๕ นาย เอกสารหมายเลข ๔.๓ สรุ ป
(บุคลากรในสังกัดมีจานวน ๑๑๖ นาย) คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๑๔ รายงานผลการด าเนิ น การตาม
แผนพัฒนาบุคลากร
ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการด้าเนินการพัฒนา เอกสารหมายเลข ๕.๑
บุคลากร ไม่ต่้ากว่า ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
แบบประเมินความพึงพอใจ
ศฝร.ภ.๙ มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ เอกสารหมายเลข ๕.๒
การดาเนินการพัฒนาบุคลากร ได้คะแนนประเมิน ๔.๕๑
รายงานผลประเมินความพึงพอใจ

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕

ผลการดาเนินการ
ดาเนินการได้ ๕ ข้อ

คะแนน
๕

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุเป้าหมาย

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง
ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
พัฒนาเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยใกล้เคียง เพื่อส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมด้านต่าง ๆ อาทิเช่น
ด้านคอมพิวเตอร์การเขียนงานวิชาการ, ฯลฯ
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