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ตัวบ่งชี้ที่ ๑๑
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กลุ่มตัวบ่งชี้
พื้นฐาน

ด้าน
การบริหารและพัฒนา
หน่วยศึกษาอบรม

ชนิดของตัวบ่งชี้
วัดจากกระบวนการ+ผลลัพธ์

น้้าหนัก
ร้อยละ ๗

ผู้รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบหลัก : ฝบศ.ศฝร.ภ.๙
ผู้รับผิดชอบร่วม : ฝปค.ศฝร.ภ.๙
ผู้ก้ากับดูแลตัวบ่งชี้
ฝบศ.ศฝร.ศชต.
พ.ต.ต.หญิง วาสนา ไชยลาภ

ผู้จัดเก็บข้อมูลตัวบ่งชี้
สว.ฯ

ร.ต.ท.ณัฎฐพัชร

รัตนสุทธิศักดิ์

รอง สว.ฯ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ห น่วยศึกษาอบรมจั ดบริ การด้านกายภาพอย่างครบถ้วน นอกเหนือจากการเรียนการสอน
โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ ก ารสิ่ ง อานวยความสะดวกที่ เอื้ อต่ อการเรียนการสอน เช่ น สื่ อเทคโนโลยี เพื่ อ
การศึกษา ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้อื่น ๆ เป็นต้น นอกจากนั้นยังจาเป็นต้องมีสภาพแวดล้อมและการ
บริการด้านกายภาพ ที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษาอบรม เช่น สิ่งแวดล้อมในหน่วยศึกษาอบรมห้องเรียน
สถานที่ออกกาลังกาย เป็นต้น
กระบวนการ
ประเด็นการพิจารณา
๑. มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ
๒. มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาผู้ศึกษาอบรมอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ อย่างน้อยใน
เรื่องประปา ไฟฟ้า ระบบจากัดของเสีย การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ
๔. ระดับความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ไม่ต่ากว่า
๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕
๕. มีการนาผลการประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดการบริการ
ด้านกายภาพที่สนองความต้องการของผู้รับริการ
เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
ผลลัพธ์
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เกณฑ์การให้คะแนน
ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
หมายเหตุ แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓ ต้อง
ได้รับกลับคืนมาตามตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน หรือของทาโร ยามาเน่ ในกรณีที่
ขนาดประชากรไม่มีในตารางให้ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่
เกณฑ์การให้คะแนนตัวบ่งชี้
๑.ใช้คะแนนจากประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม ๕
๒.ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจของผู้ศึกษาอบรมต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด
อุปกรณ์การศึกษา และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ คะแนนเต็ม ๕
๓.นาคะแนนจากข้อ ๑ และ ๒ มารวมกันและหารด้วย ๒ ผลลัพธ์ที่ได้คือคะแนนของตัวบ่งชี้นี้
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
๑. เอกสารหลักฐานการบริการห้องสมุด ที่มีความเหมาะสมและทันสมัยให้กับผู้ศึกษาอบรม
๒. รายงานสรุปและภาพประกอบสภาพห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษาอบรม รวมทั้ง
จุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
๓. รายงานสรุปและภาพประกอบระบบสาธารณูปโภค พร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
๔. รายงานผลการประเมินคุณภาพของการบริการในประเด็นที่ ๑ ถึง ๓
๕. เอกสารหลักฐานการนาผลกระประเมินคุณภาพในประเด็นที่ ๔ มาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดการบริการด้านกายภาพ โดยจัดทาแผนพัฒนาการให้บริการ

ผลการด้าเนินงาน
ข้อที่

ผลการด้าเนินงาน

๑

ศฝร.ภ.๙ ให้ความสาคัญกับการบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสม ครบถ้วน โดยการจัดทาโครงการพัฒนาห้องสมุด
อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และสภาพแลดล้ อ มการเรี ย นรู้ ของ
ศฝร.ศชต. ประจ าปี ง บประมาณ ๒๕๖๐ โดยการสรุ ป
ข้ อ เสนอแนะจากการด าเนิ น โครงการพั ฒ นาห้ อ งสมุ ด ฯ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาจัดทาโครงการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อการพัฒนาห้องสมุด และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ศึกษา
อบรมอย่างมีประสิทธิภาพ

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๑.๑ โครงการพัฒนา
ห้องสมุดอุปกรณ์การศึกษา และ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ของ
ศฝร.ศชต.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เอกสารหมายเลข ๑.๒ แผนการดาเนิน
โครงการพัฒนาห้องสมุด ฯ
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๒

ศฝร.ภ.๙ มี บ ริ ก ารด้ า นกายภาพที่ เ หมาะสมต่ อ การ
จัดการเรี ย นการสอน ในด้านห้ องเรียน มีสื่ อการเรียนการ
สอน โสตทั ศนอุ ป กรณ์ สิ่ ง อานวยความสะดวก จุ ด เชื่ อ ม
อินเตอร์เน็ต
มีการจัดทาโครงการอนามัยสิ่งแวดล้อม
ศฝร.ภ.๙ มีการรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริ เ วณโดยรอบโดยจั ดเวร รปภ.ฯ และมีก ารดาเนิน การ
ระบบสาธารณู ป โภค มี ร ะบบอุ ป กรณ์ ป้ อ งกั น อั ค คี ภั ย ใน
อาคารโดยภารติดตั้งถึงดับเพลิงและจัดทาแผนอัคคีภัย

เอกสารหมายเลข ๒.๑ ภาพถ่าย
ประกอบ
เอกสารหมายเลข ๒.๒ โครงการอนามัย
สิ่งแวดล้อม

เอกสารหมายเลข ๓.๑ คาสั่งเวร
รักษาการณ์
เอกสารหมายเลข ๓.๒ ค่า
สาธารณูปโภคเดือน ต.ค.๕๙ – ก.ย.๖๐
เอกสารหมายเลข ๓.๓ ภาพถ่ายถัง
ดับเพลิง
เอกสารหมายเลข ๓.๔ แผนอัคคีภยั
มีการประเมิน ความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึ กอบรม เอกสารหมายเลข ๔.๑ แบบประเมิน
หลักสูตร นสต.๖๐ ต่อคุณภาพการบริการห้องสมุดหรือแหล่ง ความพึงพอใจ
เรียนรู้ อุปกรณ์การศึกษาและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ โดย เอกสารหมายเลข ๔.๒ สรุปรายงาน
แบบประเมินความพึงพอใจให้
เก็บแบบสอบถามจานวน ๒๒๒ ฉบับ
ผู้บังคับบัญชา และส่วนเกีย่ วข้องทราบ

๓

๔

มี ก ารสรุ ป รายงานแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ ผลการ
ประเมิน ความพึงพอใจอยู่ ในระดั บดีมาก ค่าเฉลี่ ยโดยรวม
๔.๘๕
มีการนาข้อเสนอแนะจากแบบประเมินความพึงพอใจมา เอกสารหมายเลข ๕.๑ สรุปข้อ
เสนอแนะแบบประเมินความพึงพอใจ
สรุปพัฒนาปรับปรุง โดยจัดทาโครงการพัฒนาห้องสมุด ฯ

๕
ข้อที่

ผลการด้าเนินงาน

รายการเอกสารหลักฐาน
เอกสารหมายเลข ๕.๒ โครงการพัฒนา
ห้องสมุดฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
เอกสารหมายเลข ๕.๓ แผนดาเนินการ
โครงการพัฒนาห้องสมุด ฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย

คะแนน
กระบวนการ

คะแนน
ค่าเฉลี่ย

ผลการประเมิน
ตนเอง

คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

๕

๕

๔.๘๕

๔.๙๓

๔.๙๓

ไม่บรรลุ

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะ
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ควรเพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ให้เพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ

รายงานประเมินตนเอง ศูนย์ฝึกอบรมตารวจภูธรภาค ๙ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

