
รายงานผลการตรวจประเมมินคคุณภาพการศ ศกษาภายใน 
กองกกาก กับการ ๑ กองบ กังค กับการฝศกพมิเศษ กองบ กัญชาการตการวจ

ตระเวนชายแดน  
ว กันททที่ ๒๗ – ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑ ผผ ผู้ผบ่านการทดสอบตามเกณฑฑ์มาตรฐานวมิชาการ
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น ผผ ผู้ศ ศกษาอบรมมดีผลการสอบอยผยู่ในเกณฑฑ์ ดดีมาก โดยได ผู้คะแนนรวม
ร ผู้อยละ ๘๘.๗๐ - ๘๓.๕๐
แนวทางการพ กัฒนา ควรนนาข ผู้อมผลการลาในแตยู่ละววัน, การตวัดคะแนน
ความประพฤตติ มาทนาเปป็ นสรรุปผลเวลาการฝศก และคะแนนความประพฤตติ 
ของผผ ผู้ศศกษาอบรมทรุกคนเพพพื่อให ผู้งยู่ายตยู่อการเทดียบกวับเกณฑฑ์การสนาเรป็จการ
ศศกษาอบรม
สรคุปผลการประเมมิน หลวักสผตรตนารวจตระเวนชายแดนระดวับผผ ผู้บวังควับหมวด
๑ รรุยู่น จนานวน ๘๐ คน มดีผผ ผู้ผยู่าน           การทดสอบตามเกณฑฑ์มาตรฐาน
วติชาการ ทรุกคน ผลการดนาเนตินงาน คติดเปป็ นร ผู้อยละ ๑๐๐

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๒ ความพศงพอใจของผผ ผู้บ กังค กับบ กัญชาหนบ่วยงานตผู้นส กังก กัด
และผผ ผู้ท ทที่เก ทที่ยวขผู้อง
คะแนน/ระด กับการประเมมิน   ๔.๓๓  ดดี
จคุดเดบ่น สามารถรวบรวมแบบสอบถามกลวับคพนมาได ผู้ร ผู้อยละ ๙๐ ของผผ ผู้
ศศกษาอบรม
แนวทางการพ กัฒนา 
๑. ควรระบรุให ผู้ชวัดเจนวยู่าแบบประเมตินความพศงพอใจของผผ ผู้ทดีพื่เกดีพื่ยวข ผู้องนวั นั้นให ผู้
ผผ ผู้เกดีพื่ยวข ผู้องกลรุยู่มใดประเมติน และควรสนารวจความพศงพอใจของผผ ผู้ใต ผู้บวังควับ
บวัญชาของผผ ผู้ศ ศกษาอบรมและประชาชนทดีพื่มาใช ผู้บรติการด ผู้วย เพพพื่อให ผู้ได ผู้ข ผู้อมผล
ทดีพื่หลากหลายตรงสภาพความเปป็ นจรติง
๒. ควรนนาผลการประเมตินไปพวัฒนาปรวับปรรุงการเรดียนการสอนให ผู้มดีความ
สอดคล ผู้องและเหมาะสมกวับความต ผู้องการของผผ ผู้บวังควับบวัญชาและผผ ผู้ทดีพื่
เกดีพื่ยวข ผู้อง 
สรคุปผลการประเมมิน ความพศงพอใจของผผ ผู้บวังควับบวัญชาและผผ ผู้ทดีพื่เกดีพื่ยวข ผู้อง
ทดีพื่มดีตยู่อผผ ผู้สนาเรป็จการศศกษา ได ผู้คะแนนประเมตินความพศงพอใจ ดวังนดีนั้      ๑. ผผ ผู้
บวังควับบวัญชา                                  คยู่าเฉลดีพื่ย =  ๔.๓๓



            ๒. ผผ ผู้ทดีพื่เกดีพื่ยวข ผู้อง (เพพพื่อนรยู่วมงาน)                 คยู่า
เฉลดีพื่ย = ๔.๓๔

                  คยู่าเฉลดีพื่ยรวม = ๔.๓๓

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๓ ผลการจ กัดการศ ศกษาอบรมททที่เนผู้นผผ ผู้ศ ศกษาอบรมเปป็ น
สกาค กัญ    
คะแนน/ระด กับการประเมมิน    ๔.๐๐  ดดี
จคุดททที่ควรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ
๑. ควรนนาผลการวติเคราะหฑ์ศวักยภาพของผผ ผู้ศ ศกษาอบรมมาปรวับปรรุงแผนการ
เรดียนรผ ผู้ในแตยู่ละหลวักสผตรให ผู้เหป็นอยยู่างเปป็ นรผปธรรม
๒. ควรมดีการบผรณาการความรผ ผู้และประสบการณฑ์จากการจวัดการศศกษาทดีพื่เน ผู้น
ผผ ผู้เรดียนเปป็ นสนาควัญมาพวัฒนาการศศกษาอบรมในรรุยู่นตยู่อไปให ผู้เหป็นอยยู่างเปป็ นรผป
ธรรมชวัดเจน 
สรคุปผลการประเมมิน   มดีการดนาเนตินการ ๓  ข ผู้อ ได ผู้แกยู่
๑. มดีการประชรุมชดีนั้แจงเกดีพื่ยวกวับววัตถรุประสงคฑ์ของการจวัดการศศกษาอบรมและ
หลวักสผตรศศกษาอบรม นอกจากนดีนั้ยวังได ผู้แจ ผู้งเวดียนแถลงหลวักสผตรให ผู้ครผฝศกได ผู้
ใช ผู้เปป็ นแนวทางในการเรดียนการสอน
๒. มดีการประเมตินความรผ ผู้ความสามารถในการจวัดการเรดียนทดีพื่เน ผู้นผผ ผู้ศ ศกษา
อบรมเปป็ นสนาควัญ
๓. ครผฝศกมดีการประเมตินผลการศศกษาอบรมและนนาผลการประเมตินมาปรวับ
เปลดีพื่ยนการศศกษาอบรม

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๔      จกานวนงานวมิจ กัย และหรรือนว กัตกรรม และหรรือส มิที่ง
ประดมิษฐ ฑ์ 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น  ครผฝศกได ผู้รวับการสยู่งเสรติมและสนวับสนรุน
ให ผู้มดีการจวัดทนานววัตกรรมอยยู่างเพดียงพอทวั นั้งในด ผู้านงบประมาณ สถานทดีพื่ และ
บรุคลากร 
สรคุปผลการประเมมิน   มดีครผฝศก ทวั นั้งหมด ๑๒ คน จวัดทนานววัตกรรม ๒ เรพพื่อง 
คพอ
๑) ปรวับปรรุงห ผู้องฝศกการปฏติบวัตติการตยู่อสผ ผู้ในระยะประชติดในสติพื่งปลผกสร ผู้างถาวร 
(ห ผู้อง CQB) 
๒) ปพนลผกซองดวัดแปลง 
     ดวังนวั นั้น ผลการดนาเนตินงาน คติดเปป็ นร ผู้อยละ   ๑๖.๖๗



ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๕ จกานวนงานวมิจ กัย และหรรือนว กัตกรรม และหรรือส มิที่งประดมิษฐ ฑ์
ททที่นกาไปใชผู้ประโยชนฑ์ทางวมิชาการหรรือว มิชาชทพ 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น  ครผฝศกได ผู้นนาความรผ ผู้และประสบการณฑ์
จวัดทนานววัตกรรมมาใช ผู้ในการจวัดการเรดียนการสอนได ผู้เปป็ นอยยู่างดดี ทนาให ผู้ผผ ผู้ใช ผู้
นววัตกรรมมดีความรผ ผู้และทวักษะอยผยู่ในระดวับดดีมาก
จคุดททที่ควรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ  ควรรายงานผลการดนาเนตินการจวัดทนา
นววัตกรรมตามขวั นั้นตอนทดีพื่ได ผู้ปฏติบวัตติอยยู่างละเอดียด หากมดีปวัญหา อรุปสรรค 
หรพอมดีการทดลองเพพพื่อหาประสติทธติภาพของนววัตกรรมควรแทรกผลการ
ทดลองในรายงานด ผู้วย
สรคุปผลการประเมมิน   มดีการนนานววัตกรรม จนานวน ๒ เรพพื่อง ไปใช ผู้ประโยชนฑ์
ทางวติชาการและวติชาชดีพ โดยมดีหนวังสพอรวับรองการใช ผู้ประโยชนฑ์จากกรม
ราชทวัณฑฑ์  คติดเปป็ นร ผู้อยละ   ๑๖.๖๗

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๖ ผลของการดกาเนมินโครงการบรมิการทางวมิชาการและ
วมิชาชทพททที่ตอบสนองความตผู้องการ พ กัฒนา และเสรมิมสรผู้างความเขผู้ม
แขป็งของชคุมชน ส กังคม ประเทศ 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น     ครผฝศกมดีความรผ ผู้ความสามารถในการ
ให ผู้บรติการทางวติชาการและวติชาชดีพด ผู้านการให ผู้ความรผ ผู้เกดีพื่ยวกวับยาเสพตติด  จน
เปป็ นทดีพื่ยอมรวับของชรุมชน และสวังคม
สรคุปผลการประเมมิน   มดีโครงการอบรมให ผู้ความรผ ผู้แกยู่เยาวชนและ
ประชาชนในชรุมชนด ผู้านยาเสพตติด จนานวน ๕๐ กติจกรรม จากจนานวนครผฝศก 
ทวั นั้งหมด  ๑๒  คน

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๗ ผลของการดกาเนมินงานของจคุดททที่ใหผู้บร มิการทางวมิชาการ
และวมิชาชทพททที่ม ทผลตบ่อชคุมชน ส กังคม ประเทศ 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น  มดีสถานทดีพื่ทดีพื่เอพนั้อตยู่อการเรดียนรผ ผู้ และให ผู้
บรติการทางวติชาการและวติชาชดีพ อยยู่างมดีประสติทธติภาพ
สรคุปผลการประเมมิน   มดีจรุดทดีพื่ให ผู้บรติการทางวติชาการและวติชาชดีพทดีพื่มดีผลตยู่อ
ชรุมชน สวังคม ประเทศ จนานวน  ๑๐  จรุด

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๘ การสบ่งเสรมิมและสน กับสนคุนดผู้านศ มิลปะและว กัฒนธรรม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก



จคุดททที่ควรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ   ควรมดีระบบการเกป็บรวบรวมข ผู้อมผล และ
การประเมตินผลโครงการ/กติจกรรม เพพพื่อเปป็ นฐานข ผู้อมผลในการวางแผนการ
จวัดโครงการ/กติจกรรมทดีพื่เหมาะสมตยู่อไป
สรคุปผลการประเมมิน มดีจนานวนโครงการ/กติจกรรมทนานรุบนารรุง  การอนรุรวักษฑ์
ศติลปววัฒนธรรม จนานวน ๑ โครงการ ๓๐ กติจกรรม   จากจนานวนบรุคลากร 
ทวั นั้งหมด ๑๔๒  คน  คติดเปป็ นร ผู้อยละ  ๒๑.๑๒

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๙ การพ กัฒนาสคุนทรทยภาพในมมิต มิทางศ มิลปะและว กัฒนธรรม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น  บรุคลากรให ผู้ความรยู่วมมพอในการสยู่ง
เสรติมศติลปววัฒนธรรม การพวัฒนาสรุนทรดียภาพ และสติพื่งแวดล ผู้อมเปป็ นอยยู่างดดี
สรคุปผลการประเมมิน      บรุคลากรและผผ ผู้ศ ศกษาอบรม มดีสยู่วนรยู่วมทดีพื่กยู่อให ผู้
เกติดววัฒนธรรมทดีพื่ดดี  อาคารสถานทดีพื่มดีความปลอดภวัย สะอาดถผกสรุขลวักษณะ 
มดีการปรวับแตยู่งรวักษาภผมติทวัศนฑ์ให ผู้สวยงาม สอดคล ผู้องกวับธรรมชาตติ มดีพพนั้นทดีพื่
และกติจกรรมทางววัฒนธรรมทดีพื่เหมาะสม สนาหรวับผลการประเมตินความพศง
พอใจของบรุคลากรและผผ ผู้ศ ศกษาอบรม ได ผู้คยู่าเฉลดีพื่ย ๓.๙๗

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๐ ผลการพ กัฒนาครผ  /  อาจารยฑ์ และครผฝศก 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น      ครผฝศก มดีความรผ ผู้ ความสามารถ 
และประสบการณฑ์ในการสอน  เปป็ นอยยู่างดดี สามารถถยู่ายทอดให ผู้ผผ ผู้ศ ศกษา
อบรมได ผู้อยยู่างมดีครุณภาพ
สรคุปผลการประเมมิน   มดีแผนพวัฒนาครผฝศก มดีการดนาเนตินงานบรรลรุเปผู้า
หมาย ครผฝศกได ผู้รวับการพวัฒนาทวั นั้งด ผู้านวติชาการและวติชาชดีพครผ ครบทวั นั้ง ๑๒ 
คน การประเมตินการสอนของครผฝศก ได ผู้คยู่าเฉลดีพื่ย ๔.๔๑ 

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๑ ผลการพ กัฒนาบคุคลากรของหนบ่วยศ ศกษาอบรม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น      มดีการพวัฒนาเพติพื่มความรผ ผู้ความ
สามารถให ผู้บรุคลากรทรุกฝยู่ ายเพพพื่อสนวับสนรุนกระบวนการเรดียนการสอนเพพพื่อให ผู้
เกติดประสติทธติภาพสผงสรุด
จคุดททที่ควรพ กัฒนา/ขผู้อเสนอแนะ



     ควรจวัดให ผู้มดีการพวัฒนาเพติพื่มศวักยภาพให ผู้กวับบรุคลากรให ผู้มดีความรผ ผู้ความ
สามารถหลาย ๆ ด ผู้าน  เพพพื่อเปป็ นการทดแทนหากมดีการแตยู่งตวั นั้งโยกย ผู้ายสวับ
เปลดีพื่ยนหน ผู้าทดีพื่

สรคุปผลการประเมมิน   
๑. มดีการพวัฒนาเพติพื่มความรผ ผู้ความสามารถให ผู้บรุคลากรทรุกฝยู่ ายเพพพื่อสนวับสนรุน
กระบวนการเรดียนการสอนให ผู้เกติดประสติทธติภาพสผงสรุด โดยมดีแผนงาน
โครงการ การพวัฒนาบรุคลากรในทรุกสายงาน มดีการกนาหนดเปผู้าหมายและ
ผลทดีพื่คาดวยู่าจะได ผู้รวับเมพพื่อมดีการดนาเนตินการตามแผนทดีพื่กนาหนดไว ผู้
๒. มดีการดนาเนตินงานบรรลรุเปผู้าหมายตามแผนพวัฒนาบรุคลากร  โดย
ข ผู้าราชการตนารวจได ผู้รวับการพวัฒนาความรผ ผู้ด ผู้านอพพื่น นอกเหนพอจากด ผู้าน
ประกวันครุณภาพไมยู่ตนพื่ากวยู่าร ผู้อยละ ๙๐ และได ผู้รวับการพวัฒนาความรผ ผู้ ด ผู้าน
ประกวันครุณภาพไมยู่ตนพื่ากวยู่าร ผู้อยละ ๙๐ โดยมดีคยู่าเฉลดีพื่ยความพศงพอใจของ
บรุคลากร ๔.๗๕ เปป็ นไปตามเปผู้าหมายทดีพื่กนาหนดไว ผู้ไมยู่ตนพื่ากวยู่า ๓.๕๑
ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๒      ผลการปฏมิบ กัต มิตามบทบาทหนผู้าททที่ของผผ ผู้บร มิหารหนบ่วย
ศศกษาอบรม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน  ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดเดบ่น/แนวทางการเสรมิมจคุดเดบ่น     ผผ ผู้บรติหารใช ผู้ระบบบรติหารธรรมาภติ
บาล และเปป็ นผผ ผู้นนาการบรติหารจวัดการทดีพื่ดดี   มดีความโปรยู่งใส มดีสยู่วนรยู่วม   
ตรวจสอบได ผู้ และเปป็ นทดีพื่ยอมรวับของผผ ผู้ใต ผู้บวังควับบวัญชาทรุกระดวับ
สรคุปผลการประเมมิน
     ๑. คะแนนประเมตินตนเองของผผ ผู้กนากวับการ ครอบคลรุมประเดป็นประเมติน 
๙ ด ผู้าน (ความรวับผติดชอบทดีพื่ตรวจสอบได ผู้ ความโปรยู่งใส การปราบปราม
ทรุจรติตและประพฤตติมติชอบ การสร ผู้างการมดีสยู่วนรยู่วม การมดีกฎหมายทดีพื่เข ผู้มแขป็ง
การตอบสนองทดีพื่ทวันการ ความเหป็นชอบรยู่วมกวัน ประส ติทธติภาพและ
ประสติทธติผล ความเสมอภาคและ             ความเกดีพื่ยวข ผู้อง) เทยู่ากวับ ๖๐ 
จาก ๖๐ คะแนน
     ๒. คะแนนประเมตินผผ ผู้กนากวับการและสารววัตร ครอบคลรุมประเดป็นประเมติน 
๙ ด ผู้าน เทยู่ากวับ ๔๐ คะแนน จาก ๔๐ คะแนน 
     ๓. สรรุปคะแนนของผผ ผู้กนากวับการและสารววัตรประเมติน ๙ ด ผู้าน คพอ ๑๐๐ 
คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน 



ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๓ ระบบการบรมิหารบคุคลากรเพรืที่อการพ กัฒนาและธการง
ร กักษาไวผู้ซศที่งบคุคลากรททที่ม ทคคุณภาพและประสมิทธมิภาพ   คะแนน/ระด กับ
การประเมมิน   ๔.๖๗ ดดีมาก
สรคุปผลการประเมมิน
๑. มดีการจวัดทนาแผนปฏติบวัตติราชการประจนาปดีภายใต ผู้  การวติเคราะหฑ์ข ผู้อมผลเช ติง
ประจวักษฑ์  โดยมดีการสอดแทรก       และกนาหนดแผนในการบรติหาร
ทรวัพยากรบรุคคลไว ผู้ ในยรุทธศาสตรฑ์ตยู่าง ๆ ของแผน 
๒. มดีระบบและกลไกในการบรติหารทรวัพยากรบรุคคล ทดีพื่เปป็ นการสยู่งเสรติม
สมรรถนะในการปฏติบวัตติงาน 
๓. มดีระบบสววัสดติการและเสรติมสร ผู้างสรุขภาพทดีพื่ดดี สร ผู้างบรรยากาศทดีพื่ดดีในการ
ทนางานให ผู้กวับบรุคลากร 
๔. มดีระบบสยู่งเสรติมสนวับสนรุนบรุคลากร ทดีพื่มดีศวักยภาพสผงให ผู้มดีโอกาส ประสบ
ความสนาเรป็จและก ผู้าวหน ผู้าในอาชดีพ     อยยู่างรวดเรป็วตามสายงานบวังควับ
บวัญชา  
๕. มดีการประเมตินความพศงพอใจของบรุคลากรทรุกระดวับอยยู่างเปป็ นระบบและ  
มดีการนนาผลประเมตินความพศงพอใจเสนอผผ ผู้บวังควับบวัญชาระดวับสผง 

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๔ ระบบและกลไกการประก กันคคุณภาพการศ ศกษาภายใน 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน   ๔.๗๕ ดดีมาก
จคุดททที่ควรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะในการปร กับปรคุง ควรให ผู้ความรผ ผู้ และ
สร ผู้างความเข ผู้าใจเกดีพื่ยวกวับตวัวบยู่งชดีนั้ และเกณฑฑ์การประเมตินแกยู่บรุคลากรทรุกคน
เพพพื่อให ผู้สามารถดนาเนตินงานให ผู้เปป็ นไปตามเกณฑฑ์ได ผู้อยยู่างถผกต ผู้องครบถ ผู้วน 
และมดีประสติทธติภาพ

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๕      ผลการประเมมินการประก กันคคุณภาพภายในหนบ่วย
ศศกษาอบรม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน   ๔.๒๙  ดดี
จคุดททที่ควรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ ควรมดีการทนาแผนพวัฒนาการ
ดนาเนตินงานในตวัวบยู่งชดีนั้ทดีพื่ยวังมดีผลดนาเนตินการไมยู่เปป็ นไปตามเกณฑฑ์ เพพพื่อให ผู้มดี
คะแนนการประเมตินภายในของปดีตยู่อไปให ผู้สผงขศนั้น
สรคุปผลการประเมมิน

ในปดีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๖ กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด. ได ผู้รวับ
การรวับรองมาตรฐานและประเมตินครุณภาพภายในจาก บช.ศ.ดวังนดีนั้
     ปดีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คะแนนเฉลดีพื่ย ๔.๕๒                          



     ปดีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ คะแนนเฉลดีพื่ย ๔.๐๐
    ปดีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ คะแนนเฉลดีพื่ย ๔.๓๕

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๖ การนกาผลการประเมมินคคุณภาพภายในไปพ กัฒนาหนบ่วย
ศศกษาอบรม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน   ๕.๐๐ ดดีมาก
จคุดททที่ควรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ
๑. ควรเพติพื่มความสนาควัญ และการมดีสยู่วนรยู่วมของบรุคลากรให ผู้นนาระบบประกวัน
ครุณภาพเข ผู้าไปเปป็ นสยู่วนหนศพื่งของการดนาเนตินงานแตยู่ละงาน นอกเหนพอจาก
ระบบ ๕ ส 
๒. แบบประเมตินความพศงพอใจทดีพื่นนาเสนอผผ ผู้บรติหารระดวับสผงควรมดีแนวทาง   
ในการปรวับปรรุงพวัฒนานนาเสนอไปในคราวเดดียวกวัน ทวั นั้งนดีนั้เพพพื่อทดีพื่หนยู่วย จะได ผู้
นนาผลการประเมตินไปปรวับปรรุงพวัฒนาในคราวตยู่อไป
สรคุปผลการประเมมิน

มดีการประชรุมเพพพื่อทบทวนระบบกลไกให ผู้สอดคล ผู้องกวับมาตรฐานทดีพื่
กนาหนด มดีการจวัดทนารายงานการประเมตินตนเอง (SAR) โดยผยู่านการ
พติจารณาจากผผ ผู้บวังควับบวัญชาและรายงานไปยวัง บช.ศ.และเผยแพรยู่ให ผู้
สาธารณชนทางเวป็บไซตฑ์  มดีการนนาผลการประเมตินครุณภาพภายในในรอบปดี
ทดีพื่ผยู่านมาและผลการประเมตินตนเองไปพวัฒนาและปรวับปรรุงครุณภาพ โดยจวัด
ทนาแผนและเปผู้าหมายในการพวัฒนา และกนาหนดหนยู่วยงานรวับผติดชอบ ตวัว
บยู่งชดีนั้ความสนาเรป็จ รวมทวั นั้งระยะเวลาดนาเนตินการ นอกจากนวั นั้น ยวังมดีการดนาเนติน
งานโดยนนาระบบ ๕ ส ซศพื่งเปป็ นระบบประกวันครุณภาพภายในเข ผู้าไปเปป็ นสยู่วน
หนศพื่งของการดนาเนตินงาน มดีการยกยยู่องเช ติดชผบรุคคลทดีพื่ดนาเนตินงานได ผู้สนาเรป็จ
ตามเปผู้าหมายทดีพื่วางไว ผู้และสามารถเปป็ นต ผู้นแบบให ผู้แกยู่บรุคลากรอพพื่นได ผู้ 

ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๗     ความสกาเรป็จของการพ กัฒนาผผ ผู้ศ ศกษาอบรมตามอ กัต
ล กักษณฑ์ททที่หนบ่วยศศกษาอบรมกกาหนด 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน   ๓.๐๐ พอใช ผู้
จคุดททที่ควรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ  ควรมดีการเผยแพรยู่ ประชาสวัมพวันธฑ์อวัต
ลวักษณฑ์ทดีพื่กนาหนดไว ผู้ให ผู้เปป็ นทดีพื่ทราบ       โดยทวัพื่วกวันทวั นั้งภายใน ภายนอก
หนยู่วยศศกษาอบรม และสาธารณชน ผยู่านทางสพพื่อตยู่าง ๆ 
สรคุปผลการประเมมิน    มดีการกนาหนดอวัตลวักษณฑ์ คพอ “ผผ ผู้นนาหนยู่วย” มดีการ
วางแผนแล ผู้วปฏติบวัตติจรติงตามทดีพื่กนาหนดไว ผู้ตามวงจรครุณภาพ PDCA และ



ดนาเนตินงานบรรลรุเปผู้าหมายตามแผนเกตินกวยู่าร ผู้อยละ ๘๐ รวมทวั นั้งมดีการพวัฒนา
หลวักสผตร 
ต กัวบบ่งชทชท ทที่ ๑๘     ความสกาเรป็จของโครงการหรรือกมิจกรรมททที่หนบ่วยศ ศกษา
อบรมชทชนกา ปผู้ องก กัน หรรือแกผู้ปกัญหาของส กังคม 
คะแนน/ระด กับการประเมมิน   ๓.๐๐ พอใช ผู้
จคุดททที่ควรพ กัฒนาและขผู้อเสนอแนะ  ควรแสวงหาวติธดีและแนวทางทดีพื่จะ
ทนาให ผู้โครงการทดีพื่ดนาเนตินการ สามารถได ผู้รวับรางววัลหรพอยกยยู่อง
สรคุปผลการประเมมิน  มดีการจวัดทนาโครงการตยู่อต ผู้านการใช ผู้เสพตติดให ผู้เดป็ก
นวักเรดียน (D.A.R.E) เพพพื่อปผู้องกวันปวัญหาด ผู้านยาเสพตติดแกยู่เดป็กและเยาวชน 
มดีการตรวจสอบและประเมตินผลการดนาเนตินงานตามวงจร PDCA  มดีการ
ดนาเนตินการบรรลรุเปผู้าหมายตามโครงการร ผู้อยละ ๑๐๐ และเปป็ นโครงการทดีพื่
เปป็ นประโยชนฑ์และสร ผู้างครุณคยู่าตยู่อสวังคม

                                                       ร.ต.อ.หญติง

         ( มณวัฐสวดี      ชผวงศฑ์ )
               ผบ.มว. กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

                                                             รรท. สว. กก.๑ บก.กฝ.บช.ตชด.

(กฝว.)



สรคุปผลการตรวจประเมมินคคุณภาพการศ ศกษาภายใน

ต กัวบบ่งชทช นก ชา
หน กัก

ผลการ
ประเมมิน

คะแ
นน

ระ
ด กับ

๑. ผผ ผู้ผยู่านการทดสอบตามเกณฑฑ์มาตรฐานวติชาการ ๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๒. ความพศงพอใจของผผ ผู้บวังควับบวัญชา หนยู่วยงานต ผู้น
สวังกวัดและผผ ผู้ทดีพื่เกดีพื่ยวข ผู้อง

๕ ๔.๓
๓

ดดี

๓. ผลการจวัดการศศกษาทดีพื่เน ผู้นผผ ผู้ศ ศกษาอบรมเปป็ น
สนาควัญ

๕ ๔.๐
๐

ดดี

๔. จนานวนงานวติจวัยและหรพอนววัตกรรมและสติพื่ง
ประดติษฐฑ์

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๕. จนานวนงานวติจวัยและหรพอนววัตกรรมและสติพื่ง
ประดติษฐฑ์ทดีพื่นนาไปใช ผู้ประโยชนฑ์ทางวติชาการ

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๖. ผลของการดนาเนตินโครงการบรติการทางวติชาการ
และวติชาชดีพทดีพื่ตอบสนองความต ผู้องการ พวัฒนาและ
เสรติมสร ผู้างความเข ผู้มแขป็งของชรุมชน สวังคม ประเทศ

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๗. ผลของการดนาเนตินงานของจรุดทดีพื่ให ผู้บรติการทาง ๕ ๕.๐ ดดี



วติชาการและวติชาชดีพทดีพื่มดีผลตยู่อชรุมชน สวังคม ประเทศ ๐ มา
ก

๘. การสยู่งเสรติมและสนวับสนรุนด ผู้านศติลปะและ
ววัฒนธรรม

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๙. การพวัฒนาสรุนทรดียภาพในมติตติทางศติลปะและ
ววัฒนธรรม

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๑๐. ผลการพวัฒนาครผ/อาจารยฑ์และครผฝศก ๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๑๑. ผลการพวัฒนาบรุคลากรของหนยู่วยศศกษาอบรม ๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๑๒. ผลการปฏติบวัตติตามบทบาทหน ผู้าทดีพื่ของผผ ผู้บรติหาร
หนยู่วยศศกษาอบรม

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๑๓. ระบบการบรติหารบรุคลากรเพพพื่อการพวัฒนาและ
ธนารงรวักษาไว ผู้ซ ศพื่งบรุคลากรทดีพื่มดีครุณภาพและ
ประสติทธติภาพ

๕ ๔.๖
๗

ดดี
มา
ก

๑๔. ระบบและกลไกการประกวันครุณภาพการศศกษา
ภายใน

๕ ๔.๗
๕

ดดี
มา
ก

๑๕. ผลการประเมตินการประกวันครุณภาพภายในของ
หนยู่วยศศกษาอบรม

๕ ๔.๒
๙

ดดี

๑๖. การนนาผลการประเมตินครุณภาพภายในไปพวัฒนา
หนยู่วยศศกษาอบรม

๕ ๕.๐
๐

ดดี
มา
ก

๑๗. ความสนาเรป็จของการพวัฒนาผผ ผู้ศ ศกษาอบรมตาม
อวัตลวักษณฑ์ทดีพื่หนยู่วยศศกษาอบรมกนาหนด

๑๐ ๓ พอ
ใช ผู้

๑๘. ความสนาเรป็จของโครงการหรพอกติจกรรมทดีพื่หนยู่วย
ศศกษาอบรม ชดีนั้นนา ปผู้องกวันหรพอแก ผู้ปวัญหาของสวังคม

๑๐ ๓ พอ
ใช ผู้

รวม ๑๐๐ ๔.๔
๕

ดดี




