รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

วิทยาลัยการทัพอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต ๑ ต.ค. ๕๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๕๘

๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผูบังคับบัญชา วิทยาลัยการทัพอากาศ

พล.อ.ต.ณัฐพงษ วิริยะคุปต
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

น.อ.(พ) อัมพร ทองถม
รองผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

น.อ.(พ) สุนทร สุนทรภักดี
ผูอํานวยการกองการศึกษา

น.อ.(พ) เจษฎา ถาวรฉันท
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา

น.อ.(พ) คมกริช นันทวิสุทธิ์
ผูอํานวยการกองวิเคราะหและ
ประเมินผล

๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คํานํา
วิทยาลัยการทัพอากาศ ไดจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตาม
เป าหมายของการพั ฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกองทั พไทย ตามคู มือการ
ประกั นคุณภาพการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และสอดคลองกับความเปนเอกลักษณเฉพาะของ
สถาบัน โดยเปนการประเมินผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้และเกณฑ
การประเมินคุณภาพภายในที่ จก.ยศ.ทอ.อนุมัติใหสถาบันการศึกษาของ ยศ.ทอ.ดําเนินการรวม ๗ มาตรฐาน
๓๑ ตัวบงชี้ ในวงรอบผลการปฏิบัติงาน ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ ตั้งแต ๑ ต.ค.๕๗ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๘
วิทยาลัยการทัพอากาศ ขอขอบคุณในความรวมมือของบุคลากรจากทุกภาคสวนในหนวยทุกคนที่รวมมือ
ในการดําเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ผล
จากการประเมินคุณภาพภายในครั้งนี้ จะไดนํามาใชเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและ
พัฒนาการปฏิบัติตามพันธกิจของหนวยใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป
พล.อ.ต.
(นอย ภาคเพิ่ม)
ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.
วันที่
เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘

๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยโดยยอ
วิทยาลัยการทัพอากาศ เปนสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศ มี ห น า ที่ ให การศึ กษาและฝ กอบรมนายทหารสัญ ญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับ ยุท ธศาสตร
ยุ ทธการ การบริ ห ารจั ด การ และการอํ า นวยการระดั บ สู ง โดยมีผู บัญ ชาการวิท ยาลั ย การทัพอากาศเป น
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการจัดการศึกษาภายในปรัชญาที่วา “หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพื่อการ
พัฒ นาและสร า งเสริ มความพร อมเป น ผู นําระดับ ยุทธศาสตร ที่มีความรูทางทหารพรอมเปน ผูบ ริห ารและ
ฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ”
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ มีจํานวนผูเขารับการศึกษา จํานวน ๗๒ คน จํานวนบุคลากรทั้งหมด รวม ๕๒ คน
แยกเปน นายทหารสัญญาบัตร ๓๐ คน นายทหารประทวน ๑๗ คน ลูกจางประจํา/พนักงานราชการ ๕ คน
สว นของงบประมาณ ในป งบประมาณ ๒๕๕๘ วิทยาลัยการทัพอากาศไดรับ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๕,๐๔๘,๒๕๐ บาท (หาลานสี่หมื่นแปดพันสองรอยหาสิบบาท) มีคาใชจายรวม ๕,๐๔๘,๒๔๙ บาท เงินเหลือจาย
สุทธิ ๑ บาท คิดเปนรอยละ ๐ ของงบประมาณที่ไดรับ โดยแยกเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๑. งบคาตอบแทน (คาสมนาคุณวิทยากร)
จํานวน ๗๔๐,๐๐๐ บาท
๒. งบคาใชสอย (คาเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการตางๆ)
จํานวน ๓,๙๕๖,๗๕๐ บาท
๓. งบคาวัสดุ
จํานวน ๓๕๑,๔๙๙ บาท
ผลการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณภาพการศึ ก ษา ในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ จากผลการประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในสถาบันเมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๘ ไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๘๗ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียดแสดงได
ตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับสถาบัน
มาตรฐาน
๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของ
ผูสําเร็จการศึกษา
๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๓ การบริการทางวิชาการ
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
๕ การบริหารหลักสูตร
๖ การฝกทักษะตามอัตลักษณของสถานศึกษา
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗
ผลการประเมิน (๗๓๐÷๑๕๐)

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

น้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย
X น้ําหนัก

๕

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

๔.๕
๕
๕

ดี
ดีมาก
ดีมาก

๒๐
๑๐
๓๐

๙๐
๕๐
๑๕๐

๕
๕
๔.๕

ดีมาก
ดีมาก
ดี

๔.๘๗

ดีมาก

๔๐
๑๐
๒๐
๑๕๐
-

๒๐๐
๕๐
๙๐
๗๓๐

๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

การวิเคราะหภาพรวมสถาบัน
จุดเดน
๑. วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยหลักสูตรมุงเนน
เอกลักษณการเปนสถาบันผลิตผูนําและฝายอํานวยการระดับยุทธศาสตรของ ทอ.และมีผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของ
กับการศึกษามีสวนรวมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณ
ปจจุบัน
๒. ผูบรรยาย/อาจารย/ วิทยากร มีความเชี่ย วชาญในสาขาวิชาที่ส อน มีความนาเชื่อถือ และเปนผูที่มี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดรับความพึงพอใจจากตนสังกัดในระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
๑. ควรกระตุน สงเสริมใหอาจารย สรางสรรคผลงานวิจัยใหไดรับการเผยแพร ใหมากยิ่งขึ้น
๒. การขยายเครือขายความรวมมือในการวิจัยระหวางองคกรอื่น ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ

--------------------------

๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

สารบัญ
สวนที่ ๑
สวนที่ ๒

สวนที่ ๓
สวนที่ ๔

สวนที่ ๕

เรื่อง

คํานํา
บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
ปที่ใหขอมูล พ.ศ.๒๕๕๘/ที่ตั้ง
ประวัติสถาบัน (พอสังเขป)
สัญลักษณสถาบัน
ภารกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษา และพันธกิจ
โครงสรางและการจัดสวนราชการ
รายชื่อผูบังคับบัญชาและผูบริหาร
ขอมูลกําลังพล
จํานวนผูเขารับการศึกษา
คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
อัตลักษณ/เอกลักษณของสถาบัน
งบประมาณ
การติดตามขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ผลดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่ ๗
ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
ตารางสรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ภาคผนวก
ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางแสดงเปาหมายของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน
ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

หนา
๓
๔
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๙
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๓
๑๓
๑๓
๑๔
๑๕
๑๙
๑๙
๒๑
๒๗
๓๑
๔๖
๖๖
๗๒
๗๘
๗๙
๘๑
๘๑
๘๓
๘๔
๙๑
๙๑

สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑.

ปที่ใหขอมูล พ.ศ.๒๕๕๘

๒.

ที่ตั้ง
สถาบัน เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐
โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๙

๓.

ประวัติสถาบัน (พอสังเขป)

วิทยาลัยการทัพอากาศ เปนสถาบันการศึกษาสูงสุด ในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional
Military Education : PME) ของกองทัพอากาศ เริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ โดย ความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู
จันทรุเบกษา ผบ.ทอ.ขณะนั้น วิทยาลัยการทัพอากาศ ใชอักษรยอ "วทอ." เปดการศึกษารุนที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒
ม.ค.๒๕๑๐ โดยมีเนื้อหาสาระของหลักสูตรเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และ
ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพื่อนํามาประยุกตกับการใชกําลังทหารสนับสนุนวัตถุประสงค และนโยบายของ
ชาติใหบรรลุผล กอนที่จะเปดการศึกษาชุดแรกนี้ ทอ.ไดสงเจาหนาที่ของ ยศ.ทอ.คณะหนึ่ง เดินทางไปดูกิจการ
ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศในประเทศต า ง ๆ ทั้ ง ใน ยุ โ รป อเมริ ก า และบางประเทศในเอเชี ย เพื่ อ นํ า
แนวความคิดและประสบการณ มาประกอบการพิจารณาจัดทําหลักสูตรของ วทอ.ฯ ใหเหมาะสมกับความ
จําเปน สถานการณ และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น เหนือสิ่งอื่นใด ทอ.ไดรับความชวยเหลือ
จาก Air University ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในการออกแบบหลักสูตรรุนแรก นอกจากนั้น ยังไดสงหนวย
MTT (Mobile Training Team) มาชวยเหลือ ในการพัฒนาหลักสูตรของ วทอ.ฯ ในป ๒๕๒๖ อีกดวย
หลักสูตรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และเนื้อหาสาระให
เหมาะสมกับสถานการณ คานิยม และแนวความคิดของผูบังคับบัญชาในแตละยุคสมัย หลักสูตรการทัพอากาศ
ที่ใชในปจจุบัน คือ หลักสูตรการทัพอากาศ ๒๕๕๗ เริ่มใชเมื่อ ๑ พ.ย.๕๖ สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป
๔.

สัญลักษณสถาบัน

ในป พ.ศ.๒๕๐๙ พลอากาศตรี อุ ส าห ชั ย นาม รองเจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ทํ า หน า ที่
ผู บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ ได พิ จ ารณาเครื่ อ งหมายวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ เพื่ อ จั ด ทํ า เป น
เข็ ม วิ ท ยฐานะสํ า หรั บ ผู สํ า เร็ จ การศึ ก ษา เสนอผู บั ง คั บ บั ญ ชาตามลํ า ดั บ ชั้ น ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม กองทั พ อากาศ
ครั้งที่ ๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติใหชื่อเครื่องหมายวา " นภยาธิปตย” ตามที่เสนอมา สวนแบบ
๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ของเครื่องหมาย ที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติใหใชเข็มทําดวย
โลหะสีทองเปนรูปดาว ๕ แฉก เสนผาศูนยกลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพาหยืนบนชอชัยพฤกษทั้งสองขาง ๆ
ละ ๙ ใบ รูปครุฑกวาง ๓ เซนติเมตร สูง ๒ เซนติเมตร ติดอยูกึ่งกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑ อยูทางแฉกยอด
ของดาว ใบชอชัยพฤกษทั้งสองขางลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปตย ใหสลัก ยศและชื่อผูมีสิทธิ์ประดับ
เข็มนภยาธิปตย
นภยาธิปตย อานวา นบ-พะ-ยา-ทิ-ปด มีความหมายวา "เปนใหญยิ่งในผูที่ไปทางฟาหรือระดับสูงสุด
ของนายทหารอากาศ" (นภ หมายถึง ฟา, ยา หมายถึง ไป, อธิปตย หมายถึง เปนใหญยิ่ง) ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้
อนุศาสนาจารยกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูพิจารณาเลือก การประดับใหประดับที่กระเปาเสื้อเบื้องขวา
๕. ภารกิจ
วิทยาลัยการทัพอากาศมีหนาที่ใหการศึกษาและฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศใน
ระดับยุทธศาสตร ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอํานวยการระดับสูง โดยมีผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพ
อากาศ เปนผูรับผิดชอบ
๖. ปรัชญา วิสัยทัศน เอกลักษณ อัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษา และพันธกิจ
๖.๑ ปรัชญา
หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนําระดับ
ยุทธศาสตรที่มีความรูทางทหารพรอมเปนผูบริหารและฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
๖.๒ วิสัยทัศน
สถาบันที่ใหการศึกษาดานยุทธศาสตรทหารและความมั่นคง อันดับ ๑ ของประเทศ/อาเซียน/โลก
๖.๓ เอกลักษณ
เปนสถาบันหลักของการศึกษาวิชาชีพทางทหารระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ ผลิตผูนํา และฝาย
อํานวยการระดับยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ
๖.๔ อัตลักษณของผูสําเร็จการศึกษา
มีความพรอมเปนผูนําระดับยุทธศาสตร ที่มีความรูทางทหาร เปนนักยุทธศาสตร และพรอมเปน
ผูบริหารและฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
๖.๕ พันธกิจ
๖.๕.๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
๖.๕.๒ ปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ความเปนทหารอาชีพ
๖.๕.๓ กิจกรรมเนนการทํางานเปนทีม การมีสวนรวม
๖.๕.๔ กระบวนคิดทางยุทธศาสตร
๖.๕.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบุคลากร ใหพรอมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๗.

โครงสรางและการจัดสวนราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วิทยาลัยการทัพอากาศ

แผนกธุรการ

กองกิจการนักศึกษา

กองวิเคราะหและ
ประเมินผล

กองการศึกษา

๘.

รายชื่อผูบังคับบัญชาและผูบริหาร
ผูบัญชาการ
รองผูบัญชาการ
ผูอํานวยการกองการศึกษา
ผูอํานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการกองวิเคราะหและประเมินผล

๙.

ขอมูลกําลังพล
สถานภาพกําลังพล วทอ.ยศ.ทอ. จําแนกตามอัตราและระดับชั้น
ประเภท
อัตราอนุมัติ
บรรจุจริง มาชวยราชการ

พล.อ.ต.ณัฐพงษ วิริยะคุปต
น.อ.(พ) อัมพร ทองถม
น.อ.(พ) สุนทร สุนทรภักดี
น.อ.(พ) เจษฎา ถาวรฉันท
น.อ.(พ) คมกริช นันทวิสุทธิ์

ไปชวยราชการ

รวม

น.สัญญาบัตร

๓๘

๒๗

๖

๓

๓๐

น.ประทวน

๓๐

๑๕

๓

๑

๑๗

ลูกจางประจํา

-

๑

-

-

๑

พนักงานราชการ

-

๔

-

-

๔

รวม

๖๘

๔๗

๙

๔

๕๒

๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๐. จํานวนผูเขารับการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘ รวม ๗๒ คน
สรุปสถานภาพ นศ.วทอ.รุนที่ 49
จํานวน นศ.ทั้งหมด 72 คน แยกตามกลุมตางๆ ไดดังนี้
เพศ
นักศึกษาชาย
นักศึกษาหญิง

63

กรุปเลือด
A

17

เหลาทหาร/พรรค
นักบิน

22

9

AB

9

ตนหน

1

72

B

18

สารบรรณ

3

O

28

อากาศโยธิน
ชางอากาศ

3
3

สื่อสารอิเล็กทรอนิกส

5

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

27

สังกัด

ปริญญาโท

42

กพ.ทอ.

2

สรรพาวุธ

4

ปริญญาเอก

3

กบ.ทอ.

1

ชางโยธา

6

72

กร.ทอ.
ขว.ทอ.

2
1

ขนสง
แพทย

3
3

2
4
3

พลาธิการ
วิทยาศาสตร
การเงิน

3
2
1

เหลาทัพ
ทอ.
ทบ.

61
2

ขส.ทอ.
คปอ.
ชย.ทอ.

ทร.

2

ชอ.

3

ทหารราบ

1

ตร.

1

ทสส.ทอ.

1

ทหารปนใหญ

1

พลเรือน

6

พธ.ทอ.

3

นาวิน

1

72

พอ.

2

กลิน

1

บน.6

1

ตํารวจตระเวนชายแดน

1

ยก.ทอ.

11

อื่นๆ

8

หนวย
หนวยใน ทอ.

57

ยศ.ทอ.

3

หนวยนอก ทอ.

15

รร.นอ.

4

72

สตน.ทอ.

1

สน.ผบ.ดม.

1

๑๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

72

เงินเดือน

สังกัด

เดือนเกิด

อัตรา น.4

56

สปช.

2

ม.ค.

10

อัตรา น.5

7

สธน.ทอ.

1

ก.พ.

8

อื่นๆ

9

สบ.ทอ.

2

มี.ค.

11

สพ.ทอ.

3

เม.ย.

5

1
2
1

พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.

3
2
6

อายุ
มากที่สุด
นอยที่สุด

53
39

สลก.ทอ.
สนภ.ทอ.
สอ.ทอ.

เฉลี่ย

46

รอ.

1

ส.ค.

3

ทบ.

2

ก.ย.

5

ทร.

2

ต.ค.

8

น้ําหนัก
สูงสุด

102

ตร.

1

พ.ย.

6

ต่ําสุด

48

กห.

2

ธ.ค.

3

เฉลี่ย

72.09

อินโดนีเซีย

1

วิทยุการบิน

1

กอ.รมน.

1

ความสูง
สูงสุด

184

ทอท.

1

ต่ําสุด

155

บ.ซุปเปอรริช

1

เฉลี่ย

170.3

บีเอซี
ทีเอไอ

1
1
72

๑๑. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา (เปนไปตามระเบียบ ทอ.วาดวยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕)
๑๑.๑ คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
มีดังนี้
๑๑.๑.๑ ยศนาวาอากาศเอกหรือเทียบเทา และมีระยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอกมาแลว
ไมน อยกวา ๒ ป (ยกเวนผู ดํารงตํ าแหนงอาจารยของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ) โดยผูบังคับบัญชาเห็นสมควรและเห็นชอบใหเขารับการศึกษา และผานการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๑.๑.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยนับถึงปที่
เปดการศึกษา)
๑๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๑.๑.๓ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป โดยได รั บ การบรรจุ ใ นตํ า แหน ง อั ต รา
นายทหารสัญญาบัตรดวยคุณวุฒิปริญญา และเปนผูที่ดํารงตําแหนง หรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ
ผูอํานวยการกอง หรือรองผูอํานวยการกอง หรือหัวหนากอง ซึ่งสมควรใหเขารับการศึกษา เพื่อเปนประโยชน
ตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๑.๑.๔ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเสนาธิ การกิ จ ของเหล า ทั พ ทั้ ง จากภายในประเทศหรื อ
ต างประเทศ หรื อหลั กสู ต รนายทหารอากาศอาวุโ ส โดยมีร ะดับ คะแนนการประเมิน การศึกษารวมตลอด
หลักสูตรตั้งแต ๒.๘๐ หรือรอยละ ๗๐ ขึ้นไป และมีระดับคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลตั้งแต
ร อ ยละ ๗๕ ขึ้ น ไป ถ า สถานศึ ก ษาใดมี ก ารประเมิ น ผลในด า นความรู ค วามสามารถหรื อ การประเมิ น ค า
คุณลักษณะสวนบุคคลแตกตางไปจากการประเมินผลดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศ สําหรับนายทหารตางประเทศจะตองเปนผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรทาง
การทหารที่เทียบเทาไดไมต่ํากวาหลักสูตรเสนาธิการกิจ
๑๑.๑.๕ ผานเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป โดยมีระดับคะแนนสุทธิไมต่ํากวารอยละ ๘๐
๑๑.๑.๖ เปนผูที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูร ณ โดยผานการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทยจํานวนไมนอยกวา ๓ คน
๑๑.๑.๗ เปนผูที่ไดรับความไววางใจใหเขาถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด”
๑๑.๑.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางการศึกษาฝกงานหรือดูงาน ณ สถานศึกษาหรือองคกรใด ๆ ใน
เวลาราชการ
๑๑.๑.๙ ไมเปนผูที่อยูระหวางตองหาคดี และไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให
จําคุก เพราะกระทําความผิดอาญา เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวินัยรายแรง
๑๑.๑.๑๐ เปนผูที่มีผลการทดสอบระดับความเขาใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension
Level : ECL) ในระดับไมต่ํากวารอยละ ๖๐
๑๑.๑.๑๑ เปนผูที่มีขีดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเปนอยางดี
๑๑.๑.๑๒ ไม เ ป น ผู ที่ เ คยรั บ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการทั พ อากาศหรื อ เที ย บเท า ทั้ ง ในและ
ตางประเทศ เวนแตเปนผูที่ทางราชการมีคําสั่งใหเขารับการศึกษาแลว แตถูกใหพนจากการศึกษาเนื่องจากปวย
หรือมีปญหาดานสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการแพทยตรวจและลงความเห็นวาไมสามารถศึกษาจนสําเร็จหลักสูตร
ได และเมื่อไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ และมีคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาครบถวนตามขอ ๑๑.๑.๖ ถึง
๑๑.๑.๑๑ ใหมีสิทธิสมัครเขารับการศึกษาในรุนตอไปได
๑๑.๒ คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในสวนขาราชการพลเรือนพนักงาน
ภาครัฐ และนายตํารวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้
๑๑.๒.๑ เปนขาราชการพลเรือนหรือพนักงานภาครัฐ ที่บรรจุเขารับราชการดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป และดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภทอํานวยการระดับตน, ประเภทวิชาการระดับชํานาญการพิเศษและ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายตํารวจชั้น
สัญญาบัตรยศพันตํารวจเอก
๑๑.๒.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป (นับถึงปที่เขารับการศึกษา)
๑๑.๒.๓ เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๑.๖ – ๑๑.๑.๑๒ โดยอนุโลม

๑๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๑.๓. คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในสวนนักธุรกิจภาคเอกชน มีดังนี้
๑๑.๓.๑ เปนผูมีสัญชาติไทยและประสบความสําเร็จในการดําเนินกิจการ มีสถานภาพมั่นคง มี
จรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไมเคยประพฤติเสียหายดานธุรกิจ ดานสังคม และกฎหมาย และผานการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๑.๓.๒ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑๑.๓.๓ อายุไมต่ํากวา ๔๐ ป และไมเกิน ๕๐ ป (นับถึงปที่เปดการศึกษา)
๑๑.๓.๔ เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๑.๑.๖ – ๑๑.๑.๑๒ โดยอนุโลม
๑๒. หลักสูตรการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ๒๕๕๗ เริ่มใชเมื่อ ๑ พ.ย.๕๖ สําหรับปการศึกษา ๒๕๕๗ เปนตนไป โดย
โครงสรางหลักสูตรประกอบดวย ๕ หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแหงชาติและยุทธศาสตรดานความมั่นคง
หมวดวิชาที่ ๒ การทหาร
หมวดวิชาที่ ๓ ผูนําระดับยุทธศาสตร
หมวดวิชาที่ ๔ เอกสารวิจัย
หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร
รวมชั่วโมงเรียน

จํานวนชั่วโมงเรียน
บรรยาย
ปฏิบัติ
๑๑๐
๖๐
๑๒๐
๑๒๔
๖๔
๘๒
๑๖
๕๖
๓๘
๔๕๖
๓๔๘
๗๗๘

๑๓. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
มีความพรอมเปนผูนําระดับยุทธศาสตร ที่มีความรูทางทหาร เปนนักยุทธศาสตร และพรอมเปนผูบริหาร
และฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
๑๔. อัตลักษณ/เอกลักษณของสถาบัน
อัตลักษณ
“ผูนําและฝายอํานวยการระดับยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ”
ความเปนผูนํา
Airmanship ความเปนทหารอากาศ
Integrity and ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี
Allegiance
Responsibility ความรับผิดชอบ

๑๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผูนําและฝายอํานวยการระดับยุทธศาสตร
ความมั่นคงแหงชาติและ
หมายถึง สามารถวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและปจจัย
ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ที่มีผลตอการตกลงใจในการกําหนดยุทธศาสตรชาติ เขาใจหลักการในการ
กําหนดยุทธศาสตร และสามารถประเมินยุทธศาสตรดานความมั่นคง
การทหาร
หมายถึง มีความรูความเขาใจ เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติการทางทหารใน
ระดับยุทธศาสตร สามารถเชื่อมโยงสูการกําหนดยุทธศาสตรทหาร ในการใช
กําลังและการเตรียมกําลัง รวมทั้งสามารถทําหนาที่นายทหารฝายเสนาธิการ
ชวยเหลือผูบังคับบัญชาระดับสูง ในการวางแผนใชกําลังรวมกับเหลาทัพอื่นๆ
และ/หรือชาติอื่นๆ เพื่อแกปญหาวิกฤติของชาติได
ผูนําระดับยุทธศาสตร
หมายถึง มีความเขาใจและสามารถ ประยุกตใชความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักการของผูนําระดับ ยุทธศาสตร การพัฒนาการใชเครื่องมือของความเปน
ผูนําในสถานการณตางๆ และมีความพรอมในการเปนผูนําขององคกร ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
เอกสารวิจัย
หมายถึง สามารถสังเคราะหองคความรู ใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร/
กองทัพ
กิจกรรมและวิชาเสริม
หมายถึง มีความพรอมและมีทักษะในการปฏิสัมพันธรวมกันระหวางกําลังพล
หลักสูตร
ตางเหลาทัพ/ตางองคกร
๑๕. งบประมาณ
งบประมาณในปงบประมาณ ๒๕๕๘ วิทยาลัยการทัพอากาศไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๐๔๘,๒๕๐ บาท
(หาลานสี่หมื่นแปดพันสองรอยหาสิบบาท) มีคาใชจายรวม ๕,๐๔๘,๒๔๙ บาท เงินเหลือจายสุทธิ ๑ บาท โดย
แยกเปนงบประมาณคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๑. งบคาตอบแทน (คาสมนาคุณวิทยากร)
จํานวน
๗๔๐,๐๐๐.- บาท
๒. งบคาใชสอย (คาเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการตางๆ) จํานวน ๓,๙๕๖,๗๕๐.- บาท
๓. งบคาวัสดุ
จํานวน
๓๕๑,๔๙๙.- บาท

๑๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

สวนที่ ๓
การติดตามขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันที่ ๑๖ – ๒๐ ก.ค. ๒๕๕๘ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ มี
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให วทอ.ฯ ดําเนินการพัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะ ทั้งนี้ วทอ.ฯ ไดดําเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามขอเสนอแนะสรุปไดดังนี้
มาตรฐานที่ ๑
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

การจั ด ทํ า แผนการติ ด ตาม
ผูสํ าเร็จ การศึกษาอย า งเปน ระบบ
ควรเพิ่มเติมเนื้อหา/หัวขอที่ตรงกับ
เกณฑ ก ารพิ จ ารณาที่ ร ะบุ เ ป น
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอ
ผู สํ า เร็ จ การศึ กษา รวมทั้ งหาแนว
ทางการเพิ่มจํานวนแบบสอบถามที่
ไดรับกลับคืนมาตามเกณฑ

การปฏิบัติ
ก ว ผ . ฯ ไ ด ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ทํ า
แผนการติดตามผูสําเร็จการศึกษา ใน
กรอบระยะเวลาที่ กํ า หนด รวมทั้ ง
ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามให ต รงตาม
เกณฑการพิจารณาตางๆ และกําหนด
วิธีการสงคืน แบบสอบถาม เพื่อความ
สะดวกในการสงคืน

มาตรฐานที่ ๒
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
จุดที่ควรปรับปรุง
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

สงเสริมให อจ.วทอ.พัฒนางาน
ประจํ า เป น งานวิ จั ย /ผลงานทาง
วิ ช า ก า ร แ ล ะ พั ฒ น า ต อ ย อ ด
งานวิจัยของ นศ.รวมทั้งเสนอขอรับ
โจทยวิจัยและพัฒนาจาก บก.ทท.

การปฏิบัติ
วทอ.ฯ สนั บ สนุ น ให อจ.วทอ.
จัดทํางานวิจัยและเขียนบทความทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร ซึ่งไดดําเนินการ
เขี ย น บทค ว ามท างวิ ช ากา รแล ะ
เผยแพร ใ นหนั ง สื อ ข า วทหารอากาศ
เปนตน รวมทั้งไดขอรับโจทยวิจัยและ
พั ฒ นาจาก บก.ทท.ซึ่ ง ได รั บ มาแล ว
และสงให นศ.ที่สนใจในการทําวิจัยใน
หัวขอดังกลาว

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๓
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

การปฏิบัติ
ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

ส ง เสริ ม ให อจ.ไปบริ ก ารทาง
ว ท อ . ฯ ส นั บ ส นุ น ใ ห อ จ . ไ ป
บ ร ร ย า ย ภ า ย น อ ก ใ ห กั บ ส ถ า บั น
วิชาการภายนอก และเพิ่มกิจกรรม
การศึ ก ษาอื่ น ๆ เช น รร.สธ.ทอ. รร.
ทางวิ ช าการที่ ดํ า เนิ น การโดย
นอส. และสถาบั น การศึ ก ษานอก
วทอ.ฯ
กองทั พ อากาศ ซึ่ ง จะมี ห นั ง สื อ เชิ ญ
ผูบรรยายจาก วทอ.ฯ เสมอ
มาตรฐานที่ ๔
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

การปฏิบัติ

การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา
แผนปฏิ บั ติ ง านประจํ า ป เพื่ อ
ร อ ง รั บ แ ผ น พั ฒ น า ส ถ า บั น
การศึ ก ษา อี ก ทั้ ง กระบวนการ
บริหารจัดการงานประกันคุณภาพ
ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร
ความเสี่ยง



วทอ.ฯ อยู ร ะหว า งการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาการศึกษา แผนปฏิบัติงาน
ป ร ะ จํ า ป ซึ่ ง ดํ า เ นิ น ก า ร โ ด ย
คณะกรรมการยุ ท ธศาสตร พั ฒ นา
วทอ.ฯ รวมทั้ ง เชื่ อ มโยงงานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และการบริ ห าร
ความเสี่ยง โดยคณะทํางานในแตละชุด

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๕
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

การปฏิบัติ

การกําหนดคุณสมบัติของ
ผูบรรยาย อาจารย วิทยากร
การกําหนดคุณสมบัติของผูเขา
รับการศึกษา
การจัดทําระบบการบริหาร
หลักสูตรใหครบตามวงจรคุณภาพ
(PDCA) และการเขียนประมวล
การสอนใหครบทุกตอนวิชา



กวผ.ฯ
ไดดําเนินการประเมิน
ผูบรรยาย อาจารย วิทยากร และ
สรุปผลในแตละหมวดวิชา สงให กกศ.
ในการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย
การกําหนดคุณสมบัติของผูเขารับ
การศึกษาเปนภารกิจของ กพ.ทอ.ใน
การดําเนินงาน
วทอ.ฯ อยูระหวางการจัดทําระบบ
บริหารหลักสูตรตามวงจร PDCA โดย
ใหแตละ
นขต.วทอ.ดําเนินการใน
ภารกิจของหนวย
ประมวลการสอน อยูระหวางการ
เขียนใหครบถวนทุกตอนวิชา

มาตรฐานที่ ๖
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

การปฏิบัติ

การจั ด ทํ า คู มื อ การฝ ก การ
จัด ทํ าโครงการเตรีย มความพร อม
ให แ ก อาจารย ผู ค วบคุ ม การฝ ก
แ ล ะ ก า ร ข อ รั บ ก า ร ส นั บ ส นุ น
บุคลากร อาจารย หรือผูเชี่ยวชาญ
จากภายนอก



วทอ.ฯ ได จั ด ทํ า คู มื อ การฝ ก การ
บริ ห ารสถานการณ วิ ก ฤติ ใ นระดั บ
ยุทธศาสตร เพื่อใชเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติการฝกทั้งในสวนของ นศ.และ
อาจารยผูควบคุมการฝก

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๗
การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

การปฏิบัติ

ดําเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดําเนินการ ดําเนินการ

การสร า งความรู ค วามเข า ใจ
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา การมี ส ว นร ว มในการ
ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา



การดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาที่มีในรูปคณะกรรมการ
อํ านวยการดํ า เนิ น งาน และตรวจ
ติดตาม



ก า ร เ ชื่ อ ม โ ย ง ง า น ใ น ก า ร
ดํ า เ นิ น ง า น ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษา



สรุปผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๑๒ เรื่อง
- ดําเนินการแลว
๖ เรื่อง
- อยูระหวางดําเนินการ
๖ เรื่อง
- ยังไมไดดําเนินการ
- เรื่อง

วทอ.ฯ ได จั ด ให มี ก ารชี้ แ จงทํ า
ความเขาใจในเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยการชี้แจงหนาแถวหลัง
เคารพธงชาติ
ในการประชุม วทอ.ฯ มีการจัดตั้ง
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษาครบทั้ ง สามคณะ โดย
คณะกรรมการดําเนินงานจะทําหนาที่
เชื่อมโยงงานประกันคุณภาพของแตละ
ห น ว ย ม า เ ป น ส ว น ก ล า ง แ ล ะ มี
คณะทํ า งานเชื่ อ มโยงงานประกั น
คุณภาพเขากับงานยุทธศาสตรพัฒนา

คิดเปน ๕๐%
คิดเปน ๕๐%
คิดเปน - %

๑๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

สวนที่ ๔
ผลดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
สวนที่ ๔ ผลดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผูสําเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
ผูสําเร็จการศึกษามีความรูความสามารถตามวัตถุประสงคของหลักสูตรและมีพฤติกรรมการทํางานเปนที่
พึงพอใจของผูบังคับบัญชา
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนงานติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงาน
(๓) มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา ในดานความรูความสามารถตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรการทัพอากาศและประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา
(๕) ระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับ ≥ ๓.๒๕ หรือรอยละ > ๖๕
(แบบสอบถามที่ไดรับคืนอยางนอยรอยละ ๗๐)
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
คะแนน ๑
๒๐
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มี ๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ในป ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ปฏิบัติไดตามเกณฑการประเมินได ๕ ขอ จาก ๕ ขอดังนี้
(๑) มีแผนงานติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ มีแผนงานในการติดตามคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา โดยจะเปนสวนหนึ่งของแผนการ
ปฏิบัติงานของ กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑) ระบุชวงเวลาในการทํางานคือ
ชวงเวลาในการสงแบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และการรายงานการประเมินติดตามผลผูสําเร็จ
การศึกษา (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงาน
วทอ.ฯ มี คํา สั่ ง แต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อดํ าเนิน การวัด และประเมิ น ผลการศึ กษา และประเมิ น
กิจกรรมตางๆ ตามหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓)
๑๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๓) มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผูสําเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ ไดดําเนินการวัดและประเมินผลผูเขารับการศึกษา และรายงานผลการศึกษาเมื่อสําเร็จ
การศึกษาโดย กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔,ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕)
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษา ในดานความรู ความสามารถ
ตามวัตถุประสงคของหลักสูตรแตละสถาบันและประเมินความพึงพอใจของผูสําเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ ไดติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา โดยดําเนินการหลังจากสําเร็จการศึกษาไปแลวอยาง
นอย ๖ เดือน โดยการสงแบบสอบถามไปยังผูบังคับบัญชาของผูสําเร็จการศึกษา เพื่อสํารวจความพึงพอใจใน
พฤติ ก รรมการทํ า งานของผู สํ า เร็ จ การศึ กษา และสง ไปยัง ผู สํา เร็ จ การศึก ษาเพื่อ สํา รวจความพึง พอใจใน
พฤติกรรมการทํางานของตนเอง (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒)
(๕) ระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสําเร็จการศึกษาอยูในระดับ ≥ ๓.๒๕ หรือรอยละ > ๖๕
(แบบสอบถามที่ไดรับคืนอยางนอยรอยละ ๗๐)
วทอ.ฯ ไดดําเนินการสงแบบสอบถามเพื่อสํารวจความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาที่มีตอผูสําเร็จ
การศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๘ ในป ๒๕๕๗ จํานวน ๗๑ ชุด ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน ๕๔ ชุด
คิดเปนรอยละ ๗๖.๐๖ และมีความพึงพอใจระดับดีมาก คาเฉลี่ย ๔.๔๘ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย

คะแนนการประเมิน
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑
แผนการปฏิบัติงาน กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘
๒. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการทัพอากาศ (การประเมิน
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๘)
๓. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓
คําสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ใหข าราชการไปชว ย
ปฏิบัติราชการ
๔. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔
รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙
๕. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕
ผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๙
ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๑
ผล
การบรรลุ
คะแนน
คะแนน x
น้ําหนัก
ดําเนินการ เปาหมาย
การประเมิน น้ําหนัก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ ๑.๑
๕ ขอ
มี ๕ ขอ
บรรลุ
๒๐
๕
๑๐๐
คะแนนรวม
๒๐
๑๐๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ ÷๒๐= ๕)
ระดับคุณภาพ
ดีมาก
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ เปาหมาย

๒๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน
๑. ผูเขารับการศึกษาเปนผูที่มีความรูความสามารถ รวมทั้งประสบการณในการเปนผูบังคับบัญชาและ
ฝายอํานวยการทางทหารและมีความตั้งใจในการศึกษา
๒. มีอาจารยที่มีความรูความสามารถและความตั้งใจในการถายทอดความรู จากทั้งภายใน วทอ.ฯ และที่
เชิญจากภายนอก วทอ.ฯ
๓. มีผูบริหารที่มีความรูความสามารถและเห็นความสําคัญของการศึกษากับการพัฒนากองทัพอากาศ
๔. มีเทคโนโลยีทางการศึกษาที่ทันสมัย
จุดที่ควรพัฒนา
ควรปรับปรุงแผนติดตามคุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
จัดทําแผนประเมินติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศใหมีเนื้อหาชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อกําหนด
ทิศทางและกระบวนการทํางานได มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มโอกาสในการไดรับจํานวนแบบสอบถาม
กลับคืนมากยิ่งขึ้น
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ ใหความสําคัญกับการผลิตงานวิจัย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในหลักสูตรการทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ วทอ.ฯ จึงมีการจัดการและกลไกที่เกี่ยวของกับงานวิจัย/ผลงานวิชาการ อยางเปนระบบ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไวอยางชัดเจน
(๒) มีผูรับผิดชอบ กํากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
(๓) มีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
(๔) มีการใหรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
(๕) อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษาทําเอกสารวิจัย/เอกสารทางวิชาการ : ผูเรียน (อาจารย ๑ คน :
ผูเรียนไมเกิน ๓ คน)
๒๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๑๐

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มี ๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ไดปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมิน ๔ ขอ จาก ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ กําหนดขั้นตอนการปฏิบัติไวอยางชัดเจน
วทอ.ฯ มีการกําหนดระเบียบ หลักเกณฑและขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทําเอกสารวิจัยไวอยางชัดเจน
โดยออกเปนบงการ ๔/๑ วาดวยเรื่อง การทําเอกสารวิจัย (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑) อีกทั้งยังมีคูมือการทําเอกสาร
วิจัย ซึ่งไดเผยแพรไวในระบบอีเลิรนนิงในรูปแบบของไฟลเอกสาร ทําใหผูเขารับการศึกษาสามารถเขาถึงขอมูล
ไดงายมากยิ่งขึ้น (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๒,ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๓)
(๒) มีผูรับผิดชอบ กํากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
วทอ.ฯ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ กํากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้
- คณะกรรมการเอกสารวิจัย ซึ่งมีหนาที่ในการพิจารณาและอนุมัติชื่อเรื่องเอกสารวิจัย ควบคุม
กํากับดูและกระบวนการทําเอกสารวิจัยและประเมินผลการดําเนินการเอกสารวิจัยของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๔)
- อาจารย ผู รั บผิ ดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ซึ่งมี หนาที่ในการควบคุม กํากั บดูแล และให
คําปรึกษาในการทําเอกสารวิจัยแก นศ.วทอ.ที่อยูในความรับผิดชอบ ตรวจและประเมินผลงานเอกสารวิจัยของ
นศ.วทอ.ที่อยูในความรับผิดชอบตามหวงเวลาที่กําหนดและสงผลประเมินใหกับ กวผ.วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕)
- คณะกรรมการประเมิ น การแถลงเอกสารวิจั ย ของ นศ.วทอ.ซึ่ ง มีห นา ที่ใ นการรั บ ฟ ง การ
นําเสนอเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ตามหัวขอเอกสารวิจัยและหวงเวลาที่กําหนด พรอมทั้งใหคําแนะนําทาง
วิชาการ ประเมินการแถลงเอกสารวิจัยและสงผลประเมินใหกับ กวผ.วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖)
(๓) มีการจัดทําฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ดําเนินการโดย กวผ.วทอ.ฯ ซึ่งเปนหนวยขึ้นตรงของ วทอ.ฯ และรับผิดชอบดานงานวิจัยโดยตรง
ดังนั้น ขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง โดยมี
การรวบรวมไวที่ กวผ.วทอ.ฯ และเผยแพรไวในเว็บไซตอีเลิรนนิง (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗)
(๔) มีการใหรางวัลผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
วทอ.ฯ มีระเบียบวาดวยการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดนของวิทยาลัยการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๒/
๒.๑/๘) โดยเอกสารวิจัยที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนเอกสารวิจัยดีเดน ตองมีคะแนนผลงานเอกสารวิจัยฉบับ
สมบู ร ณ ร อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไปและมี ค ะแนนหมวดวิ ช าเอกสารวิ จั ย ร อ ยละ ๙๐ ขึ้ น ไป อี ก ทั้ ง ยั ง ได แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙) เพื่อใหการพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ เปนไปดวยความเรียบรอย โดยมี รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธาน โดยในป
การศึกษา ๒๕๕๘ มีนักศึกษาไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนจํานวน ๑ เรื่องและไดรับรางวัล
ชมเชยอีกจํานวน ๕ เรื่อง ซึ่งเอกสารวิจัยทั้งหมด ๖ เรื่อง ไดตีพิมพลงวารสารของ นศ.วทอ.และหนังสือขาว
ทหารอากาศ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐)
๒๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๕) อัตราสวนของอาจารยที่ปรึกษาทําเอกสารวิจัย/เอกสารทางวิชาการ : ผูเรียน (อาจารย ๑ คน :
ผูเรียนไมเกิน ๓ คน)
วทอ.ฯ มีการแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙ ประจําปการศึกษา
๒๕๕๘ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕) โดยมีอาจารยทั้งหมด ๑๘ คนและนักศึกษาทั้งหมด ๗๒ คน (อัตราสวนของ
อาจารย : ผูเรียน = ๑ : ๔)
การประเมินตัวเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๔ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๔

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๔
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑ บงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย
๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๒ คูมือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ
๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๓ คูมือการทํางานเอกสารวิจัย วทอ.ฯ
๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๔ คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๒๕ ลง ๒๑ พ.ย.๕๗ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเอกสารวิจัย วทอ.ยศ.ทอ.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๕. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕ คําสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๗ ลง ๑๗ เม.ย.๕๘ เรื่ อง แต งตั้ งอาจารย
ผูรับผิดชอบเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๖. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖ คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ เม.ย.๕๘ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินการแถลงเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๗. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗ รวมเอกสารวิจัยของ นศ. หลายรุนในระบบอีเลิรนนิง
๘. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘ ระเบียบ วทอ.ยศ.ทอ.วาดวย การคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดนของวิทยาลัย
การทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๙. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙ คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒ ลง ๒๖ พ.ค.๕๘ เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๑๐. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐ วารสารทางวิชาการเผยแพรงานวิจัย
ตัวบงชี้ ๒.๒ ผลผลิตของงานวิจัยและ หรือผลงานทางวิชาการ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีการผลิตผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ อยางตอเนื่องเปนประจําทุกปการศึกษา โดยสามารถ
นําไปใชประโยชนในดานตาง ๆ และไดรับรางวัลจากสถาบัน

๒๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการพิจารณา
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลจากสถาบัน ๓ ป
ยอนหลัง ตอจํานวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผูเรียนและหรืออาจารย ๓ ปยอนหลัง
(๒) จํานวนผลงานฯ ที่ไดรับการเผยแพร ๓ ปยอนหลัง
(๓) มีผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนดานความมั่นคงตามนโยบาย
ผลการดําเนินงาน
ผลผลิตของงานวิจัยและ หรือผลงานทางวิชาการในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ไดปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมิน ๓ ขอ จาก ๓ ขอ ดังนี้
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลจากสถาบัน ๓
ปยอนหลัง ตอจํานวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผูเรียนและหรืออาจารย ๓ ปยอนหลัง
วทอ.ฯ มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของงานวิจัยและงานวิชาการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่
นําไปใชประโยชนหรือไดรับรางวัลจากสถานศึกษา คิดเปนรอยละตอจํานวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
ทั้งหมด ไดรอยละ ๘.๓๓ สําหรับผลการดําเนินงานยอนหลัง ๓ ป คิดเปนรอยละ ๘.๖๘ (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๑) มี
รายละเอียดตามตาราง
ขอมูล
จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
จํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย
รวมจํานวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของ
อาจารยหรือนักวิจัยและของนักศึกษา
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่นําไปใชประโยชน
หรือไดรับรางวัลจากสถาบัน
รอยละของผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการที่
นําไปใชประโยชน หรือไดรับรางวัลจากสถาบัน

ผลดําเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘
๗๓
๗๓
๗๒
๑
-

รวม
๓ ป
๒๑๘
๑

๗๓

๗๔

๗๒

๒๑๙

๕

๘

๖

๑๙

๖.๘๕

๑๐.๘๑

๘.๓๓

๘.๖๘

(๒) จํานวนผลงานฯ ที่ไดรับการเผยแพร ๓ ปยอนหลัง
ผลงานวิจัยและงานวิชาการ ที่ไดรับการเผยแพรในปงบประมาณ ๒๕๕๘ จํานวน ๕ เรื่อง ได
เผยแพรในวารสารวิชาการนายเรืออากาศ จํานวน ๑ เรื่อง เผยแพรในหนังสือขาวทหารอากาศ จํานวน ๑ เรื่อง
เผยแพรในเว็บไซตวิทยาลัยการทัพอากาศจํานวน ๓ เรื่อง รวมผลงานวิจัยและงานวิชาการ ที่ไดรับการเผยแพร
ยอนหลัง ๓ ป ทั้งหมด ๑๖ เรื่อง (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒) มีรายละเอียดตามตาราง

๒๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ขอมูลงานวิจัยทั้งหมด
ขอมูล
รวมจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการของอาจารยและนักศึกษาทั้งหมด
- ของอาจารย
- ของนักศึกษา

ผลดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘
๗๓
๗๔
๗๒
๗๓

๑
๗๓

๗๒

รวม ๓ ป
๒๑๙
๑
๒๑๘

ขอมูลงานวิจัยที่ไดรับการเผยแพร
ขอมูล
รวมจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการที่ไดรับการเผยแพร
- ของอาจารย
- ของนักศึกษา

ผลดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘
๓
๘
๕
๓

๑
๗

๕

รวม ๓ ป
๑๖
๑
๑๕

(๓) มีผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนดานความมั่นคงตามนโยบาย
มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของงานวิจัยและงานวิชาการในปงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่สามารถ
นําไปใชประโยชนดานความมั่นคงตามนโยบายได จํานวน ๑ ผลงาน (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓) มีรายละเอียดตาม
ตาราง
ขอมูล
จํานวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทาง
วิชาการ ทั้งหมด
จํานวนผลงานฯ ที่สามารถนําไปใช
ประโยชนดานความมั่นคงตามนโยบาย

ผลดําเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๖ พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘
๗๓
๗๔
๗๒
๑

๑

๑

รวม ๓ ป
๒๑๙
๓

ผลงานที่สามารถนําไปใชประโยชนดานความมั่นคงตามนโยบายในปงบประมาณ ๒๕๕๘ มีจํานวน
๑ เรื่อง จากจํานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทั้งหมด โดยเปนผลงานฯ ของ น.อ.ธัชชัย อัจฉริยาการุณ
นศ.วทอ.รุ น ๔๘ เรื่ อ ง การพั ฒ นาสั ม พั น ธภาพระหว า งกองทั พ อากาศกั บ กองทั พ อากาศกั ม พู ช า (The
Relationships Development between the Royal Thai Air Force and the Royal Cambodian Air
Force) ซึ่งไดรับการตีพิมพในขาวทหารอากาศ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ และยังไดเขารวมนําเสนอและ
เผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ ณ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ รวม ๓ ปยอนหลัง วทอ.ฯ มีผลงาน
ที่สามารถนําไปใชประโยชนดานความมั่นคงตามนโยบายไดทั้งหมด ๓ เรื่อง

๒๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ ๒.๒ (๑)
คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

(คาของรอยละที่คํานวณได X ๕ หารดวย ๓)

คะแนน ๔

คะแนน ๕
>๓

ผลการประเมินตัวบงชี้ ๒.๒ (๑)
ผลการดําเนินงาน
(๘.๖๘ X ๕ ÷ ๓) = ๑๔.๔๗

คะแนนการประเมิน
๕

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ ๒.๒ (๒)
คะแนน ๑
มี ๑ เรื่อง

คะแนน ๒
มี ๒ เรื่อง

คะแนน ๓
มี ๓ เรื่อง

คะแนน ๔
มี ๔ เรื่อง

คะแนน ๕
มี ๕ เรื่องขั้นไป

ผลการประเมินตัวบงชี้ ๒.๒ (๒)
ผลการดําเนินงาน
มี ๑๖ เรื่อง

คะแนนการประเมิน
๕

เกณฑการประเมินตัวบงชี้ ๒.๒ (๓)
มี ๑ เรื่อง
๕ คะแนน

ไมมี
๐ คะแนน

ผลการประเมินตัวบงชี้ ๒.๒ (๓)
ผลการดําเนินงาน
มี ๓ เรื่อง

คะแนนการประเมิน
๕

ตารางที่ ๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
ดําเนินการ เปาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
๕ ขอ
๔ ขอ
ไมบรรลุ
๑๐
๔
๒.๒
(๑)
≥๓
๑๔.๔๗
บรรลุ
๔
๕
(๒)
๕ เรื่อง
๑๖ เรื่อง
บรรลุ
๓
๕
(๓)
มี ๑ เรื่อง
มี ๑ เรื่อง
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๙๐ ÷ ๒๐ = ๔.๕)
ระดับคุณภาพ

๒๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนน x
น้ําหนัก
๔๐
๒๐
๑๕
๑๕
๙๐
ดี

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๑

รายงานผลการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเดน

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒

วารสารทางวิชาการเผยแพรงานวิจัย, รางวัลที่ไดรับจากงานวิจัย

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓

รายงานการนําเสนอผลการวิจัย ณ สปท.

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๒
จุดเดน
มี การจั ดดําเนิ นงานการวิจั ยและผลงานทางวิชาการของวิทยาลัยการทัพอากาศ อยางเปนระบบและ
มีความเปนมาตรฐานเชนเดียวกับงานวิชาการโดยทั่วไป มีการควบคุม กํากับดูแลตามกระบวนการทําเอกสารวิจัย
ของนักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศอยางใกลชิด สามารถผลิตผลงานไดตามจํานวนและเวลาที่กําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
ควรสงเสริม สนับสนุนและผลักดันใหเอกสารวิจัย นศ.วทอ.ไดรับการเผยแพรในวารสารทางวิชาการตาง ๆ
และหรือ ในสื่ออิเล็กทรอนิกสใหเพิ่มมากขึ้น
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรกําหนดให นศ.วทอ.ทดลองเขียนบทความเชิงวิชาการ จากเอกสารวิจัยสวนบุคคลเพื่อเปนการตอ
ยอดงานวิจัยสูการเผยแพรอยางตอเนื่องตอไป
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๓.๑ รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็ง ใหกับกองทัพ สังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ ตอจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
จํ า นวนกิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการที่ ส ร า งความเข ม แข็ ง ให กั บ กองทั พ สั ง คม ชุ ม ชน
ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ โดยคํานวณเปนรอยละเทียบกับจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

๔ คะแนน

< ๑๕

≥ ๑๕

≥ ๒๐

≥ ๒๕

≥ ๓๐

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการดําเนินงาน
ขอมูล

พ.ศ.๒๕๕๘

จํานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด

๓

จํานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็ง ใหกับ
กองทัพ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ

๓

รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็ง
ใหกับกองทัพ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ

๑๐๐

ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มี กิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็ง ใหกับ
กองทัพ สังคม ชุมชน ประเทศชาติและหรือนานาชาติจํานวน ๓ โครงการ จากจํานวนกิจกรรม/ โครงการ
ทั้งหมด ๓ โครงการคิดเปนรอยละ ๑๐๐
๓.๑ กิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็ง ใหกับกองทัพ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และหรือนานาชาติ ปการศึกษา ๒๕๕๘
ลําดับ

กิจกรรม/ โครงการ

บุคคล/หนวยงานที่
ใหบริการ

ชวงเวลาที่ใหบริการ

๑

สัมมนาวิชาการ กิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ

วสท.สปท

ก.พ.๕๘ – ก.ค.๕๘

๒

การจัดทํายุทธศาสตรทหารรวมกับ ว.เหลาทัพ

สปท.

ธ.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘

๓

อภิปรายวิชาการวันคลายวันสถาปนา วทอ.

วทอ.ยศ.ทอ.

๑๑ มิ.ย.๕๘

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
>๑๐

ผลการดําเนินงาน
๑๐๐

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๑/๑
คําสั่ ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพัน ธ, การแถลงยุทธศาสตร ,
การอภิปรายทางวิชาการในวันคลายวันสถาปนา วทอ.ฯ

๒๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ ๓.๒ รอยละของกิจกรรม/ โครงการการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนา
การศึกษา และวิชาการตอจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
จํานวนกิจกรรม/โครงการการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการศึกษา และ
วิชาการ โดยคํานวณเปนรอยละเทียบกับจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
ระดับคะแนน ๑ - ๔ (คาของรอยละที่คํานวณได x ๕ หารดวย ๒๕)

คะแนน ๕
> ๒๕

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาการจํานวน ๒ กิจกรรม/โครงการ (ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑) จากจํานวนกิจกรรม/โครงการ
บริการทางวิชาการทั้งหมด ๓ กิจกรรม/โครงการ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗ ไดคะแนนเทากับ ๕
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
> ๒๕

ผลการดําเนินงาน
๖๖.๖๗

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑

คําสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ, การแถลงยุทธศาสตร

ตัวบงชี้ ๓.๓ จํานวนการใหบริการทางวิชาการ/วิทยากร/กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย/บุคลากร
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
๑ ครั้ง

คะแนน ๒
๒ ครั้ง

คะแนน ๓
๓ ครั้ง

คะแนน ๔
๔ ครั้ง

คะแนน ๕
๕ ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.มีการใหบริการทางวิชาการ/วิทยากร/กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย/
บุคลากรจํานวนมากกวา ๕ ครั้ง (ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑) ไดคะแนนเทากับ ๕

๒๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
๕ ครั้ง

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑

คําสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ และหนังสือเชิญบรรยาย

ตารางที่ ๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐาน/ตัวบงชี้ เปาหมาย

ผล
ดําเนินการ

มาตรฐานที่ ๓ การบริการวิชาการ
๓.๑
> ๑๐
๑๐๐
๓.๒
> ๒๕
๖๖.๖๗
๓.๓
๕ ครั้ง ๕ ครั้ง

การบรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก

คะแนน
การประเมิน

บรรลุ
๔
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม ๑๐
คะแนนเฉลี่ย (๕๐÷๑๐ =๕)

คะแนน x
น้ําหนัก
๒๐
๑๕
๑๕
๕๐
ดีมาก

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๓
จุดเดน
๑. วทอ. มีกิจกรรม ดานการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็งใหกับกองทัพและความรวมมือดาน
วิชาการกับ ว.เหลาทัพ
๒. มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถจํานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนา
การบริการทางวิชาการ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สงเสริมใหอาจารยไดไปบรรยายในสถาบันอื่น

๓๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
ตั วบ งชี้ ๔.๑ แผนในการบริ หารจั ดการสอดคล องกั บนโยบายการศึ กษาของ กห. และยุ ทธศาสตร ของ
กองทัพอากาศ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีการกําหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม นโยบายของกองทัพไทย และยุทธศาสตรของกองทัพอากาศซึ่งเปนไปตามปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยกําหนดการปฏิบัติตามแผนการดําเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจําป
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศมีการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ – ๕ ป) /แผนงาน/โครงการสอดคลองกับปรัชญา
ปณิธาน วิสัยทัศน
(๒) สถาบัน และหน วยงานภายในมีแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับแผน
แมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ - ๕ ป)
(๓) มีตัวบงชี้ของแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําปและคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
(๔) มีการดําเนินงานตามแผนและโครงการที่บรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๕) มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานฯ
(๖) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ/หรือ
แผนปฏิบัติงานประจําป
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ – ๒ ขอ

คะแนน ๒
มี ๓ ขอ

คะแนน ๓
มี ๔ ขอ

คะแนน ๔
มี ๕ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
วทอ.ฯ มีการกําหนดแผนบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตรของกองทัพอากาศและนโยบายดาน
การศึกษาของ กห. ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑการประเมินได ๖ ขอ จากจํานวน
เกณฑ ๖ ขอ ดังนี้
(๑) มีแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ – ๕ ป)/แผนงาน/โครงการสอดคลองกับ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน
เพื่อเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปนไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณา
การตามแนวทางการพัฒนา วทอ.ฯ โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ป พ.ศ. ๒๕๕๘ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑) โดยมีความ
สอดคล อ งกั บ ปรั ช ญา วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ สอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ข อง
๓๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

กองทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๒) นโยบายของกองทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๓) นโยบายการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๔) และนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๕)
(๒) สถาบันและหนวยงานภายในมีแผนการดําเนินงาน/แผนปฏิบัติการประจําปสอดคลองกับแผน
แมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ - ๕ ป)
นขต.วทอ.ฯ แตละหนวยงานมีการจัดทําแผน/ปฏิทินดําเนินงานประจําป (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖) เพื่อ
เป น แนวทางในการบริ ห ารจั ดการอย า งมีป ระสิทธิ ภ าพ และเปน ไปในทิศ ทางเดี ย วกั น โดยสอดคลอ งกั บ
แผนปฏิบัติราชการประจําป (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑)
(๓) มีตัวบงชี้ของแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา แผนปฏิบัติงานประจําปและคาเปาหมาย
ของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนงาน
ในแผนปฏิบัติราชการประจําป (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑) เพื่อวัดความสําเร็จในการบริหารจัดการและ
การปรับปรุงพัฒนาไดมีการกําหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายตามประเด็นกลยุทธ ภารกิจหลัก และไดจัดทําคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗) ประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมีตัวชี้วัดตรงตามตัวชี้วัดสวน
หนึ่งในแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) มีการดําเนินงานตามแผนและโครงการที่บรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ วทอ.ฯ นั้นไดดําเนินการในฐานะเปนหนวยขึ้นตรง
กองทัพไทยและมีนโยบายของ ผบ.วทอ.ฯ เพื่อเปนกรอบความคิดในการดําเนินงานและการพัฒนา นขต.วทอ.ฯ
โดยแตละหนวยมีการดําเนินงานเปนไปตามแผนและมีโครงการบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๘๐
(๕) มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานฯ
วทอ.ฯ จะมีการประชุมเพื่อรายงานและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนเปนประจําทุกเดือน
(ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘) โดยใหหนวยขึ้นตรงนําเสนอ ผลงานในแตละเดือนโดยมี ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน เพื่อเปน
การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย อีกทั้งมีการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปอยางนอยปละ ๒ ครั้งและรายงานตอผูบังคับบัญชาเพื่อ
พิจารณาผลการประเมินตามตัวของแผนปฏิบัติราชการ
(๖) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ/หรือ
แผนปฏิบัติงานประจําป
วทอ.ฯ มีการสรุปรวมผลการประเมินเพื่อพิจารณา ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของ คณก.บริหาร
วทอ.ฯ เพื่อนํามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปการศึกษาตอไป (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
๖ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๖ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕

๓๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๒
๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๓
๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๔
๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๕
๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖
๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗
๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘

แผนการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ป พ.ศ.๒๕๕๘
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศในการเขาสูประชาคมอาเซียนพ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔
นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘
นโยบายดานการศึกษากระทรวงกลาโหม
นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย
ปฏิทินดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ของ นขต.วทอ.ฯ
คํารับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
รายงานการประชุม วทอ.ฯ

ตัวบงชี้ ๔.๒ องคกรที่มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยการทั พอากาศมีการสร างการจัดตั้งคณะกรรมการในการกําหนดทิศทางการบริห ารจั ดการ
องคกร เพื่อใหมีการปฏิบัติงานของกําลังพลในทุกภาคสวนมีความสอดคลองกัน โดยมีการประชุมชี้แจง ผลและ
แผนการดําเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีคณะกรรมการสถาบันหรือสภาสถาบันกําหนดทิศทางหรือนโยบายของสถาบัน
(๒) ผูบริหารไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎระเบียบขอบังคับคําสั่งตาง ๆ ในการบริหาร
สถาบัน
(๓) กําลังพลระดับผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถาบันมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
(๔) มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
(๕) กําลังพลรับรู เขาใจ นโยบายและแผนงานของสถาบัน
(๖) มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการติดตามงานและปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยางนอยปละ
๖ ครั้ง
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ – ๒ ขอ

คะแนน ๒
มี ๓ ขอ

คะแนน ๓
มี ๔ ขอ

คะแนน ๔
มี ๕ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
(๑) มีคณะกรรมการสถาบันหรือสภาสถาบันกําหนดทิศทางหรือนโยบายของสถาบัน
เพื่อใหการปฏิบัติราชการบรรลุผลสําเร็จ ตามภารกิจและนโยบายตลอดจนยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ
วทอ.ฯ จึงไดแตงตั้ง คณก.บริหารยุทธศาสตรพัฒนา (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑) วทอ.ฯ ขึ้น เพื่อกําหนดทิศทางในการ
พัฒนาและปฏิบัติงานตลอดทั้งบูรณาการงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อใหงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได
กําหนดบทบาทหนาที่ของผูบริหารและผูปฏิบัติหนาที่ไวอยางชัดเจน

๓๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๒) ผูบริหารไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับคําสั่งตาง ๆ ในการ
บริหารสถาบัน
ผูบริหารไดปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ที่กําหนดไวใน คําสั่งกําหนดหนาที่ของผูบริหารวทอ.ฯ และ
คําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการตาง ๆ ที่เกี่ยวของ (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒)
(๓) กําลังพลระดับผูบริหารที่ปฏิบัติงานในสถาบันมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
วทอ.ฯ ได จั ด ให มี ก ารประชุ ม ในโอกาสต า ง ๆ ในระดั บ ผู บ ริ ห าร ในรู ป แบบของการประชุ ม
ประจําเดือน ประจําสัปดาห ตลอดจนการประชุมวิชาการเพื่อเปดโอกาสใหผูบริหารในระดับตาง ๆ ไดมีสวน
รวมในการใหขอเสนอแนะ การแกปญหาและกําหนดทิศทางการพัฒนา (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓)
(๔) มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจําป
วทอ.ฯ มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจําป โดยการสงขาราชการเขารับการศึกษา และการ
ฝกงานในหนาที่ตามสายวิทยาการ การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ การอบรมภายในสําหรับ
อาจารยที่มาบรรจุใหมใน วทอ.ฯ เรื่องการทําหนาที่อาจารยประจําสัมมนาและหนาที่อาจารยผูรับผิดชอบ
เอกสารวิจัย นอกจากนั้นยังมีการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาความรูทางวิชาการที่เกี่ยวของและชี้แจงกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวของกับหลักสูตร (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔)
(๕) กําลังพลรับรู เขาใจ นโยบายและแผนงานของสถาบัน
วทอ.ฯ ได กํา หนดให มีการประชุม นขต.เดือนละ ๑ ครั้งเพื่อชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ย วกับ
นโยบายและแผนงานของวทอ.ฯ เพื่อให กําลังพลทุกระดับไดรับรู (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๕)
(๖) มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยาง
นอยปละ ๖ ครั้ง
ในการประชุม วทอ.ฯ ประจํ าเดือนมีการกําหนดใหแตละ นขต. และคณก.ชุดตาง ๆ ชี้แจงผลการ
ปฏิ บัติ งานและแผนการดํา เนิ นงานตลอดจนขอขัดของที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปน การติดตามงาน ตลอดจนหา
แนวทางเพื่อปรับปรุงงานจากขอเสนอแนะจากที่ประชุม (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๕)
การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ ๔.๒ องคกรที่มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑประเมิน ๖ ขอ จาก ๖ ขอ ไดคะแนน เทากับ ๕ คะแนน
เปาหมาย
๖ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๖ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒
๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓
การทัพอากาศ
๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔
๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๕

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรพัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรพัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ
รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอยหลักสูตร
หนังสือสงขาราชการ วทอ.ฯ เขารับการศึกษาอบรม
รายงานการประชุม วทอ.ฯ

๓๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ ๔.๓ รอยละของความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีการจัดทําแบบสอบถามใหกับนักศึกษาเพื่อสํารวจความพึงพอใจที่มีตอการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถาบัน โดยสรุปผลเปนรอยละของทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
> ๖๐

คะแนน ๒
> ๖๕

คะแนน ๓
> ๗๐

คะแนน ๔
> ๗๕

คะแนน ๕
> ๘๐

ผลการดําเนินงาน
วทอ.ฯ โดย กวผ.วทอ.ฯ ไดจัดทําแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของ วทอฯ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ (ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวม อยูในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย ๔.๒๒ จากคะแนนเต็ม ๕) คิดเปนรอยละ ๘๔.๔ ซึ่ง กวผ.วทอ.ฯ ไดนํา
ผลการประเมินและขอเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษา ใหดียิ่งขึ้นในปการศึกษา
ตอ ๆ ไป
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
> ๗๕

ผลการดําเนินงาน
๘๔.๔

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑ รายงานผลการประเมิ นภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๔๙ ปการศึกษา
๒๕๕๘
ตัวบงชี้ ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีการพัฒนาโดยการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจใหสอดรับกับนโยบายและการวางแผน ซึ่งเปนระบบที่สมบูรณมีการเชื่อมโยงกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกอยางเปนระบบใชไดทั้งการบริการ การวางแผน การตัดสินใจของ
ผูบังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาหนวยงาน และนําไปใชในการดําเนินงานประกันคุณภาพ ทําให
มีความสะดวกในการใชงานมากยิ่งขึ้น

๓๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการพิจารณา
(๑) มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
(๒) มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล
(๓) มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
(๔) ฐานขอมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถาบัน
(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหาร
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก

๑ คะแนน

๒ คะแนน

๓ คะแนน

๔ คะแนน

๕ คะแนน

๔

มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
(๑) มีขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
ฐานขอมูลสําหรับบริหารการจัดการเรียนการสอน (ระบบอีเลิรนนิง) ของวทอ.ฯ มีขอมูลพื้นฐานดาน
การศึกษา เชน ขอมูลนักศึกษา หลักสูตร ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ขาวสารและประกาศ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑)
ฐานขอมูลภายในหนวยงาน (เว็บไซตอินทราเน็ต) ซึ่งมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการจัดการขอมูลภายใน
หนวยงาน เชน ขอมูลยุทธศาสตร รายงานผลการปฏิบัติงาน คลังความรู และการประกันคุณภาพ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๒)
โดยในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของผูบังคับบัญชานั้น เมื่อมีฐานขอมูลดังกลาวแลว
จะทําใหสามารถตัดสินใจไดงายและมีความถูกตองชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(๒) มีผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล
วทอ.ฯ บริหารจัดการขอมูลโดย ออกคําสั่งแตงตั้ง คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดาน รปภ.
และคณะทํางานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
(๒.๑) คณก.เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป น ประธาน
(ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓)
(๒.๒) คณก.รักษาความปลอดภัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เปน
ประธาน (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔)
(๒.๓) คณะทํางาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน
แบงเปน ๖ คณะทํางานยอย ประกอบดวย อินทราเน็ต อินเตอรเน็ต อีเลิรนนิง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ฮารดแวร
ซอฟทแวรและเครือขาย รปภ.(ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕)
(๓) มีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
วทอ.ฯ มีการปรับปรุงขอมูล เอกสาร และสื่อประกอบการบรรยาย ใหมีความทันสมัย และทันตอ
เหตุ การณอย างต อเนื่อง โดยคณะทํ างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ ดานอีเลิรนนิงเปน
ผูดําเนินการ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕)
(๔) ฐานขอมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถาบัน
วทอ.ฯ มีการจัดฐานขอมูลทางวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และการวิจัย เปนราย
หมวดวิชาที่ ๑ – ๕ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๖) นอกจากนี้ยังไดจัดทําเว็บไซต วทอ.ฯ (www.awc.rtaf.mi.th) ไวเปน
ศูนยกลางเครือขายของสถาบัน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหลงขอมูลอื่น ๆ ทั้งใน วทอ.ฯ (เชน อินทราเน็ต วทอ.ฯ,
๓๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

อีเลิรนนิง วทอ.ฯ, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส ฯลฯ) และนอก วทอ.ฯ (เชน เว็บไซตเหลาทัพ, เว็บไซตหอสมุด
ทอ., เว็บไซต วสท.ฯ, เว็บไซต วทบ.ฯ, เว็บไซต วทร.ฯ) (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗)
(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการขอมูล
วทอ.ฯ มีการประเมินการใชงานอีเลิรนนิงโดยผูใชงานหลัก คือ ผูเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ รุนที่ ๔๙ ) (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๘) และไดปฏิบัติตามระเบียบ รปภ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ทอ.มีการแตงตั้งคณะทํางานรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑ สิ่ ง พิ ม พ แ ละไฟล ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าต า งๆในระบบอี เ ลิ ร น นิ ง
(https://www.elearning.rtaf.mi.th/awc48)
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๒ เว็บไซตอินทราเน็ต วิทยาลัยการทัพอากาศ (http://awc.is.rtaf.mi.th/)
๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓ คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔/๕๖ ลง ๘ ต.ค.๕๖ เรื่ อง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.

แต ง ตั้ ง

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔ คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕๗ ลง ๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสามารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕ คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๙/๕๗ ลง ๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๖ การรวมเอกสารวิจัยของ นศ. หลายรุน แสดงอยูในอีเลิรนนิง
๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗ แผนผังแสดงการเชื่อมโยงของเว็บไซต วทอ.ฯ และแหลงขอมูลอื่น ๆ
๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๘ แบบประเมินประสิทธิภ าพของการใชงาน e-learning วทอ.๔๙ สําหรับ
นักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๓๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรู และสังคมแหงการเรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรู
เพื่อมุงสูเปาหมายในการเปนสถาบันแหงการเรียนรู โดยไดรวบรวมองคความรูตาง ๆ ที่มีอยูใน วทอ.ฯ ทั้งหมด
อันไดแก บุคลากร เอกสาร/งานวิจัย ระบบสารสนเทศ เพื่อจะนํามาพัฒนาองคกรใหมีความทันสมัยและเปน
ระบบ เพื่อใหขาราชการและพนักงานทุกคนสามารถเขาถึงองคความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ และนํามาพัฒนา
ตนเองสงผลให วทอ.ฯ มีการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ
(๒) มีการบริหารจัดการความรู (การรวบรวมความรู การจําแนกความรู การจัดระบบ และการจัดการ
ฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู)
(๓) มีการติดตามการดําเนินงานตามขอ ๒
(๔) มีการดําเนินงานตามขอ ๒ และบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของแผนฯ
(๕) มีการประเมินผลการดําเนินงาน
(๖) มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรูและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มีขอ ๑ – ๒

คะแนน ๒
มีขอ ๑ – ๓

คะแนน ๓
มีขอ ๑ – ๔

คะแนน ๔
มีขอ ๑ – ๕

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
(๑) มีแผนการดําเนินงานและผูรับผิดชอบ
วทอ.ฯ ไดแตงตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรู ของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑) โดยมีรอง
ผบ.วทอ.ฯ เปนประธานและ น.อ.นภัทร แกวนาค เปนเลขานุการ เพื่อใหกระบวนการดําเนินการจัดการความรู
ของ วทอ.ฯ เปนไปดวยความเรียบรอยโดย คณก.ฯ มีหนาที่กําหนดแนวทางการจัดทําระบบการจัดการความรู
ของ วทอ.ฯ ออกแบบและกําหนดทิศทางการทํางานของชุดทํางานการจัดการความรูของ วทอ.ฯ และกํากับ
ดูแล และใหคําแนะนํ า กระบวนการจัดการความรูอยางครบวงจร อีกทั้งยังแตงตั้งคณะทํางานการจั ดการ
ความรูของ วทอ.ฯ(ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒) โดยมี น.อ.นภัทร แกวนาค เปนหัวหนาคณะทํางานและ น.อ.หญิง มาลี
เมฆินทรพันธุ เปนเลขานุการซึ่งมีหนาที่ในการจัดทําหัวขอการดําเนินการจัดการความรูที่เหมาะสมของ วทอ.ฯ
ดําเนินการจัดทําโครงการและกิจกรรมจัดการความรูของ วทอ.ฯ ตามหัวขอที่กําหนด จัดทําระบบงานเอกสาร
การจัดการความรูเก็บบันทึกและเผยแพรผลงานผานระบบอิเล็กทรอนิกส ตามที่คณะผูรับผิดชอบการจัดการ
ความรูของ ยศ.ทอ.กําหนด และประสานการดําเนินงานและรายงานผลการจัดการความรูในกิจกรรมตาง ๆ
อยางครบวงจร

๓๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๒) มีการบริหารจัดการความรู (การรวบรวมความรู การจําแนกความรู การจัดระบบ และการจัดการ
ฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู)
วทอ.ฯ มีการบริหารจัดการความรู ซึ่งมีกระบวนการ การรวบรวมความรู การจําแนกความรู การจัด
ระบบและการจัดการฐานขอมูล การเขาถึงความรู และการแลกเปลี่ยนความรู ใช โดยฐานขอมูลความรูจะถูกรวบ
รวบไวและเผยแพรในเว็บไซตภายใน (อินทราเน็ต) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓)
(๓) มีการติดตามการดําเนินงานตามขอ ๒
ในการประชุม วทอ.ฯ ประจําเดือน จะมีวาระการชี้แจงและติดตามงานของคณก.จัดการความรู
เพื่อแจงผลการปฏิบัติ แผนการปฏิบัติ ตลอดจนขอขัดของและขอเสนอแนะ เพื่อนําไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการความรู (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
(๔) มีการดําเนินงานตามขอ ๒ และบรรลุเปาหมายไมนอยกวารอยละ ๕๐
มีการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู ไดแก มีการบริหารจัดการความรู (การรวบรวม
ความรู การจําแนกความรู การจัดระบบ และการจัดการฐานขอมูล การแลกเปลี่ยนความรู) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
(๕) มีการประเมินผลการดําเนินงาน
คณก.จัดการความรู ไดประเมินผลการดําเนินงานและรายงานใหที่ประชุม วทอ.ฯ ซึ่งมี ผบ.วทอ.ฯ
เปนประธาน ทราบทุกเดือน (รายงานการประชุม) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
(๖) มีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรูและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
จากการรายงานผลในที่ ป ระชุม วทอ.ฯ จะไดรับ ขอเสนอแนะในที่ ป ระชุ ม ซึ่ งทาง คณก.ไดนํา
ขอเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการความรูและปรับปรุงแผนการดําเนินงาน (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑการประเมิน ๖ ขอ จาก ๖ ขอ ไดคะแนนเทากับ ๕ คะแนน
เปาหมาย
๖ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๖ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑

คําสั่งแตงตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรูของ วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของ วทอ.ฯ

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓

ตัวอยางหนาอินทราเน็ตเว็บไซต ที่มีการรวบรวมคลังความรูของ วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔

รายงานการประชุม คณก.จัดการความรู วทอ.ฯ

๓๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธของสถาบันให
สามารถดํ า เนิ น การได งานมี ป ระสิ ทธิ ภ าพโดยมีก ารวิ เคราะห ร ายรั บ รายจ า ยของการดํ าเนิน งานทั้ งจาก
งบประมาณแผนดินและจากเงินรายไดอื่น ๆ ซึ่งการจัดทํารายงานดานงบประมาณและการเงินอยางเปนระบบ
ทําใหสามารถตรวจสอบและติดตามการใชจายอยางสะดวกและเขาใจไดงาย อีกทั้งยังสามารถนํามาวิเคราะห
และประเมินสถานการณการใชจายเงินงบประมาณของสถาบันไดอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด
เกณฑการพิจารณา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
มีหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ
มีการจัดการดานการเงินและวิธีการใชจายเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
มีการรายงานผลการตรวจสอบ ฯ และขอเสนอแนะนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ดําเนินไดตามเกณฑการพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนการใชจายงบประมาณสอดคลองกับภารกิจของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ไดดําเนินการจัดทําแผนการใชจายเงินงบประมาณ ป ๕๘ หลังจากที่ไดรับ รหัส ก. โดยทํา
แผนใหใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด สอดคลองนโยบายของรัฐบาล สอดคลองกับแนวทางการดําเนินงาน
ของ ทอ.ซึ่งเปนไปตามนโยบายของผูบังคับบัญชา เพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ ถูกตอง รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานให
สอดคลองกับภารกิจของ วทอ.ฯ ซึ่งมีภารกิจที่จะตองใหการศึกษาและฝกอบรมนายทหารสัญ ญาบัตรของ
กองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอํานวยการระดับสูง เพื่อใชเปนผูนํา
ตอไปในอนาคต (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๑)
(๒) มีหลักเกณฑการจัดทําคําของบประมาณและแผนการใชจายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับแผนการใชจายเงินตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน พรอมตรวจสถานภาพวัสดุ อุปกรณ
กอนคํานวณความตองการและจัดทําคําขอตั้ง งป.ตลอดจนปรับแผนการใชจายงบประมาณใหสอดคลองกับ
ภารกิจ และเพิ่มรอยละการเบิกจายใหสูงขึ้นเพื่อกระตุนยอดการเบิกจายในแตละปใชระเบียบ ทอ.วาดว ย
การงบประมาณป ๔๙ และใชมาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทอ.เปนหลักเกณฑในการจัดทํา เปนคูมือใน
การคํานวณคาใชจายตาง ๆ โดยพิจารณาจากจํานวนผูเขารับการศึกษาในแตละป (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒)
(๓) มีการจัดการดานการเงินและวิธีการใชจายเปนไปตามระเบียบของทางราชการ
วทอ.ฯ มีการจัดการดานการเงินเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรการประหยัดของ
ทอ.โดยการรวบรวมเอกสารทําเรื่องเบิกเงินตามหนังสือขออนุมัติใชเงิน สงให ยศ.ทอ.ตั้งเบิกเงิน กง.ทอ.จายเงิน
เข า ยศ.ทอ. แล ว ยศ.ทอ.โอนเงิ น ผ า นบัญ ชีอ อมทรัพ ย วทอ.ฯ เพื่อ นํา ไปใชจ ายตามงบประมาณที่ ขอใช
(ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒)

๔๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๔) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะหการใชจายงบประมาณ
เปรียบเทียบแผน/ผลการใชจายงบประมาณรายเดือน ตรวจสอบรหัสสั่งจายใดที่ไมเบิกจายตรงตาม
แผน แจงสถานศึกษาเรงรัดการใชจายงบประมาณ รวมทั้งรายงานใหทราบในที่ประชุมประจําเดือนของหนวย
พรอมวิเคราะหเหตุผลที่ไมสามารถเบิกจายไดตามเปาหมายที่กําหนด หากปรับระยะเวลาใหเร็วขึ้น แจงให
หนวยปรับแผนการใชจายเงินเพิ่มเติม และทําการปรับแผนการใชจายเงิน เพิ่มการกระตุนในวงรอบปตอไป
เปรียบเทียบ แผน/ ผล ในแตละเดือน รายการใดที่ไมตรงตามแผนตองปรับแผน เรงรัดการใชจายใหสอดคลอง
กับภารกิจใหมากที่สุด รวมทั้งรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบ พรอมชี้แจงเหตุผลที่ไมสามารถเบิกจายไดทันตาม
เปาหมายที่กําหนดวามาจากสาเหตุใด (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓)
(๕) มีการรายงานผลการตรวจสอบฯ และขอเสนอแนะนําเรียนผูบังคับบัญชาทราบ
รายงานผลการเบิกจายรายเดือนใหผูบังคับบัญชารับทราบ พรอมรายงานในที่ประชุมหนวยทุก
เดือน หากพบขอขัดของจะแจงใหผูเกี่ยวของทราบ รวมทั้งมีการประชุมคณะเจาหนาที่ติดตามเรงรัด ยศ.ทอ.
เพื่อรับทราบและสรุปปญหาพรอมขอเสนอแนะนําเรียนผูบังคับบัญชาเปนลายลักษณอักษรตอไป มีการรายงาน
สถานภาพงบประมาณประจําเดือนใหผูบังคับบัญชาทราบ พรอมชี้แจงขอขัดของ พรอมทั้งเรงรัดการใชจายเงิน
งบประมาณ รวมถึงสรุป ป ญ หาข อขั ดของ ขอเสนอแนะนําเรีย นผูบังคับ บัญชาทราบเปน ลายลักษณอักษร
(ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔)
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน ๕ ขอ จาก ๕ ขอ ไดคะแนนเทากับ ๕ คะแนน
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๑
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒
๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓
๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔

แผนการใชจายงบประมาณ ป ๕๘
ระเบียบ ทอ.วาดวยการงบประมาณ ป ๔๙ และมาตรการประหยัด งป.
รายงานการประชุม วทอ.ฯ
รายงานสถานภาพ งป.ประจําเดือน

๔๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ ๔.๗ ศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณประจําปอยางมีประสิทธิภาพ
และเปน ไปตามแผนการดํา เนิ นงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานจัดการการศึกษาและ
สนับสนุนสถาบันอันไดแกการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ โสตทัศนูปกรณ ระบบสารสนเทศ การดูงานนอกสถานที่และ
อุปกรณการฝกปฏิบัติอยางเพียงพอตอความตองการและแผนการดําเนินงานประจําป
เกณฑการพิจารณา
(๑) รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตอจํานวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด
วิธีการคํานวณ
จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรประจําป
จํานวนเงินที่ขอตั้งทั้งหมด

X ๑๐๐

(๒) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป
วิธีการคํานวณ
จํานวนเงินเหลือจายสุทธิ
จํานวนเงินที่ไดรับการจัดสรรประจําป

X ๑๐๐

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ดําเนินไดตามเกณฑการพิจารณา ดังนี้
(๑) รอยละของงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรตอจํานวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๒

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการดําเนินงาน
ในป ง บประมาณ ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ได รั บ งบประมาณจั ด สรร จํ า นวน ๕,๐๔๘,๒๕๐.๐๐ บาท จาก
งบประมาณที่ขอตั้งจํานวน ๕,๐๔๘,๒๕๐.๐๐ บาท คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ไดคะแนนเทากับ ๕ คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
> ๘๕

ผลการดําเนินงาน
๑๐๐

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

(๒) รอยละของเงินเหลือจายสุทธิตองบประมาณที่ไดรับจัดสรรตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป
๔๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
คะแนน ๑
๒
>๙

คะแนน ๒
<๙

คะแนน ๓
<๗

คะแนน ๔
<๕

คะแนน ๕
<๓

ผลการดําเนินงาน
ในปงบประมาณ ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ไดรับงบประมาณจัดสรร จํานวน ๕,๐๔๘,๒๕๐.๐๐ บาท จํานวนเงินที่
ใชจายตามแผนการใชจายงบประมาณประจําป จํานวน ๕,๐๔๘,๒๔๙.๐๐ บาท จํานวนเงินเหลือจายสุทธิ ๑ บาท
คิดเปนรอยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ไดคะแนนเทากับ ๕ คะแนน (ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
<๓

ผลการดําเนินงาน
๐.๐๐

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๑
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒

รายงานขอ งป./งป.ที่ไดรับ
สรุปการใชงบประมาณ

ตัวบงชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งโดยการแต ง ตั้ ง คณะกรรมการในการบริ ห ารความเสี่ ย งคื อ คณก.
ยุทธศาสตร ซึ่งไดบริหารงานตามคูมือการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได
กําหนดไวในคูมือปฏิบัติงาน อีกทั้งนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรับปรุงเพื่อใหการดําเนินงานของสถาบัน
เปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(๒) มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
(๓) มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน
(๔) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน
(๕) มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๖) มีการจัดทําเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
๔๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ - ๒ ขอ

คะแนน ๒
มี ๓ ขอ

คะแนน ๓
มี ๔ ขอ

คะแนน ๔
มี ๕ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ดําเนินไดตามเกณฑการพิจารณา ดังนี้
(๑) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วทอ.ฯ จัดใหการบริหารความเสี่ยงเปนกลุมงานกิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ฯ ซึ่งมี
คณก.บริหารยุทธศาสตร เปนผูกํากับดูแล (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๑)
(๒) มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน
มีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การดําเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ
ดําเนินงานตามคูมือการดําเนินงานควบคุมภายในของ ยศ.ทอ.ซึ่งจัดทําโดยคณะทํางานควบคุมภายใน ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๕๖ (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒)
(๓) มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ไดกําหนดไวในคูมือการปฏิบัติงาน
มีการติดตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการปฏิบัติใหที่ประชุม วทอ.ฯ รับทราบ
ทุกเดือนและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ไปยัง ยศ.ทอ.ภายในเดือนกุมภาพันธ และกรกฎาคมของทุกป
(ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๓)
(๔) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กําหนดในคูมือการปฏิบัติงาน
มี การรายงานผลการปฏิ บั ติ ในการบริห ารความเสี่ย ง ตามลํ าดับ ชั้ น ถึง ยศ.ทอ. ภายในเดือ น
กุมภาพันธ และกรกฎาคมของทุกป (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔)
(๕) มีการนําผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
จากแบบรายงานการประเมิ นผล และการปรั บปรุ งการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
มีหัวขอการปรับปรุงและควบคุมซึ่งนํามาใชในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔)
(๖) มีการจัดทําเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
จากการดําเนินงานบริหารความเสี่ยง ในสวนของการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ วทอ.ฯ นําไปสูการเขียนคํารับรองการปฏิบัติงาน ของหนวยประจําปงบประมาณ ๒๕๕๘
การประเมินตนเอง
ตัวบงชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมิน ๖ ขอ จาก ๖ ขอ ไดคะแนนเทากับ ๕ คะแนน
เปาหมาย
๖ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๖ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕

๔๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๑

คําสั่ง วทอ.ฯ แตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒

คูมือการตรวจสอบภายใน ยศ.ทอ.

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๓

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔

รายงาน ปย.๑ และ ปย.๒

ตารางที่ ๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐาน/
ผลดําเนินการ การบรรลุ
คะแนน
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
๔.๑
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๔
๕
๔.๒
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๔
๕
๔.๓
> ๗๕
๘๔.๔
บรรลุ
๓
๕
๔.๔
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๔
๕
๔.๕
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๔
๕
๔.๖
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๔
๕
๔.๗.๑
>๘๕
๑๐๐
บรรลุ
๒
๕
๔.๗.๒
<๓
๐.๐๐
บรรลุ
๒
๕
๔.๘
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม
๓๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๕๐÷๓๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้ําหนัก
๒๐
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕๐
ดีมาก

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๔
จุดเดน
วทอ.ฯ สามารถบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษาไดเปนอยางดี โดย คณก.บริหารยุทธศาสตร
พัฒนา วทอ.ฯ อีกทั้งหนวยงานภายในมีแผนการดําเนินงานประจําปสอดคลองกับแผนแมบทของ ยศ.ทอ.มีตัว
บงชี้ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา และเกณฑการประเมินของแตละตัวบงชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนงาน มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน มีการประชุมประเมินผลการดําเนินงานและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจําปตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ไมมีการประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. เพิ่มการประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรู

๔๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
มีการจัดทําแผนและแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําหลักสูตร โดยหลักสูตรมุงเนนเอกลักษณ
การเป น สถาบั น ผลิ ตผู นํา และฝ า ยอํา นวยการระดับ ยุทธศาสตรของ ทอ.และมี ผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ย วของกับ
การศึกษามีสวนรวมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
เชน การกําหนดยุทธศาสตร นอกจากนี้ กวผ.วทอ.ฯ ไดดําเนินการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลา
ที่ กําหนด มี การนํ า ผลประเมิ น ความพึ งพอใจของหนว ยผูใชที่มีตอผูสําเร็จ การศึกษาตามคุณลักษณะที่พึ ง
ประสงคมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑการพิจารณา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําหลักสูตร
หลักสูตรเนนเอกลักษณ/วัฒนธรรมองคกรตามภารกิจ
มีผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณา
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
มีการประเมินหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงรอบ ๓-๕ ป

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ
การประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําหลักสูตร
เพื่อเปนกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เปนไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงได
จัดทําแผนปฏิบัติราชการ และแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทําหลักสูตรขึ้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑)
(๒) หลักสูตรเนนเอกลักษณ / วัฒนธรรมองคกรตามภารกิจ
หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนําระดับ
ยุทธศาสตรที่มีความรูทางทหารพรอมเปนผูบริหารและฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศซึ่งการสอนแต
ละหมวดวิชามีวัตถุประสงคสอดคลองกับภารกิจคือ ผูเขารับการศึกษาสามารถวิเคราะหปจจัยที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงและบทบาททหารในการปองกันประเทศประเมินยุทธศาสตรดานความมั่นคงรวมทั้งสังเคราะห
แนวทางพัฒนายุทธศาสตรทหารวิเคราะหยุทธศาสตรสงครามและทําหนาที่นายทหารฝายเสนาธิการชวยเหลือ
ผูบังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใชกําลังและอํานวยการยุทธรวมกับเหลาทัพอื่นๆ เพื่อแกปญหาวิกฤติของ
ชาติ ป ระเมิ น ภาวะผู นํ าทางทหารระดั บ ยุ ทธศาสตร และสั งเคราะห คุ ณลั กษณะของผู นํ า ระดั บ ยุ ทธศาสตร
สังเคราะหองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร/กองทัพโดยการฝกเขียนเอกสารวิจัยและมีความ
๔๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

พรอมในการศึกษาพัฒนาความรูทักษะเจตคติในการปฏิบัติกิจกรรมที่เปนปฏิสัมพันธระหวางสถาบันการศึกษา
ตางเหลาทัพการขยายวิสัยทัศนจากการเยี่ยมชมกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๒)
(๓) มีผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการพิจารณา
กองทัพอากาศตองพัฒนากําลังพลที่จะกาวขึ้นมาทําหนาที่ผูบริหารและฝายอํานวยการระดับสูง
ของกองทัพใหมีขีดสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะการกําหนดแนวทางพัฒนากองทัพอากาศ
เพื่อเตรียมกําลังและการกําหนดหนทางปฏิบัติในการใชกําลังเพื่อเผชิญกับสถานการณวิกฤติของชาติรวมทั้ง
ขับเคลื่อนกองทัพใหบรรลุวิสัยทัศน“การเปนกองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาคอาเซียน” วทอ.ฯ เปนสถาบัน
การศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของ ทอ.มีหนาที่ผลิตกําลังพล ทอ.ที่เขารับการศึกษาใหมีคุณลักษณะดังกลาว
จึงมีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหมีความทันสมัยสอดรับกับประชาคมอาเซียนปรับหมวดวิชาและ
เนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดทํายุทธศาสตรทหารรวมกับวิทยาลัยการทัพเหลาทัพ
อื่ น ซึ่ ง ตอบสนองต อ วิ สั ย ทั ศ น ทอ.อย า งเป น รู ป ธรรมและสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ทอ.เพื่ อ เป น กรอบ
แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเปนไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทําหลักสูตรขึ้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓) ในการรวมพิจารณา
(๔) มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน
มีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน เชน การกําหนดยุทธศาสตร
(ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔)
(๕) มีการประเมินหลักสูตรใหเหมาะสมและทันสมัยกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในวงรอบ ๓-๕ ป
วทอ.ฯ ไดจัดการศึกษา โดยหลังจากเสร็จการเรียนการสอนแตละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ฯ ไดดําเนินการ
ประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาที่ ๑ – ๔ โดยใหผูเขารับการศึกษาสัมมนาแลววิเคราะหจาก
รายงานผลการสัมมนาของผูเขารับการศึกษาแตละสัมมนา และรายงานผล หลังจากการศึกษาไดเสร็จสิ้นลง
แลว กวผ.วทอ.ฯ ไดดําเนินการประเมินภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการใหผูเขารับการศึกษาตอบแบบ
ประเมิน จากนั้นทําการวิเคราะห และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๒
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๕

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗
คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘
แผนภาพหลักสูตร
รายงานผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๔๙

๔๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ ๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/ความมุงหมายของหลักสูตร
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค/ความมุงหมายของหลักสูตรตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจ
อยูในหลักสูตร และหลักสูตรการทัพอากาศไดตอบสนองความตองการและแกปญหาของกองทัพและสังคม
โดยรวมรวมทั้งในหลักสูตรมีการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/สังคมจากการ
ดูงานและศึกษาภูมิประเทศนอกจากนี้หลักสูตรการทัพอากาศไดกําหนดวัตถุประสงคในแตละรายวิชา และ
หมวดวิชา เพื่อเปนแนวทางในการการศึกษา
เกณฑการพิจารณา
(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจ
(๒) ตอบสนองความตองการและแกปญหาของกองทัพ/สังคม
(๓) สงเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/สังคม
(๔) มีการกําหนดวัตถุประสงคในแตละรายวิชา
(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/ความมุงหมายของหลักสูตรในปการศึกษา ๒๕๕๘วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจ
หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนํา
ระดับยุทธศาสตรที่มีความรูทางทหารพรอมเปนผูบริหารและฝายอํานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศซึ่ง
วทอ.ฯ มีการกําหนดวัตถุประสงค/ความมุงหมายของหลักสูตรตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน และภารกิจอยูใน
หลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑)
(๒) ตอบสนองความตองการและแกปญหาของกองทัพ/สังคม
หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนํา
ระดั บ ยุ ทธศาสตร ที่มีความรู ทางทหารพรอมเปนผูบ ริห ารและฝายอํานวยการระดั บ สู งของกองทั พอากาศ
ซึ่งหลักสูตรการทัพอากาศไดตอบสนองความตองการและแกปญหาของกองทัพและสังคมโดยรวม จากความ
มุงหมายเพื่อใหผูเขารับการศึกษามีความพรอมในการเปนผูนําระดับยุทธศาสตรที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
เปนฝายอํานวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกําลังสามารถวางแผนการปฏิบัติการรวมทางทหาร
ในระดับยุทธศาสตรและตระหนักถึงบทบาทของกองทัพตอความมั่นคงของชาติ (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒)

๔๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๓) สงเสริมคานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/สังคม
ในหลักสูตรมีการสงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/สังคมจากการดูงาน
และศึกษาภูมิประเทศ ในหมวดวิชาที่ ๕ เชน มีการจัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรในเทศกาลปใหม การรดน้ําดําหัว
ผูใหญในเทศกาลสงกรานต เปนตน (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๓)
(๔) มีการกําหนดวัตถุประสงคในแตละรายวิชา
หลักสูตรการทัพอากาศไดกําหนดวัตถุประสงคในแตละรายวิชาและหมวดวิชา เพื่อเปนแนวทาง
ในการศึกษาของผูเขารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๔)
(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร
หลังจากการศึกษาหลักสู ตรการทัพอากาศไดเสร็ จสิ้นลงแลว กวผ.วทอ.ฯ ไดดําเนินการประเมิ น
ภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการใหผูเขารับการศึกษาตอบแบบประเมิน จากนั้นทําการวิเคราะห และ
รายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๓ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๔ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๕ รายงานผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๔๙
ตัวบงชี้ ๕.๓ คุณภาพของผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ ส อน และสามารถจั ด ประสบการณ ก ารเรี ย นรู ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ เพื่อใหผูเขารับการศึกษามีพัฒนาการ บรรลุเปาหมาย สงเสริมใหพัฒนาตนเองอยางเต็มศักยภาพ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกําหนด

๔๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการพิจารณา
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
(๒) มีการจัดทําฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
(๔) มีการประเมินผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
(๕) มีการกําหนดผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๓ คุณภาพของผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีการกําหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
วทอ.ฯ ไดกําหนดคุณสมบัติผูบรรยายจากผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนปลายป และขอให
ตนสายวิทยาการพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถมาเปนผูบรรยาย สวนผูบรรยายอื่นๆ พิจารณา
จากการเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่จะเชิญมาบรรยาย เปนที่เชื่อถือ นับถือ และเปนผูที่มี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทอ. (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑)
(๒) มีการจัดทําฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
วทอ.ฯ มีการจัดทําฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/ อาจารย/ วิทยากร (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒)
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
วทอ.ฯ มี การพิ จารณาคั ดเลื อกผู บรรยาย/อาจารย /วิ ทยากร จากผลการประเมิ น การบรรยาย
วิชาตาง ๆ โดยการจัดประชุมเตรียมรับรุนหนา (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓)
(๔) มีการประเมินผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแตละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.ไดดําเนินการประเมินการบรรยาย
หมวดวิชาที่ ๑ – ๓ จากการใหผูเขารับการศึกษาตอบแบบประเมินหลังจากเรียนจบวิชานั้น ๆ จากนั้นทําการ
วิเคราะหและรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔)
(๕) มีการนําผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
ในการประชุ มสั มมนาหลั กสูตรปลายป ไดนําผลการประเมิน การบรรยายแตล ะหมวด มารว ม
พิจารณาการคัดเลือกผูบรรยายในหลักสูตรรุนตอไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

๕๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑ คําสั่งแตงตั้งผูบรรยาย และผูควบคุมการสัมมนา
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒ น.อ.หญิง ธนาธร ศิลาเขตต เก็บขอมูล
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓ ผลประชุมเตรียมรับรุนหนา
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔ รายงานการประเมินผูบรรยายทุกหมวดวิชา
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่ อพัฒ นาการจัดการเรี ย นการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ
ตัวบงชี้ ๕.๔ การพิจารณาผูเขารับการศึกษา/ผูเรียนในการเขารับการศึกษา
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
การพิจารณาผูเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มีแผนการดําเนินการคัดเลือกโดย กพ.ทอ.ซึ่งมี
หลักเกณฑในการคัดเลือกผูเ ขารับ การศึกษาอยางชัดเจน วทอ.ฯ ไดจัดทําคูมือ/ระเบียบปฏิบัติการเขารับ
การศึกษาเพื่อใหผูเขารับการศึกษาไดปฏิบัติตนไดอยางถูกตองตลอดระยะเวลาที่เขารับการศึกษานอกจากนี้ยัง
มีการจัดปฐมนิเทศใหกับผูเขารับการศึกษา ซึ่งผูเขารับการศึกษาทุกคนจะตองเขารับการปฐมนิเทศ
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนการดําเนินการคัดเลือก
(๒) มีหลักเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา
(๓) มีกระบวนการคัดเลือก
(๔) มีคูมือ/ระเบียบปฏิบัติการเขารับการศึกษา
(๕) จํานวนผูเขารับการปฐมนิเทศไมนอยกวารอยละ ๘๕
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๔ การพิจารณาผูเขารับการศึกษา/ผูเรียนในการเขารับการศึกษา ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ
มีการปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีแผนการดําเนินการคัดเลือก
๕.๔/๑)

กพ.ทอ.เปนหนวยงานที่ดําเนินการคัดเลือก ผูเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๕/

๕๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๒) มีหลักเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา
มีหลักเกณฑในการคัดเลือกผูเขารับการศึกษาตามที่ กพ.ทอ.กําหนด (ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒)
(๓) มีกระบวนการคัดเลือก
มีกระบวนการคัดเลือกผูเขารับการศึกษา โดยเปนหนาที่รับผิดชอบของ กพ.ทอ.(ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓)
(๔) มีคูมือ/ระเบียบปฏิบัติการเขารับการศึกษา
มีคูมือ/ระเบียบปฏิบัติการเขารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๔)
(๕) จํานวนผูเขารับการปฐมนิเทศไมนอยกวารอยละ ๘๕
มี ผู เ ข า รั บ การปฐมนิ เ ทศมี จํ านวนคิ ดเปน รอยละ ๑๐๐ ของจํ านวนผู เข ารับ การศึ กษาทั้ง หมด
(ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๔)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๕

หลักสูตร ผนวก ก.
หลักสูตร ผนวก ก.
หลักสูตร ผนวก ก.
การปฏิบตั ิของนักศึกษา
ภาพกิจกรรมพิธีเปดการศึกษาใน website วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบงชี้ ๕.๕ ผูเขารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีสวนรวมในการศึกษาอบรม
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
ผูเขารับการศึกษาตองเขารายงานตัวในวันแรกที่เปดการศึกษาทุกคน และแตละคนตองมีเวลาการศึกษา
ตามหลักเกณฑที่สถานศึกษากําหนดคิดเปนรอยละ ๙๕ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อีกทั้งตองมีเวลาการเขา
รวมกิจกรรมตามหลักสูตรคิดเปนรอยละ ๙๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร รวมทั้งตองเขารวมฝกปฏิบัติและดู
งานตามหลักสูตรคิดเปนรอยละ ๙๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร พรอมทั้งตองสงรายงานการฝกปฏิบัติ /
งานคนควา/ งานวิจัยคิดเปนรอยละ ๑๐๐

๕๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการพิจารณา
(๑) การลงทะเบียน/ รายงานตัวในวันแรกที่เปดการศึกษาอยางนอยรอยละ ๘๐
(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดอยางนอยรอยละ ๗๕
(๓) การเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐
(๔) เขารวมฝกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐
(๕) มีการสงรายงานการปฏิบัติ/ งานคนควา/ งานวิจัยอยางนอยรอยละ ๙๐
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๕ ผูเขารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีสวนรวมในการศึกษาอบรม ในปการศึกษา ๒๕๕๘
วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑการประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) การลงทะเบียน/รายงานตัวในวันแรกที่เปดการศึกษาอยางนอยรอยละ ๘๐
ผูเขารับการศึกษาตองเขารายงานตัวในวันแรกที่เปดการศึกษาทุกคน โดยจะมีใบเซ็นชื่อใหเซ็นทั้ง
ไปและกลับ คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของผูเขารับการศึกษาทั้งหมดที่เขารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑)
(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑที่สถาบันกําหนดอยางนอยรอยละ ๗๕
ผูเขารับการศึกษาที่ถือวาสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศตองมีเวลาในการศึกษาไมนอย
กวารอยละ๘๕ของเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรและตองมีผลการศึกษาตามเกณฑการวัดและประเมินผล
การศึ ก ษารวมทั้ งผ านเกณฑ การประเมิ นค าคุ ณลั กษณะส วนบุ คคลจากการรายงานผลการศึ กษามี ผู สํ าเร็ จ
การศึกษาทุกคนคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒)
(๓) การเขารวมกิจกรรมตามหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐
จากบั น ทึ ก ประจํ า วั น การเข า รับ การศึกษา ผู เขารั บ การศึก ษามี เวลาการเข ารว มกิจ กรรมตาม
หลักสูตรคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓)
(๔) เขารวมฝกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอยางนอยรอยละ ๘๐
จากบั น ทึ กประจํ า วั น การเข ารั บ การศึ กษา ผูเ ข ารั บ การศึก ษาเขารวมฝ กปฏิบั ติ และดู งานตาม
หลักสูตรคิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๔)
(๕) มีการสงรายงานการปฏิบัติ/งานคนควา/งานวิจัยอยางนอยรอยละ ๙๐
จากการทําเอกสารวิจัย จํานวนผูเขารับการศึกษาที่สงรายงานการฝกปฏิบัติ/งานคนควา/งานวิจัย
คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของจํานวนผูเขารับการศึกษาทั้งหมด (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

๕๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๕

ใบเซ็นชื่อวันรายงานตัวที่เปดการศึกษา
ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙
ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙
ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙
ผลงานเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙

ตัวบงชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ มีขอบเขตการสอนประมวลการสอน และแผนการ
สอนทุกรายวิชาที่สอน มีการกําหนดผูรับผิดชอบและหนาที่การจัดการเรียนการสอน โดยออกเปนคําสั่งแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน และกอนการเปดและปดการศึกษามีการประชุมเตรียมการ
กอนการเปดและปดการศึกษาเพื่อใหการปฏิบัติตางๆ เปนไปดวยความเรียบรอย สมบูรณ สมความมุงหมาย ซึ่ง
พิจารณาไดจากรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๙ หลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนแตละหมวดวิชาแลว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะดําเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุกหมวดวิชา และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ และไดนําผลการประเมินมาปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา
(๒) มีผูรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
(๓) มีการประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา
(๔) มีการฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเฉพาะของสถาบัน
(๕) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ) อยางนอยรอยละ ๘๐ ของ
รายวิชาทั้งหมด
(๖) มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ – ๒ ขอ

คะแนน ๒
มี๓ขอ

คะแนน ๓
มี ๔ขอ

คะแนน ๔
มี ๕ขอ

๕๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมิน ๖ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๖ ขอ ดังนี้
(๑) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชา
มีขอบเขตการสอนประมวลการสอน และแผนการสอนทุกรายวิชาที่ส อนตามหลักสูตรการทัพ
อากาศพ.ศ.๒๕๕๗ (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑)
(๒) มีผูรับผิดชอบกํากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อใหการดําเนินการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘ เปนไปดวยความเรียบรอย
และเหมาะสม ตามความมุงหมายของทางราชการ จึงมีการกําหนดผูรับผิดชอบและหนาที่การจัดการเรียนการสอน
โดยออกเปนคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘ มีคณะกรรมการ
วิชาการ คณะอาจารยประจําหมวดวิชา คณะอาจารยประจําสัมมนา อาจารยควบคุมการสัมมนา อาจารย
รับผิดชอบการศึกษาประจําวัน คณะกรรมการประเมินผลการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒)
(๓) มีการประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา
กอนการเปดและปดการศึกษามีการประชุมเตรียมการกอนการเปดและปดการศึกษา เพื่อใหการปฏิบัติ
ตาง ๆ เปนไปดวยความเรียบรอย สมบูรณ สมความมุงหมาย ซึ่งพิจารณาไดจากรายงานสรุปผลการสัมมนา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๙ (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓)
(๔) มีการฝกปฏิบัติ/กิจกรรมเฉพาะของสถาบัน
หลักสูตรการทัพอากาศมีการฝกปฏิบัติหรือกิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา จากบงการ ๒/๙ คือ
การฝกการบริหารสถานการณวิกฤตระดับยุทธศาสตร เปนการประยุกตใชองคความรูที่ ไดรับจากการศึกษา
หลั ก สู ต รการทั พ อากาศตลอดทั้ ง ป โดยให ผู เ ข า รั บ การศึ ก ษาฝ ก การบริ ห ารสถานการณ วิ ก ฤติ ใ นระดั บ
ยุทธศาสตรปการศึกษา ๒๕๕๘ ตามสถานการณวิกฤติที่กําหนดใหซึ่งเขารับการศึกษาจะไดรับมอบหมายให
ปฏิบัติหนาที่เปนนายทหารฝายเสนาธิการระดับสูงของ ผบ.ทสส.โดยนําองคความรูทั้งหมดที่ไดรับจากการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ และจากแหลงขอมูลอื่นๆมาใชไดตามความจําเปนเพื่อระดมความคิดเห็นในการฝก
ปฏิบัติตามเจตนารมณ (Guidance) ของผูบังคับบัญชาระดับสูงที่จะมอบหมายใหปฏิบัติในแตละวันซึ่งจะ
ดําเนินการฝก ในชวงทายของปการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกวิชาแลว (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๔)
(๕) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ) อยางนอยรอยละ ๘๐
ของรายวิชาทั้งหมด
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแตละหมวดวิชาแลว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะดําเนินการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนทุกหมวดวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทั้งหมด โดยการสัมมนาวิเคราะหจาก
รายงานผลการสัมมนาของผูเขารับการศึกษาแตละสัมมนา และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ
(ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๕)
(๖) มีการนําผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีการนําผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จากการจัดประชุมสรุปผลปลายป (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๖)
๕๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๖ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๖ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๕
๖. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๖

ขอบเขตการบรรยาย/ประมวลการสอน
คําสั่ง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘
บันทึกการประชุม
บงการ ๒/๙
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
บันทึกการประชุมวิชาการ/สรุปผลปลายป

ตัวบงชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ ได จั ดการเรี ย นการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีรูป แบบการเรีย นรู
ที่หลากหลายมีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรมสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนได
เรี ย นรู จ ากการปฏิบั ติทั้งในและนอกห องเรีย น มีการใชเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใชในกระบวนการเรีย นรู
จากเอกสารอ า นประกอบบ งการต า งๆตลอดจนมี การจัด กิจ กรรมและกระบวนการเรีย นรูให ผูเรีย นไดคิ ด
วิเคราะห ประเมินและสรางสรรค รวมทั้งบูรณาการ ที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
(๒) มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการ
ประยุกตใช
(๓) มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอก
หองเรียน จากการทําวิจัย
(๔) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนรู
(๕) มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ประเมินและสรางสรรค รวมทั้ง
บูรณาการที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน
๕๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
วทอ.ฯ ไดจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรูที่
หลากหลายตามแนวทางการวัดและประเมินผล ประกอบดวย การศึกษาตามหมวดวิชา การสัมมนา การแถลงผล
การฟงบรรยายพิเศษ การฝกเขียนเอกสารวิจัยการเยี่ยมชมกิจการ การศึกษาภูมิประเทศ การปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติรวมกับสถานศึกษาภายนอก การปฏิบัติกิจกรรมดานการบริหารการศึกษา และการจัดทํา
ยุทธศาสตรทหาร (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑)
(๒) มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการ
ประยุกตใช
มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทํากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการ
ประยุ กตใชเ พื่ อใหผู เ ขา รับ การศึกษาสามารถสังเคราะหองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร/
กองทัพโดยการฝกเขียนเอกสารวิจัยเพื่อให นศ.วทอ.มีความรูความเขาใจ สามารถทําผลงานวิจัย โดยเลือกเรื่อง
หรื อหั ว ข อที่ ตนมี ความสนใจ มี ศักยภาพในการวิจัย และประยุกตความรูที่ไดจ ากการวิจัย ไปใชป ระโยชน
ในการปฏิบัติหนาที่ได จากบงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย ซึ่งการวิจัย เปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญอยางหนึ่ง
ในการสรางองคความรู และเทคโนโลยีใหมๆ เพื่อพัฒนาทางดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
ความมั่นคงของชาติ รวมทั้งยังชวยการแกไขปญหาตางๆ ของมนุษย (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒)
(๓) มีการสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียนจากการทําวิจัย
มีการสงเสริมทักษะการเรีย นรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกหองเรียนจากการเขียนเอกสารวิจัย โดยการฟงบรรยายในหองเรียนจากอาจารยผูมีความรูความสามารถ
และการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมจากในระบบ e–learning ในอินเตอรเน็ต หรือจากหองสมุด เพื่อใหผูเขารับ
การศึกษาสามารถสังเคราะหองคความรูใหเกิดประโยชนในการพัฒนาองคกร/กองทัพตอไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๓)
(๔) มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนรู
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในกระบวนการเรียนรูมีการใชคอมพิวเตอรและสื่ออินเตอรเน็ต
ต า งๆ นํ า เอกสารอ า นประกอบบ งการต า งๆ เพื่ อใช ในการศึ กษาความรู เ พิ่ม เติม ลงในระบบ e-learning
(ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔)
(๕) มี การจัด กิจ กรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ประเมิน และสรางสรรค
รวมทั้งบูรณาการที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน

๕๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ในแตละหมวดวิชาไดมีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห ประเมิน
และสร างสรรค รวมทั้งบู รณาการ ที่ ก อให เกิ ดองคความรูแกผูเรียนจากบ งการสั มมนาต างๆ โดยการทดสอบ
หลังจากจบแตละหมวดวิชา (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๕

หลักสูตรการทัพอากาศ ๒๕๕๗
บงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย
บงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย
คูมือนักศึกษา การเขาระบบ e–learning วทอ.ยศ.ทอ.
การทดสอบหลังจากจบแตละหมวดวิชา

ตัวบงชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ ไดทําการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในปการศึกษา ๒๕๕๘ ภายใตการบริหารการศึกษาตาม
หลั ก สู ต รการทั พ อากาศกํ า หนด โดยมี ก ารรายงานการวั ด และประเมิ น ผลตามวั ต ถุ ป ระสงค ข องแต ล ะ
หมวดวิชา ตามหลักเกณฑที่ระบุในหลักสูตร และกําหนดใหหัวหนาหมวดวิชาเปนผูรับผิดชอบการวัดและ
ประเมินผลของหมวดวิชานั้นๆ ตามคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศซึ่งการวัดและ
ประเมิ น ผลของแต ล ะหมวดวิ ช าได กํ า หนดใหทํ า การประเมิ น นศ.วทอ.ทั้ ง จากการสั ม มนา การแถลงผล
การสั ม มนา และประเมิ น โดยการทดสอบประจํ า หมวดวิ ช า เมื่ อ กวผ.วทอ.ฯ ได รั บ ผลการประเมิ น
อยางหลากหลายวิธีจากหัวหนาหมวดวิชาแลว ไดทําการวิเคราะหและประเมินผลการศึกษาของ นศ.วทอ.
ทั้งแบบรายหมวดวิชาและแบบรวมทุกหมวดวิชาในหลักสูตร เพื่อสรุปนําเรียน ผบ.วทอ.ฯ และนําเสนอผลการ
วิเคราะหและประเมินทั้งหมดตอที่ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรหลังจบการศึกษา เพื่อนําไปสูการพัฒนาการ
เรียนการสอนตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
(๒) มีผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
๕๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๔) มีการวิเคราะหและประเมินผลการศึกษาของผูเรียน
(๕) มีการนําผลวิเคราะหและประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑการประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีหลักเกณฑการวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
วทอ.ฯ ได ทํ า การวั ด ผลและประเมิ น ผลการศึ ก ษาในป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๘ ภายใต ก ารบริ ห าร
การศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศกําหนด โดยมีการรายงานการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงคของแต
ละหมวดวิชา ตามหลักเกณฑที่ระบุในหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑)
(๒) มีผูรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
วทอ.ฯ มี ห น า ที่ ให การศึ กษาและฝ กอบรมนายทหารสั ญ ญาบั ต รของกองทั พอากาศ ในระดั บ
ยุทธศาสตร ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอํานวยการระดับสูง มีผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ แบงสวนราชการออกเปน แผนกธุรการ กองการศึกษา กองกิจการนักศึกษา และ
กองวิเคราะหและประเมินผล ที่มีหนาที่ วางแผน อํานวยการในการวิเคราะหวิจัย ประเมินผลการศึกษาการ
รายงานผลการศึ กษา โดยมี น.อ.หญิ ง วิบูล รัตน เอี่ย มปรเมศวรเปน ผูรับ ผิดชอบการวัดและประเมิน ผล
(ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒)
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายการวัดและประเมินผลของแตละหมวดวิชาไดกําหนดใหทํา
การประเมิน นศ.วทอ.ทั้งจากการสัมมนา การแถลงผลการสัมมนา การรายงานการดูงาน/ศึกษาภูมิประเทศ
การสอบวัดผลประจําหมวดวิชา (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓)
(๔) มีการวิเคราะหและประเมินผลการศึกษาของผูเรียน
หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ เสร็จสิ้นลงแลว ไดมีการวิเคราะหและประเมินผลการศึกษา
ของผูเรียน ตามระเบียบวาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษา ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖ ทั้งแบบรายหมวดวิชาและแบบรวมทุกหมวดวิชาในหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔)
(๕) มีการนําผลวิเคราะหและประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ เสร็จสิ้นลงแลว ไดมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอน มี การสรุป ผลการประเมิน กิจ กรรมการศึกษา กิจ กรรมสนับ สนุน ผลการ
ดําเนินงาน หมวดวิชาที่ ๑ – ๕ ผลการดําเนินงานดานสนับสนุนการศึกษา การดําเนินงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วทอ.ฯ เพื่อนําไปสูการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๕)
๕๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
(๑) ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑ ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศ วาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
(๒) ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒ คําสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ใหขาราชการไปชวย
ปฏิบัติราชการ
(๓) ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓ ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศ วาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
(๔) ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔ รายงานการประเมินผลการศึกษา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙
(๕) ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๕ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ
ตัวบงชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีหนวยงานรับผิดชอบการจัดหาการจัดทําแผนพัฒนาและการซอมบํารุงรักษาไดแก ผธก.วทอ.ฯ
มี ง บประมาณสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการเรี ย นรู มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ ส ภาพแวดล อ มที่
เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและความปลอดภัยมีแหลงการเรียนรูหองตําราระบบ e-learning มีการประเมินและ
นําผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรูจากรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๙
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีหนวยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดทําแผนพัฒนาและการซอมบํารุงรักษา
(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู
(๓) มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ สภาพแวดล อ มที่ เ อื้ อ อํ า นวยต อ การเรี ย นรู แ ละ
ความปลอดภัย
๖๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๔) มีแหลงการเรียนรู หองสมุด สื่อ/โสตทัศนูปกรณ อุปกรณการฝก/เครื่องชวยฝก ระบบสารสนเทศ
และเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูภายในสถาบัน
(๕) มีการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัว บงชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนั บสนุน การเรี ยนรู ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ
การประเมิน ๕ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีหนวยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดทําแผนพัฒนาและการซอมบํารุงรักษา
๕/๕.๙/๑)

มี ผธก.วทอ.ฯ เปนผูรับผิดชอบการจัดหา การจัดทําแผนพัฒนาและการซอมบํารุงรักษา (ปศ.วทอ.

(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู
มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูงบการศึกษา อุปกรณการศึกษาตางๆและเอกสาร
งบประมาณ พัสดุของสถานศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒)
(๓) มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยตอการเรียนรูและความปลอดภัย
มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ส ภาพแวดล อมที่เ อื้อ อํา นวยต อการเรี ย นรูแ ละความ
ปลอดภัย (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓)
(๔) มีแหลงการเรียนรู หองสมุด สื่อ/โสตทัศนูปกรณ อุปกรณการฝก/เครื่องชวยฝก ระบบสารสนเทศ
และเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูภายในสถาบัน
มี แ หล ง การเรี ย นรู ห อ งตํ า ราห อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ห อ งเอกสารประกอบการศึ ก ษาระบบ
e-learning (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔)
(๕) มีการประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู
มีการประเมิ นและนํ าผลการประเมิน มาปรับ ปรุงทรัพยากรการเรีย นรูจ ากรายงานสรุปผลการ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๙ (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕

๖๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๑ กบ.วทอ.ฯ
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒ แผนการใชจายเงินปงบประมาณ ๕๘
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓ ผลประชุมหนวยประจําเดือน
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔ หองหนังสือ/ e-learning
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ
ตัวบงชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
วทอ.ฯ มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการศึกษาดูงานมีการกําหนดเปาหมายของแตละกิจกรรม
และการศึ ก ษาดู ง านแต ล ะครั้ ง โดย กนศ.ฯ เป น หน ว ยรั บ ผิ ด ชอบและกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งาน ซึ่ ง การ
ดํา เนิ นงานเป นไปตามแผนงานที่ กํา หนดมี การประเมิน ผลและรายงานผลการศึกษาดูงาน รวมถึงได นําผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
(๒) มีการกําหนดเปาหมายของแตละกิจกรรมและการดูงานแตละครั้ง
(๓) มีผูรับผิดชอบ หนวยงานกํากับดูแลการดําเนินงาน
(๔) มีการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดอยางนอยรอยละ ๘๐
(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
(๖) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ - ๒ ขอ

คะแนน ๒
มี ๓ ขอ

คะแนน ๓
มี ๔ ขอ

คะแนน ๔
มี ๕ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ตัวบงชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ
การประเมิน ๖ ขอ จากจํานวนเกณฑ ๖ ขอ ดังนี้
(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียนและการศึกษาดูงาน ซึ่งกําหนดไวในปฏิทินการศึกษา วทอ.รุน ๔๙ ซึ่ง
รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความจําเปน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑)
๖๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

(๒) มีการกําหนดเปาหมายของแตละกิจกรรมและการดูงานแตละครั้ง
มีการกําหนดเปาหมายของแตละกิจกรรมและการศึกษาดูงานแตละครั้ง จากบงการตาง ๆ ซึ่งมีการ
กําหนดความมุงหมาย การปฏิบัติไวอยางชัดเจน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒)
(๓) มีผูรับผิดชอบ หนวยงานกํากับดูแลการดําเนินงาน
กนศ.ฯ เปนหนวยรับผิดชอบและกํากับดูแลการดําเนินงาน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓)
(๔) มีการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดอยางนอยรอยละ ๘๐
มีการดําเนินงานเปนไปตามแผนงานที่กําหนด คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งหมด (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑๐/๔)
(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการดําเนินงาน
มีการประเมินผลและรายงานผลการศึกษาดูงานหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานแตละที่ (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑๐/๕)
(๖) มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
มีการนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากการจัดสรุปประชุม
ปลายป (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๖)
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
๖ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๖ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
(๑) ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑ ปฏิทินการศึกษา วทอ.รุน ๔๙
(๒) ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒ ความมุงหมายในบงการดูงาน
(๓) ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓ คําสั่งผูรับผิดชอบ
(๔) ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๔ รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด
(๕) ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๕ รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด
(๖) ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๖ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ

๖๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัว บ งชี้ ๕.๑๑ ร อยละของกิ จ กรรม/โครงการเทิ ด ทู น สถาบัน พระมหากษัต ริ ย โครงการพระราชดํ า ริ
และเศรษฐกิจพอเพียงตอกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
มีกิจ กรรม/โครงการเทิ ดทู นสถาบันพระมหากษัตริย โครงการพระราชดําริ และเศรษฐกิจ พอเพีย ง
มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา ๒๕๕๘ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โครงการพระราชดําริ
และเศรษฐกิจพอเพียงจํานวน ๔กิจกรรม/โครงการจากจํานวนกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
ทั้งหมด๔กิจกรรม/โครงการจากการศึกษาดูงาน ๔ ภาค คิดเปนรอยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
> ๘๕

ผลการดําเนินงาน
๑๐๐

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๒

บงการพิเศษ
ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบงชี้ ๕.๑๒ รอยละของกิจกรรม/โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ประวัติศาสตรไทยและหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตอกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
คําอธิบายตัวบงชี้
มีกิจกรรม/โครงการการทํ า นุบํ ารุงศิล ปวัฒ นธรรมไทย/ประวัติศาสตรไทยและหรือขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีไทย มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลใหมีการดําเนินงานตามแผนที่กําหนด

๖๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา ๒๕๕๘วทอ.ฯ มีกิจกรรม/โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ประวัติศาสตรไทย
และหรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จํานวน ๖ กิจกรรม/โครงการจากจํานวนกิจกรรมในแผนงานพัฒนา
ผู เ รี ย นและการดู ง านทั้ ง หมด ๖ กิ จ กรรม จากการดู ง าน ๔ ภาค และมี ก ารจั ด กิ จ กรรมวั น ขึ้ น ป ใ หม
วันสงกรานตคิดเปนรอยละ ๑๐๐
ผลการประเมินตนเอง
เปาหมาย
> ๘๕

ผลการดําเนินงาน
๑๐๐

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมายครบทุกขอ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
ปศ.วทอ.๕/๕.๑๒/๑ ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.
ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐาน/
ผลการ
เปาหมาย
ตัวบงชี้
ดําเนินงาน
๕.๑
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๒
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๓
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๔
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๕
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๖
๖ ขอ
๖ ขอ
๕.๗
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๘
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๙
๕ ขอ
๕ ขอ
๕.๑๐
๖ ขอ
๖ ขอ
๕.๑๑
>๘๕
๑๐๐
๕.๑๒
>๘๕
๑๐๐

การบรรลุ
คะแนน
น้ําหนัก
เปาหมาย
การประเมิน
บรรลุ
๔
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๔
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๔
๕
บรรลุ
๔
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๓
๕
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม
๔๐
คะแนนเฉลี่ย ( ๒๐๐÷๔๐ = ๕ )
ระดับคุณภาพ

๖๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนน x
น้ําหนัก
๒๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐๐
๕
ดีมาก

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๕
จุดเดน
มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ดวยรูปแบบการสอน
ที่ ห ลากหลาย โดยเน น กระบวนการเรี ย นรู ที่ เ น น ผู เ รี ย นเป น สํ า คั ญ มี ท รั พ ยากรที่ ส นั บ สนุ น การเรี ย นรู
อยางเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๖ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ยศ.ทอ.การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
ตัวบงชี้ ๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
คําอธิบายตัวบงชี้
การฝกมีเปาหมาย มีผูรับผิดชอบ และมีขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อการบรรลุเปาหมาย
เกณฑการพิจารณา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)

มีแผนงานและการกําหนดเปาหมาย
มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงาน
มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝกรวม/มีการสํารวจพื้นที่การฝก
มีการประชุมจัดทําสถานการณการฝก
มีการชี้แจงสถานการณการฝกใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการฝกปฏิบัติ
มีการแถลงผลการฝก

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

๓

มีขอ ๑ - ๒

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

มี ๕ ขอ

มีครบทุกขอ

๖๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ผลการดําเนินงาน
ในป ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ปฏิบัติไดตามเกณฑการประเมิน ๖ ขอจาก ๖ ขอ ดังนี้
(๑) มีแผนงานและการกําหนดเปาหมาย
วทอ.ฯ ไดออกบงการ “การฝกบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร” เพื่อกําหนดเปาหมาย
ของการฝก กิจกรรมการฝก และระยะเวลาของการฝก โดยกอนการฝกไดออกบงการ “การวางแผนทางทหาร”
ขึ้นกอน เพื่อให นศ.เขาใจการทํางานแตละขั้นตอนของการวางแผนทางทหาร กอนที่จะนําความรูไปบูรณาการ
ในการฝกบริหารวิกฤติในระดับยุทธศาสตรในชวงสุดทายของหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑)
(๒) มีหนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดําเนินงาน
วทอ.ฯ ไดออกคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกฯ ในสวนตางๆ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒)
(๓) มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝกรวม/มีการสํารวจพื้นที่การฝก
วทอ.ฯ ไดจัดประชุมเตรียมการวางแผนการฝกรวม/มีการสํารวจพื้นที่การฝก (ปศ.วทอ๖/๖.๑/๓)
(๔) มีการประชุมจัดทําสถานการณการฝก
วทอ.ฯ ไดจัดประชุมจัดทําสถานการณการฝก (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔)
(๕) การชี้แจงสถานการณการฝกใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการฝกปฏิบัติ
วทอ.ฯ ไดจัดการชี้แจงสถานการณการฝกใหนักศึกษาเขาใจขั้นตอนการฝกปฏิบัติ (ปศ.วทอ.๖/
๖.๑/๕)
(๖) มีการแถลงผลการฝก
วทอ.ฯ ให นศ.แถลงผลการฝกตามปญหาที่ไดรับในแตละชวงเวลาของการฝก (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนิน

การบรรลุเปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

๖ ขอ

๖ ขอ

บรรลุ

๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑
๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒
๓. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๓
๔. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔
๕. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕

แผนการฝก/บงการ ๒/๘ และ ๒/๙
คําสั่งการฝกการบริหารสถานการณวิกฤตในระดับยุทธศาสตร
รายงานผลการประชุมเตรียมการฝก
รายงานผลการประชุมจัดทําสถานการณการฝก
ตารางการฝก

๖๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตัวบงชี้ที่ ๖.๒ การดําเนินการฝก
คําอธิบายตัวบงชี้
กิจกรรมที่ตองทําในการฝก
เกณฑการพิจารณา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีการจัดการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวของกับการฝก
มีนักศึกษา ศึกษาสถานการณ / หนาที่
นักศึกษา ประชุม วางแผน แกปญหา
นักศึกษาแถลงผล
มีการประเมินผลการปฏิบัติ

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

๔

มี ๑ ขอ

มี ๒ ขอ

มี ๓ ขอ

มี ๔ ขอ

มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในป ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ปฏิบัติไดตามเกณฑการประเมิน ๕ ขอจาก ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีการจัดการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวของกับการฝก
วทอ.ฯ จัดใหมีการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวของกับการฝก เชน วิชาศิลปะการยุทธและการออกแบบ
การยุทธ (ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑)
(๒) นักศึกษา ศึกษาสถานการณ / หนาที่
วทอ.ฯ กําหนดให นศ.ศึกษาสถานการณ / หนาที่ ตามบงการ (ปศ.๖/๖.๑/๑)
(๓) นักศึกษา ประชุม วางแผน แกปญหา
วทอ.ฯ กําหนดให นศ. ประชุม วางแผน แกปญหาตามบงการ (ปศ.๖/๖.๑/๑)
(๔) นักศึกษาแถลงผล
วทอ.ฯ กําหนดให นศ.แถลงผลงานตามที่ไดรวมกันประชุมแกปญหา (ปศ.๖/๖.๑/๑)
(๕) มีการประเมินผลการปฏิบัติ
วทอ.ฯ กําหนดใหมีการประเมินผลการฝก โดยในระหวางการฝกอาจารยผูควบคุมการฝกประจํา
สัมมนา จะเปนผูประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติภารกิจของ นศ.โดยกรอบในการพิจารณาคือ กระบวนการนํา
ความรูมาใชในการแกปญหาการฝก การตัดสินใจ /การยอมรับการตัดสินใจ การมอบหมายงาน การบริหาร
ความขัดแยง การใชวิจารณญาณ ความคิดสรางสรรค การทํางานเปนทีม ซึ่งเปนทักษะของผูบังคับบัญชาและ
ฝายอํานวยการระดับสูงทางทหาร
๖๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการฝก วทอ.ฯ ไดจัดให นศ.ประเมินผลหลังการฝกทันที (After Action
Review : AAR) โดยให นศ.แตละสัมมนารวมกันประเมินผลใน ๓ ประเด็นคือ บทเรียนที่ไดรับจากการฝก สิ่งที่
ดีของการฝก และสิ่งที่ตองปรับปรุงของการฝกพรอมขอเสนอแนะ (ปศ.๖/๖.๒/๒)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

๕ ขอ

๕ ขอ

บรรลุ

๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑
๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๒

ตารางการฝก
รายงานสรุปผลการฝก

ตัวบงชี้ที่ ๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก
คําอธิบายตัวบงชี้
ทรัพยากรการฝกทั้งจากภายในและภายนอก วทอ.ฯ
เกณฑการพิจารณา
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)

มีบุคลากรที่พรอมสนับสนุนการฝก
มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน
มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน
มีทรัพยากรการฝกทําใหบรรลุวัตถุประสงค
มีทรัพยากรการฝกที่กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพการฝกอยางตอเนื่อง

เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

๖๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ในป ๒๕๕๘ วทอ.ฯ ปฏิบัติไดตามเกณฑการประเมิน ๕ ขอจาก ๕ ขอดังนี้
(๑) มีบุคลากรที่พรอมสนับสนุนการฝก
วทอ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดําเนินการฝกทั้งทางดานวิชาการและดานธุรการ
เพื่อออกแบบและควบคุมการฝก จัดทําสถานการณการฝก จัดทําเอกสารประกอบการฝก ตลอดจนประเมินผล
การฝ กรวมทั้ งการสนั บ สนุ น การฝ ก เช น การจัดเตรีย มสถานที่ฝก ที่พัก และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ
(ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
(๒) มีการระดมทรัพยากรจากภายในสถาบัน
วทอ.ฯ ไดออกคําสั่งแตงตั้งผูบังคับบัญชาระดับตางๆ อาจารย และขาราชการอื่นๆจากทุกสวนของ
วทอ.ฯ มารวมเปนผูรับผิดชอบในการฝก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
(๓) มีการระดมทรัพยากรจากภายนอกสถาบัน
วทอ.ฯ มีหนังสือขอตัวบุคลากร/อุปกรณชวยฝกจากหนวยงานอื่นๆมารวมในการฝก (ปศ.วทอ.๖/
๖.๓/๒)
(๔) มีทรัพยากรการฝกทําใหบรรลุวัตถุประสงค
วทอ.ฯ ใช Joint pub. 5-0 เปนคูมือดําเนินการฝก รวมทั้งใชคําสั่งการฝกและบงการการฝก
กําหนดความมุงหมายของการฝกตลอดจนผูรับผิดชอบ (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
(๕) วทอ.ฯ ใช Joint pub. 5-0 เปนคูมือดําเนินการดานวิชาการ และใชคูมือจัดการฝกของ วทอ.ฯ
ดําเนินการดานธุรการตั้งแตกอนการฝก ระหวางการฝก และหลังการฝก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
การประเมินตนเอง
เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

การบรรลุเปาหมาย

คะแนนประเมินตนเอง

๕ ขอ

๕ ขอ

บรรลุ

๕

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุเปาหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑
๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒

คําสั่งการฝกการบริหารสถานการณวิกฤตในระดับยุทธศาสตร
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหนวยเกี่ยวของ

๗๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

เปาหมาย

ผลดําเนินการ

การบรรลุ
เปาหมาย

น้ําหนัก

คะแนน
การประเมิน

คะแนน x
น้ําหนัก

มาตรฐานที่ ๖ การฝกทักษะตามอัตลักษณของสถานศึกษา
๖.๑

๖ ขอ

๖ ขอ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๖.๒

๕ ขอ

๕ ขอ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๖.๓

๕ ขอ

๕ ขอ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

คะแนนรวม

๑๐

-

๕๐

คะแนนเฉลี่ย (๕๐÷๑๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๖
จุดเดน
๑. มีอาจารยที่มีความรูความสามารถและประสบการณเกี่ยวกับการฝกจากภายในและตางประเทศ
๒. มีบุคลากรดานอื่นๆที่มีความรูความสามารถพรอมใหการสนับสนุนเปนอยางดี
๓. มีผูบังคับบัญชาที่เห็นความสําคัญของการฝก และใหการสนับสนุนเปนอยางดี
จุดที่ควรพัฒนา
ควรพัฒนาคูมือการฝกที่เปนของ วทอ.ฯ ทั้งนี้ในปจจุบัน ใช Joint pub. 5-0 ซึ่งเปนภาษาอังกฤษ
ขอเสนอแนะ
จัดทําคูมือการฝกภาษาไทยที่เปนมาตรฐานสําหรับการฝก

๗๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
วทอ.ยศ.ทอ.มีการจัดทําระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและถือเปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยมีการแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย ๑) คณก.อํานวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทําหนาที่กําหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม กํากับดูแล ใหงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ ๒) คณก.ดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทําหนาที่ดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายและแนวทางที่กําหนด
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไล หลักเกณฑ วิธีการ และเกณฑการประกันคุณภาพ จัดทําคูมือ ระเบียบ คําสั่งที่
เกี่ยวของ ดูแล ติดตามงาน ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
และพิจารณาจัดอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาแกบุคลากรของ วทอ.ฯ รวมถึงจัดใหมี
การประชุมรวมระหวาง คณก.ชุดตาง ๆ และ ๓) คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหนาที่
กําหนดวงรอบการตรวจติดตาม กําหนดวิธีการประเมิน ตรวจติดตาม รวบรวมผลการดําเนินงาน วิเคราะห
ขอมูล และประเมินคุณภาพตามคูมือและรายงานผลการประเมินตนเองประจําป ตลอดจนใหขอเสนอแนะใน
การพิจารณา การดําเนินงาน ในปตอ ๆ ไป นอกจากนี้ยังมี คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ฯ และคณะทํางาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ชวยในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพใหสอดคลองกับภารกิจ ปรัชญา และ
วิสัยทัศนของ วทอ.ฯ ดวย
ตัวบงชี้ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน
(๒) มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
(๓) มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
(๔) มีบุคลากรในหนวยขึ้นตรงสนับสนุนและใหความรวมมือ
(๕) มีการสงเสริมการสรางเครื อข ายดานการประกันคุณภาพระหวางหนวยงานทั้งภายในและภายนอก
สถาบัน
(๖) มีการนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการดําเนินงาน
(๗) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอ ยศ.ทอ.
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๑๐

คะแนน ๑
มี ๑-๓ ขอ

คะแนน ๒
มี ๔ ขอ

คะแนน ๓
มี ๕ ขอ

คะแนน ๔
มี ๖ ขอ

๗๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกในการประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายใน ปงบประมาณ ๕๘ ปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมิน ๗ ขอ จาก ๗ ขอ ดังนี้
(๑) มีหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน
วทอ.ยศ.ทอ.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของสถาบัน
โดยดํ าเนิ น การตามระบบประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาของ ยศ.ทอ.ที่ กํา หนดไว ในคู มือ การประกั น คุ ณภาพ
การศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งวางแนวทางการดําเนินงานที่มีกระบวนการทํางาน (PDCA) เริ่มตนจากการ
วางแผน (Plan) การดําเนินการตามแผน (Do) การตรวจสอบประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (ACT)
มีมาตรฐานเปนกรอบสําคัญในการดําเนินงาน นอกจากนี้ยังตองดําเนินการตามเกณฑอื่นที่เกี่ยวของ เชน กรอบ
การปฏิบัติดานตาง ๆ ของ สํานักงานคณะกรรมการ กพร. มีตัวบงชี้เปนขอกําหนดของการประกันคุณภาพ ซึ่ง
ตัวบ งชี้ส ามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงคตามมาตรฐานการศึกษา มีเกณฑการประเมินในแตตัวบงชี้ที่
พัฒนาจากเกณฑและแนวทางปฏิบัติที่เปนมาตรฐาน ซึ่งกําหนดโดย สปท. เพื่อใหการประกันคุณภาพการศึกษา
เปนไปในทิศทางเดียวกัน
(๒) มีหนวยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
วทอ.ยศ.ทอ.มีการแตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ฯ ทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตร แผนการ
พัฒนา กําหนดทิศทางการพัฒนา สรางความเขาใจ ลดความซ้ําซอนของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมที่จะ
ดําเนินงาน ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาเปนสวนหนึ่งในหลาย ๆ งานที่อยูในกลุมงานกิจกรรมยุทธศาสตร
พัฒนาดวย
นอกจากนี้ไดมีการแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษาตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งประกอบดวย ๑) คณก.อํานวยการประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่กําหนดนโยบาย
แนวทางการประกันคุณภาพ อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธานฯ มี รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. และ ผอ.กองตาง ๆ รวมเปนกรรมการ ๒) คณก.
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่ดําเนินงานตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ พัฒนา
กลไกกาประกันคุณภาพ จัดทําคูมือ ระเบียบ คําสั่ง ที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพ กํากับดูแลและติดตาม
การดําเนินงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและใหขอเสนอแนะในการดําเนินงาน
รวมทั้งจัดอบรมใหความรูแกบุคลากรใน วทอ.ฯ เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการ
ประชุมของ คณก.ที่เกี่ยวของ โดยมี ผอ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธานฯ มี หน.หมวดวิชา และผูแทนจาก
นขต.วทอ.ฯ รวมเปนกรรมการ และ ๓) คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ทําหนาที่กําหนด
วงรอบการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม ผลการดําเนินงาน วิเคราะหขอมูลและประเมินคุณภาพ
การศึกษา ตามคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพเปนรายมาตรฐาน และ
จัดทํารายงานการประเมินตนเองประจําป นําเรียบผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น โดยมี ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เปน
ประธาน และมีบุคลากรของ กวผ.ฯ รวมเปนกรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษาทํา
หนาที่กํากับดูแลและเชื่อมโยงงานประกันคุณภาพการศึกษาเขากับยุทธศาสตรพัฒนาของ วทอ.ฯ ดวย
(๓) มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ มี คณก.ที่เกี่ยวของ คือ คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ฯ,
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง คณก.จะจัดประชุมตามวาระ
๗๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตาง ๆ ที่เหมาะสม เชน เมื่อเริ่มตนปงบประมาณ เพื่อชี้แจงแนวทางและแผนปฏิบัติงาน ระหวางปงบประมาณ
เพื่อติดตามการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นปงบประมาณเพื่อตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในการ
ประชุม วทอ.ฯ จะมีวาระที่ให คณก.ที่เกี่ยวของกับงานประกันคุณภาพการศึกษาไดชี้แจงการดําเนินงานใหที่
ประชุมทราบดวย
(๔) มีบุคลากรในหนวยขึ้นตรงสนับสนุนและใหความรวมมือ
ใน คณก.ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบดวย บุคลากรจากทุกหนวยงานใน วทอ.ฯ
ตั้งแต รอง ผอ.แตละกอง หน.หมวดวิชา คณะอาจารยอํานวยการศึกษา จนท.ธุรการ ทําหนาที่ดําเนินงาน
ประกันคุ ณภาพการศึกษา อีกทั้งบุคลากรอื่น ที่ทําหนาที่ร วบรวมเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ย วของกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเก็บรวบรวมเขาแฟมงานตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) มีการสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอก
บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งเปน คณก.ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูแทน
จาก นขต.วทอ.ฯ จะเปน เครื อข ายในการติดตอประสานและดําเนินงานประกัน คุณภาพการศึกษาระหวง
หนวยงานกับ คณก.ดําเนินงานฯ นอกจากนี้ยังเปนเครือขายกับสถาบันการศึกษาอื่นในสังกัด ยศ.ทอ.และนอก
ยศ.ทอ. เชน รร.นนก. ซึ่งไดมีการประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกันเกี่ยวกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโอกาสมีเหมาะสม และมีการจัดทําแผนสงขาราชการ วทอ.ฯ เขารับการอบรมหลักสูตร จนท.ประกัน
คุ ณ ภาพระดั บ สั ญ ญาบั ต รและระดั บ ประทวนทุ ก ป รวมทั้ ง หลั ก สู ต รผู ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาซึ่งจัดโดย สปท. เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมเปนเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
หนวยงานของผูเขารับการอบรมอื่น ๆ อันจะนํามาซึ่งการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาตอไป
(๖) มีการนําผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการดําเนินงาน
วทอ.ฯ รั บ การตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในจาก คณก.ตรวจติ ดตามและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ฯ ปงบประมาณละ ๑ ครั้ง และจาก คณก.ตรวจติดตามและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ.ประมาณ ๓ ปตอครั้ง จากผลการตรวจของ คณก.ชุดตาง ๆ ไดชี้ใหเห็นจุดเดน จุด
ควรพัฒนา และขอเสนอแนะของ คณก. ซึ่ง วทอ.ฯ ไดนํามาดําเนินการปรับปรุงพัฒนา ซึ่งทําใหการดําเนินงาน
ดานการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๗) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตอ ยศ.ทอ.
ในวงรอบปงบประมาณ คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ จะพิจารณาหวง
เวลาการตรวจสอบ โดยแบงเปน ๒ ครั้ง ครั้งแรกประมาณ ก.ค.- ส.ค.และครั้งที่สองหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา
โดยจะจัดทํารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และนําเรียนผูบังคับบัญชาตาม
ระดับชั้นภายใน ธ.ค.ของทุกป
การประเมินตนเอง
เปาหมาย
๗ ขอ

ผลการดําเนินงาน
๗ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
บรรลุ

๗๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒ คําสั่งแตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓ คําสั่งแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๔ รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๕ รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๖ รายงานการประชุม คณะทํางาน วทอ.ยศ.ทอ.
๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗ รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.
ตัวบงชี้ ๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑการพิจารณา
(๑) มีการดําเนินการระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหนวยขึ้นตรงในสถาบันอยางตอเนื่อง
(๒) มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.
(๓) มีการนําขอมูลและผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การทําแผนพัฒนา
คุณภาพของสถาบัน และดําเนินการอยางตอเนื่อง
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงจากการนําผลการประเมินคุณภาพมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๕) หนวยขึ้นตรงนํางานประกันคุณภาพไปเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจําเพิ่มมากขึ้น
เกณฑการประเมิน
น้ําหนัก
๑๐

คะแนน ๑
มี ๑ ขอ

คะแนน ๒
มี ๒ ขอ

คะแนน ๓
มี ๓ ขอ

คะแนน ๔
มี ๔ ขอ

คะแนน ๕
มีครบทุกขอ

ผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกในการประเมิน คุ ณภาพการศึกษาภายใน ปงบประมาณ ๕๘ ปฏิบัติตามเกณฑการ
ประเมิน ๕ ขอ จาก ๕ ขอ ดังนี้
(๑) มีการดําเนินการระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหนวยขึ้นตรงในสถาบัน แตไมได
ประชุมอยางตอเนื่องทุกเดือน
การดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษาไดดําเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งปรากฎอยูในคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ โดยระบุใหสถาบันการศึกษาตองพัฒนา
ระบบประกั น คุ ณภาพที่ เ หมาะสม สอดคลองกับ ระดั บ ของสถาบัน การศึก ษา โดยมีก ระบวนการ (PDCA)

๗๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

เริ่มตนจากการวางแผน (Plan) ซึ่ง วทอ.ฯ ไดวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากกรอบแนว
ทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาของ วทอ.ฯ และสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน
วั ต ถุ ป ระสงค นโยบาย พั น ธกิ จ อั ต ลั ก ษณ เอกลั ก ษณ นโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ยศ.ทอ.
ยุ ท ธศาสตร ทอ.เพื่ อ ให นขต.วทอ.ฯ ใช เ ป น แนวทางในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให เ ป น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
การดําเนินงาน (Do) งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ขับเคลื่อนในรูปแบบของ คณก.
ซึ่งประกอบดวย คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ยุทธศาสตร
พัฒนา วทอ.ฯ เพื่อการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดําเนินงาน กระตุใหเกิดการพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง รวมถึงประสานงาน กํากับดูแล ชวยเหลือ และสนับสนุนใหทุกหนวยงานเชื่อมโยงการทํางานไดอยาง
เปนทีมและตอเนื่อง
การตรวจสอบประเมิน (Check) นอกจาก วทอ.ฯ จะมี คณก.ประกันคุณภาพการศึกษาแลว ยังมี
คณะทํางานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ยุทธศาสตรพัฒนาฯ ทําหนาที่กํากับดูแลและตรวจสอบตาม
วงรอบ เพื่อใหการดําเนินงานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ เปนไปตามระบบ โดยมีการประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงาน ขอขัดของ และขอเสนอแนะ ตามวงรอบที่กําหนด เชน ในการประชุม วทอ.ฯ แตไมทุกเดือน
การปรั บปรุ งพั ฒ นา (Act) วทอ.ฯ ไดนําผลการประเมิน มาปรับ ปรุงการดําเนิน งานดานการจั ด
การศึกษา สงผลใหมีการพัฒนาตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจําป
(๒) มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.
ในการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ดําเนินการโดยยึดถือคูมือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีการกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการพิจารณาไวอยาง
ชัดเจน วทอ.ฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาสังกัด ยศ.ทอ. ไดดําเนินการตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการ
พิจารณาตาง ๆ ดังกลาว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสอดคลองกับคูมือการประกันคุณภาพดังกลาว
ขางตน
(๓) มีการนําขอมูลและผลการประเมินมาใชในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การทํา
แผน พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและดําเนินการอยางตอเนื่อง
วทอ.ฯ ไดนําผลการประเมินโดยแยกแตละมาตรฐาน ซึ่งมีการแสดงจุดเดน จุดควรพัฒนา และ
ขอเสนอแนะตาง ๆ มากําหนดเปนแผนงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยดําเนินการทุกป
ตอเนื่อง
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงจากการนําผลประเมินคุณภาพมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินที่บงบอกทั้งจุดเดน จุดควรพัฒนา รวมถึงขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามที่
ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองนั้น วทอ.ฯ ไดนําสิ่งเหลานั้นมาปรับปรุงเปนแผนพัฒนางานดานการศึกษา
เชน คุณภาพของผูบรรยาย โดยในการรายงานผลจะชี้ใหเห็นวาการคัดสรรผูบรรยายควรตองดําเนินการอยางไร
เพื่อใหไดผูบรรยายที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาของ วทอ.ฯ ตลอดทั้งอาคารสถานที่รวมถึงภูมิทัศนโดยรอบ
สถาบันการศึกษาที่ตองจัดใหมีสวนเสริมใหคุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น
(๕) หนวยขึ้นตรงนํางานประกันคุณภาพไปเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา
วทอ.ฯ ไดแตงตั้ง คณก.ดําเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบดวยผูแทนจากหนวยขึ้นตรงทั้งหมด
เขามารวมดําเนินงาน ซึ่งในปจจุบัน งานประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ ไปเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจํา
เพิ่มมากขึ้นกวาป ๒๕๕๗ และยังดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อนําไปสูวัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางเปนระบบตอไป
๗๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

การประเมินตนเอง
เปาหมาย
๕ ขอ

ผลการดําเนินงาน
มี ๔ ขอ

การบรรลุเปาหมาย
ไมบรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๔

เอกสาร/หลักฐานอางอิง
๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๒ คําสั่งแตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓ คําสั่งแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๔ รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๕ รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๖ รายงานการประชุม คณะทํางาน วทอ.ยศ.ทอ.
๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗ รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.
ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้ มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เปาหมาย
น้ําหนัก
ตัวบงชี้
ดําเนินการ เปาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๗การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑
๗ ขอ
๗ ขอ
บรรลุ
๑๐
๕
๗.๒
๕ ขอ
๔ ขอ
ไมบรรลุ
๑๐
๔
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๙๐÷๒๐=๔.๕)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้ําหนัก
๕๐
๔๐
๙๐
ดี

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๗
จุดเดน
มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง และถือวาเปนสวนหนี่งของการบริหาร
การศึกษา ไดรับความรวมมือจาก นขต.วทอ.ยศ.ทอ.ตลอดจนบุคลากรของ วทอ.ฯ ทุกคนเปนอยางดี
จุดควรพัฒนา
เอกสารที่เกี่ยวของกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานตาง ๆ พัฒนาไปสูการจัดเก็บดวย
ระบบอิเล็กทรอนิกส ในระบบอินทราเน็ตยังไมสมบูรณ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารรายมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความสะดวกใน
การดําเนินการตรวจสอบ
ผูเกี่ยวของควรจัดเก็บเอกสารในระบบอิเล็กทรอนิกสเปนระยะอยางสม่ําเสมอ
๗๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
มาตรฐาน

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

น้ําหนัก

คะแนนเฉลี่ย
x น้ําหนัก

๑

คุณภาพผูส้ าํ เร็ จการศึกษา

๕.๐๐

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

๒

การวิจยั และหรื อผลงานทางวิชาการ

๔.๕๐

ดี

๒๐

๙๐

๓

การบริ การวิชาการ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

๕๐

๔

การบริ หารจัดการและการพัฒนาสถาบัน

๕.๐๐

ดีมาก

๓๐

๑๕๐

๕

การบริ หารหลักสูตร

๕.๐๐

ดีมาก

๔๐

๒๐๐

๖

การฝึ กทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

๕๐

๗

การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน

๔.๕๐

ดี

๒๐

๙๐

-

๑๕๐

๗๓๐

ดีมาก

-

-

คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗
ผลการประเมิน (๗๓๐ ÷ ๑๕๐ = ๔.๘๗)
วิเคราะหภาพรวมสถาบัน
จุดเดน

๑. วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยหลักสูตรมุงเนน
เอกลักษณการเปนสถาบันผลิตผูนําและฝายอํานวยการระดับยุทธศาสตรของ ทอ.และมีผูทรงคุณวุฒิที่
เกี่ยวของกับการศึกษามีสวนรวมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรใหสอดคลอง
กับสภาวการณปจจุบัน
๒. ผูบรรยาย/อาจารย/ วิทยากร มีความเชี่ย วชาญในสาขาวิชาที่ส อน มีความนาเชื่อถือ และเปนผูที่มี
ชื่อเสียงเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๓. ผูสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ไดรับความพึงพอใจจากตนสังกัดในระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
๑. ควรกระตุน สงเสริมใหอาจารย สรางสรรคผลงานวิจัยใหไดรับการเผยแพร ใหมากยิ่งขึ้น
๒. การขยายเครือขายความรวมมือในการวิจัยระหวางองคกรอื่น ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ
๗๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ตารางที่ ๑๐ สรุปผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/ เปาหมาย
ผลการ
การบรรลุ
ตัวบงชี้
ดําเนินการ
เปาหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพผูสําเร็จการศึกษา
๑.๑
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
๕ ขอ
๔ ขอ
ไมบรรลุ
๒.๒(๑)
≥๓
๑๔.๔๗
บรรลุ
๒.๒(๒)
๕ เรื่อง
๑๖ เรื่อง
บรรลุ
๒.๒(๓)
มี ๑ เรื่อง
มี ๑ เรื่อง
บรรลุ
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
๓.๑
≥ ๑๐
๑๐๐
บรรลุ
๓.๒
≥ ๒๕
๖๖.๖๗
บรรลุ
๓.๓
๕ ครั้ง
๕ ครั้ง
บรรลุ
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๔.๒
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๔.๓
> ๗๕
๘๔.๔
บรรลุ
๔.๔
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๔.๕
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๔.๖
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๔.๗
≥ ๘๕/≤ ๓ ๑๐๐/๐.๐๐
บรรลุ
๔.๘
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๕.๒
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๕.๓
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๕.๔
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๕.๕
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๕.๖
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๕.๗
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๕.๘
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ

น้ําหนัก

คะแนนการ
ประเมิน

คะแนนx
น้ําหนัก

๒๐

๕

๑๐๐

๑๐
๔
๓
๓

๔
๕
๕
๕

๔๐
๒๐
๑๕
๑๕

๔
๓
๓

๕
๕
๕

๒๐
๑๕
๑๕

๔
๔
๓
๔
๔
๔
๔
๓

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๒๐
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๒๐
๑๕

๔
๓
๓
๔
๓
๔
๔
๓

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๒๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๑๕

๗๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๕.๙
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๓
๕
๕.๑๐
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๓
๕
๕.๑๑
≥ ๘๕
๑๐๐
บรรลุ
๓
๕
๕.๑๒
≥ ๘๕
๑๐๐
บรรลุ
๓
๕
มาตรฐานที่ ๖ การฝกทักษะตามอัตลักษณของสถานศึกษา
๖.๑
๖ ขอ
๖ ขอ
บรรลุ
๓
๕
๖.๒
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๔
๕
๖.๓
๕ ขอ
๕ ขอ
บรรลุ
๓
๕
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑
๗ ขอ
๗ ขอ
บรรลุ
๑๐
๕
๗.๒
๕ ขอ
๔ ขอ
ไมบรรลุ
๑๐
๔
คะแนนรวม ๑๕๐
คะแนนเฉลี่ย (๗๓๐÷๑๕๐=๔.๘๗)
ระดับคุณภาพ

๘๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๑๕
๕๐
๔๐
๗๓๐
ดีมาก

สวนที่ ๕
ภาคผนวก
๕.๑ ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๒ ตารางแสดงเปาหมายของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน
๕.๓ ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
๕.๔ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๕.๕ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๑ ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของวทอ.ยศ.ทอ. ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ปการศึกษา
ลําดับ
ขอมูลพื้นฐาน
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําป
จํานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปที่
บรรลุเปาหมาย
จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่เปดรับในแตละป
จํานวนผูเรียนทั้งหมด
จํานวนผูเรียนที่ถูกใหออก/ลาออก ระหวาง
การศึกษา
จํานวนผูเรียนที่สําเร็จการศึกษา
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษา ในรอบ ๓ ปที่ผานมา
ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จํานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกระดับ : ไมรวม
ผูเรียน)
จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จํานวนพนักงานราชการ
จํานวนอาจารยประจําทั้งหมด
จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ
จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาตรี
จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาโท

๒๕๕๘

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๗๓
-

๑
๗๓
-

๑
๗๒
-

๗๓
๑

๗๓
๑

๗๒
๑

๕๓

๕๔

๕๒

๓๕
๔
๑๔
๙
๓

๓๖
๔
๑๔
๙
๓

๓๔
๔
๑๔
๙
๓

๘๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ลําดับ
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

๒๑.
๒๒
๒๓.
๒๔.
๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕

ขอมูลพื้นฐาน

๒๕๕๖

จํานวนอาจารยประจํา คุณวุฒิปริญญาเอก
๒
จํานวนอาจารยพิเศษ
๔
- ภายในกองทัพ (ชวยราชการ)
๔
- ภายนอกกองทัพ
จํานวนผลงานวิจัยของคณาจารย
๐
จํานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
คณาจารย
จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สรางสรรค
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
- จํานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
จํานวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
เผยแพร
จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับ
กองทัพ/นานาชาติ
จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการ
๕
บริการทางวิชาการแกสังคม
เงินรายรับทั้งหมดของสถาบัน
(ปงบประมาณ)
งบประมาณที่ขอตั้ง
๔,๒๔๙,๐๐๐
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
๔,๒๔๙,๐๐๐
งบดําเนินการทั้งหมด
๓,๕๔๔,๒๐๐
งบดําเนินการจัดการศึกษา
๕๔๒,๘๐๐
งบประมาณวัสดุฝก/อุปกรณการฝก
๓๔๒,๐๐๐
คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน)
๔,๒๔๘,๙๖๙.๖
เงินเหลือจายสุทธิ
๓๐.๔๐
งบเงินเดือน
งบพัฒนาบุคลากร
- ภายในประเทศ
- ตางประเทศ
คาใชจายดานครุภัณฑ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปงบประมาณ)
คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการแก
สังคม

ปการศึกษา
๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒
๔
๔
๐
๒

๒
๔
๔
๐
๒

-

-

๒

๒

๑

๑

๕

๕

-

-

๔,๘๔๖,๓๗๐
๔,๘๔๖,๓๗๐
๓,๗๕๙,๖๒๐
๗๔๐,๐๐๐
๓๔๖,๗๕๐
๔,๘๔๖,๓๓๖.๖
๖.๔๐
-

๕,๐๔๘,๒๕๐
๕,๐๔๘,๒๕๐
๓,๙๕๖,๗๕๐
๗๔๐,๐๐๐
๓๕๑,๔๙๙
๕,๐๔๘,๒๔๙
๑
-

-

-

-

-

๘๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

ปการศึกษา
๒๕๕๗

ลําดับ

ขอมูลพื้นฐาน

๒๕๕๖

๓๗

คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร
และสารสนเทศ (ปงบประมาณ)
คาใชจายตอหัวของผูสําเร็จการศึกษา
(อัตรา : หัว : ป)
สินทรัพยถาวรของสถาบัน(อาคาร และที่ดิน)
จํานวนคอมพิวเตอร : จํานวนผูเรียน
จํานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติฝกงานทางดาน
วิชาการ / วิชาชีพตอจํานวนชั่วโมงเรียน
สัดสวนของนักเรียนตอนายทหารปกครอง
สัดสวนของนักเรียนตอครูฝก

-

-

-

๓๙๗,๘๗๐

๓๗๖,๔๕๓

๔๐๖,๔๘๘

๑:๑
๐.๗

๑:๑
๐.๖๘

๑:๑
๐.๖๘

๑:๖
-

๑:๖
-

๑:๖
-

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๒๕๕๘

๕.๒ ตารางแสดงเปาหมายของตัวบงชี้ในแตละมาตรฐาน
เปาหมาย
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
๑.๑
ปฏิบัติได ๕ ขอ
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
ปฏิบัติได ๕ ขอ
๒.๒
(๑)
≥๓
(๒)
๕ เรื่อง
(๓)
มี ๑ เรื่อง
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
๓.๑
> ๑๐
๓.๒
> ๒๕
๓.๓
๕ ครั้ง
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
๔.๑
ปฏิบัติได ๖ ขอ
๔.๒
ปฏิบัติได ๖ ขอ
๔.๓
> ๗๕
๔.๔
ปฏิบัติได ๕ ขอ
๔.๕
ปฏิบัติได ๖ ขอ
๔.๖
ปฏิบัติได ๕ ขอ
๔.๗.๑
> ๘๕
มาตรฐาน/ตัวบงชี้

๘๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๔.๗.๒
๔.๘
มาตรฐานที่ ๕การบริหารหลักสูตร
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑
๕.๑๒
มาตรฐานที่ ๖ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๖.๑
๖.๒
๖.๓
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑
๗.๒

<๓
ปฏิบัติได ๖ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๖ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๖ ขอ
> ๘๕
> ๘๕
ปฏิบัติได ๖ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ
ปฏิบัติได ๗ ขอ
ปฏิบัติได ๕ ขอ

๕.๓ ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผูสําเร็จการศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑

แผนการปฏิบัติงาน กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๗ – ก.ย.๕๘

๒. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒
รายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรการทัพอากาศ (การประเมิน
ติดตามผลการปฏิบัติงานของผูสําเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๘)
๓. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓
ปฏิบัติราชการ

คําสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ใหขาราชการไปชว ย

๔. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔

รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙

๕. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕

ผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๔๙

๘๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑

บงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๒

คูมือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๓

คูมือการทํางานเอกสารวิจัย วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๔
คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๒๕ ลง ๒๑ พ.ย.๕๗ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการเอกสารวิจัยวทอ.ยศ.ทอ.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๕. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕
คําสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๗ ลง ๑๗ เม.ย.๕๘ เรื่อง แตงตั้งอาจารย
ผูรับผิดชอบเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๖. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖
คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๘ ลง ๑๗ เม.ย.๕๘ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินการแถลงเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๗. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗
๘. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘
การทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘

รวมเอกสารวิจัยของ นศ.หลายรุนในระบบอีเลิรนนิง
ระเบียบ วทอ.ยศ.ทอ.วาดวย การคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดนของวิทยาลัย

๙. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙
คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒ ลง ๒๖ พ.ค.๕๘ เรื่ อ งแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
๑๐. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐ วารสารทางวิชาการเผยแพรงานวิจัย
ตัวบงชี้ ๒.๒ ผลผลิตของงานวิจัยและ หรือผลงานทางวิชาการ
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๑

รายงานผลการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเดน

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒

วารสารทางวิชาการเผยแพรงานวิจัย, รางวัลที่ไดรับจากงานวิจัย

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓

รายงานการนําเสนอผลการวิจัย ณ สปท.

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๓.๑ รอยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สรางความเขมแข็ง ใหกับกองทัพ สังคม
ชุมชน ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ ตอจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๑/๑
คําสั่ ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพัน ธ, การแถลงยุทธศาสตร ,
การอภิปรายทางวิชาการในวันคลายวันสถาปนา วทอ.ฯ
ตัวบงชี้ ๓.๒ รอยละของกิจ กรรม/ โครงการการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนา
การศึกษาและวิชาการตอจํานวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑

คําสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ, การแถลงยุทธศาสตร

ตัวบงชี้ ๓.๓ จํานวนการใหบริการทางวิชาการ/วิทยากร/กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย/บุคลากร
๒. ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑

คําสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ และหนังสือเชิญบรรยาย

๘๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถาบัน
ตัวบงชี้ ๔.๑ แผนในการบริ หารจั ดการสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของ กห. และยุทธศาสตรของ
กองทัพอากาศ
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑

แผนการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ป พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๒

ยุทธศาสตรกองทัพอากาศในการเขาสูประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖–๒๕๖๔

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๓

นโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ ประจําป พ.ศ.๒๕๕๘

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๔

นโยบายดานการศึกษากระทรวงกลาโหม

๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๕

นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย

๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖

ปฏิทินดําเนินงานประจําป พ.ศ.๒๕๕๘ ของ นขต.วทอ.ฯ

๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗

คํารับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

ตัวบงชี้ ๔.๒ องคกรที่มีการบริหารจัดการอยางเปนระบบ
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรพัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒

คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตรพัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานการประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอน

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔

หนังสือสงขาราชการ วทอ.ฯ เขารับการศึกษาอบรม

๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๕

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

ตัวบงชี้ ๔.๓ รอยละของความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑
๒๕๕๘

รายงานผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๔๙ ปการศึกษา

ตัวบงชี้ ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑
สิ่ ง พิ ม พ แ ละไฟล ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าต า ง ๆ ในระบบอี เ ลิ ร น นิ ง
(https://www.elearning.rtaf.mi.th/awc48)
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๒

เว็บไซตอินทราเน็ต วิทยาลัยการทัพอากาศ (http://awc.is.rtaf.mi.th/)

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓
คําสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔/๕๖ ลง ๘ ต.ค.๕๖ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔
คํ า สั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘/๕๗ ลง ๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๘๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕
คําสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙/๕๗ ลง ๒๖ พ.ย.๕๗ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
ทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๖

การรวมเอกสารวิจัยของ นศ. หลายรุน แสดงอยูในอีเลิรนนิง

๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงของเว็บไซต วทอ.ฯ และแหลงขอมูลอื่น ๆ

๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๘
แบบประเมินประสิทธิภาพของการใชงาน e-learning วทอ.๔๙ สําหรับ
นักศึกษาประจําปการศึกษา ๒๕๕๘
ตัวบงชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑

คําสั่งแตงตั้ง คณก.จัดการความรู วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒

คําสั่งแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูของ วทอ.ฯ

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓

ตัวอยางหนาอินทราเน็ตเว็บไซต ที่มีการรวบรวมคลังความรูของ วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔

รายงานการประชุม คณก.จัดการความรู วทอ.ฯ

ตัวบงชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๑

แผนการใชจายงบประมาณ ป ๕๘

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒

ระเบียบ ทอ.วาดวยการงบประมาณ ป ๔๙ และมาตรการประหยัด งป.

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔

รายงานสถานภาพ งป.ประจําเดือน

ตัวบงชี้ ๔.๗ ศักยภาพดานการเงินและงบประมาณ
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๑

รายงานขอ งป./งป.ที่ไดรับ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒

สรุปการใชงบประมาณ

ตัวบงชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๑

คําสั่ง วทอ.ฯ แตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒

คูมือการตรวจสอบภายใน ยศ.ทอ.

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๓

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔

รายงาน ปย.๑ และ ปย.๒

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๒

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๕๘

๘๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔

แผนภาพหลักสูตร

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๕

รายงานผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๔๙

ตัวบงชี้ ๕.๒ การกําหนดวัตถุประสงค/ความมุงหมายของหลักสูตร
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๓

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๔

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๗

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๕

รายงานผลการประเมินภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๔๙

ตัวบงชี้ ๕.๓ คุณภาพของผูบรรยาย/อาจารย/วิทยากร
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑

คําสั่งแตงตั้งผูบรรยายและผูควบคุมการสัมมนา

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒

น.อ.หญิง ธนาธร ศิลาเขตต เก็บขอมูล

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓

ผลประชุมเตรียมรับรุนหนา

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔

รายงานการประเมินผูบรรยายทุกหมวดวิชา

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ ๕.๔ การพิจารณาผูเขารับการศึกษา/ผูเรียนในการเขารับการศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑

หลักสูตร ผนวก ก.

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒

หลักสูตร ผนวก ก.

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓

หลักสูตร ผนวก ก.

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๔

การปฏิบัติของนักศึกษา

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๕

ภาพกิจกรรมพิธีเปดการศึกษาใน website วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบงชี้ ๕.๕ ผูเขารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีสวนรวมในการศึกษาอบรม
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑

ใบเซ็นชื่อวันรายงานตัวที่เปดการศึกษา

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒

ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓

ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๔

ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๕

ผลงานเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙

ตัวบงชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑

ขอบเขตการบรรยาย/ ประมวลการสอน

๘๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒

คําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศปการศึกษา ๒๕๕๘

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓

บันทึกการประชุม

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๔

บงการ๒/๙

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๕

รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

๖. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๖

บันทึกการประชุมวิชาการ/ สรุปผลปลายป

ตัวบงชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๕

หลักสูตรการทัพอากาศ๒๕๕๗
บงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย
บงการ ๔/๑ การทําเอกสารวิจัย
คูมือนักศึกษาการเขาระบบ e – learning วทอ.ยศ.ทอ.
การทดสอบหลังจากจบแตละหมวดวิชา

ตัวบงชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑
ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศวาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒
ปฏิบัติราชการ

คําสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่องใหขาราชการไปชวย

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓
ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศวาดวยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๖
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๕
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานการประเมินผลการศึกษา นศ.วทอ.รุนที่ ๔๙
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๑

กบ.วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒

แผนการใชจายเงินปงบประมาณ๕๘

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓

ผลประชุมหนวยประจําเดือน

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔

หองหนังสือ/ e-learning

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑

ปฏิทินการศึกษา วทอ.รุน ๔๙

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒

ความมุงหมายในบงการดูงาน

๘๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓

คําสั่งผูรับผิดชอบ

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๔

รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๕

รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด

๖. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๖
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบงชี้ ๕.๑๑ รอยละของกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย โครงการพระราชดําริ และ
เศรษฐกิจพอเพียงตอกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๑

บงการพิเศษ

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๒

ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบงชี้ ๕.๑๒ รอยละของกิจกรรม/โครงการการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ประวัติศาสตรไทยและหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยตอกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๒/๑

ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

มาตรฐานที่ ๖ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑

แผนการฝก/บงการ ๒/๘ และ ๒/๙

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒

คําสั่งการฝกการบริหารสถานการณวิกฤตในระดับยุทธศาสตร

๓. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๓

รายงานผลการประชุมเตรียมการฝก

๔. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔

รายงานผลการประชุมจัดทําสถานการณการฝก

๕. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕

ตารางการฝก

ตัวบงชี้ ๖.๒ การดําเนินการฝก
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑

ตารางการฝก

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๒

รายงานสรุปผลการฝก

ตัวบงชี้ ๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑

คําสั่งการฝกการบริหารสถานการณวิกฤตในระดับยุทธศาสตร

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒

หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหนวยเกี่ยวของ

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบงชี้ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๙๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒

คําสั่งแตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓

คําสั่งแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๔

รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๕

รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๖

รายงานการประชุม คณะทํางาน วทอ.ยศ.ทอ.

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗

รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบงชี้ ๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑

คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๒

คําสั่งแตงตั้ง คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓

คําสั่งแตงตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๔

รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตรพัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๕

รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๖

รายงานการประชุม คณะทํางาน วทอ.ยศ.ทอ.

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗

รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.

๕.๔ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

๕.๕ คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คํ า สั่ ง วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒/๕๘ เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ลง ๙ ก.พ.๕๘
๙๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๘

