รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

วิทยาลัยการทัพอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๕๙

๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยการทัพอากาศ

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

น.อ.(พ) อานวย สมวงศ์
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

น.อ.(พ) สุนทร สุนทรภักดี
ผู้อานวยการกองการศึกษา

น.อ.(พ) เจษฎา ถาวรฉันท์
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา

น.อ.(พ) คมกริช นันทวิสุทธิ์
ผู้อานวยการกองวิเคราะห์และ
ประเมินผล

๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยโดยย่อ
วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหาร
จัดการ และการอานวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ ดาเนินการ
จัดการศึกษาภายในปรัชญาที่ว่า “หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริม
ความพร้อมเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอานวยการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ”
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจานวนผู้เข้ารับการศึกษา จานวน ๗๒ คน จานวนบุคลากรทั้งหมด รวม ๖๔ คน
แยกเป็น นายทหารสัญญาบัตร ๓๘ คน นายทหารประทวน ๒๑ คน ลูกจ้างประจา/พนักงานราชการ ๕ คน
ส่ว นของงบประมาณ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลั ยการทัพอากาศได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้ น
๕,๑๕๖,๓๔๐ บาท (ห้ าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาท) มีค่าใช้จ่ายรวม ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ บาท
เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ได้รับ โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. งบค่าตอบแทน (ค่าสมนาคุณวิทยากร)
จานวน ๑,๒๐๖,๔๐๐ บาท
๒. งบค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการต่างๆ)
จานวน ๓,๖๐๑,๙๔๐ บาท
๓. งบค่าวัสดุ
จานวน ๓๔๗,๙๙๕.๙๙ บาท
ผลการดาเนิน งานประกันคุณภาพการศึกษา ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันเมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๓ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียดแสดงได้
ตามตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ แสดงผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับสถาบัน
มาตรฐาน
๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา
๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๓ การบริการทางวิชาการ
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนา
สถานศึกษา
๕ การบริหารหลักสูตร
๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗
ผลการประเมิน (๗๔๐ ÷ ๑๕๐)

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

น้าหนัก

คะแนนเฉลี่ย
X น้าหนัก

๕

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

๔.๕
๕
๕

ดี
ดีมาก
ดีมาก

๒๐
๑๐
๓๐

๙๐
๕๐
๑๕๐

๕
๕
๕

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒๐๐
๕๐
๑๐๐
๗๔๐

๔.๙๓

ดีมาก

๔๐
๑๐
๒๐
๑๕๐
-

๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน
จุดเด่น
๑. วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยหลักสูตรมุ่งเน้น
เอกลักษณ์การเป็นสถาบันผลิตผู้นาและฝ่ายอานวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน
๒. ผู้บรรยาย/อาจารย์/ วิทยากร มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ส อน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๓. ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความพึงพอใจจากต้นสังกัดในระดับดีมาก
๔. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ ให้มากยิ่งขึ้น
๒. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างองค์กรอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๓. ควรจัดทาคู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานสาหรับการฝึกที่เป็นของ วทอ.ฯ เอง

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

๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑
ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔

ส่วนที่ ๕

คานา
บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๙/ที่ตั้ง
ประวัติสถาบัน (พอสังเขป)
สัญลักษณ์สถาบัน
ภารกิจ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา และพันธกิจ
โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
ข้อมูลกาลังพล
จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน
งบประมาณ
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ผลดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่ ๗
ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ภาคผนวก
ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา
ตารางแสดงเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หน้า
๓
๔
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๙
๙
๙
๑๐
๑๑
๑๓
๑๓
๑๔
๑๔
๑๕
๑๘
๑๘
๒๐
๒๖
๒๙
๔๔
๖๓
๖๘
๗๔
๗๕
๗๗
๗๗
๗๙
๘๐
๘๗
๘๗

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑.

ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๙

๒.

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

๓.

ประวัติสถาบัน (พอสังเขป)

วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาสูงสุด ในระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร (Professional
Military Education : PME) ของกองทัพอากาศ เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ โดย ความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู
จันทรุเบกษา ผบ.ทอ.ขณะนั้น วิทยาลัยการทัพอากาศ ใช้อักษรย่อ "วทอ." เปิดการศึกษารุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๒
ม.ค.๒๕๑๐ โดยมีเนื้อหาสาระของหลักสูตรเกี่ยวกับ การเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และ
ความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพื่อนามาประยุกต์กับการใช้กาลังทหารสนับสนุนวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
ชาติให้บรรลุผล ก่อนที่จะเปิดการศึกษาชุดแรกนี้ ทอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของ ยศ.ทอ.คณะหนึ่ง เดินทางไปดูกิจการ
ของวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศในประเทศต่ า ง ๆ ทั้ ง ใน ยุ โ รป อเมริ ก า และบางประเทศในเอเชี ย เพื่ อ น า
แนวความคิดและประสบการณ์ มาประกอบการพิจารณาจัดทาหลักสูตรของ วทอ.ฯ ให้เหมาะสมกับความ
จาเป็น สถานการณ์ และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น เหนือสิ่งอื่นใด ทอ.ได้รับความช่วยเหลือ
จาก Air University ของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกา ในการออกแบบหลักสูตรรุ่นแรก นอกจากนั้น ยังได้ส่งหน่วย
MTT (Mobile Training Team) มาช่วยเหลือ ในการพัฒนาหลักสูตรของ วทอ.ฯ ในปี ๒๕๒๖ อีกด้วย
หลักสูตรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการปรับปรุงกิจกรรมการเรียนการสอน และเนื้อหาสาระให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ ค่านิยม และแนวความคิดของผู้บังคับบัญชาในแต่ละยุคสมัย
๔.

สัญลักษณ์สถาบัน

ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ พลอากาศตรี อุ ส าห์ ชั ย นาม รองเจ้ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ท าหน้ า ที่
ผู้ บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ ได้ พิ จ ารณาเครื่ อ งหมายวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศ เพื่ อ จั ด ท าเป็ น
เข็ ม วิ ท ยฐานะส าหรั บ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา เสนอผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามล าดั บ ชั้ น ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม กองทั พ อากาศ
ครั้งที่ ๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ชื่อเครื่องหมายว่า " นภยาธิปัตย์” ตามที่เสนอมา ส่วนแบบ
ของเครื่องหมาย ที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ใช้เข็มทาด้วย
โลหะสีทองเป็นรูปดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ยืนบนช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้าง ๆ
ละ ๙ ใบ รูปครุฑกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๒ เซนติเมตร ติดอยู่กึ่งกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑ อยู่ทางแฉกยอด
๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ของดาว ใบช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้างลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปัตย์ ให้สลัก ยศและชื่อผู้มีสิทธิ์ประดับ
เข็มนภยาธิปัตย์
นภยาธิปัตย์ อ่านว่า นบ-พะ-ยา-ทิ-ปัด มีความหมายว่า "เป็นใหญ่ยิ่งในผู้ที่ไปทางฟ้าหรือระดับสูงสุด
ของนายทหารอากาศ" (นภ หมายถึง ฟ้า, ยา หมายถึง ไป, อธิปัตย์ หมายถึง เป็นใหญ่ยิ่ง) ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้
อนุศาสนาจารย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้พิจารณาเลือก การประดับให้ประดับที่กระเป๋าเสื้อเบื้องขวา
๕. ภารกิจ
วิทยาลัยการทัพอากาศมีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศใน
ระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอานวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพ
อากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ
๖. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา และพันธกิจ
๖.๑ ปรัชญา
หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้นาระดับ
ยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
๖.๒ วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนามุ่งความเป็นเลิศในระดับยุทธศาสตร์การทหารและความเป็นผู้นา
๖.๓ เอกลักษณ์
เป็นสถาบันหลักของการศึกษาวิชาชีพทางทหารระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ ผลิตผู้นา และฝ่าย
อานวยการระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
๖.๔ อัตลักษณ์ของผู้สาเร็จการศึกษา
มีความพร้ อมเป็ นผู้ น าระดับ ยุทธศาสตร์ ที่มีความรู้ทางทหาร เป็นนักยุทธศาสตร์ และพร้อมเป็น
ผู้บริหารและฝ่ายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
๖.๕ พันธกิจ
๖.๕.๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
๖.๕.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นทหารอาชีพ
๖.๕.๓ กิจกรรมเน้นการทางานเป็นทีม การมีส่วนร่วม
๖.๕.๔ กระบวนคิดทางยุทธศาสตร์
๖.๕.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบุคลากร ให้พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๗.

โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วิทยาลัยการทัพอากาศ

แผนกธุรการ

๘.

๙.

กองกิจการนักศึกษา

กองการศึกษา

รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
ผู้บัญชาการ
รองผู้บัญชาการ
ผู้อานวยการกองการศึกษา
ผู้อานวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อานวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล

กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล

พล.อ.ต.น้อย ภาคเพิ่ม
น.อ.(พ) อานวย สมวงศ์
น.อ.(พ) สุนทร สุนทรภักดี
น.อ.(พ) เจษฎา ถาวรฉันท์
น.อ.(พ) คมกริช นันทวิสุทธิ์

ข้อมูลกาลังพล
สถานภาพกาลังพล วทอ.ยศ.ทอ. จาแนกตามอัตราและระดับชั้น
ประเภท
อัตราอนุมัติ
บรรจุจริง มาช่วยราชการ

ไปช่วยราชการ

รวม

น.สัญญาบัตร

๓๘

๓๑

๙

๒

๓๘

น.ประทวน

๓๐

๑๘

๔

๑

๒๑

ลูกจ้างประจา

-

๑

-

-

๑

พนักงานราชการ

-

๔

-

-

๔

รวม

๖๘

๕๔

๑๓

๓

๖๔

๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑๐. จานวนผู้เข้ารับการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวม ๗๒ คน
สรุปสถานภาพ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐
จานวน นศ.วทอ.ฯ ทั้งหมด ๗๒ คน แยกตามกลุ่มต่าง ๆ ได้ดังนี้
เพศ

กรุ๊ปเลือด

เหล่าทหาร/พรรค

นักศึกษาชาย

๖๙

A

๑๘

นักบิน

๒๙

นักศึกษาหญิง

๓

AB

๖

ต้นหน

๑

๗๒

B

๒๓

สารบรรณ

๑

O

๒๕

อากาศโยธิน

๒

ช่างอากาศ

๖

สื่อสารอิเล็คทรอนิกส์

๕

วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี

๓๔

สังกัด

ปริญญาโท

๓๕

กง.ทอ.

๑

สรรพาวุธ

๔

ปริญญาเอก

๓

กบ.ทอ.

๒

ช่างโยธา

๔

๗๒

กพ.ทอ.

๓

ขนส่ง

๑

กร.ทอ.

๓

แพทย์

๔

ขว.ทอ.

๑

พลาธิการ

๑

เหล่าทัพ
ทอ.

๖๒

ขส.ทอ.

๑

สารวัตรทหาร

๒

ทบ.

๔

คปอ.

๔

วิทยาศาสตร์

๑

ทร.

๒

ชย.ทอ.

๒

การเงิน

๒

ทอ.อินโดนีเซีย

๑

ชอ.

๓

ทหารราบ

๑

พลเรือน

๓

ทสส.ทอ.

๑

ทหารปืนใหญ่

๑

๗๒

บก.ทอ.

๑

นาวิน

๒

บน.๖

๑

ทหารช่าง

๑

พธ.ทอ.

๑

วศ.

๑

อื่นๆ

๓

หน่วย
หน่วยใน ทอ.

๖๐

พอ.

๓

หน่วยนอก ทอ.

๑๒
๗๒

ยก.ทอ.

๙
๒

ยศ.ทอ.

๑๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๗๒

เงินเดือน
อัตรา น.๔

๖๒

สังกัด
รร.นนก.

อัตรา น.๕

๖

อื่นๆ

๔

อายุ

๔

เดือนเกิด
ม.ค.

๘

ศกอ.

๑

ก.พ.

๔

ศวอ.ทอ.

๑

มี.ค.

๗

สก.ทอ.

๒

เม.ย.

๓

สน.ผบ.ดม.

๓

พ.ค.

๙

มากที่สุด

๕๔

สปช.ทอ.

๑

มิ.ย.

๘

น้อยที่สุด

๔๓

สพ.ทอ.

๓

ก.ค.

๖

เฉลี่ย

๔๗

สลก.ทอ.

๑

ส.ค.

๓

สอ.ทอ.

๔

ก.ย.

๔

ศกอ.

๑

ต.ค.

๑๐

น้าหนัก
สูงสุด

๑๒๐

อย.

๑

พ.ย.

๖

ต่าสุด

๔๘

สนผ.กห.

๑

ธ.ค.

๔

เฉลี่ย

๘๔

ยก.ทหาร

๑

ยก.ทบ.

๑

ศอพท.

๑

ความสูง
สูงสุด

๑๘๑

กร.

๒

ต่าสุด

๑๕๔

ทภ.๑

๑

เฉลี่ย

๑๖๗.๕

รอ.
บริษัท เอ พลัส ฯ
กปภ.

๑
๑
๑

TAI

๑
๗๒

๑๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑๑. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา (เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕)
๑๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้
๑๑.๑.๑ ยศนาวาอากาศเอกหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอกมาแล้ว
ไม่น้ อยกว่า ๒ ปี (ยกเว้นผู้ ดารงตาแหน่งอาจารย์ของวิทยาลั ยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธ
ศึกษาทหารอากาศ) โดยผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรและเห็นชอบให้เข้ารับการศึกษา และผ่านการพิจารณาจาก
คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๑.๑.๒ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยนับถึงปีที่
เปิดการศึกษา)
๑๑.๑.๓ ส าเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป โดยได้ รั บ การบรรจุ ใ นต าแหน่ ง อั ต รา
นายทหารสัญญาบัตรด้วยคุณวุฒิปริญญา และเป็นผู้ที่ดารงตาแหน่ง หรือเคยดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าระดับ
ผู้อานวยการกอง หรือรองผู้อานวยการกอง หรือหัวหน้ากอง ซึ่งสมควรให้เข้ารับการศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑๑.๑.๔ ส าเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเสนาธิ ก ารกิ จ ของเหล่ า ทั พ ทั้ ง จากภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรื อหลั กสู ต รนายทหารอากาศอาวุโ ส โดยมีระดับคะแนนการประเมินการศึกษารวมตลอด
หลักสูตรตั้งแต่ ๒.๘๐ หรือร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และมีระดับคะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลตั้งแต่
ร้ อ ยละ ๗๕ ขึ้ น ไป ถ้ า สถานศึ ก ษาใดมี ก ารประเมิ น ผลในด้ า นความรู้ ค วามสามารถหรื อ การประเมิ น ค่ า
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างไปจากการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศ สาหรับนายทหารต่างประเทศจะต้องเป็นผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรทาง
การทหารที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ากว่าหลักสูตรเสนาธิการกิจ
๑๑.๑.๕ ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี โดยมีระดับคะแนนสุทธิไม่ต่ากว่าร้อยละ ๘๐
๑๑.๑.๖ เป็น ผู้ที่มีสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิตสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทย์จานวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๑๑.๑.๗ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด”
๑๑.๑.๘ ไม่เป็น ผู้ อยู่ในระหว่างการศึกษาฝึ กงานหรือดูงาน ณ สถานศึกษาหรือองค์กรใด ๆ
ในเวลาราชการ
๑๑.๑.๙ ไม่เป็ น ผู้ ที่อ ยู่ ร ะหว่างต้องหาคดี และไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึ งที่สุ ด
ให้จาคุก เพราะกระทาความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสาหรับความผิดที่กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง
๑๑.๑.๑๐ เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension
Level : ECL) ในระดับไม่ต่ากว่าร้อยละ ๖๐
๑๑.๑.๑๑ เป็นผู้ที่มีขีดความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
๑๑.๑.๑๒ ไม่ เ ป็ น ผู้ ที่ เ คยรั บ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการทั พ อากาศหรื อ เที ย บเท่ า ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นผู้ที่ทางราชการมีคาสั่งให้เข้ารับการศึกษาแล้ว แต่ถูกให้พ้นจากการศึกษาเนื่องจากป่วย
หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถศึกษาจนสาเร็จหลักสูตรได้
และเมื่อได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึ กษาครบถ้วนตามข้อ ๑๑.๑.๖ ถึง
๑๑.๑.๑๑ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาในรุ่นต่อไปได้
๑๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑๑.๒ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในส่วนข้าราชการพลเรือนพนักงาน
ภาครัฐ และนายตารวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้
๑๑.๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานภาครัฐ ที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป และดารงตาแหน่งไม่ต่ากว่าประเภทอานวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับชานาญการพิเศษและ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายตารวจชั้น
สัญญาบัตรยศพันตารวจเอก
๑๑.๒.๒ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เข้ารับการศึกษา)
๑๑.๒.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๑.๖ – ๑๑.๑.๑๒ โดยอนุโลม
๑๑.๓. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในส่วนนักธุรกิจภาคเอกชน มีดังนี้
๑๑.๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทยและประสบความสาเร็จในการดาเนินกิจการ มีสถานภาพมั่นคง
มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไม่เคยประพฤติเสียหายด้านธุรกิจ ด้านสังคม และกฎหมาย และผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๑.๓.๒ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑๑.๓.๓ อายุไม่ต่ากว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เปิดการศึกษา)
๑๑.๓.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๑.๖ – ๑๑.๑.๑๒ โดยอนุโลม
๑๒. หลักสูตรการศึกษา
หลั กสู ตรการทั พอากาศ ๒๕๕๘ เริ่ มใช้ เมื่ อ ๑ พ.ย.๕๙ ส าหรั บปี งบประมาณ ๒๕๕๙ เป็ นต้ นไป
โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา ดังนี้
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
หมวดวิชาที่ ๒ การทหาร
หมวดวิชาที่ ๓ ผู้นาระดับยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ ๔ เอกสารวิจัย
หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร
รวมชั่วโมงเรียน

จานวนชั่วโมงเรียน
บรรยาย
ปฏิบัติ
๑๑๐
๖๐
๑๒๐
๑๒๔
๖๔
๘๒
๑๖
๕๖
๓๘
๔๗๒
๓๔๘
๗๙๔

๑๓. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
มีความพร้ อมเป็ นผู้ น าระดับ ยุ ทธศาสตร์ ที่มีความรู้ทางทหาร เป็นนักยุทธศาสตร์ และพร้อมเป็น
ผู้บริหารและฝ่ายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ

๑๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑๔. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน
อัตลักษณ์
“ผู้นาและฝ่ายอานวยการระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ”
ความเป็นผู้นา
Airmanship ความเป็นทหารอากาศ
Integrity and ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
Allegiance
Responsibility ความรับผิดชอบ
ผู้นาและฝุายอานวยการระดับยุทธศาสตร์
ความมั่นคงแห่งชาติและ
หมายถึง สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและปัจจัย
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ที่มีผลต่อการตกลงใจในการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติ เข้าใจหลักการในการ
กาหนดยุทธศาสตร์ และสามารถประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
การทหาร
หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติการทางทหารใน
ระดับยุทธศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงสู่การกาหนดยุทธศาสตร์ทหาร ในการใช้
กาลังและการเตรียมกาลัง รวมทั้งสามารถทาหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในการวางแผนใช้กาลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ
และ/หรือชาติอื่น ๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของชาติได้
ผู้นาระดับยุทธศาสตร์
หมายถึง มีความเข้าใจและสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักการของผู้นาระดับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการใช้เครื่องมือของความเป็น
ผู้นาในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีความพร้อมในการเป็นผู้นาขององค์กร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
เอกสารวิจัย
หมายถึง สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/
กองทัพ
กิจกรรมและวิชาเสริม
หมายถึง มีความพร้อมและมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างกาลังพล
หลักสูตร
ต่างเหล่าทัพ/ต่างองค์กร
๑๕. งบประมาณ
งบประมาณในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ วิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศได้ รั บ งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น
๕,๑๕๖,๓๔๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาท) มีค่าใช้จ่ายรวม ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ บาท
เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔.๐๑ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. งบค่าตอบแทน (ค่าสมนาคุณวิทยากร)
จานวน
๑,๒๐๖,๔๐๐ บาท
๒. งบค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการต่าง ๆ) จานวน
๓,๖๐๑,๙๔๐ บาท
๓. งบค่าวัสดุ
จานวน
๓๔๗,๙๙๕.๙๙ บาท
๑๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๓
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
จากรายงานผลการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ ๕๘
คณะอนุ กรรมการประกัน คุณภาพการศึกษาของ ทอ. มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาให้ วทอ.ฯ ดาเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ วทอ.ฯ ได้ดาเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๑
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

จั ด ท าแผนติ ด ตามคุ ณ ภาพ
ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษา ให้ มี เ นื้ อ หา
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพิ่มโอกาสใน
การได้ รั บ จ านวนแบบสอบถาม
กลับคืนมากยิ่งขึ้น

การปฏิบัติ
กวผ.ฯ ได้ ด าเนิ น การจั ด ท าแผน
ติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา ใน
กรอบระยะเวลาที่ ก าหนด รวมทั้ ง
กาหนดวิธีการส่งคืนแบบสอบถาม เพื่อ
ความสะดวกในการส่งคืน

มาตรฐานที่ ๒
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
จุดที่ควรปรับปรุง
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ควรส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น และ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ อ ก ส า ร วิ จั ย ข อ ง
นศ.วทอ.ฯ ได้ รั บ การเผยแพร่ ใ น
วารสารทางวิชาการต่างๆ หรือใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น

การปฏิบัติ
วทอ.ฯ สนั บ สนุ น ให้ นศ.วทอ.ฯ
เขียนบทความทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
ซึ่ ง ได้ ด าเนิ น การเขี ย นบทความทาง
วิ ช าการและเผยแพร่ ใ นหนั ง สื อ ข่ า ว
ทหารอากาศ เป็นต้น รวมทั้งได้ขอรับ
โจทย์วิจัยและพัฒ นาจาก บก.ทท.ซึ่ง
ได้รับมาแล้ว และส่ งให้ นศ.วทอฯ ที่
สนใจในการทาวิจัยในหัวข้อดังกล่าว

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๓
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

การปฏิบัติ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

การบริ ก ารทางวิ ช าการ โดย
วทอ.ฯ สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ ไ ป
ส่ ง เสริ ม ให้ อ าจารย์ ไ ด้ ไ ปบรรยาย
บ ร ร ย า ย ภ า ย น อ ก ใ ห้ กั บ ส ถ า บั น
ทางวิชาการในสถาบันอื่น
การศึ ก ษาอื่ น ๆ เช่ น รร.สธ.ทอ.
รร.นอส. และสถาบั นการศึ กษานอก
กองทั พ อากาศ ซึ่ ง จะมี ห นั ง สื อ เชิ ญ
ผู้บรรยายจาก วทอ.ฯ เสมอ
มาตรฐานที่ ๔
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

การปฏิบัติ

การประเมินผลการดาเนินงาน
การจัดการความรู้ โดยจัดให้มีการ
ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานการ
จัดการความรู้



วทอ.ฯ อยู่ระหว่างการดาเนินงาน
การจัดทาแผนงานการจัดการความรู้

มาตรฐานที่ ๕
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

พัฒ นาการบริ ห ารและพัฒ นา
หลักสูตร เพื่อประสิ ทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบที่
ห ล า ก ห ล า ย แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรการเรียนรู้

การปฏิบัติ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


วทอ.ฯ มี ก ารบริ ห ารและพั ฒ นา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ และมีทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๖
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก
ภาษาไทยที่ เป็ น มาตรฐานส าหรั บ
การฝึกที่เป็นของ วทอ.ฯ

การปฏิบัติ

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


วทอ.ฯ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การฝึ ก การ
บริ ห ารสถานการณ์ วิ ก ฤติ ใ นระดั บ
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการฝึก

มาตรฐานที่ ๗
การดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

การปฏิบัติ

ระบบกา รจั ด เก็ บ เอกสา ร
รายมาตรฐานของการประกั น
คุ ณ ภ าพ การศึ กษาด้ ว ยระบ บ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบอินทราเน็ต
ของ วทอ.ฯ



วทอ.ฯ ได้มีการพัฒ นาระบบการ
จัดเก็บเอกสารรายมาตรฐานของการ
ประกัน คุณ ภาพการศึ กษาด้ว ยระบบ
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในระบบอิ น ทราเน็ ต
เพื่ อ ความสะดวกในการด าเนิ น การ
ตรวจสอบ

สรุปผลการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๖ เรื่อง
- ดาเนินการแล้ว
๕ เรื่อง
- อยู่ระหว่างดาเนินการ
๒ เรื่อง
- ยังไม่ได้ดาเนินการ
- เรื่อง

คิดเป็น ๗๑.๔๓ %
คิดเป็น ๒๘.๕๗ %
คิดเป็น - %

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ส่วนที่ ๔
ผลดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ส่วนที่ ๔ ผลดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีพฤติกรรมการทางานเป็นที่
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนงานติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงาน
(๓) มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัด (ผู้บังคับบัญชา) ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ในด้านความรู้
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษา
(๕) ระดับความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ≥ ๓.๒๕ และแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๒๐
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มี ๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมินได้ ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อดังนี้
(๑) มีแผนงานติดตามคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ มีแ ผนงานในการติดตามคุ ณภาพของผู้ ส าเร็จการศึกษา โดยจะเป็นส่ ว นหนึ่งของแผน
การปฏิบัติงานของ กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑) ระบุช่วงเวลาในการทางานคือ
ช่วงเวลาในการส่งแบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และการรายงานการประเมินติดตามผลผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒)
(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงาน
วทอ.ฯ มี คาสั่ ง แต่ ง ตั้ง ผู้ รั บ ผิ ด ชอบเพื่ อด าเนิน การวัด และประเมิ นผลการศึ กษา และประเมิ น
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓)
๑๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๓) มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้สาเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ ได้ดาเนินการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษา และรายงานผลการศึกษาเมื่อสาเร็จ
การศึกษาโดย กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔, ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕)
(๔) มีการประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัด (ผู้บังคับบัญชา) ต่อผู้สาเร็จการศึกษา ในด้านความรู้
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้สาเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ ได้ติ ดตามคุ ณภาพผู้ ส าเร็จการศึ กษา โดยด าเนินการหลั งจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ ว
อย่างน้อย ๖ เดือน โดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้สาเร็จการศึกษา เพื่อสารวจความพึงพอใจ
ในพฤติก รรมการท างานของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา และส่ ง ไปยั งผู้ ส าเร็ จการศึ กษาเพื่อ ส ารวจความพึง พอใจ
ในพฤติกรรมการทางานของตนเอง (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒)
(๕) ระดับความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สาเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ≥ ๓.๒๕ และแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐
วทอ.ฯ ได้ดาเนินการส่งแบบสอบถามเพื่อสารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้สาเร็จ
การศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙ ในปี ๒๕๕๘ จานวน ๗๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน ๕๗ ชุด
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ และมีความพึงพอใจระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนนการประเมิน
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑

แผนการปฏิบัติงาน กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

๒. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒

รายงานการประเมินติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙

๓. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓
ปฏิบัติราชการ

คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย

๔. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔

รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐

๕. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕

ผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐

ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๑
ผล
การบรรลุ
คะแนน
น้าหนัก
ดาเนินการ เปูาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑
๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๒๐
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เปูาหมาย

๑๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนน x
น้าหนัก
๑๐๐
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น
ผู้ ส าเร็ จ การศึ กษาเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ มี คุณ ลั ก ษณะที่ พึง ประสงค์ ทางทหาร สามารถ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ ให้ความสาคัญกับการผลิตงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วทอ.ฯ จึงมีการจัดการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ อย่างเป็นระบบ
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ์ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
(๒) มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบ กากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย/ งานทางวิชาการ
(๓) มีการจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
(๔) มีการให้รางวัลผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
(๕) อัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาทาเอกสารวิจัย : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๓) อาจารย์สัมมนา/ ที่ปรึกษา
เอกสารทางวิชาการ : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๑๐)
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๑๐
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มี ๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๔ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ์ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
วทอ.ฯ มีการกาหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทาเอกสารวิจัยไว้อย่างชัดเจน
โดยออกเป็นบ่งการ ๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔ และ ๔/๕ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑ – ๕) อีกทั้งยังมีคู่มือการทาเอกสาร
วิจัย ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในระบบอีเลิร์นนิงในรูปแบบของไฟล์เอกสาร ทาให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖, ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗)
๒๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๒) มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบ กากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย/ งานทางวิชาการ
วทอ.ฯ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้
- คณะกรรมการเอกสารวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติชื่อเรื่องเอกสารวิจัย ควบคุม
กากับดูและกระบวนการทาเอกสารวิจัยและประเมินผลการดาเนินการเอกสารวิจัยของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘)
- อาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบเอกสารวิ จัยของ นศ.วทอ.ฯ ซึ่งมี หน้ าที่ในการควบคุ ม กากั บดู แล และ
ให้คาปรึกษาในการทาเอกสารวิจัยแก่ นศ.วทอ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตรวจและประเมินผลงานเอกสารวิจัยของ
นศ.วทอ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามห้วงเวลาที่กาหนดและส่งผลประเมินให้กับ กวผ.วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙)
- คณะกรรมการประเมิ น การแถลงเอกสารวิ จั ย ของ นศ.วทอ.ฯ ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ใ นการรั บ ฟั ง
การนาเสนอเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ตามหัวข้อเอกสารวิจัยและห้วงเวลาที่กาหนด พร้อมทั้งให้คาแนะนา
ทางวิชาการ ประเมินการแถลงเอกสารวิจัยและส่งผลประเมินให้กับ กวผ.วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐)
(๓) มีการจัดทาฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
ดาเนินการโดย กวผ.วทอ.ฯ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงของ วทอ.ฯ และรับผิดชอบด้านงานวิจัยโดยตรง
ดังนั้น ข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง โดยมี
การรวบรวมไว้ที่ กวผ.วทอ.ฯ และเผยแพร่ในระบบอีเลิร์นนิงของสถาบัน (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๑)
(๔) มีการให้รางวัลผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
วทอ.ฯ มีระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๒/
๒.๑/๑๒) โดยเอกสารวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นเอกสารวิจัยดีเด่น ต้องมีคะแนนผลงานเอกสารวิจัย
ฉบับสมบูรณ์ ๙๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนหมวดวิชาเอกสารวิจัย ๑๘๐ คะแนนขึ้นไป อีกทั้งยังได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๓) เพื่อให้การพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ฯ เป็นไปด้วยความเรี ยบร้อย โดยมี รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นจานวน ๑ เรื่องและได้รับ
รางวัลชมเชยอีกจานวน ๖ เรื่อง ซึ่งเอกสารวิจัยทั้งหมด ๗ เรื่อง ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ
(ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๔)
(๕) อัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาทาเอกสารวิจัย : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๓) อาจารย์สัมมนา/
ที่ปรึกษาเอกสารทางวิชาการ : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๑๐)
วทอ.ฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ ผู้ รั บผิ ดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๕๙ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕) โดยมีอาจารย์ทั้งหมด ๑๓ คนและนักศึกษาทั้งหมด ๗๒ คน (อัตราส่วนของ
อาจารย์ : ผู้เรียน = ๑ : ๕)
การประเมินตัวเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๔ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
ไม่บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
ไม่บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๔

๒๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๔

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑

บ่งการ ๔/๑ ชื่อเรื่องเอกสารวิจัย

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๒

บ่งการ ๔/๒ โครงร่างเอกสารวิจัย

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๓

บ่งการ ๔/๓ ความก้าวหน้าการทาเอกสารวิจัย

๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๔

บ่งการ ๔/๔ การเสนอผลงานวิจัย

๕. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕

บ่งการ ๔/๕ การเผยแพร่ผลงานวิจัย

๖. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖

คู่มือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ

๗. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗

คู่มือการทางานเอกสารวิจัย วทอ.ฯ

๘. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘ ค าสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๔ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๘ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเอกสารวิจัย วทอ.ยศ.ทอ.ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๙. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙ คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙ ลง ๒๑ เม.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๐. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐ ค าสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐ ลง ๒๙ เม.ย.๕๙ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการแถลงผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙
๑๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๑ รวมเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ หลายรุ่นในระบบอีเลิร์นนิง
๑๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๒ ระเบียบ วทอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วย การคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเด่นของวิทยาลัย
การทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๑๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๓ คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘ ลง ๔ ส.ค.๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๔ เว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ผลผลิตของงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีการผลิตผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปีการศึกษา โดยสามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และได้รับรางวัลจากสถาบัน
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) ร้อยละของผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลจากสถานศึกษา
๓ ปีย้อนหลัง ต่อจานวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผู้เรียน/ อาจารย์ ๓ ปีย้อนหลัง
(๒) จานวนผลงานฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๓ ปีย้อนหลัง
(๓) มีผลงานที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบาย
๒๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ผลการดาเนินงาน
ผลผลิตของงานวิจัยและ หรือผลงานทางวิชาการในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๓ ข้อ จาก ๓ ข้อ ดังนี้
(๑) ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย / ผลงานทางวิ ช าการที่ น าไปใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ ได้ รั บ รางวั ล จาก
สถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง ต่อจานวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผู้เรียน/ อาจารย์ ๓ ปีย้อนหลัง
วทอ.ฯ มีผ ลการดาเนิ น งานเกี่ย วกับผลผลิ ตของงานวิ จัยและงานวิช าการในปีง บประมาณ ๒๕๕๙
ที่นาไปใช้ประโยชน์ห รือได้รับ รางวัลจากสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละต่อจานวนผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด ได้ร้อยละ ๑๔.๘๖ สาหรับผลการดาเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ (ปศ.วทอ.
๒/๒.๒/๑) มีรายละเอียดตามตาราง
ข้อมูล
จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
จานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์
- รวมจานวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์หรือนักวิจัยและของนักศึกษา
ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการที่นาไปใช้ประโยชน์
หรือได้รับรางวัลจากสถาบัน
ร้อยละของผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการที่
นาไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลจากสถาบัน

ผลดาเนินการ
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๗๓
๗๒
๗๒
๑
๒

รวม
๓ ปี
๒๑๗
๓

๗๔

๗๒

๗๔

๒๒๐

๘

๖

๑๑

๒๕

๑๐.๘๑

๘.๓๓

๑๔.๘๖

๑๑.๓๖

(๒) จานวนผลงานฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๓ ปีย้อนหลัง
ผลงานวิจั ย และงานวิช าการ ที่ไ ด้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จานวน ๑๑ เรื่อง
ได้เผยแพร่ในหนังสือข่าวทหารอากาศ จานวน ๔ เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศจานวน ๗ เรื่อง
รวมผลงานวิจัยและงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งหมด ๒๕ เรื่อง (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒ )
มีรายละเอียดตามตาราง
ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมด
ข้อมูล
รวมจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด
- ของอาจารย์
- ของนักศึกษา

ผลดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙
๗๔
๗๒
๗๔
๑
๗๓

๗๒

๒
๗๒

๒๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รวม ๓ ปี
๒๒๐
๓
๒๑๗

ข้อมูลงานวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่
ข้อมูล
รวมจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการเผยแพร่
- ของอาจารย์
- ของนักศึกษา

ผลดาเนินการ
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙
๘
๖
๑๑
๑
๗

๖

๒
๙

รวม ๓ ปี
๒๕
๓
๒๒

(๓) มีผลงานที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบาย
มีผลการดาเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของงานวิจัยและงานวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่สามารถ
นาไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบายได้ จานวน ๑ ผลงาน (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓) มีรายละเอียดตาม
ตาราง
ข้อมูล
ผลดาเนินการ
รวม ๓ ปี
พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙
จานวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทาง
๗๔
๗๒
๗๔
๒๒๐
วิชาการ ทั้งหมด
จานวนผลงานฯ ที่สามารถนาไปใช้
๑
๑
๑
๓
ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบาย
ผลงานที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจานวน
๑ เรื่อง จากจานวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทั้งหมด โดยเป็นผลงานฯ ของ น.อ.อนุกูล อ่อนจันทร์อม
นศ.วทอ.รุ่น ที่ ๔๘ เรื่อง อากาศยานไร้นักบินขึ้น – ลงทางดิ่ง แบบมัลติโรเตอร์ กับการสนับสนุนภารกิจของ
กองทัพอากาศ (Developing – VTOL Multirotor UAV For supporting Mission Of The Royal Thai Air
Force) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในข่าวทหารอากาศ ฉบับเดือนตุลาคม ๒๕๕๘
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๑)
คะแนน ๑

คะแนน ๒
คะแนน ๓
(ค่าของร้อยละที่คานวณได้ X ๕ หารด้วย ๓)

คะแนน ๔

คะแนน ๕
>๓

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๑)
ผลการดาเนินงาน
๑๑.๓๖

คะแนนการประเมิน
๕

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 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

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๒)
ผลการดาเนินงาน
มี ๒๕ เรื่อง

คะแนนการประเมิน
๕

๒๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๓)
มี ๑ เรื่อง
๕ คะแนน

ไม่มี
๐ คะแนน

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๓)
ผลการดาเนินงาน
มี ๑ เรื่อง

คะแนนการประเมิน
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
ตารางที่ ๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เปูาหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ เปูาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
๕ ข้อ
๔ ข้อ
ไม่บรรลุ
๑๐
๔
๒.๒
(๑)
≥๓
๑๑.๓๖
บรรลุ
๔
๕
(๒)
๕ เรื่อง
มี ๒๕ เรื่อง
บรรลุ
๓
๕
(๓)
๑ เรื่อง
มี ๑ เรื่อง
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๙๐ ÷ ๒๐ = ๔.๕)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๔๐
๒๐
๑๕
๑๕
๙๐
ดี

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๑

รายงานผลการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่น

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒

เว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓

หนังสือข่าวทหารอากาศ

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น
๑. มีการสนับสนุนผู้เข้ารับการศึกษาให้สร้างผลงานด้านงานวิจัย/ ผลงานด้านวิชาการที่มีคุณภาพ สามารถ
นาไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถานศึกษา/ กองทัพ/ สังคม – ชุมชน ได้
๒. มีการให้รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ควรส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เอกสารวิจัย นศ.วทอ.ฯ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ
ต่าง ๆ และในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น
๒. ควรส่งเสริม สนับบสนุนผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๒๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรกาหนดให้ นศ.วทอ.ทดลองเขียนบทความเชิงวิชาการ จากเอกสารวิจัยส่วนบุคคลเพื่อเป็นการต่อ
ยอดงานวิจัยสู่การเผยแพร่อย่างต่อเนื่องต่อไป
๒. ควรกาหนดให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ หรือเอกสารวิจัย
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ ชุมชน สังคม ประเทศชาติและหรือนานาชาติ ต่อจานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
จ านวนกิ จ กรรม/โครงการบริ ก ารทางวิ ช าการที่ ส ร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ กองทั พ ชุ ม ชน - สั ง คม
ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ โดยคานวณเป็นร้อยละเทียบกับจานวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

ระดับคะแนน ๑ – ๔ (ค่าของร้อยละที่คานวณได้ x ๕ หารด้วย ๑๐

คะแนน ๕
≥ ๑๐

ผลการดาเนินงาน
ข้อมูล

พ.ศ.๒๕๕๙

จานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด

๓

จานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
กองทัพ ชุมชน - สังคม ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ

๓

ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกองทัพ ชุมชน - สังคม ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ

๑๐๐

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง ให้กับ
กองทัพ ชุมชน - สังคม ประเทศชาติและหรือนานาชาติจานวน ๓ โครงการ จากจานวนกิจกรรม/ โครงการ
ทั้งหมด ๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๓.๑ กิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกองทัพ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และหรือนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ลาดับ

กิจกรรม/ โครงการ

บุคคล/ หน่วยงานที่
ให้บริการ

ช่วงเวลาที่ให้บริการ

๑

สัมมนาวิชาการ กิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์

วสท.สปท

ก.พ.๕๙ – ก.ค.๕๙

๒

การจัดทายุทธศาสตร์ทหารร่วมกับ ว.เหล่าทัพ

วสท.สปท.

ธ.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

๓

อภิปรายวิชาการวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.

วทอ.ยศ.ทอ.

๑๑ เม.ย.๕๙

การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
> ๑๐

ผลการดาเนินงาน
๑๐๐

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๑/๑
คาสั่ ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์,
การอภิปรายทางวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ร้อยละของกิจกรรมการประสานความร่ วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาการต่อจานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
จานวนกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการศึกษา และ
วิชาการ โดยคานวณเป็นร้อยละเทียบกับจานวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
ระดับคะแนน ๑ - ๔ (ค่าของร้อยละที่คานวณได้ x ๕ หารด้วย ๒๕)

คะแนน ๕
> ๒๕

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการ
พัฒ นาการศึกษาและวิช าการจ านวน ๒ กิจกรรม/ โครงการ (ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑) จากจานวนกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด ๓ กิจกรรม/ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ได้คะแนนเท่ากับ ๕

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
> ๒๕

ผลการดาเนินงาน
๖๖.๖๗

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑

คาสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ จานวนการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
๑ ครั้ง

คะแนน ๒
๒ ครั้ง

คะแนน ๓
๓ ครั้ง

คะแนน ๔
๔ ครั้ง

คะแนน ๕
๕ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการให้ บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของ
อาจารย์/ บุคลากรจานวนมากกว่า ๕ ครั้ง (ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑) ได้คะแนนเท่ากับ ๕
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
๕ ครั้ง

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑

คาสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ และหนังสือเชิญบรรยาย

ตารางที่ ๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓
ผล
ดาเนินการ
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
๓.๑
> ๑๐
๑๐๐
๓.๒
> ๒๕
๖๖.๖๗
๓.๓
๕ ครั้ง ๕ ครั้ง
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เปูาหมาย

การบรรลุ
เปูาหมาย

น้าหนัก

คะแนน
การประเมิน

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

๒๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนน x
น้าหนัก
๒๐
๑๕
๑๕
๕๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น
๑. มีกิจกรรม ด้านการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ
๒. มีการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้ไปบรรยายในสถานศึกษาอื่น
จุดที่ควรพัฒนา
การจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา กห.และยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีการกาหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม นโยบายของกองทัพไทย และยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศซึ่งเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์
พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยกาหนดการปฏิบัติตามแผนการดาเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจาปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศมีการดาเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของ
สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ของ ทอ.และนโยบายด้านการศึกษา กห.
(๒) สถานศึกษาและหน่วยงานภายในมีแผนการดาเนินงาน/ แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของ ยศ.ทอ./ แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี)
(๓) มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) แผนปฏิบัติงานประจาปี และเกณฑ์
การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน
(๔) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๕) มีการประชุมประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานฯ
(๖) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๔
มี ๑ – ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๕ ข้อ

๒๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
วทอ.ฯ มีการกาหนดแผนบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศและนโยบายด้าน
การศึกษาของ กห.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ๖ ข้อ จากจานวน
เกณฑ์ ๖ ข้อ ดังนี้
(๑) มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของ
สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ของ ทอ.และนโยบายด้านการศึกษา กห.
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการ
ตามแนวทางการพัฒนา วทอ.ฯ โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ ยศ.ทอ. (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑)
โดยมีความสอดคล้ องกับปรัช ญา วิสั ย ทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ สอดคล้องกับยุ ทธศาสตร์
ของกองทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๒) นโยบายของกองทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๓) นโยบายการศึกษา
ของกระทรวงกลาโหม (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๔) และนโยบายการศึกษาของกองทัพไทย (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๕)
(๒) สถานศึกษาและหน่วยงานภายในมีแผนการดาเนินงาน/ แผนปฏิบัติการประจาปีสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของ ยศ.ทอ./ แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี)
นขต.วทอ.ฯ แต่ละหน่วยงานมีการจัดทาแผน/ แผนการดาเนินงานประจาปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖)
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจาปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑)
(๓) มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) แผนปฏิบัติงานประจาปี และเกณฑ์
การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสาเร็จของการดาเนินงานตามแผนงาน
ในแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑) เพื่อวัดความสาเร็จในการบริหารจัดการและ
การปรับปรุงพัฒนาได้มีการกาหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์ ภารกิจหลัก และได้จัดทา
คารับรองการปฏิบัติราชการ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗) ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีตัวชี้วัดตรงตามตัวชี้วัด
ส่วนหนึ่งในแผนการปฏิบัติราชการ
(๔) มีการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ วทอ.ฯ นั้นได้ดาเนินการในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรง
กองทัพไทยและมีนโยบายของ ผบ.วทอ.ฯ เพื่อเป็นกรอบความคิดในการดาเนินงานและการพัฒนา นขต.วทอ.ฯ
โดยแต่ละหน่วยมีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนและมีโครงการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
(๕) มีการประชุมประเมินผลการดาเนินงานตามแผนการดาเนินงานฯ
วทอ.ฯ จะมีการประชุมเพื่อรายงานและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนเป็นประจาทุกเดือน
(ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘) โดยให้หน่วยขึ้นตรงนาเสนอ ผลงานในแต่ละเดือนโดยมี ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน เพื่อเป็น
การประเมิน ประสิ ท ธิภ าพการด าเนิ น งานให้ เ ป็ นไปตามแผนและบรรลุ เ ป้ า หมาย อี ก ทั้ง มี ก ารติ ด ตามผล
การดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
เพื่อพิจารณาผลการประเมินตามตัวของแผนปฏิบัติราชการ
(๖) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจาปีต่อไป
วทอ.ฯ มีการสรุปรวมผลการประเมินเพื่อพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ คณก.บริหาร
วทอ.ฯ เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘)
๓๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๖ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑

แผนการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๙

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๒

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๓

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๔

นโยบายด้านการศึกษากระทรวงกลาโหม

๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๕

นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย

๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖

แผนการดาเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ นขต.วทอ.ฯ

๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗

คารับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วิทยาลัยการทัพอากาศมีการสร้ างการจัดตั้งคณะกรรมการในการกาหนดทิศทางการบริห ารจัดการ
องค์กร เพื่อให้มีการปฏิบัติงานของกาลังพลในทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องกัน โดยมีการประชุมชี้แจง ผลและ
แผนการดาเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุงการทางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีคณะกรรมการสถานศึกษากาหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
(๒) ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่าง ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษา
(๓) กาลั งพลระดับผู้ บ ริห ารที่ป ฏิบัติงานในสถานศึกษามีส่ว นร่ว มในการกาหนดทิศทางการพัฒ นา
สถานศึกษา
(๔) มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
(๕) กาลังพลรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา
(๖) มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย
ปีละ ๖ ครั้ง
๓๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ – ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
(๑) มีคณะกรรมการสถานศึกษากาหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสาเร็จ ตามภารกิจและนโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
วทอ.ฯ จึงได้แต่งตั้ง คณก.บริหารยุทธศาสตร์พัฒนา (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑) วทอ.ฯ ขึ้น เพื่อกาหนดทิศทางในการ
พัฒนาและปฏิบั ติงานตลอดทั้งบูรณาการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้
กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
(๒) ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่กาหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งต่าง ๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่กาหนดไว้ในคาสั่งกาหนดหน้าที่ของผู้บริหาร วทอ.ฯ และ
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑)
(๓) กาลังพลระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้ จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในโอกาสต่ า ง ๆ ในระดั บ ผู้ บ ริ ห าร ในรู ป แบบของการประชุ ม
ประจ าเดือน ประจาสั ป ดาห์ ตลอดจนการประชุมวิช าการเพื่อเปิดโอกาสให้ ผู้ บริห ารในระดับต่าง ๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาและกาหนดทิศทางการพัฒนา (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒)
(๔) มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี
วทอ.ฯ มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี โดยการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษา และ
การฝึกงานในหน้าที่ตามสายวิทยาการ การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ การอบรมภายในสาหรับ
อาจารย์ที่มาบรรจุใหม่ใน วทอ.ฯ เรื่องการทาหน้าที่อาจารย์ประจาสัมมนาและหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เอกสารวิจัย นอกจากนั้นยังมีการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและชี้แจงกิจกรรม
อื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓)
(๕) กาลังพลรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้ กาหนดให้ มีการประชุม นขต.เดือนละ ๑ ครั้งเพื่อชี้แจงและทาความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนงานของ วทอ.ฯ เพื่อให้ กาลังพลทุกระดับได้รับรู้ (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔)
(๖) มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง าน การติ ด ตามงาน และปรั บ ปรุ ง งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง
ในการประชุ ม วทอ.ฯ ประจ าเดื อนมี การก าหนดให้ แต่ ละ นขต. และคณก.ชุ ดต่ าง ๆ ชี้ แจงผล
การปฏิบัติงานและแผนการดาเนินงานตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามงาน ตลอดจน
หาแนวทางเพื่อปรับปรุงงานจากข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔)

๓๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนน เท่ากับ ๕ คะแนน
เปูาหมาย
ผลการดาเนินงาน
๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การทัพอากาศ
๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓ หนังสือส่งข้าราชการ วทอ.ฯ เข้ารับการศึกษาอบรม
๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔ รายงานการประชุม วทอ.ฯ
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีการจัดทาแบบสอบถามให้กับนักศึกษาเพื่อสารวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถาบัน โดยสรุปผลเป็นร้อยละของทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
> ๖๐

คะแนน ๒
> ๖๕

คะแนน ๓
> ๗๐

คะแนน ๔
> ๗๕

คะแนน ๕
> ๘๐

ผลการดาเนินงาน
วทอ.ฯ โดย กวผ.วทอ.ฯ ได้จัดทาแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษา ของ วทอ.ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑) ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจ
ในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๓๒ จากคะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๔๐ ซึ่ง กวผ.วทอ.ฯ
ได้ นาผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษา ให้ ดียิ่งขึ้นในปี
การศึกษาต่อ ๆ ไป
การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
> ๗๕

ผลการดาเนินงาน
๘๖.๔๐

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
๓๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑ รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตัวบ่งชี้ ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีการพัฒนาโดยการนาระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจให้สอดรับกับนโยบายและการวางแผน ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์มีการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบใช้ได้ทั้งการบริการ การวางแผน การตั ดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน และนาไปใช้ในการดาเนินงานประกันคุณภาพ ทาให้
มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
(๒) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล
(๓) มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
(๔) ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

๑ คะแนน
มี ๑ ข้อ

๒ คะแนน
มี ๒ ข้อ

๓ คะแนน
มี ๓ ข้อ

๔ คะแนน
มี ๔ ข้อ

๕ คะแนน
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
(๑) มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
ฐานข้อมูลสาหรับบริหารการจัดการเรียนการสอน (ระบบอีเลิร์นนิง) ของวทอ.ฯ มีข้อมูลพื้นฐานด้าน
การศึกษา เช่น ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ข่าวสารและประกาศ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑)
ฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน (เว็บไซต์อินทราเน็ต) ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการข้อมูลภายใน
หน่วยงาน เช่น ข้อมูลยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน คลังความรู้ และการประกันคุณภาพ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๒)
โดยในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชานั้น เมื่อมีฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว
จะทาให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายและมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(๒) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล
วทอ.ฯ บริหารจัดการข้อมูลโดย ออกคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการด้าน รปภ.
และคณะทางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้
(๒.๑) คณก.เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็ น ประธาน
(ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓)
๓๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๒.๒) คณะทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน
แบ่งเป็น ๖ คณะทางานย่อย ประกอบด้วย อินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต อีเลิร์นนิง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์
ซอฟท์แวร์และเครือข่าย รปภ.(ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔)
(๓) มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
วทอ.ฯ มีการปรับปรุงข้อมูล เอกสาร และสื่อประกอบการบรรยาย ให้มีความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์อย่ างต่อเนื่อง โดยคณะทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ ด้านอีเลิร์นนิงเป็น
ผู้ดาเนินการ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔)
(๔) ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีการจั ดฐานข้อมูล ทางวิช าการ การเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และการวิจัย เป็น
รายหมวดวิชาที่ ๑ – ๕ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕) นอกจากนี้ยังได้จัดทาเว็บไซต์ วทอ.ฯ (www.awc.rtaf.mi.th)
ไว้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของสถาบัน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ทั้งใน วทอ.ฯ (เช่น อินทราเน็ต
วทอ.ฯ, อีเลิร์นนิง วทอ.ฯ, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) และนอก วทอ.ฯ (เช่น เว็บไซต์เหล่าทัพ, เว็บไซต์
วสท.ฯ, เว็บไซต์ วทบ.ฯ, เว็บไซต์ วทร.ฯ) (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๖)
(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการข้อมูล
วทอ.ฯ มีการประเมินการใช้งานอีเลิร์นนิงโดยผู้ใช้งานหลัก คือ ผู้เข้ารับการศึก ษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ รุ่นที่ ๕๐ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗) และได้ปฏิบัติตามระเบียบ รปภ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ทอ.มีการแต่งตั้งคณะทางานรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ
การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละไฟล์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าต่ า งๆในระบบอี เ ลิ ร์ น นิ ง
(https://www.elearning.rtaf.mi.th/awc50)
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๒

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

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓ คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕๘ ลง ๑๙ พ.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔ ค าสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๙ ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕

การรวมเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ หลายรุ่น แสดงอยู่ในอีเลิร์นนิง

๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๖

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ วทอ.ฯ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗ แบบประเมินประสิทธิภาพของการใช้งาน e-learning วทอ.๕๐ สาหรับ
นักศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๓๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้
เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน วทอ.ฯ ทั้งหมด
อันได้แก่ บุคลากร เอกสาร/งานวิจัย ระบบสารสนเทศ เพื่อจะนามาพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยและเป็น
ระบบ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนามาพัฒนา
ตนเองส่งผลให้ วทอ.ฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนการดาเนินงานและกาหนดผู้รับผิดชอบ
(๒) มีการบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวมความรู้ การจาแนกความรู้ การจัดระบบ และจัดการ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้)
(๓) มีการติดตามการดาเนินงานตามข้อ ๒
(๔) มีการดาเนินงานตามข้อ ๒ และบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ แผนฯ
(๕) มีการประเมินผลการดาเนินงาน
(๖) มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มีข้อ ๑ – ๒

คะแนน ๒
มีข้อ ๑ – ๓

คะแนน ๓
มีข้อ ๑ – ๔

คะแนน ๔
มีข้อ ๑ – ๕

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
(๑) มีแผนการดาเนินงานและกาหนดผู้รับผิดชอบ
วทอ.ฯ ได้แต่งตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรู้ ของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑) โดยมี
รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธานและ น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นเลขานุการ เพื่อให้กระบวนการดาเนินการจัดการ
ความรู้ของ วทอ.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย คณก.ฯ มีหน้าที่กาหนดแนวทางการจัดทาระบบการจัดการ
ความรู้ของ วทอ.ฯ ออกแบบและกาหนดทิศทางการทางานของชุดทางานการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ และ
กากับ ดูแล และให้ คาแนะน า กระบวนการจัดการความรู้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังแต่งตั้งคณะทางานการ
จัดการความรู้ของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒) โดยมี น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นหัวหน้าคณะทางานและ
น.อ.หญิง มาลี เมฆินทรพัน ธุ์ เป็ นเลขานุการซึ่งมีห น้าที่ในการจัดทาหัว ข้อการดาเนิน การจัดการความรู้ที่
เหมาะสมของ วทอ.ฯ ดาเนินการจัดทาโครงการและกิจกรรมจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ ตามหัวข้อที่กาหนด
จัดทาระบบงานเอกสารการจัดการความรู้เก็บบันทึกและเผยแพร่ผลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของ ยศ.ทอ.กาหนด และประสานการดาเนินงานและรายงานผลการจัดการ
ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างครบวงจร

๓๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๒) มีการบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวมความรู้ การจาแนกความรู้ การจัดระบบ และจัดการ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้)
วทอ.ฯ มีการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งมีกระบวนการการรวบรวมความรู้ การจาแนกความรู้ การจัด
ระบบและการจัดการฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยฐานข้อมูลความรู้จะถูก
รวบรวบไว้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายใน (อินทราเน็ต) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓)
(๓) มีการติดตามการดาเนินงานตามข้อ ๒
ในการประชุม วทอ.ฯ ประจาเดือน จะมีวาระการชี้แจงและติดตามงานของคณก.จัดการความรู้
เพื่อแจ้งผลการปฏิบัติ แผนการปฏิบัติ ตลอดจนข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ เพื่อนาไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการความรู้ (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
(๔) มีการดาเนินงานตามข้อ ๒ และบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
มีการดาเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ มีการบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวม
ความรู้ การจาแนกความรู้ การจัดระบบ และการจัดการฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
(๕) มีการประเมินผลการดาเนินงาน
คณก.จัดการความรู้ ได้ประเมินผลการดาเนินงานและรายงานให้ที่ประชุม วทอ.ฯ ซึ่งมี ผบ.วทอ.ฯ
เป็นประธาน ทราบทุกเดือน (รายงานการประชุม) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
(๖) มีการนาผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
จากการรายงานผลในที่ป ระชุม วทอ.ฯ จะได้รับข้อเสนอแนะในที่ประชุม ซึ่งทาง คณก.ได้นา
ข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการดาเนินงาน (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔)
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เปูาหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๖ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑

คาสั่งแต่งตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓

ตัวอย่างหน้าอินทราเน็ตเว็บไซต์ ที่มีการรวบรวมคลังความรู้ของ วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔

รายงานการประชุม คณก.จัดการความรู้ วทอ.ฯ

๓๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน
ให้สามารถดาเนิน การได้งานมีประสิทธิภ าพโดยมีการวิเคราะห์รายรับ รายจ่ายของการดาเนินงานทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้อื่น ๆ ซึ่งการจัดทารายงานด้านงบประมาณและการเงินอย่างเป็นระบบ
ทาให้สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายอย่างสะดวกและเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถนามาวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
(๒) มีหลักเกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
(๓) มีการจัดการด้านการเงินและวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
(๔) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
(๕) มีการรายงานผลการตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดาเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้ดาเนินการจัดทาแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๕๙ หลังจากที่ได้รับ รหัส ก.โดยทา
แผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงาน
ของ ทอ.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภารกิจของ วทอ.ฯ ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องให้การศึกษาและฝึ กอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอานวยการระดับสูง เพื่อใช้เป็นผู้นา
ต่อไปในอนาคต (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๑)
(๒) มีหลักเกณฑ์การจัดทาคาของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน พร้อมตรวจสถานภาพวัสดุ อุปกรณ์
ก่อนคานวณความต้องการและจัดทาคาขอตั้ง งป.ตลอดจนปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ และเพิ่มร้อยละการเบิกจ่ายให้สูงขึ้นเพื่ อกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายในแต่ละปี ใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้ว ย
การงบประมาณปี ๔๙ และใช้มาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทอ.เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทา เป็นคู่มือ
ในการคานวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยพิจารณาจากจานวนผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒)
(๓) มีการจัดการด้านการเงินและวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
วทอ.ฯ มีการจัดการด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรการประหยัดของ
ทอ.โดยการรวบรวมเอกสารทาเรื่องเบิกเงินตามหนังสือขออนุมัติใช้เงิน ส่งให้ ยศ.ทอ.ตั้งเบิกเงิน กง.ทอ.จ่ายเงินเข้า
ยศ.ทอ.แล้ว ยศ.ทอ.โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ วทอ.ฯ เพื่อนาไปใช้จ่ายตามงบประมาณที่ขอใช้ (ปศ.วทอ.๔/
๔.๖/๒)
๓๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๔) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
เปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ตรวจสอบรหัสสั่ งจ่ายใดที่ไม่เบิกจ่ายตรง
ตามแผน แจ้งสถานศึกษาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานให้ทราบในที่ประชุมประจาเดือนของหน่วย
พร้อมวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กาหนด หากปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้น แจ้งให้
หน่วยปรับแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม และทาการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เพิ่ มการกระตุ้นในวงรอบปีต่อไป
เปรียบเทียบ แผน/ ผล ในแต่ละเดือน รายการใดที่ไม่ตรงตามแผนต้องปรับแผน เร่งรัดการใช้จ่ายให้สอดคล้อง
กับภารกิจให้มากที่สุด รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตาม
เป้าหมายที่กาหนดว่ามาจากสาเหตุใด (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓)
(๕) มีการรายงานผลการตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
รายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมรายงานในที่ประชุมหน่วยทุก
เดือน หากพบข้อขัดข้องจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งมีการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ติด ตามเร่งรัด ยศ.ทอ.
เพื่อรับทราบและสรุปปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะนาเรียนผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป มีการรายงาน
สถานภาพงบประมาณประจาเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ รวมถึงสรุป ปั ญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะนาเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเป็ นลายลักษณ์อักษร
(ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔)
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๑

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๕๙

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณ ปี ๔๙ และมาตรการประหยัด งป.

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔

รายงานสถานภาพ งป.ประจาเดือน

๓๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๔.๗ ศักยภาพด้านงบประมาณและการเงิน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณประจาปีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็น ไปตามแผนการดาเนิ นงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานจัดการการศึกษาและ
สนับสนุนสถาบันอันได้แก่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ การดูงานนอกสถานที่ และ
อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอต่อความต้องการและแผนการดาเนินงานประจาปี
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรต่อจานวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด
วิธีการคานวณ
จานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรประจาปี
จานวนเงินที่ขอตั้งทั้งหมด

X ๑๐๐

(๒) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
วิธีการคานวณ

จานวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ
จานวนเงินที่ได้รับการจัดสรรประจาปี

X ๑๐๐

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดาเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรต่อจานวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๒

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้ รั บ งบประมาณจั ด สรร จ านวน ๕,๑๕๖,๓๔๐.๐๐ บาท จาก
งบประมาณที่ขอตั้งจานวน ๕,๒๗๖,๓๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
> ๘๕

ผลการดาเนินงาน
๙๗.๗๓

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

๔๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

(๒) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๒
>๙

คะแนน ๒
<๙

คะแนน ๓
<๗

คะแนน ๔
<๕

คะแนน ๕
<๓

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้รับงบประมาณจัดสรร จานวน ๕,๑๕๖,๓๔๐.๐๐ บาท จานวนเงินที่
ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี จานวน ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ บาท จานวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔.๐๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน (ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒)
การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
<๓

ผลการดาเนินงาน
๐.๐๐

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๑

รายงานขอ งป./งป.ที่ได้รับ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒

สรุปการใช้งบประมาณ

ตัวบ่งชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มี ก ารจั ด การความเสี่ ย งโดยการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการในการบริ ห ารความเสี่ ย งคื อ คณก.
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้บริหารงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้
กาหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน อีกทั้งนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรับปรุงเพื่อให้การดาเนินงานของสถาบัน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(๒) มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
(๓) มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
(๔) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
(๕) มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ
(๖) มีการจัดทาเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน

๔๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ - ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดาเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วทอ.ฯ จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลุ่มงานกิจกรรมหนึ่งในยุ ทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ ซึ่งมี
คณก.บริหารยุทธศาสตร์ เป็นผู้กากับดูแล (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๑)
(๒) มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
มีการจัดทาคู่มือการปฏิบัติงาน การดาเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ
ดาเนินงานตามคู่มือการดาเนินงานควบคุมภายในของ ยศ.ทอ.ซึ่งจัดทาโดยคณะทางานควบคุมภายใน ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๕๖ (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒)
(๓) มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้กาหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
มีการติดตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการปฏิบัติให้ที่ประชุม วทอ.ฯ รับทราบ
ทุกเดือนและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ไปยัง ยศ.ทอ.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคมของทุกปี
(ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๓)
(๔) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กาหนดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
มีก ารรายงานผลการปฏิ บั ติ ในการบริห ารความเสี่ ย ง ตามล าดั บ ชั้ นถึ ง ยศ.ทอ.ภายในเดื อ น
กุมภาพันธ์ และกรกฎาคมของทุกปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔)
(๕) มีการนาผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ
จากแบบรายงานการประเมิ นผล และการปรั บปรุ งการควบคุ มภายในและการบริ หารความเสี่ ยง
มีหัวข้อการปรับปรุงและควบคุมซึ่งนามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔)
(๖) มีการจัดทาเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
จากการดาเนินงานบริหารความเสี่ยง ในส่วนของการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ วทอ.ฯ นาไปสู่การเขียนคารับรองการปฏิบัติงาน ของหน่วยประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
การประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เปูาหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๖ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕

๔๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

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

คาสั่ง วทอ.ฯ แต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒

คู่มือการตรวจสอบภายใน 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 แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐาน/
ผลดาเนินการ การบรรลุ
คะแนน
เปูาหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
เปูาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๔.๒
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๔.๓
> ๗๕
๘๖.๔๐
บรรลุ
๓
๕
๔.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๔.๕
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๔.๖
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๔.๗.๑
> ๘๕
๙๗.๗๓
บรรลุ
๒
๕
๔.๗.๒
<๓
๐.๐๐
บรรลุ
๒
๕
๔.๘
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม
๓๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๕๐ ÷ ๓๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๒๐
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕
๑๕๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น
๑. มี วิ สั ย ทั ศ น์ นโยบายและแผน มี ก ารบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาสอดคล้ อ งกั บ ภารกิ จ
ของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ
๒. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา
๓. มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินตามมาตรฐาน
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๔๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มีการจัดทาแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นเอกลักษณ์
การเป็ น สถาบั น ผลิ ตผู้ นาและฝ่ ายอานวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.และมี ผู้ ทรงคุณวุฒิ ที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
เช่น การกาหนดยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ กวผ.วทอ.ฯ ได้ดาเนินการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลา
ที่ ก าหนด มี ก ารน าผลประเมิ น ความพึ ง พอใจของหน่ ว ยผู้ ใ ช้ ที่ มี ต่ อ ผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตามคุ ณ ลั ก ษณะ
ที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาหลักสูตร
(๒) หลักสูตรมุ่งเน้นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรตามภารกิจ ค่านิยมหลัก ทอ.
(๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
(๔) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
(๕) มีการประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยทุกวงรอบ ๓ ปี
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๔
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาหลักสูตร
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงได้
จัดทาแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทาหลักสูตรขึ้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑)
(๒) หลักสูตรมุ่งเน้นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรตามภารกิจ ค่านิยมหลัก ทอ.
หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหาร พร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ ายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
ซึ่งการสอนแต่ละหมวดวิชามีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจคือ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาททหารในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้ง
สังเคราะห์แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร วิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทาหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ช่ ว ยเหลื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ สู ง ในการวางแผนใช้ ก า ลั ง และอ านวยการยุ ท ธ์ ร่ ว มกั บ เหล่ า ทั พ อื่ น ๆ
เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ ประเมินภาวะผู้นาทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ สังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/กองทัพโดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย
๔๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑/๒)
(๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
กองทัพอากาศต้องพัฒนากาลังพลที่จะก้าวขึ้นมาทาหน้าที่ผู้บริหารและฝ่ายอานวยการระดับสูง
ของกองทัพให้มีขีดสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะการกาหนดแนวทางพัฒนากองทัพอากาศ
เพื่อเตรียมกาลังและการกาหนดหนทางปฏิบัติในการใช้กาลังเพื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติของชาติรวมทั้ง
ขับเคลื่อนกองทัพให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นกองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน” วทอ.ฯ เป็นสถาบัน
การศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของ ทอ.มีหน้าที่ผลิตกาลังพล ทอ.ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
จึงมีความจาเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดรับกับประชาคมอาเซียนปรับหมวดวิชาและ
เนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดทายุทธศาสตร์ทหารร่วมกับวิทยาลัยการทัพเหล่าทัพ
อื่ น ซึ่ ง ตอบสนองต่ อ วิ สั ย ทั ศ น์ ทอ.อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมและสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ทอ.เพื่ อ เป็ น กรอบ
แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดทาหลักสูตรขึ้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑) ในการร่วมพิจารณา
(๔) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
มีการบริหารจัดการหลั กสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การกาหนดยุทธศาสตร์
(ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓)
(๕) มีการประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยทุกวงรอบ ๓ ปี
วทอ.ฯ ได้จัดการศึกษา โดยหลังจากเสร็จการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ฯ ได้ดาเนิน
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาที่ ๑ – ๔ โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาสัมมนาแล้ววิเคราะห์จาก
รายงานผลการสัมมนาของผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละสัมมนา และรายงานผล หลังจากการศึกษาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว
กวผ.วทอ.ฯ ได้ดาเนิ น การประเมิน ภาพรวมการจัดการศึกษาหลั กสู ตรการทัพอากาศ โดยการให้ ผู้ เข้ารับ
การศึกษาตอบแบบประเมิน จากนั้นทาการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑ คาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๒ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓ แผนภาพหลักสูตร
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔ รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐
๔๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การกาหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตรตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
อยู่ในหลักสูตร และหลักสูตรการทัพอากาศได้ ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญ หาของกองทัพและสังคม
โดยรวมรวมทั้งในหลักสูตรมีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ / สังคมจากการ
ดูงานและศึกษาภูมิประเทศนอกจากนี้หลักสูตรการทัพอากาศได้ กาหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา และ
หมวดวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการการศึกษา
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
(๒) ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพ/ สังคม
(๓) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/ สังคม
(๔) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา
(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การกาหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มี
การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้นา
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอานวยการระดับสูงของกองทัพอากาศซึ่ง
วทอ.ฯ มีการกาหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของหลักสูตรตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจอยู่ใน
หลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑)
(๒) ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพ/ สังคม
หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้นา
ระดับ ยุ ทธศาสตร์ ที่มีความรู้ ทางทหารพร้อมเป็นผู้ บริห ารและฝ่ ายอานวยการระดับสู งของกองทัพอากาศ
ซึ่งหลักสูตรการทัพอากาศได้ ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญ หาของกองทัพและสังคมโดยรวม จากความ
มุ่งหมายเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
เป็นฝ่ายอานวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรีย มและใช้กาลังสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหาร
ในระดับยุทธศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑)

๔๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๓) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/ สังคม
ในหลักสูตรมีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ /สังคมจากการดูงาน
และศึกษาภูมิประเทศ ในหมวดวิชาที่ ๕ เช่น มีการจัดกิจกรรมทาบุญตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ การรดน้าดาหัว
ผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑)
(๔) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา
หลักสูตรการทัพอากาศได้ กาหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชาและหมวดวิชา เพื่อเป็นแนวทาง
ในการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑)
(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร
หลังจากการศึกษาหลักสู ตรการทัพอากาศได้ เสร็จสิ้นลงแล้ว กวผ.วทอ.ฯ ได้ดาเนินการประเมิน
ภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการให้ผู้เข้ารับการศึกษาตอบแบบประเมิน จากนั้นทาการวิเคราะห์ และ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒ รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มี ค วามเชี่ ย วชาญในสาขาวิ ช าที่ ส อน และสามารถจั ด ประสบการณ์ ก ารเรี ย นรู้ ทั้ ง ภาคทฤษฎี แ ละ
ภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนด
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีการกาหนดคุณสมบัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
(๒) มีการจัดทาฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
(๔) มีการประเมินผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
(๕) มีการนาผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร

๔๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีการกาหนดคุณสมบัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ ได้กาหนดคุณสมบัติผู้บรรยายจากผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนปลายปี และขอให้
หน่วยวิทยาการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถมาเป็นผู้บรรยาย ส่วนผู้บรรยายอื่น ๆ พิจารณา
จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่จะเชิญมาบรรยาย เป็นที่เชื่อถือ นับถือ และเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทอ. (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑)
(๒) มีการจัดทาฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ มีการจัดทาฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒)
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ มีการพิจารณาคั ดเลื อกผู้ บรรยาย/ อาจารย์ / วิ ทยากร จากผลการประเมิ นการบรรยาย
วิชาต่าง ๆ โดยการจัดประชุมเตรียมรับรุ่นหน้า (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓)
(๔) มีการประเมินผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแต่ละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ดาเนินการประเมินการบรรยาย
ทุกหมวดวิช า จากการให้ ผู้ เข้ารั บ การศึกษาตอบแบบประเมินหลั งจากเรียนจบวิช านั้น ๆ จากนั้นทาการ
วิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔)
(๕) มีการนาผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
ในการประชุมสั มมนาหลั กสูตรปลายปี ได้นาผลการประเมินการบรรยายแต่ล ะหมวด มาร่ว ม
พิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยายในหลักสูตรรุ่นต่อไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕

๔๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑ คาสั่งแต่งตั้งผู้บรรยาย และผู้ควบคุมการสัมมนา
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒ ฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓ ผลประชุมเตรียมรับรุ่นหน้า
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔ รายงานการประเมินผู้บรรยายทุกหมวดวิชา
๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕ รายงานผลการประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่ อพัฒ นาการจัดการเรี ยนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียน ในการเข้ารับการศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มีแผนการดาเนินการคัดเลือกโดย กพ.ทอ.ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอย่างชัดเจน วทอ.ฯ ได้จัดทาคู่มือ/ ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับ
การศึกษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษานอกจากนี้ยัง
มีการจัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนการดาเนินการคัดเลือก
(๒) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
(๓) มีกระบวนการคัดเลือก
(๔) มีคู่มือ/ ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับการศึกษา
(๕) จานวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียนในการเข้ารับการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙
วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีแผนการดาเนินการคัดเลือก
กพ.ทอ.เป็นหน่วยงานที่ดาเนินการคัดเลือก ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๕/
๕.๔/๑)
(๒) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาตามที่ กพ.ทอ.กาหนด (ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑)

๔๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๓) มีกระบวนการคัดเลือก
มีกระบวนการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา โดยเป็นหน้าที่รับผิดชอบของ กพ.ทอ.(ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑)
(๔) มีคู่มือ/ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับการศึกษา
มีคู่มือ/ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒)
(๕) จานวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
มีผู้ เ ข้า รั บ การปฐมนิ เทศมีจ านวนคิ ดเป็น ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนผู้ เข้ ารั บ การศึ กษาทั้ง หมด
(ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑ หลักสูตร ผนวก ก.
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒ การปฏิบตั ิของนักศึกษา
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓ ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการศึกษาใน website วทอ.ยศ.ทอ.
ตัวบ่งชี้ ๕.๕ ผู้เข้ารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการฝึกศึกษา
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเข้ารายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาทุกคน และแต่ละคนต้องมีเวลาการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อีกทั้งต้องมีเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร รวมทั้งต้องเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและ
ดูงานตามหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งต้องส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/
งานค้นคว้า/ งานวิจัยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) การรายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
(๔) เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
(๕) มีการส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/ งานค้นคว้า/ งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๙๐

๕๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๓
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๕ ผู้เข้ารับ การศึกษามีความตั้งใจและการมีส่ว นร่ว มในการศึกษาอบรม ในปีงบประมาณ
๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) การลงทะเบียน/รายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเข้ารายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาทุกคน โดยจะมีใบเซ็นชื่อให้เซ็นทั้ง
ไปและกลับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมดที่เข้ารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑)
(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากาหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ผู้เข้ารับการศึกษาที่ถือว่าสาเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศต้องมีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ๘๕ ของเวลาการศึกษาตลอดหลั กสู ตรและต้ องมีผ ลการศึกษาตามเกณฑ์ การวัด และประเมินผล
การศึ ก ษารวมทั้งผ่ านเกณฑ์การประเมิ นค่าคุณลั กษณะส่ วนบุ คคล จากการรายงานผลการศึ กษามีผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒)
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
จากบั น ทึก ประจ าวั น การเข้ ารับ การศึกษา ผู้ เข้ารั บการศึก ษามี เวลาการเข้ าร่ว มกิจ กรรมตาม
หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒)
(๔) เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
จากบั น ทึ กประจ าวั น การเข้ ารั บ การศึ กษา ผู้ เ ข้ ารั บการศึก ษาเข้าร่วมฝึ กปฏิบั ติ และดู งานตาม
หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒)
(๕) มีการส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/งานค้นคว้า/งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๙๐
จากการทาเอกสารวิจัย จานวนผู้เข้ารับการศึกษาที่ส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/งานค้นคว้า/งานวิจัย
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑ ใบเซ็นชื่อวันรายงานตัวทีเ่ ปิดการศึกษา
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒ ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓ ผลงานเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐

๕๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ มีขอบเขตการสอนประมวลการสอน และแผนการ
สอนทุกรายวิชาที่สอน มีการกาหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่การจัดการเรียนการสอน โดยออกเป็นคาสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบกากับดูแลการจัดการเรียนการสอน และก่อนการเปิดและปิดการศึกษามีการประชุ มเตรียมการ
ก่อนการเปิดและปิดการศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมความมุ่งหมาย
ซึ่งพิจารณาได้จากรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ หลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชาแล้ว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะดาเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุกหมวดวิชา และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ และได้นาผลการประเมินม าปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
(๒) มีผู้รับผิดชอบกากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
(๓) มีการประชุมเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา
(๔) มีการฝึกปฏิบัติ/ กิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา
(๕) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผู้เรียนและผู้ ที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาทั้งหมด
(๖) มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ – ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังนี้
(๑) มีขอบเขตการสอน/ ประมวลการสอน/ แผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
มีขอบเขตการสอนประมวลการสอน และแผนการสอนทุกรายวิชาที่ส อนตามหลักสูตรการทัพ
อากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑)
(๒) มีผู้รับผิดชอบกากับดูแลการจัดการเรียนการสอน
เพื่อ ให้ ก ารด าเนิ น การศึ กษาหลั กสู ต รการทัพ อากาศ ปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ เป็น ไปด้ ว ยความ
เรี ย บร้อย และเหมาะสม ตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึงมีการกาหนดผู้ รับผิ ดชอบและหน้าที่การจัด
การเรี ยนการสอน โดยออกเป็ น คาสั่ งแต่งตั้งผู้ รับผิ ดชอบการศึกษาหลั กสู ตรการทัพอากาศ ปีงบประมาณ
๕๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒๕๕๙ มีคณะกรรมการวิชาการ คณะอาจารย์ประจาหมวดวิชา คณะอาจารย์ประจาสัมมนา อาจารย์ควบคุม
การสัมมนา อาจารย์รับผิดชอบการศึกษาประจาวัน คณะกรรมการประเมินผลการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒)
(๓) มีการประชุมเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา
ก่อนการเปิดและปิดการศึกษามีการประชุมเตรียมการก่อนการเปิดและปิดการศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติ
ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมความมุ่งหมาย ซึ่งพิจารณาได้ จากรายงานสรุปผลการสัมมนา
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓)
(๔) มีการฝึกปฏิบัติ/กิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศมีการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา จากบ่งการ ๒/๙ คือ
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตระดับยุทธศาสตร์ เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
หลั ก สู ต รการทั พ อากาศตลอดทั้ ง ปี โดยให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาฝึ ก การบริ ห ารสถานการณ์ วิ ก ฤติ ใ นระดั บ
ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสถานการณ์วิกฤติที่กาหนดให้ซึ่งเข้ารับการศึกษาจะได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับสูงของ ผบ.ทสส.โดยนาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆมาใช้ได้ตามความจาเป็นเพื่อระดมความคิดเห็นในการฝึก
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ (Guidance) ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติในแต่ละวันซึ่งจะ
ดาเนินการฝึก ในช่วงท้ายของปีการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกวิชาแล้ว (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๔)
(๕) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของรายวิชาทั้งหมด
หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชาแล้ว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะดาเนินการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนทุกหมวดวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทั้งหมด โดยการสัมมนาวิเคราะห์จาก
รายงานผลการสัมมนาของผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละสัมมนา และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๕)
(๖) มีการนาผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
มีการนาผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
จากการจัดประชุมสรุปผลปลายปี (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๖)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๖ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
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
คาสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
บันทึกการประชุม
บ่งการ ๒/๙
รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน
บันทึกการประชุมวิชาการ/สรุปผลปลายปี

๕๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ ได้จั ดการเรี ย นการสอนตามหลั กสู ตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรี ย นรู้ จ ากการปฏิบั ติทั้งในและนอกห้ องเรียน มีการใช้เทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
จากเอกสารอ่านประกอบบ่ งการต่างๆตลอดจนมี การจัด กิจกรรมและกระบวนการเรีย นรู้ให้ ผู้ เรีย นได้คิ ด
วิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ รวมทั้งบูรณาการ ทีก่ ่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
(๒) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการ
ประยุกต์ใช้
(๓) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียน/ จากการทาวิจัย
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
(๕) มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ รวมทั้ง
บูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
วทอ.ฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้
ที่หลากหลายตามแนวทางการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย การศึกษาตามหมวดวิชา การสัมมนา การแถลงผล
การฟังบรรยายพิเศษ การฝึกเขียนเอกสารวิจัยการเยี่ยมชมกิจการ การศึกษาภูมิประเทศ การปฏิบัติกิจกรรม
กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับสถานศึกษาภายนอก การปฏิบัติกิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา และการจัดทา
ยุทธศาสตร์ทหาร (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑)
(๒) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทากิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การประยุกต์ใช้
มีการส่งเสริ มให้ผู้ เรีย นเลื อกทากิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สั งคม และ
การประยุกต์ใช้เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/
กองทัพโดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัยเพื่อให้ นศ.วทอ.มีความรู้ความเข้าใจ สามารถทาผลงานวิจัย โดยเลือกเรื่อง
๕๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

หรื อหั ว ข้อที่ตนมีความสนใจ มีศักยภาพในการวิจัย และประยุกต์ความรู้ที่ได้จ ากการวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งการวิจัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญอย่างหนึ่ง ในการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ
เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งยังช่วยการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒)
(๓) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน/ จากการทาวิจัย
มีการส่งเสริมทักษะการเรีย นรู้ด้วยตนเอง และการให้ ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียนจากการเขียนเอกสารวิจัย โดยการฟังบรรยายในห้องเรียนจากอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ
และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากในระบบ e–learning ในอินเตอร์เน็ต หรือจากห้องสมุด เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/กองทัพต่อไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒)
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้มีการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออินเตอร์เน็ตต่าง ๆ
นาเอกสารอ่านประกอบบ่งการต่าง ๆ เพื่อใช้ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม ลงในระบบ e-learning (ปศ.วทอ.๕/
๕.๗/๓)
(๕) มีการจัด กิจ กรรมและกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ผู้เรี ยนได้คิดวิเคราะห์ ประเมิน และสร้ างสรรค์
รวมทั้งบูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
ในแต่ละหมวดวิชาได้ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมิน
และสร้ างสรรค์ รวมทั้งบู รณาการ ที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ เรียนจากบ่งการสั มมนาต่าง ๆ โดยการทดสอบ
หลังจากจบแต่ละหมวดวิชา (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑ หลักสูตรการทัพอากาศ ๒๕๕๘
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒ บ่งการหมวดวิชาที่ ๔
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๓ คู่มือนักศึกษา การเข้าระบบ e–learning วทอ.ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔ การทดสอบหลังจากจบแต่ละหมวดวิชา

๕๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ ได้ทาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้การบริหารการศึกษา
ตามหลั กสูตรการทัพอากาศกาหนด โดยมี การรายงานการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ล ะ
หมวดวิชา ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในหลักสูตร และกาหนดให้หั วหน้าหมวดวิชาเป็นผู้ รับผิ ดชอบการวัดและ
ประเมินผลของหมวดวิชานั้น ๆ ตามคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศซึ่งการวัดและ
ประเมิน ผลของแต่ล ะหมวดวิชาได้กาหนดให้ทาการประเมิน นศ.วทอ.ฯ ทั้งจากการสั มมนา การแถลงผล
การสั ม มนา และประเมิ น โดยการทดสอบประจ าหมวดวิ ช า เมื่ อ กวผ.วทอ.ฯ ได้ รั บ ผลการประเมิ น
อย่างหลากหลายวิธีจากหัวหน้าหมวดวิชาแล้ว ได้ทาการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของ นศ.วทอ. ฯ
ทั้งแบบรายหมวดวิชาและแบบรวมทุกหมวดวิชาในหลักสูตร เพื่อสรุปนาเรียน ผบ.วทอ.ฯ และนาเสนอผล
การวิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ทั้ ง หมดต่ อ ที่ ป ระชุ ม สั ม มนาปรั บ ปรุ ง หลั ก สู ต รหลั ง จบการศึ ก ษา เพื่ อ น าไปสู่
การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
(๒) มีผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน
(๕) มีการนาผลวิเคราะห์และประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วทอ.ฯ ได้ทาการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในปี งบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้การบริห าร
การศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศกาหนด โดยมี การรายงานการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ
แต่ละหมวดวิชา ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑)
(๒) มีผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล
วทอ.ฯ มีห น้ า ที่ ให้ การศึ กษาและฝึ กอบรมนายทหารสั ญญาบั ต รของกองทั พอากาศ ในระดั บ
ยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอานวยการระดับสูง มีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอา กาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งส่วนราชการออกเป็น แผนกธุรการ กองการศึกษา กองกิจการนักศึกษา และ
กองวิเคราะห์ และประเมิน ผล ที่มีหน้ าที่ วางแผน อานวยการในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมินผลการศึกษา
๕๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การรายงานผลการศึกษา โดยมี น.อ.หญิง วิบูลรัตน์ เอี่ยมปรเมศวร์ เป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒)
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายการวัดและประเมินผลของแต่ละหมวดวิชาได้กาหนดให้ทา
การประเมิน นศ.วทอ.ฯ ทั้งจากการสัมมนา การแถลงผลการสัมมนา การรายงานการดูงาน/ ศึกษาภูมิประเทศ
การสอบวัดผลประจาหมวดวิชา (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑)
(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน
หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษา
ของผู้เรียน ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งแบบรายหมวดวิชาและแบบรวมทุกหมวดวิชาในหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓)
(๕) มีการนาผลวิเคราะห์และประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒ นาการจั ดการเรีย นการสอน มีการสรุปผลการประเมินกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมสนับสนุน ผลการ
ดาเนินงาน หมวดวิชาที่ ๑ – ๕ ผลการดาเนินงานด้านสนับสนุนการศึกษา การดาเนินงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วทอ.ฯ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑ ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศ ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒
ปฏิบัติราชการ
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔
หลักสูตรการทัพอากาศ

คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย
รายงานการประเมินผลการศึกษา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๕๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาการจัดทาแผนพัฒนาและการซ่อมบารุงรักษาได้แก่ ผธก.วทอ.ฯ
มี ง บประมาณสนั บ สนุ น ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้ อ ม
ที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยมีแหล่งการเรียนรู้ห้องตาราระบบ e-learning มีการประเมินและ
นาผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้จากรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดทาแผนพัฒนาและการซ่อมบารุงรักษา
(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
(๓) มี ก ารพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง อาคารสถานที่ สภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ อ านวยต่ อ การเรี ย นรู้ แ ละ
ความปลอดภัย
(๔) มีแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก ระบบสารสนเทศ
และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
(๕) มีการประเมินและนาผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๕ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดทาแผนพัฒนาและการซ่อมบารุงรักษา
มี ผธก.วทอ.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดหา การจัดทาแผนพัฒนาและการซ่อมบารุงรักษา (ปศ.วทอ.
๕/๕.๙/๑)
(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ งบการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ และเอกสาร
งบประมาณ พัสดุของสถานศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒)
(๓) มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการเรียนรู้และความปลอดภัย
มีก ารพัฒ นาและปรั บ ปรุ งอาคารสถานที่ ส ภาพแวดล้ อมที่เ อื้อ อานวยต่ อการเรี ยนรู้แ ละความ
ปลอดภัย (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓)

๕๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๔) มีแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก ระบบสารสนเทศ
และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
มี แ หล่ ง การเรี ย นรู้ ห้ อ งต าราห้ อ งสมุ ด อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ห้ อ งเอกสารประกอบการศึ ก ษาระบบ
e-learning (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔)
(๕) มีการประเมินและนาผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้
มีการประเมินและน าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้จากรายงานสรุปผลการ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๑

กบ.วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒

แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ๕๙

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓

ผลประชุมหน่วยประจาเดือน

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔

ห้องหนังสือ/ e-learning

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
วทอ.ฯ มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาดูงานมีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม
และการศึ ก ษาดู ง านแต่ ล ะครั้ ง โดย กนศ.ฯ เป็ น หน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบและก ากั บ ดู แ ลการด าเนิ น งาน ซึ่ ง การ
ดาเนิ นงานเป็ นไปตามแผนงานที่กาหนดมี การประเมินผลและรายงานผลการศึกษาดู งาน รวมถึงได้ นาผล
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
(๒) มีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและการดูงานแต่ละครั้ง
(๓) มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานกากับดูแลการดาเนินงาน
(๔) มีการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
(๖) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
๕๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
มี ๑ - ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๖ ข้อ จากจานวนเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังนี้
(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาดูงาน ซึ่งกาหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๕๐
ซึง่ รายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความจาเป็น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑)
(๒) มีการกาหนดเปูาหมายของแต่ละกิจกรรมและการดูงานแต่ละครั้ง
มีการกาหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและการศึกษาดูงานแต่ละครั้ง จากบ่งการต่าง ๆ ซึ่งมีการ
กาหนดความมุ่งหมาย และการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒)
(๓) มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานกากับดูแลการดาเนินงาน
กนศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบและกากับดูแลการดาเนินงาน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓)
(๔) มีการดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
มีการดาเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กาหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งหมด (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑๐/๔)
(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการดาเนินงาน
มีการประเมินผลและรายงานผลการศึกษาดูงานหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานแต่ละที่ (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑๐/๔)
(๖) มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
มีการนาผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากการจัดสรุปประชุม
ปลายปี (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๕)
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๖ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑

ปฏิทินการศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๕๐

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒

ความมุ่งหมายในบ่งการดูงาน

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓

คาสั่งผู้รับผิดชอบกากับดูแลการดาเนินงาน

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๔

รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด

๖๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

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

รายงานผลการประชุ มเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตั ว บ่ งชี้ ๕.๑๑ ร้ อยละของกิจ กรรม/โครงการเทิ ดทู น สถาบัน พระมหากษัต ริ ย์ โครงการพระราชด าริ
และเศรษฐกิจพอเพียงต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มีกิจ กรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการพระราชดาริ และเศรษฐกิจพอเพียง
มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการดาเนินงาน
ในปี ง บประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มี กิ จ กรรม/ โครงการเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ โครงการ
พระราชดาริ และเศรษฐกิจพอเพียงจานวน ๑๔ กิจกรรม ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
> ๘๕

ผลการดาเนินงาน
๙๓.๓๓

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๑

บ่งการพิเศษ

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๒

ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๒ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
คาอธิบายตัวบ่งชี้
มีกิจกรรม/ โครงการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการดาเนินงานตามแผนที่กาหนด

๖๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๓

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์
ไทยและหรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จานวน ๑๔ กิจกรรม ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและ
การดูงานทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓
ผลการประเมินตนเอง
เปูาหมาย
> ๘๕

ผลการดาเนินงาน
๙๓.๓๓

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๒/๑

ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐาน/
ผลการ
เปูาหมาย
ตัวบ่งชี้
ดาเนินงาน
๕.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๓
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๕
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๖
๖ ข้อ
๖ ข้อ
๕.๗
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๘
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๙
๕ ข้อ
๕ ข้อ
๕.๑๐
๖ ข้อ
๖ ข้อ
๕.๑๑
> ๘๕
๙๓.๓๓
๕.๑๒
> ๘๕
๙๓.๓๓

การบรรลุ
คะแนน
น้าหนัก
เปูาหมาย
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

๖๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนน x
น้าหนัก
๒๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐๐
๕
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น
มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบการสอน
ที่ห ลากหลาย โดยเน้ น กระบวนการเรี ยนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ และมีทรัพยากรที่ส นับสนุนการเรียนรู้
อย่างเพียงพอ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกผู้นาและฝุายอานวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก
คาอธิบายตัวบ่งชี้
การฝึกมีเป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบ และมีขั้นตอนการดาเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีแผนงานและกาหนดเป้าหมาย
(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงาน
(๓) มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/มีการสารวจพื้นที่การฝึก
(๔) มีการประชุมจัดทาสถานการณ์การฝึก
(๕) มีการชี้แจงสถานการณ์การฝึกให้ นศ.เข้าใจขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
(๖) มีการแถลงผลการฝึก
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
๓
มีข้อ ๑ - ๒
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มี ๕ ข้อ
ผลการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อจาก ๖ ข้อ ดังนี้

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

(๑) มีแผนงานและกาหนดเปูาหมาย
วทอ.ฯ ได้ออกบ่งการ “การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์” เพื่อกาหนดเป้าหมาย
ของการฝึก กิจกรรมการฝึก และระยะเวลาของการฝึก โดยก่อนการฝึกได้ออกบ่งการ “การวางแผนทางทหาร”
ขึ้นก่อน เพื่อให้ นศ.เข้าใจการทางานแต่ละขั้นตอนของการวางแผนทางทหาร ก่อนที่จะนาความรู้ไปบูรณาการ
ในการฝึกบริหารวิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑)
๖๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๒) มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดาเนินงาน
วทอ.ฯ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการฝึกฯ ในส่วนต่าง ๆ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒)
(๓) มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/มีการสารวจพื้นที่การฝึก
วทอ.ฯ ได้จัดประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/มีการสารวจพื้นที่การฝึก (ปศ.วทอ๖/๖.๑/๓)
(๔) มีการประชุมจัดทาสถานการณ์การฝึก
วทอ.ฯ ได้จัดประชุมจัดทาสถานการณ์การฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔)
(๕) มีการชี้แจงสถานการณ์การฝึกให้ นศ.เข้าใจขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
วทอ.ฯ ได้จัดการชี้แจงสถานการณ์การฝึกให้นักศึกษาเข้าใจขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕)
(๖) มีการแถลงผลการฝึก
วทอ.ฯ ให้ นศ.วทอ.ฯ แถลงผลการฝึกตามปัญหาที่ได้รับในแต่ละช่วงเวลาของการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๖ ข้อ

ผลการดาเนิน
มี ๖ ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑

แผนการฝึก/บ่งการ ๒/๘ และ ๒/๙

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒

คาสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์

๓. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๓

รายงานผลการประชุมเตรียมการฝึก

๔. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔

รายงานผลการประชุมจัดทาสถานการณ์การฝึก

๕. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕

ตารางการฝึก

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ การดาเนินการฝึกปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์ทหารและปฏิบัติการร่วม/ ผสม
คาอธิบายตัวบ่งชี้
กิจกรรมที่ต้องทาในการฝึก
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
(๒) นศ.ศึกษาสถานการณ์ / หน้าที่
(๓) นศ.ประชุม วางแผน แก้ปัญหา
(๔) นศ.แถลงผล
(๕) มีการประเมินผลการปฏิบัติ
๖๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๔
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อจาก ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
วทอ.ฯ จัดให้มีการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก เช่น วิชาศิลปะการยุทธ์และการออกแบบ
การยุทธ์ (ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑)
(๒) นศ.ศึกษาสถานการณ์ / หน้าที่
วทอ.ฯ กาหนดให้ นศ.วทอฯ ศึกษาสถานการณ์ / หน้าที่ ตามบ่งการ (ปศ.๖/๖.๑/๑)
(๓) นศ.ประชุม วางแผน แก้ปัญหา
วทอ.ฯ กาหนดให้ นศ.วทอ.ฯ ประชุม วางแผน แก้ปัญหาตามบ่งการ (ปศ.๖/๖.๑/๑)
(๔) นศ.แถลงผล
วทอ.ฯ กาหนดให้ นศ.วทอ.ฯ แถลงผลงานตามที่ได้ร่วมกันประชุมแก้ปัญหา (ปศ.๖/๖.๑/๑)
(๕) มีการประเมินผลการปฏิบัติ
วทอ.ฯ กาหนดให้มีการประเมินผลการฝึก โดยในระหว่างการฝึกอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประจา
สั ม มนา จะเป็ น ผู้ ป ระเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ นศ.วทอ.ฯ โดยกรอบในการพิ จ ารณาคื อ
กระบวนการนาความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาการฝึก การตัดสินใจ/ การยอมรับการตัดสินใจ การมอบหมายงาน
การบริ ห ารความขั ด แย้ ง การใช้ วิจ ารณญาณ ความคิ ดสร้ างสรรค์ การท างานเป็ นที ม ซึ่ ง เป็ น ทัก ษะของ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอานวยการระดับสูงทางทหาร
นอกจากนี้ เมื่อเสร็ จสิ้นการฝึ ก วทอ.ฯ ได้จัดให้ นศ.วทอ.ฯ ประเมินผลหลังการฝึ กทันที (After
Action Review : AAR) โดยให้ นศ.วทอ.ฯ แต่ละสัมมนาร่วมกันประเมินผลใน ๓ ประเด็นคือ บทเรียนที่ได้รับ
จากการฝึก สิ่งที่ดีของการฝึก และสิ่งที่ต้องปรับปรุงของการฝึกพร้อมข้อเสนอแนะ (ปศ.๖/๖.๒/๒)
การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑
๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๒

ตารางการฝึก
รายงานสรุปผลการฝึก

๖๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

คะแนนประเมินตนเอง
๕

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก
คาอธิบายตัวบ่งชี้
ทรัพยากรการฝึกทั้งจากภายในและภายนอก วทอ.ฯ
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีบุคลากรที่พร้อมสนับสนุนการฝึก
(๒) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายในสถานศึกษา
(๓) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายนอกสถานศึกษา
(๔) มีทรัพยากรการฝึกทีท่ าให้บรรลุวัตถุประสงค์
(๕) มีทรัพยากรการฝึกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอย่างต่อเนื่อง
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๓
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อจาก ๕ ข้อดังนี้
(๑) มีบุคลากรที่พร้อมสนับสนุนการฝึก
วทอ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดาเนินการฝึกทั้งทางด้านวิชาการและด้านธุรการ
เพื่อออกแบบและควบคุมการฝึก จัดทาสถานการณ์การฝึก จัดทาเอกสารประกอบการฝึก ตลอดจนประเมินผล
การฝึ กรวมทั้งการสนั บสนุน การฝึ ก เช่น การจัดเตรียมสถานที่ฝึ ก ที่พัก และสิ่ งอานวยความสะดวกอื่น ๆ
(ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
(๒) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายในสถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้ออกคาสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ อาจารย์ และข้าราชการอื่นๆจากทุกส่วนของ
วทอ.ฯ มาร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
(๓) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายนอกสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีหนังสือขอตัวบุคลากร/อุปกรณ์ช่วยฝึกจากหน่วยงานอื่น ๆ มาร่วมในการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒)
(๔) มีทรัพยากรการฝึกทีท่ าให้บรรลุวัตถุประสงค์
วทอ.ฯ ใช้ Joint pub. 5-0 เป็นคู่มือดาเนินการฝึก รวมทั้งใช้คาสั่งการฝึกและบ่งการการฝึก
กาหนดความมุ่งหมายของการฝึกตลอดจนผู้รับผิดชอบ (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)
(๕) มีทรัพยากรการฝึกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอย่างต่อเนื่อง
วทอ.ฯ ใช้ Joint pub. 5-0 เป็นคู่มือดาเนินการด้านวิชาการ และใช้คู่มือจัดการฝึกของ วทอ.ฯ
ดาเนินการด้านธุรการตั้งแต่ก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑)

๖๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

การประเมินตนเอง
เป้าหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑
๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒

คาสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์
หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเกี่ยวข้อง

ตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐาน/
การบรรลุ
คะแนน
คะแนน x
เป้าหมาย ผลดาเนินการ
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
การประเมิน
น้าหนัก
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๖.๑
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
๑๕
๖.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๒๐
๖.๓
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
๑๕
คะแนนรวม ๑๐
๕๐
คะแนนเฉลี่ย (๕๐ ÷ ๑๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น
มีการฝึกที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์จริง จากการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤต
ในระดับยุทธศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนา
คู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นของ วทอ.ฯ
ข้อเสนอแนะ
ควรจัดทาคู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานสาหรับการฝึก

๖๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
วทอ.ยศ.ทอ.มีการจัดทาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยมีการแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๑) คณก.อานวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม กากับดูแล ให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๒) คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ทาหน้าที่ดาเนิ นงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่กาหนด
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไล หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ จัดทาคู่มือ ระเบียบ คาสั่งที่
เกี่ยวข้อง ดูแล ติดตามงาน ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน
และพิจารณาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของ วทอ.ฯ รวมถึงจัดให้มี
การประชุมร่วมระหว่าง คณก.ชุดต่าง ๆ และ ๓) คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
กาหนดวงรอบการตรวจติดตาม กาหนดวิธีการประเมิน ตรวจติดตาม รวบรวมผลการดาเนินงาน วิ เคราะห์
ข้อมูล และประเมินคุณภาพตามคู่มือและรายงานผลการประเมินตนเองประจาปี ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะใน
การพิจารณา การดาเนินงาน ในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ยังมี คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ และคณะทางาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ช่วยในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ ปรัชญา และ
วิสัยทัศน์ของ วทอ.ฯ ด้วย
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ชนิดของตัวบ่งชี้ : ผลผลิต
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน
(๒) มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
(๓) มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
(๔) มีบุคลากรในหน่วยขึ้นตรงสนับสนุน และให้ความร่วมมือ
(๕) มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่ วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา
(๖) มีการนาผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการดาเนินงาน
(๗) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ ยศ.ทอ.
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
คะแนน ๑
๑๐
มี ๑ - ๓ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระบบและกลไกในการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ง บประมาณ ๕๙ ปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์
การประเมิน ๗ ข้อ จาก ๗ ข้อ ดังนี้

๖๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน
วทอ.ยศ.ทอ.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน
โดยด าเนิ น การตามระบบประกัน คุณ ภาพการศึ กษาของ ยศ.ทอ.ที่ กาหนดไว้ ในคู่ มื อ การประกั นคุ ณภาพ
การศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑) ซึ่งวางแนวทางการดาเนินงานที่มีกระบวนการทางาน
(PDCA) เริ่มต้นจากการวางแผน (Plan) การดาเนินการตามแผน (Do) การตรวจสอบประเมิน (Check) และ
การปรับปรุงพัฒนา (ACT) มีมาตรฐานเป็นกรอบสาคัญในการดาเนินงาน นอกจากนี้ยังต้องดาเนินการตาม
เกณฑ์ อื่น ที่ เกี่ ย วข้ อง เช่น กรอบการปฏิ บัติ ด้ านต่า ง ๆ ของส านั กงานคณะกรรมการ กพร.มีตั ว บ่ง ชี้เ ป็ น
ข้อกาหนดของการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา
มีเกณฑ์การประเมินในแต่ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาจากเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน ซึ่งกาหนดโดย สปท.
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(๒) มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
วทอ.ยศ.ทอ.มีการแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒) ทาหน้าที่กาหนด
ยุ ท ธศาสตร์ แผนการพั ฒ นา ก าหนดทิ ศ ทางการพั ฒ นา สร้า งความเข้ า ใจ ลดความซ้ าซ้อ นของแผนงาน
โครงการ และกิจกรรมที่จะดาเนินงาน ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ งานที่อยู่
ในกลุ่มงานกิจกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาด้วย
นอกจากนี้ ไ ด้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณก.ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓) ตามคู่ มื อ
การประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑) ซึ่งประกอบด้วย ๑) คณก.อานวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพ อานวยการ ควบคุม กากับ
ดูแล การดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานฯ มี รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.
และ ผอ.กองต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ๒) คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่ดาเนินงานตาม
นโยบายและแนวทางการประกั น คุ ณ ภาพ พั ฒ นากลไกกาประกั น คุ ณ ภาพ จั ด ท าคู่ มื อ ระเบี ย บ ค าสั่ ง
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ กากับดูแลและติดตามการดาเนินงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการดาเนินงาน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน วทอ.ฯ
เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดให้มีการประชุมของ คณก.ที่เกี่ยวข้อง โดยมี ผอ.กกศ.วทอ.
ยศ.ทอ.เป็นประธานฯ มี หน.หมวดวิชา และผู้แทนจาก นขต.วทอ.ฯ ร่วมเป็นกรรมการ และ ๓) คณก.ตรวจ
ติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา ทาหน้าที่กาหนดวงรอบการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม
ผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ ข้อมูลและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
รายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นรายมาตรฐาน และจัดทารายงานการประเมินตนเองประจาปี นาเรียน
ผู้บั งคับบั ญชาตามล าดับ ชั้น โดยมี ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน และมีบุคลากรของ กวผ.ฯ ร่วมเป็น
กรรมการ นอกจากนี้ยั งมีคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษาทาหน้าที่กากับดูแลและเชื่อมโยงงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ากับยุทธศาสตร์พัฒนาของ วทอ.ฯ ด้วย
(๓) มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ มี คณก.ที่เกี่ยวข้อง คือ คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ
คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง คณก.จะจัดประชุมตามวาระต่าง ๆ
ทีเ่ หมาะสม (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๔, ๕ และ ๖) เช่น เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อชี้แจงแนวทางและแผนปฏิบัติงาน
ระหว่ างปี งบประมาณเพื่ อติดตามการปฏิบัติ งาน และเมื่ อสิ้ น ปีงบประมาณเพื่อตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในการประชุม วทอ.ฯ จะมีวาระที่ให้ คณก.ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ชี้แจงการดาเนินงานให้ที่ประชุมทราบด้วย
๖๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

(๔) มีบุคลากรในหน่วยขึ้นตรงสนับสนุน และให้ความร่วมมือ
ใน คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรจากทุกหน่วยงานใน วทอ.ฯ
ตั้งแต่ รอง ผอ.แต่ละกอง หน.หมวดวิชา คณะอาจารย์อานวยการศึกษา จนท.ธุรการ ทาหน้าที่ดาเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งบุคลากรอื่นที่ทาหน้าที่รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มงานตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา
(๕) มีการส่งเสริ มการสร้า งเครื อข่า ยด้านการประกัน คุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จาก นขต.วทอ.ฯ จะเป็นเครื อข่ายในการติดต่อประสานและดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ าง
หน่วยงานกับ คณก.ดาเนินงานฯ นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอื่นในสังกัด ยศ.ทอ.และนอก
ยศ.ทอ. เช่น รร.นนก. ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ในโอกาสมีเหมาะสม และมีการจั ดทาแผนส่ งข้าราชการ วทอ.ฯ เข้ารับการอบรมหลั กสู ตร จนท.ประกัน
คุ ณ ภาพระดั บ สั ญ ญาบั ต รและระดั บ ประทวนทุ ก ปี รวมทั้ ง หลั ก สู ต รผู้ ต รว จประเมิ น คุ ณ ภาพภายใน
สถาบันการศึกษาซึ่งจัดโดย สปท.เพื่อให้บุคลากรที่เข้าอบรมเป็นเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมอื่น ๆ อันจะนามาซึ่งการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
(๖) มีการนาผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการดาเนินงาน
วทอ.ฯ รั บ การตรวจสอบและประเมิน คุณ ภาพการศึก ษาภายในจาก คณก.ตรวจติ ดตามและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ฯ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง และจาก คณก.ตรวจติดตามและประเมิน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ.ประมาณ ๓ ปีต่อครั้ง จากผลการตรวจของ คณก.ชุดต่าง ๆ ได้ชี้ให้เห็นจุดเด่น
จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะของ คณก. ซึ่ง วทอ.ฯ ได้นามาดาเนินการปรับปรุงพัฒนา (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗)
ซึ่งทาให้การดาเนินงานด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น
(๗) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ ยศ.ทอ.
ในวงรอบปีงบประมาณ คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ จะพิ จารณาห้วง
เวลาการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ครั้งแรกประมาณ ก.ค. - ส.ค.และครั้งที่สองหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา
โดยจะจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และนาเรียนผู้บังคับบัญชาตาม
ระดับชั้นภายใน ธ.ค.ของทุกปี
การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๗ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
๗ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒ คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓ คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๔ รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๕ รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๗๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๖ รายงานการประชุม คณะทางาน วทอ.ยศ.ทอ.
๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗ รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
เกณฑ์การพิจารณา
(๑) มีการดาเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยขึ้นตรงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง
(๒) มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.
(๓) มีการนาข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การทาแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงจากการนาผลประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(๕) หน่วยขึ้นตรงนางานประกันคุณภาพไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาเพิ่มมากขึ้น
เกณฑ์การประเมิน
น้าหนัก
๑๐

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการดาเนินงาน
ระบบและกลไกในการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๕๙ ปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้
(๑) มีการดาเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยขึ้นตรงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
การดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้ดาเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งปรากฏอยู่ ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑) โดยระบุให้
สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับของสถาบันการศึกษา โดยมี
กระบวนการ (PDCA)
เริ่ มต้นจากการวางแผน (Plan) ซึ่ง วทอ.ฯ ได้วางแผนพัฒ นาคุณภาพการศึกษา จากกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาของ วทอ.ฯ และสอดคล้องกับปรัชญา
ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบาย พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.
ยุ ท ธศาสตร์ ทอ.เพื่ อ ให้ นขต.วทอ.ฯ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให้ เ ป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
การดาเนินงาน (Do) งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ขับเคลื่อนในรูปแบบของ คณก.
ซึ่งประกอบด้วย คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา คณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ยุทธศาสตร์
พัฒนา วทอ.ฯ เพื่อการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการดาเนินงาน กระตุ้ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงประสานงาน กากับดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงการทางานได้อย่าง
เป็นทีมและต่อเนื่อง
การตรวจสอบประเมิ น (Check) นอกจาก วทอ.ฯ จะมี คณก.ประกัน คุณ ภาพการศึก ษาแล้ ว
(ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓) ยังมีคณะทางานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนาฯ (ปศ.วทอ.๗/
๗.๒/๒) ทาหน้าที่กากับดูแลและตรวจสอบตามวงรอบ เพื่อให้การดาเนินงานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ
๗๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เป็นไปตามระบบ โดยมีการประชุมสรุปผลการดาเนินงาน ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามวงรอบที่กาหนด
(ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๔, ๕ และ ๖) เช่น ในการประชุม วทอ.ฯ แต่ไม่ทุกเดือน
การปรั บปรุ งพัฒ นา (Act) วทอ.ฯ ได้นาผลการประเมินมาปรับปรุงการดาเนินงานด้านการจัด
การศึกษา (ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗) ส่งผลให้มีการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจาปี
(๒) มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.
ในการดาเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ดาเนินการโดยยึดถือคู่มือการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่ ง มี ก ารก าหนดมาตรฐาน ตั ว บ่ ง ชี้ และเกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาไว้
อย่างชัดเจน วทอ.ฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาสังกัด ยศ.ทอ. ได้ดาเนินการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพดังกล่าว
ข้างต้น
(๓) มีการนาข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การทา
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
วทอ.ฯ ได้นาผลการประเมินโดยแยกแต่ละมาตรฐาน ซึ่งมีการแสดงจุดเด่น จุดควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มากาหนดเป็นแผนงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยดาเนินการทุกปี
ต่อเนื่อง
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงจากการนาผลประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินที่บ่งบอกทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาตามที่
ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองนั้น วทอ.ฯ ได้นาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนางานด้านการศึกษา
เช่น คุณภาพของผู้บรรยาย โดยในการรายงานผลจะชี้ให้เห็นว่าการคัดสรรผู้บรรยายควรต้องดาเนินการอย่างไร
เพื่อให้ได้ผู้บรรยายที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ วทอ.ฯ ตลอดทั้งอาคารสถานที่รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ
สถาบันการศึกษาที่ต้องจัดให้มีส่วนเสริมให้คุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น
(๕) หน่วยขึ้นตรงนางานประกันคุณภาพไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจาเพิ่มมากขึ้น
วทอ.ฯ ได้แต่งตั้ง คณก.ดาเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงทั้งหมด
เข้ามาร่วมดาเนินงาน ซึ่งในปัจจุบัน งานประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจา
เพิ่มมากขึ้นกว่าปี ๒๕๕๘ และยังดาเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนาไปสู่วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบต่อไป
การประเมินตนเอง
เปูาหมาย
๕ ข้อ

ผลการดาเนินงาน
มี ๕ ข้อ

การบรรลุเปูาหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง
๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑ คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๒ คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓ คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๔ รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๕ รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.
๗๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๖ รายงานการประชุม คณะทางาน วทอ.ยศ.ทอ.
๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗ รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.
ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เปูาหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ เปูาหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑
๗ ข้อ
๗ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
๗.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๕๐
๕๐
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๗
จุดเด่น
มีการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นส่วนหนี่งของการบริหาร
การศึกษา ได้รับความร่วมมือจาก นขต.วทอ.ยศ.ทอ.ตลอดจนบุคลากรของ วทอ.ฯ ทุกคนเป็นอย่างดี
จุดควรพัฒนา
การจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารรายมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อความสะดวกใน
การดาเนินการตรวจสอบ

๗๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
มาตรฐาน
๑

คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

คะแนน
เฉลี่ย

ผลการ
ประเมิน

น้าหนัก

คะแนนเฉลี่ย
x น้าหนัก

๕.๐๐

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

ผู้สาเร็จการศึกษา
๒

การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ

๔.๕๐

ดี

๒๐

๙๐

๓

การบริการทางวิชาการ

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

๕๐

๔

การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา

๕.๐๐

ดีมาก

๓๐

๑๕๐

๕

การบริหารหลักสูตร

๕.๐๐

ดีมาก

๔๐

๒๐๐

๖

การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

๕.๐๐

ดีมาก

๑๐

๕๐

๗

การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน

๕.๐๐

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

ดีมาก

๑๕๐
-

๗๔๐
-

คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗
ผลการประเมิน (๗๔๐ ÷ ๑๕๐ = ๔.๙๓)
วิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน
จุดเด่น

๑. วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยหลักสูตรมุ่งเน้น
เอกลักษณ์การเป็นสถาบันผลิตผู้นาและฝ่ายอานวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน
๒. ผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน มีความน่าเชื่อถือ และเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก
๓. ผู้สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทั พอากาศมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับความพึงพอใจจากต้นสังกัดในระดับดีมาก
๔. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ ให้มากยิ่งขึ้น
๒. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างองค์กรอื่น ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
๓. ควรจัดทาคู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานสาหรับการฝึกที่เป็นของ วทอ.ฯ เอง
๗๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตารางที่ ๑๐ สรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/ เป้าหมาย
ผลการ
การบรรลุ
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ
เป้าหมาย
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๒๐
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
๕ ข้อ
๔ ข้อ
ไม่บรรลุ
๑๐
๒.๒(๑)
≥๓
๑๑.๓๖
บรรลุ
๔
๒.๒(๒)
๕ เรื่อง
มี ๒๕ เรื่อง
บรรลุ
๓
๒.๒(๓)
๑ เรื่อง
มี ๑ เรื่อง
บรรลุ
๓
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
๓.๑
≥ ๑๐
๑๐๐
บรรลุ
๔
๓.๒
≥ ๒๕
๖๖.๖๗
บรรลุ
๓
๓.๓
๕ ครั้ง
๕ ครั้ง
บรรลุ
๓
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๔.๒
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๔.๓
> ๗๕
๘๖.๔๐
บรรลุ
๓
๔.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๔.๕
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๔.๖
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๔.๗.๑
≥ ๘๕
๙๗.๗๓
บรรลุ
๒
๔.๗.๒
≤๓
๐.๐๐
บรรลุ
๒
๔.๘
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๓
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓
๕.๓
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓
๕.๔
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕.๕
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓
๕.๖
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๕.๗
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕.๘
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓

คะแนนการ
ประเมิน

คะแนน x
น้าหนัก

๕

๑๐๐

๔
๕
๕
๕

๔๐
๒๐
๑๕
๑๕

๕
๕
๕

๒๐
๑๕
๑๕

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๒๐
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๑๕

๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕
๕

๒๐
๑๕
๑๕
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๑๕

๗๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๕.๙
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
๕.๑๐
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
๕.๑๑
≥ ๘๕
๙๓.๓๓
บรรลุ
๓
๕
๕.๑๒
≥ ๘๕
๙๓.๓๓
บรรลุ
๓
๕
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๖.๑
๖ ข้อ
๖ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
๖.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
๖.๓
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๓
๕
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑
๗ ข้อ
๗ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
๗.๒
๕ ข้อ
๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
คะแนนรวม ๑๕๐
คะแนนเฉลี่ย (๗๔๐ ÷ ๑๕๐ = ๔.๙๓)
ระดับคุณภาพ

๗๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๑๕
๒๐
๑๕
๕๐
๕๐
๗๔๐
ดีมาก

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
๕.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๒ ตารางแสดงเปูาหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน
๕.๓ ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
๕.๔ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๕.๕ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
๕.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ปีงบประมาณ
ลาดับ
ข้อมูลพื้นฐาน
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.

จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปี
จานวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจาปีที่
บรรลุเป้าหมาย
จานวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
จานวนผู้เรียนที่เปิดรับในแต่ละปี
จานวนผู้เรียนทั้งหมด
จานวนผู้เรียนที่ถูกให้ออก/ลาออก ระหว่าง
การศึกษา
จานวนผู้เรียนที่สาเร็จการศึกษา
จานวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่
สาเร็จการศึกษา ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติ
จานวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกระดับ : ไม่รวม
ผู้เรียน)
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนพนักงานราชการ
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาที่ลาศึกษาต่อ
จานวนอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาตรี
จานวนอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาโท

๒๕๕๙

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๗๓
-

๑
๗๒
-

๑
๗๒
-

๗๓
๑

๗๒
๑

๗๒
๑

๕๔

๕๒

๖๔

๓๖
๔
๑๔
๙
๓

๓๔
๔
๑๔
๙
๓

๔๔
๔
๑๘
๒
๙
๓

๗๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลาดับ
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.

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

ข้อมูลพื้นฐาน

๒๕๕๗

จานวนอาจารย์ประจา คุณวุฒิปริญญาเอก
๒
จานวนอาจารย์พิเศษ
๔
- ภายในกองทัพ (ช่วยราชการ)
๔
- ภายนอกกองทัพ
จานวนผลงานวิจัยของคณาจารย์
๐
จานวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
๒
คณาจารย์
จานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน
- จานวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน
จานวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่
๒
เผยแพร่
จานวนผลงานที่นาไปใช้ประโยชน์ระดับ
๑
กองทัพ/นานาชาติ
จานวนอาจารย์ประจาที่มีส่วนร่วมในการ
๕
บริการทางวิชาการแก่สังคม
เงินรายรับทั้งหมดของสถาบัน
(ปีงบประมาณ)
งบประมาณที่ขอตั้ง
๔,๘๔๖,๓๗๐
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๔,๘๔๖,๓๗๐
งบดาเนินการทั้งหมด
๓,๗๕๙,๖๒๐
งบดาเนินการจัดการศึกษา
๗๔๐,๐๐๐
งบประมาณวัสดุฝึก/อุปกรณ์การฝึก
๓๔๖,๗๕๐
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือน)
๔,๘๔๖,๓๓๖.๖
เงินเหลือจ่ายสุทธิ
๖.๔๐
งบเงินเดือน
งบพัฒนาบุคลากร
- ภายในประเทศ
- ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน (ปีงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการแก่
สังคม

ปีงบประมาณ
๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒
๔
๔
๐
๒

๒
๖
๖
๐
-

-

-

๒

๒

๑

๑

๕

๕

-

-

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

๕,๒๗๖,๓๔๐
๕,๑๕๖,๓๔๐
๓,๖๐๑,๙๔๐
๑,๒๐๖,๔๐๐
๓๔๗,๙๙๕,.๙๙
๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙
๔.๐๑
-

-

-

๗๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ลาดับ

ข้อมูลพื้นฐาน

๒๕๕๗

ปีงบประมาณ
๒๕๕๘

๓๗

ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ (ปีงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้สาเร็จการศึกษา
(อัตรา : หัว : ปี)
สินทรัพย์ถาวรของสถาบัน (อาคาร และที่ดิน)
จานวนคอมพิวเตอร์ : จานวนผู้เรียน
จานวนชั่วโมงภาคปฏิบัติฝึกงานทางด้าน
วิชาการ / วิชาชีพต่อจานวนชั่วโมงเรียน
สัดส่วนของนักเรียนต่อนายทหารปกครอง
สัดส่วนของนักเรียนต่อครูฝึก

-

-

-

๓๗๖,๔๕๓

๔๐๖,๔๘๘

๔๗๐,๓๔๙

๑:๑
๐.๖๘

๑:๑
๐.๖๘

๑:๑
๐.๖๘

๑:๖
-

๑:๖
-

๑:๖
-

๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓

๕.๒ ตารางสรุปผลการดาเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
เปูาหมาย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
๑.๑
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
๒.๒
(๑)
≥๓
(๒)
มี ๕ เรื่อง
(๓)
มี ๑ เรื่อง
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
๓.๑
> ๑๐
๓.๒
> ๒๕
๓.๓
๕ ครั้ง
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
๔.๒
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
๔.๓
> ๗๕
๔.๔
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
๔.๕
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
๔.๖
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
๔.๗.๑
> ๘๕
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้

๗๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๒๕๕๙

๔.๗.๒
๔.๘
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑
๕.๒
๕.๓
๕.๔
๕.๕
๕.๖
๕.๗
๕.๘
๕.๙
๕.๑๐
๕.๑๑
๕.๑๒
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๖.๑
๖.๒
๖.๓
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑
๗.๒

<๓
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
> ๘๕
> ๘๕
ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๗ ข้อ
ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ

๕.๓ ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สาเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑

แผนการปฏิบัติงาน กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙

๒. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒

รายงานการประเมินติดตามผลผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙

๓. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓
ปฏิบัติราชการ

คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย

๔. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔

รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐

๕. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕

ผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐

๘๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑

บ่งการ ๔/๑ ชื่อเรื่องเอกสารวิจัย

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๒

บ่งการ ๔/๒ โครงร่างเอกสารวิจัย

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๓

บ่งการ ๔/๓ ความก้าวหน้าการทาเอกสารวิจัย

๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๔

บ่งการ ๔/๔ การเสนอผลงานวิจัย

๕. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕

บ่งการ ๔/๕ การเผยแพร่ผลงานวิจัย

๖. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖

คู่มือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ

๗. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗

คู่มือการทางานเอกสารวิจัย วทอ.ฯ

๘. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘
ค าสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๔ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๘ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการเอกสารวิจัย วทอ.ยศ.ทอ.ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๙. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙
คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙ ลง ๒๑ เม.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๐. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐ ค าสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๐ ลง ๒๙ เม.ย.๕๙ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการแถลงผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจาปี
การศึกษา ๒๕๕๙
๑๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๑ รวมเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ หลายรุ่นในระบบอีเลิร์นนิง
๑๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๒ ระเบียบ วทอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วย การคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเด่นของวิทยาลัย
การทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๑๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๓ คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘ ลง ๔ ส.ค.๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจาปีการศึกษา ๒๕๕๙
๑๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๔ เว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ผลผลิตของงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
๑. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๑

รายงานผลการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่น

๒. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒

เว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ

๓. ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓

หนังสือข่าวทหารอากาศ

๘๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการที่ตอบสนองความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน - สังคม
ประเทศชาติและหรือนานาชาติ ต่อจานวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๑/๑
คาสั่ ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์,
การอภิปรายทางวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ร้อยละของกิจกรรมการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาการต่อกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑

คาสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ จานวนการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร
๒. ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑

คาสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ และหนังสือเชิญบรรยาย

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตั ว บ่ ง ชี้ ๔.๑ แผนการบริ ห ารจั ด การสอดคล้ อ งกั บ นโยบายการศึ ก ษา กห. และ ยุ ท ธศาสตร์ ข อง
กองทัพอากาศ
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑

แผนการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. ปี พ.ศ.๒๕๕๙

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๒

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๖๔

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๓

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๔

นโยบายด้านการศึกษากระทรวงกลาโหม

๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๕

นโยบายการศึกษาของกองทัพไทย

๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖

ปฏิทินดาเนินงานประจาปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ นขต.วทอ.ฯ

๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗

คารับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

ตัวบ่งชี้ ๔.๒ องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑

คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒
หลักสูตรการทัพอากาศ

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

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓

หนังสือส่งข้าราชการ วทอ.ฯ เข้ารับการศึกษาอบรม

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑
๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่

๘๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑ สิ่ ง พิ ม พ์ แ ละไฟล์ ป ระกอบการเรี ย นวิ ช าต่ า งๆในระบบอี เ ลิ ร์ น นิ ง
(https://www.elearning.rtaf.mi.th/awc50)
๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๒

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

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓
คาสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕๘ ลง ๑๙ พ.ย.๕๘ เรื่อง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.

แต่งตั้ง

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔
ค าสั่ ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๙ ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่ อ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการทางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ.
๕. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕

การรวมเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ หลายรุ่น แสดงอยู่ในอีเลิร์นนิง

๖. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๖

แผนผังแสดงการเชื่อมโยงของเว็บไซต์ วทอ.ฯ และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ

๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗
แบบประเมินประสิทธิภาพของการใช้งาน e-learning วทอ.๕๐ สาหรับ
นักศึกษาประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑

คาสั่งแต่งตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒

คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓

ตัวอย่างหน้าอินทราเน็ตเว็บไซต์ ที่มีการรวบรวมคลังความรู้ของ วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔

รายงานการประชุม คณก.จัดการความรู้ วทอ.ฯ

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

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๕๙

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒

ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณ ปี ๔๙ และมาตรการประหยัด งป.

๓. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓

รายงานการประชุม วทอ.ฯ

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔

รายงานสถานภาพ งป.ประจาเดือน

ตัวบ่งชี้ ๔.๗ ศักยภาพด้านงบประมาณและการเงิน
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๑

รายงานขอ งป./งป.ที่ได้รับ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒

สรุปการใช้งบประมาณ

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

คาสั่ง วทอ.ฯ แต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒

คู่มือการตรวจสอบภายใน 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

๘๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑
๒๕๕๙

คาสั่ งแต่งตั้งผู้ รับผิ ดชอบการศึกษาหลั กสู ตรการทัพอากาศ ปีการศึกษา

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๒

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓

แผนภาพหลักสูตร

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔

รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐

ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การกาหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑

หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒

รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐

ตัวบ่งชี้ ๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑

คาสั่งแต่งตั้งผู้บรรยาย และผู้ควบคุมการสัมมนา

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒

ฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓

ผลประชุมเตรียมรับรุ่นหน้า

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔

รายงานการประเมินผู้บรรยายทุกหมวดวิชา

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ ๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียน ในการเข้ารับการศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑

หลักสูตร ผนวก ก.

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒

การปฏิบัติของนักศึกษา

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓

ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการศึกษาใน website วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบ่งชี้ ๕.๕ ผู้เข้ารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการฝึกศึกษา
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑

ใบเซ็นชื่อวันรายงานตัวที่เปิดการศึกษา

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒

ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓

ผลงานเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐

ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒
๒๕๕๙
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓

ขอบเขตการบรรยาย/ประมวลการสอน
คาสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีการศึกษา
บันทึกการประชุม

๘๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๔

บ่งการ ๒/๙

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๕

รายงานผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน

๖. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๖

บันทึกการประชุมวิชาการ/สรุปผลปลายปี

ตัวบ่งชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑

หลักสูตรการทัพอากาศ ๒๕๕๘

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒

บ่งการหมวดวิชาที่ ๔

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๓

คู่มือนักศึกษา การเข้าระบบ e–learning วทอ.ยศ.ทอ.

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔

การทดสอบหลังจากจบแต่ละหมวดวิชา

ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑ ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศ ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒
ปฏิบัติราชการ
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓
๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔
หลักสูตรการทัพอากาศ

คาสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย
รายงานการประเมินผลการศึกษา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐
รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๑

กบ.วทอ.ฯ

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒

แผนการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ ๕๙

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓

ผลประชุมหน่วยประจาเดือน

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔

ห้องหนังสือ/ e-learning

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕
หลักสูตรการทัพอากาศ

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑

ปฏิทินการศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๕๐

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒

ความมุ่งหมายในบ่งการดูงาน

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓

คาสั่งผู้รับผิดชอบกากับดูแลการดาเนินงาน

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๔

รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด

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

รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

๘๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการพระราชดาริ และ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๑

บ่งการพิเศษ

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๑/๒

ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๒ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๒/๑

ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ.

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑

แผนการฝึก/บ่งการ ๒/๘ และ ๒/๙

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒

คาสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์

๓. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๓

รายงานผลการประชุมเตรียมการฝึก

๔. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔

รายงานผลการประชุมจัดทาสถานการณ์การฝึก

๕. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕

ตารางการฝึก

ตัวบ่งชี้ ๖.๒ การดาเนินการฝึกปฏิบัติการจัดทายุทธศาสตร์ทหารและปฏิบัติการร่วม/ ผสม
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑

ตารางการฝึก

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๒

รายงานสรุปผลการฝึก

ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑

คาสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒

หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเกี่ยวข้อง

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒

คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓

คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๔

รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๕

รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๖

รายงานการประชุม คณะทางาน วทอ.ยศ.ทอ.

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗

รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.

๘๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

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

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๒

คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓

คาสั่งแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๔. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๔

รายงานการประชุม คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ.

๕. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๕

รายงานการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๖

รายงานการประชุม คณะทางาน วทอ.ยศ.ทอ.

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗

รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ.

๕.๔ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๕.๕ คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
คาสั่งวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๒๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ลง ๒๐ ต.ค.๕๘

๘๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙

