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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยโดยย่อ 

 วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 
มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหาร
จัดการ และการอ านวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการ
จัดการศึกษาภายในปรัชญาที่ว่า “หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริม
ความพร้อมเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของ
กองทัพอากาศ”  

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา จ านวน ๗๒ คน จ านวนบุคลากรทั้งหมด รวม ๖๔ คน 
แยกเป็น นายทหารสัญญาบัตร ๓๘ คน นายทหารประทวน ๒๑ คน ลูกจ้างประจ า/พนักงานราชการ ๕ คน 

 ส่วนของงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยการทัพอากาศได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
๕,๑๕๖,๓๔๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาท) มีค่าใช้จ่ายรวม ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ บาท  
เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ได้รับ โดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 
 ๑. งบค่าตอบแทน (ค่าสมนาคุณวิทยากร)  จ านวน  ๑,๒๐๖,๔๐๐ บาท 

 ๒. งบค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการต่างๆ) จ านวน  ๓,๖๐๑,๙๔๐ บาท 

 ๓. งบค่าวัสดุ     จ านวน  ๓๔๗,๙๙๕.๙๙ บาท 

 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบันเมื่อวันที่ ๑ ต.ค.๕๙ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๙๓ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียดแสดงได้
ตามตารางท่ี ๑ 

ตารางท่ี ๑   แสดงผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับสถาบัน 

มาตรฐาน 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการ 
ประเมิน 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 
X น้ าหนัก 

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕ ดีมาก ๒๐ ๑๐๐ 

๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ ๔.๕ ดี ๒๐ ๙๐ 
๓ การบริการทางวิชาการ ๕ ดีมาก ๑๐ ๕๐ 
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนา

สถานศึกษา 
๕ ดีมาก ๓๐ ๑๕๐ 

๕ การบริหารหลักสูตร ๕ ดีมาก ๔๐ ๒๐๐ 
๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา ๕ ดีมาก ๑๐ ๕๐ 
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน ๕ ดีมาก ๒๐ ๑๐๐ 
 คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗   ๑๕๐ ๗๔๐ 
 ผลการประเมิน (๗๔๐ ÷ ๑๕๐)  ๔.๙๓ ดีมาก -  
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การวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน  

จุดเด่น 
๑. วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยหลักสูตรมุ่งเน้น

เอกลักษณ์การเป็นสถาบันผลิตผู้น าและฝ่ายอ านวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

๒. ผู้บรรยาย/อาจารย์/วิทยากร มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน มีความน่าเชื่อถือและเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ได้รับความพึงพอใจจากต้นสังกัดในระดับดีมาก 

๔. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ ให้มากยิ่งขึ้น 

๒. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างองค์กรอ่ืน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. ควรจัดท าคู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานส าหรับการฝึกที่เป็นของ วทอ.ฯ เอง 
-------------------------- 
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สารบัญ 
 

 เรื่อง หน้า 
ส่วนที่  ๑ ค าน า ๓ 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ๔ 
ส่วนที่  ๒  ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน ๗ 

ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๙/ที่ตั้ง   ๗ 
ประวัติสถาบัน (พอสังเขป) ๗ 
สัญลักษณ์สถาบัน ๗ 
ภารกิจ ๘ 
ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา และพันธกิจ ๘ 
โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ ๙ 
รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร ๙ 
ข้อมูลก าลังพล ๙ 
จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ๑๐ 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา  ๑๑ 
หลักสูตรการศึกษา ๑๓ 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา ๑๓ 
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน ๑๔ 
งบประมาณ ๑๔ 

ส่วนที่  ๓ การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ ๑๕ 
ส่วนที่  ๔ ผลด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ๑๘ 
 มาตรฐานที่ ๑ ๑๘ 
 มาตรฐานที่ ๒ ๒๐ 
 มาตรฐานที่ ๓ ๒๖ 
 มาตรฐานที่ ๔ ๒๙ 
 มาตรฐานที่ ๕ ๔๔ 
 มาตรฐานที่ ๖ ๖๓ 
 มาตรฐานที่ ๗ ๖๘ 
 ตารางสรุปผลประเมินคุณภาพระดับสถาบัน ๗๔ 

ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ ๗๕ 
ส่วนที่  ๕ ภาคผนวก ๗๗ 
 ข้อมูลพ้ืนฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา ๗๗ 
 ตารางแสดงเป้าหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน ๗๙ 
 ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ ๘๐ 
 แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๘๗ 
 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  ๘๗ 



๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๒ 
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน 

 
๑.  ปีท่ีให้ข้อมูล  พ.ศ.๒๕๕๙ 

๒.  ที่ตั้ง 

 สถาบัน เลขที่ ๑๗๑  ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐     

 โทรศัพท ์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 เพ่ือน ามาประยุกต์กับการใช้ก าลังทหารสนับสนุนวัตถุประสงค์ และนโยบายของ
ชาติให้บรรลุผล ก่อนที่จะเปิดการศึกษาชุดแรกนี้ ทอ.ได้ส่งเจ้าหน้าที่ของ ยศ.ทอ.คณะหนึ่ง เดินทางไปดูกิจการ
ของวิทยาลัยการทัพอากาศในประเทศต่าง ๆ ทั้งใน ยุโรป อเมริกา และบางประเทศในเอเชีย เพ่ือน า
แนวความคิดและประสบการณ์ มาประกอบการพิจารณาจัดท าหลักสูตรของ วทอ.ฯ ให้เหมาะสมกับความ
จ าเป็น สถานการณ์ และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น เหนือสิ่งอ่ืนใด 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 อุสาห์  ชัยนาม รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ท าหน้าที่ 
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ ได้พิจารณาเครื่องหมายวิทยาลัยการทัพอากาศ เพ่ือจัดท าเป็น            
เข็มวิทยฐานะส าหรับผู้ส าเร็จการศึกษา เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ซึ่งที่ประชุมกองทัพอากาศ         
ครั้งที ่๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ชื่อเครื่องหมายว่า " นภยาธิปัตย์” ตามที่เสนอมา ส่วนแบบ
ของเครื่องหมาย ที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ใช้เข็มท าด้วย
โลหะสีทองเป็นรูปดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ยืนบนช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้าง ๆ
ละ ๙ ใบ รูปครุฑกว้าง ๓ เซนติเมตร สูง ๒ เซนติเมตร ติดอยู่กึ่งกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑ อยู่ทางแฉกยอด



๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ของดาว ใบช่อชัยพฤกษ์ท้ังสองข้างลงยาสีขาว 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 และการอ านวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพ
อากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ 

๖. ปรัชญา วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา และพันธกิจ   
 ๖.๑ ปรัชญา 
 หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้น าระดับ
ยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ 
 ๖.๒ วิสัยทัศน์  
 เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน ามุ่งความเป็นเลิศในระดับยุทธศาสตร์การทหารและความเป็นผู้น า 
 ๖.๓ เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันหลักของการศึกษาวิชาชีพทางทหารระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ ผลิตผู้น า และฝ่าย
อ านวยการระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ 

 ๖.๔ อัตลักษณ์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
  มีความพร้อมเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์  ที่มีความรู้ทางทหาร เป็นนักยุทธศาสตร์ และพร้อมเป็น
ผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ 

 ๖.๕ พันธกิจ 
      ๖.๕.๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร 
  ๖.๕.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นทหารอาชีพ 
  ๖.๕.๓ กิจกรรมเน้นการท างานเป็นทีม การมีส่วนร่วม 
  ๖.๕.๔ กระบวนคิดทางยุทธศาสตร์ 
  ๖.๕.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบุคลากร ให้พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
 
  
 
 
 

 

 



๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๗.   โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
๘.   รายช่ือผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร 
 ผู้บัญชาการ     พล.อ.ต.น้อย  ภาคเพ่ิม 
  รองผู้บัญชาการ     น.อ.(พ) อ านวย  สมวงศ์ 
  ผู้อ านวยการกองการศึกษา   น.อ.(พ) สุนทร  สุนทรภักดี  
  ผู้อ านวยการกองกิจการนักศึกษา   น.อ.(พ) เจษฎา ถาวรฉันท์      
  ผู้อ านวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล  น.อ.(พ) คมกริช นันทวิสุทธิ์ 
 
๙.   ข้อมูลก าลังพล  
 สถานภาพก าลังพล วทอ.ยศ.ทอ. จ าแนกตามอัตราและระดับชั้น 

ประเภท อัตราอนุมัติ บรรจุจริง มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ รวม 

น.สัญญาบัตร ๓๘ ๓๑ ๙ ๒ ๓๘ 

น.ประทวน ๓๐ ๑๘ ๔ ๑ ๒๑ 

ลูกจ้างประจ า - ๑ - - ๑ 

พนักงานราชการ - ๔ - - ๔ 

รวม ๖๘ ๕๔ ๑๓ ๓ ๖๔ 

 
 
 
 
 
 

แผนกธุรการ 

 

กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล กองกิจการนักศึกษา กองการศึกษา 

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

วิทยาลัยการทัพอากาศ 



๑๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๑๐.   จ านวนผู้เข้ารับการศึกษา 
        นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ รวม ๗๒ คน 
 

สรุปสถานภาพ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 

จ านวน 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 

วุฒิการศึกษา 
    

ช่างอากาศ ๖  

ปริญญาตรี ๓๔ 
 

สังกัด   
 

สื่อสารอิเล็คทรอนิกส ์ ๕ 

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 

เหล่าทัพ 
 

ขว.ทอ. ๑ 
 

พลาธิการ ๑ 

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 

หน่วย 
  

พธ.ทอ. ๑ 
 

วศ. ๑ 

หน่วยใน ทอ. ๖๐ 
 

พอ. ๓ 
 

อื่นๆ ๓ 

หน่วยนอก ทอ. ๑๒ 
 

ยก.ทอ. ๙ 
 

 ๗๒ 
๗๒ 

 
ยศ.ทอ. ๒ 

   



๑๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เงินเดือน 
 

สังกัด   
 

เดือนเกิด 

อัตรา น.๔ ๖๒ 
 

รร.นนก. ๔ 
 

ม.ค. ๘ 

อัตรา น.๕ ๖ 
 

ศกอ. ๑ 
 

ก.พ. ๔ 

อื่นๆ ๔ 
 

ศวอ.ทอ. ๑ 
 

มี.ค. ๗ 

   
สก.ทอ. ๒ 

 
เม.ย. ๓ 

อาย ุ
 

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 

น้ าหนัก   
 

ศกอ. ๑ 
 

ต.ค. ๑๐ 

สูงสุด ๑๒๐ 
 

อย. ๑ 
 

พ.ย. ๖ 

ต่ าสุด ๔๘ 
 

สนผ.กห. ๑ 
 

ธ.ค. ๔ 

เฉลี่ย ๘๔ 
 

ยก.ทหาร ๑ 
   

   
ยก.ทบ. ๑ 

   
ความสูง 

 
ศอพท. ๑ 

   
สูงสุด ๑๘๑ 

 
กร. ๒ 

   
ต่ าสุด ๑๕๔ 

 
ทภ.๑ ๑ 

   
เฉลี่ย ๑๖๗.๕ 

 
รอ. ๑ 

   

   
บริษัท เอ พลัส ฯ ๑ 

   
   กปภ. ๑    

   TAI ๑    

   
๗๒ 

   
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๑๑.   คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา  
 คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา (เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕)  

๑๑.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนนายทหารชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้ 
   ๑๑.๑.๑  ยศนาวาอากาศเอกหรือเทียบเท่า และมีระยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอกมาแล้ว
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ 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 าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยได้รับการบรรจุในต าแหน่งอัตรา
นายทหารสัญญาบัตรด้วยคุณวุฒิปริญญา และเป็นผู้ที่ด ารงต าแหน่ง หรือเคยด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับ
ผู้อ านวยการกอง หรือรองผู้อ านวยการกอง หรือหัวหน้ากอง ซึ่งสมควรให้เข้ารับการศึกษา เพ่ือเป็นประโยชน์
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    ๑๑.๑.๔ ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจของเหล่าทัพทั้งจากภายในประเทศหรือ
ต่างประเทศ หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดยมีระดับคะแนนการประเมินการศึกษารวมตลอด
หลักสูตรตั้งแต่ ๒.๘๐ หรือร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และมีระดับคะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลตั้งแต่
ร้อยละ ๗๕ ขึ้นไป ถ้าสถานศึกษาใดมีการประเมินผลในด้านความรู้ความสามารถหรือการประเมินค่า
คุณลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างไปจากการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการ
โครงการศึกษาของกองทัพอากาศ ส าหรับนายทหารต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรทาง
การทหารที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ ากว่าหลักสูตรเสนาธิการกิจ 
    ๑๑.๑.๕   ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี โดยมีระดับคะแนนสุทธิไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๘๐ 
    ๑๑.๑.๖   เป็นผู้ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทย์จ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน 
    ๑๑.๑.๗  เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด” 
    ๑๑.๑.๘  ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษาฝึกงานหรือดูงาน ณ สถานศึกษาหรือองค์กรใด ๆ  
ในเวลาราชการ 
    ๑๑.๑.๙  ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างต้องหาคดี และไม่เคยต้องโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุด 
ให้จ าคุก เพราะกระท าความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง 
    ๑๑.๑.๑๐ เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension 
Level : ECL) ในระดับไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ 
    ๑๑.๑.๑๑  เป็นผู้ที่มีขีดความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี 
    ๑๑.๑.๑๒ ไม่เป็นผู้ที่ เคยรับการศึกษาในหลักสูตรการทัพอากาศหรือเทียบเท่าทั้งในและ
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นผู้ที่ทางราชการมีค าสั่งให้เข้ารับการศึกษาแล้ว แต่ถูกให้พ้นจากการศึกษาเนื่องจากป่วย
หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถศึกษาจนส าเร็จหลักสูตรได้ 
และเมื่อได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๑๑.๑.๖ ถึง 
๑๑.๑.๑๑ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาในรุ่นต่อไปได ้



๑๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 ๑๑.๒ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในส่วนข้าราชการพลเรือนพนักงาน
ภาครัฐ และนายต ารวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี ้
   ๑๑.๒.๑  เป็นข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานภาครัฐ ที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป และด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าประเภทอ านวยการระดับต้น ประเภทวิชาการระดับช านาญการพิเศษและ
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโสตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายต ารวจชั้น
สัญญาบัตรยศพันต ารวจเอก 
    ๑๑.๒.๒  อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เข้ารับการศึกษา)  
    ๑๑.๒.๓  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๑.๖ – ๑๑.๑.๑๒ โดยอนุโลม 
 ๑๑.๓. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศในส่วนนักธุรกิจภาคเอกชน มีดังนี ้
    ๑๑.๓.๑  เป็นผู้มีสัญชาติไทยและประสบความส าเร็จในการด าเนินกิจการ มีสถานภาพมั่นคง  
มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไม่เคยประพฤติเสียหายด้านธุรกิจ ด้านสังคม และกฎหมาย และผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ 
    ๑๑.๓.๒  เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
     ๑๑.๓.๓  อายุไม่ต่ ากว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เปิดการศึกษา)  
    ๑๑.๓.๔  เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๑.๑.๖ – ๑๑.๑.๑๒ โดยอนุโลม 

๑๒. หลักสูตรการศึกษา 
    หลักสูตรการทัพอากาศ ๒๕๕๘ เริ่มใช้เมื่อ ๑ พ.ย.๕๙ ส าหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นต้นไป  
โดยโครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย ๕ หมวดวิชา ดังนี้ 
 

หมวดวิชา จ านวนชั่วโมงเรียน 
บรรยาย ปฏิบัติ 

หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคงแห่งชาติและยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง ๑๑๐ ๖๐ 
หมวดวิชาที่ ๒ การทหาร ๑๒๐ ๑๒๔ 
หมวดวิชาที่ ๓ ผู้น าระดับยุทธศาสตร์ ๖๔ ๘๒ 
หมวดวิชาที่ ๔ เอกสารวิจัย ๑๖ ๕๖ 
หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร ๓๘ ๔๗๒ 

รวมชั่วโมงเรียน ๓๔๘ ๗๙๔ 

๑๓. คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
   มีความพร้อมเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ ที่มีความรู้ทางทหาร เป็นนักยุทธศาสตร์ และพร้อมเป็น
ผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ 

 

 

 

 

 



๑๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๑๔. อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ของสถาบัน 
อัตลักษณ์  
“ผู้น าและฝ่ายอ านวยการระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ” 
ความเป็นผู้น า   
Airmanship ความเป็นทหารอากาศ 

Integrity and 
Allegiance 

ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 

Responsibility ความรับผิดชอบ 
 
ผู้น าและฝุายอ านวยการระดับยุทธศาสตร์    
ความมั่นคงแห่งชาติและ
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
 

หมายถึง สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและปัจจัย
ที่มีผลต่อการตกลงใจในการก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ เข้าใจหลักการในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ และสามารถประเมินยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

การทหาร หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับทฤษฎีและการปฏิบัติการทางทหารใน
ระดับยุทธศาสตร์ สามารถเชื่อมโยงสู่การก าหนดยุทธศาสตร์ทหาร ในการใช้
ก าลังและการเตรียมก าลัง รวมทั้งสามารถท าหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูง ในการวางแผนใช้ก าลังร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน ๆ 
และ/หรือชาติอ่ืน ๆ เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติของชาติได้ 

ผู้น าระดับยุทธศาสตร์ หมายถึง มีความเข้าใจและสามารถ ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักการของผู้น าระดับ ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการใช้เครื่องมือของความเป็น
ผู้น าในสถานการณ์ต่าง ๆ และมีความพร้อมในการเป็นผู้น าขององค์กร ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ     

เอกสารวิจัย หมายถึง สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/
กองทัพ 

กิจกรรมและวิชาเสริม
หลักสูตร 

หมายถึง มีความพร้อมและมีทักษะในการปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างก าลังพล
ต่างเหล่าทัพ/ต่างองค์กร 

๑๕. งบประมาณ 
  งบประมาณในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วิทยาลัยการทัพอากาศได้รับงบประมาณรวมทั้ งสิ้น 
๕,๑๕๖,๓๔๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันสามร้อยสี่สิบบาท) มีค่าใช้จ่ายรวม ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ บาท 
เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔.๐๑ บาท โดยแยกเป็นงบประมาณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

๑.  งบค่าตอบแทน (ค่าสมนาคุณวิทยากร)  จ านวน       ๑,๒๐๖,๔๐๐   บาท 
 ๒.  งบค่าใช้สอย (ค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการต่าง ๆ) จ านวน       ๓,๖๐๑,๙๔๐   บาท 
 ๓.  งบค่าวัสด ุ     จ านวน       ๓๔๗,๙๙๕.๙๙ บาท 



๑๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๓  
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ 

 
 จากรายงานผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ. ประจ าปีงบประมาณ ๕๘ 
คณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. มีข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาให้ วทอ.ฯ ด าเนินการ
พัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ วทอ.ฯ ได้ด าเนินการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ 

 
จุดที่ควรปรับปรุง 

 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
การปฏิบัติ ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     จัดท าแผนติดตามคุณภาพ
ผู้ ส า เ ร็ จการศึ กษา ให้มี เนื้ อหา
ชัดเจนยิ่งขึ้น รวมทั้งเพ่ิมโอกาสใน
การได้รับจ านวนแบบสอบถาม
กลับคืนมากยิ่งขึ้น 

        กวผ.ฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา ใน
กรอบระยะเวลาที่ก าหนด รวมทั้ ง
ก าหนดวิธีการส่งคืนแบบสอบถาม เพ่ือ
ความสะดวกในการส่งคืน 

มาตรฐานที่ ๒ 

จุดที่ควรปรับปรุง 
การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     ควรส่ ง เสริมสนับสนุนและ
ผ ลั ก ดั น ใ ห้ เ อ ก ส า ร วิ จั ย ข อ ง 
นศ.วทอ.ฯ ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการต่างๆ หรือใน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น 

        วทอ.ฯ สนับสนุนให้ นศ.วทอ.ฯ
เขียนบทความทางวิชาการเพ่ือเผยแพร่ 
ซึ่งได้ด าเนินการเขียนบทความทาง
วิชาการและเผยแพร่ในหนังสือข่าว
ทหารอากาศ เป็นต้น รวมทั้งได้ขอรับ
โจทย์วิจัยและพัฒนาจาก บก.ทท.ซึ่ง
ได้รับมาแล้ว และส่งให้ นศ.วทอฯ ที่
สนใจในการท าวิจัยในหัวข้อดังกล่าว      

 

 

 



๑๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ 

 
จุดที่ควรปรับปรุง 

 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     การบริการทางวิชาการ โดย
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ไปบรรยาย
ทางวิชาการในสถาบันอื่น 

        วทอ.ฯ สนับสนุนให้อาจารย์ไป
บ ร รย ายภ ายนอก ให้ กั บ ส ถ าบั น 
การศึกษา อ่ืน  ๆ เช่น รร .สธ .ทอ.  
รร.นอส. และสถาบันการศึกษานอก
กองทัพอากาศ ซึ่งจะมีหนังสือเชิญ
ผู้บรรยายจาก วทอ.ฯ เสมอ      

มาตรฐานที่ ๔ 

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     การประเมินผลการด าเนินงาน
การจัดการความรู้ โดยจัดให้มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานการ
จัดการความรู้ 

        วทอ.ฯ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน
การจัดท าแผนงานการจัดการความรู้ 

มาตรฐานที่ ๕ 

 

จุดที่ควรปรับปรุง 

 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     พัฒนาการบริหารและพัฒนา
หลักสูตร เพ่ือประสิทธิภาพในการ
จัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบที่
ห ล า ก ห ล า ย  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
ทรัพยากรการเรียนรู้ 

        วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนา
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ และมีทรัพยากรสนับสนุน
การเรียนรู้อย่างเพียงพอ 



๑๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๖ 
 

จุดที่ควรปรับปรุง 

 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     ก า ร จั ด ท า คู่ มื อ ก า ร ฝึ ก
ภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานส าหรับ
การฝึกที่เป็นของ วทอ.ฯ  

        วทอ.ฯ ได้จัดท าคู่มือการฝึกการ
บริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับ
ยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติการฝึก  

มาตรฐานที่ ๗ 
 

จุดที่ควรปรับปรุง 

 

การด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 

การปฏิบัติ ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

     ร ะบบกา รจั ด เ ก็ บ เ อกสา ร 
รายมาตรฐานของการประกัน
คุณภาพการศึ กษาด้ ว ย ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบอินทราเน็ต
ของ วทอ.ฯ 

 

 

 

 

 

      วทอ.ฯ ได้มีการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บเอกสารรายมาตรฐานของการ
ประกันคุณภาพการศึกษาด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ในระบบอินทราเน็ต 
เพ่ือความสะดวกในการด าเนินการ
ตรวจสอบ 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๖ เรื่อง 

- ด าเนินการแล้ว          ๕ เรื่อง คิดเป็น ๗๑.๔๓ % 
- อยู่ระหว่างด าเนินการ        ๒ เรื่อง คิดเป็น ๒๘.๕๗ % 
- ยังไม่ได้ด าเนินการ         - เรื่อง คิดเป็น     -     % 
 

 
 
 



๑๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๔  
ผลด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

 
ส่วนที่ ๔ ผลด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

ผู้ส าเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรและมีพฤติกรรมการท างานเป็นที่
พึงพอใจของผู้บังคับบัญชา 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีแผนงานติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 

(๒)  มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน 

(๓)  มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(๔)  มีการประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัด (ผู้บังคับบัญชา) ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านความรู้
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา 

(๕)  ระดับความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ≥ ๓.๒๕ และแบบสอบถาม 
ที่ได้รับคืนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒๐ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมินได้ ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อดังนี้ 

(๑)  มีแผนงานติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วทอ.ฯ มีแผนงานในการติดตามคุณภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา โดยจะเป็นส่วนหนึ่งของแผน 
การปฏิบัติงานของ กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. รอบ ต.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๑) ระบุช่วงเวลาในการท างานคือ 
ช่วงเวลาในการส่งแบบสอบถาม รวบรวมแบบสอบถามกลับคืน และการรายงานการประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒) 

(๒)  มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน 
 วทอ.ฯ มีค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเพ่ือด าเนินการวัดและประเมินผลการศึกษา และประเมิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตามหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓) 

 



๑๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๓)  มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วทอ.ฯ ได้ด าเนินการวัดและประเมินผลผู้เข้ารับการศึกษา และรายงานผลการศึกษาเมื่อส าเร็จ
การศึกษาโดย กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔, ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕) 

(๔)  มีการประเมินความพึงพอใจของต้นสังกัด (ผู้บังคับบัญชา) ต่อผู้ส าเร็จการศึกษา ในด้านความรู้ 
ความสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาและประเมินความพึงพอใจของผู้ส าเร็จการศึกษา 
 วทอ.ฯ ได้ติดตามคุณภาพผู้ส าเร็จการศึกษา โดยด าเนินการหลังจากส าเร็จการศึกษาไปแล้ว  
อย่างน้อย ๖ เดือน โดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้ส าเร็จการศึกษา เพื่อส ารวจความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมการท างานของผู้ส าเร็จการศึกษา และส่งไปยังผู้ส าเร็จการศึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจ 
ในพฤติกรรมการท างานของตนเอง (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒) 

 (๕)  ระดับความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้ส าเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ≥ ๓.๒๕ และแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐ 
 วทอ.ฯ ได้ด าเนินการส่งแบบสอบถามเพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๔๙ ในปี ๒๕๕๘ จ านวน ๗๐ ชุด ได้รับแบบสอบถามคืน จ านวน ๕๗ ชุด 
คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๔๓ และมีความพึงพอใจระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย ๔.๕๘ (ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๒) 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนการประเมิน 

๕ ข้อ มี ๕ ข้อ บรรลุ 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 รายงานการประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที ่๔๙ 

 ๓. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓ ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย
ปฏิบัติราชการ 

 ๔. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 

 ๕. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕ ผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ 

ตารางท่ี ๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ ๑  

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูาหมาย 
ผล

ด าเนินการ 
การบรรลุ
เปูาหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ๕ ข้อ มี ๕ ข้อ บรรลุ ๒๐ ๕ ๑๐๐ 

คะแนนรวม ๒๐ - ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 



๒๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๑ 

จุดเด่น 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร สามารถ

ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายในการเป็นผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
วทอ.ฯ ให้ความส าคัญกับการผลิตงานวิจัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรการทัพอากาศ เพ่ือสนับสนุนการผลิต

งานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ วทอ.ฯ จึงมีการจัดการและกลไกที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ อย่างเป็นระบบ 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 

(๒)  มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย/ งานทางวิชาการ 

(๓)  มีการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศท่ีเกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ 

(๔)  มีการให้รางวัลผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ 

(๕)  อัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาท าเอกสารวิจัย : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๓) อาจารย์สัมมนา/ ที่ปรึกษา
เอกสารทางวิชาการ : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๑๐) 

เกณฑ์การประเมิน  
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๑๐ มี  ๑ ข้อ มี  ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี  ๔ ข้อ มี  ๕ ข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๔ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑)  มีระเบียบ หลักเกณฑ์ ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน 
 วทอ.ฯ มีการก าหนดระเบียบ หลักเกณฑ์และข้ันตอนปฏิบัติในการจัดท าเอกสารวิจัยไว้อย่างชัดเจน 
โดยออกเป็นบ่งการ ๔/๑, ๔/๒, ๔/๓, ๔/๔ และ ๔/๕ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑ – ๕) อีกทั้งยังมีคู่มือการท าเอกสาร
วิจัย ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในระบบอีเลิร์นนิงในรูปแบบของไฟล์เอกสาร ท าให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูล
ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๖, ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๗) 



๒๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๒)  มีผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานรับผิดชอบ ก ากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย/ งานทางวิชาการ 
 วทอ.ฯ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ ก ากับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้ 

- คณะกรรมการเอกสารวิจัย ซึ่งมีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติชื่อเรื่องเอกสารวิจัย ควบคุม 
ก ากับดูและกระบวนการท าเอกสารวิจัยและประเมินผลการด าเนินการเอกสารวิจัยของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘) 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดูแล และ 
ให้ค าปรึกษาในการท าเอกสารวิจัยแก่ นศ.วทอ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตรวจและประเมินผลงานเอกสารวิจัยของ 
นศ.วทอ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามห้วงเวลาที่ก าหนดและส่งผลประเมินให้กับ กวผ.วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙) 

- คณะกรรมการประเมินการแถลงเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ซึ่งมีหน้าที่ในการรับฟัง 
การน าเสนอเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ตามหัวข้อเอกสารวิจัยและห้วงเวลาที่ก าหนด พร้อมทั้งให้ค าแนะน า
ทางวิชาการ ประเมินการแถลงเอกสารวิจัยและส่งผลประเมินให้กับ กวผ.วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐) 

(๓)  มีการจัดท าฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ 
ด าเนินการโดย 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) เพ่ือให้การพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน โดยใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีนักศึกษาได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นจ านวน ๑ เรื่องและได้รับ
รางวัลชมเชยอีกจ านวน ๖ เรื่อง ซึ่งเอกสารวิจัยทั้งหมด ๗ เรื่อง ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ 
(ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๔) 

(๕)  อัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาท าเอกสารวิจัย: ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๓) อาจารย์สัมมนา/  
ที่ปรึกษาเอกสารทางวิชาการ : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๑๐)  

วทอ.ฯ มีการแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ (ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๕) โดยมีอาจารย์ทั้งหมด ๑๓ คนและนักศึกษาทั้งหมด ๗๒ คน (อัตราส่วนของ
อาจารย์ : ผู้เรียน = ๑ : ๕) 

การประเมินตัวเอง 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๕ ข้อ มี ๔ ข้อ ไมบ่รรลุ ๔ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 ไมบ่รรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๔ 

 

 



๒๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

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 ความก้าวหน้าการท าเอกสารวิจัย 

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 คู่มือการท างานเอกสารวิจัย วทอ.ฯ 

๘. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘ ค าสั่ ง  วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่  ๓๔ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเอกสารวิจัย วทอ.ยศ.ทอ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๙. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙ ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙ ลง ๒๑ เม.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐ ค าสั่ง  วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๑๐ ลง ๒๙ เม.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการแถลงผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจ าปี
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 ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘ ลง ๔ ส.ค.๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๔ เว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ผลผลิตของงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
วทอ.ฯ มีการผลิตผลงานวิจัย/ ผลงานวิชาการ อย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีการศึกษา โดยสามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ และได้รับรางวัลจากสถาบัน 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  ร้อยละของผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลจากสถานศึกษา  
๓ ปีย้อนหลัง ต่อจ านวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผู้เรียน/ อาจารย์ ๓ ปีย้อนหลัง 

(๒)  จ านวนผลงานฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๓ ปีย้อนหลัง 

(๓)  มีผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านความม่ันคงตามนโยบาย 



๒๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ผลผลิตของงานวิจัยและ หรือผลงานทางวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๓ ข้อ จาก ๓ ข้อ ดังนี้ 

(๑)  ร้อยละของผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลจาก
สถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง ต่อจ านวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผู้เรียน/ อาจารย์ ๓ ปีย้อนหลัง 

วทอ.ฯ มีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของงานวิจัยและงานวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙  
ที่น าไปใช้ประโยชน์หรือได้รับรางวัลจากสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละต่อจ านวนผลงานวิจัยและผลงานทาง
วิชาการทั้งหมด ได้ร้อยละ ๑๔.๘๖ ส าหรับผลการด าเนินงานย้อนหลัง ๓ ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๓๖ (ปศ.วทอ.
๒/๒.๒/๑) มีรายละเอียดตามตาราง   

 
ข้อมูล ผลด าเนินการ รวม 

 พ.ศ.
๒๕๕๗ 

พ.ศ.
๒๕๕๘ 

พ.ศ.
๒๕๕๙ 

๓ ปี 

จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของนักศึกษา ๗๓ ๗๒ ๗๒ ๒๑๗ 
จ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ๑ - ๒ ๓ 

- รวมจ านวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์หรือนักวิจัยและของนักศึกษา 

๗๔ 
 

๗๒ ๗๔ ๒๒๐ 

ผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
หรือได้รับรางวัลจากสถาบัน 

๘ ๖ ๑๑ ๒๕ 

ร้อยละของผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการที่
น าไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลจากสถาบัน 

๑๐.๘๑ ๘.๓๓ ๑๔.๘๖ ๑๑.๓๖ 

 

(๒)  จ านวนผลงานฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๓ ปีย้อนหลัง 

 ผลงานวิจัยและงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จ านวน ๑๑ เรื่อง  
ได้เผยแพร่ในหนังสือข่าวทหารอากาศ จ านวน ๔ เรื่อง เผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศจ านวน ๗ เรื่อง 
รวมผลงานวิจัยและงานวิชาการ ที่ได้รับการเผยแพร่ย้อนหลัง ๓ ปี ทั้งหมด ๒๕ เรื่อง (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๒)  

มีรายละเอียดตามตาราง 

ข้อมูลงานวิจัยท้ังหมด 

ข้อมูล ผลด าเนินการ 
รวม ๓ ป ี

 พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 
รวมจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด 

๗๔ ๗๒ ๗๔ ๒๒๐ 

- ของอาจารย์ ๑ - ๒ ๓ 
- ของนักศึกษา ๗๓ ๗๒ ๗๒ ๒๑๗ 

 



๒๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ข้อมูลงานวิจัยท่ีได้รับการเผยแพร่ 

ข้อมูล ผลด าเนินการ 
รวม ๓ ป ี

 พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙ 
รวมจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทาง
วิชาการท่ีได้รับการเผยแพร่ 

๘ ๖ ๑๑ ๒๕ 

- ของอาจารย์ ๑ - ๒ ๓ 
- ของนักศึกษา ๗ ๖ ๙ ๒๒ 

(๓)  มีผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านความม่ันคงตามนโยบาย 
 มีผลการด าเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของงานวิจัยและงานวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ที่สามารถ

น าไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบายได้ จ านวน  ๑ ผลงาน (ปศ.วทอ.๒/๒.๒/๓) มีรายละเอียดตาม
ตาราง 

ข้อมูล ผลด าเนินการ รวม ๓ ป ี
 พ.ศ.๒๕๕๗ พ.ศ.๒๕๕๘ พ.ศ.๒๕๕๙  

จ านวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทาง
วิชาการ ทั้งหมด 

๗๔ ๗๒ ๗๔ ๒๒๐ 

จ านวนผลงานฯ ที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ด้านความม่ันคงตามนโยบาย 

๑ ๑ ๑ ๓ 

 ผลงานที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบายในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มีจ านวน 
๑ เรื่อง จากจ านวนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการทั้งหมด โดยเป็นผลงานฯ ของ น.อ.อนุกูล  อ่อนจันทร์อม 
นศ.วทอ.รุ่นที่ 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 คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
(ค่าของร้อยละที่ค านวณได้ X ๕ หารด้วย ๓) > ๓ 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๑) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
             ๑๑.๓๖ ๕ 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๒) 

คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
มี ๑ เรื่อง มี ๒ เรื่อง มี ๓ เรื่อง มี ๔ เรื่อง มี ๕ เรื่องข้ันไป 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๒) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
 มี ๒๕ เรื่อง ๕ 



๒๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๓) 

มี ๑ เรื่อง ไม่มี 
๕ คะแนน ๐  คะแนน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๓) 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการประเมิน 
มี ๑ เรื่อง ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

ตารางท่ี ๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ ๒   

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ 

เปูาหมาย 
ผล

ด าเนินการ 
การบรรลุ
เปูาหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ๕ ข้อ ๔ ข้อ ไมบ่รรลุ ๑๐ ๔ ๔๐ 
๒.๒    -   
(๑) ≥ ๓ ๑๑.๓๖ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
(๒) ๕ เรื่อง มี ๒๕ เรื่อง บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
(๓) ๑ เรื่อง มี ๑ เรื่อง บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

คะแนนรวม ๒๐ - ๙๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (๙๐ ÷ ๒๐ = ๔.๕) - 

ระดับคุณภาพ 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
น าไปประยุกต์ใช้เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา/ กองทัพ/ สังคม – ชุมชน ได้ 
 ๒. มีการให้รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นแก่ผู้เข้ารับการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา 

 ๑. ควรส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันให้เอกสารวิจัย นศ.วทอ.ฯ ได้รับการเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ 
ต่าง ๆ และในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น 

 ๒. ควรส่งเสริม สนับบสนุนผลงานวิจัย หรือผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 



๒๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 ๑. ควรก าหนดให้ นศ.วทอ.ทดลองเขียนบทความเชิงวิชาการ จากเอกสารวิจัยส่วนบุคคลเพ่ือเป็นการต่อ
ยอดงานวิจัยสู่การเผยแพร่อย่างต่อเนื่องต่อไป  

 ๒. ควรก าหนดให้อาจารย์เขียนบทความทางวิชาการ หรือเอกสารวิจัย 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ ชุมชน - 
สังคม ประเทศชาติและหรือนานาชาติ ต่อจ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 จ านวนกิจกรรม/โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเ ข้มแข็งให้กับกองทัพ ชุมชน - สังคม 
ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ โดยค านวณเป็นร้อยละเทียบกับจ านวนกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน  

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๔  ระดับคะแนน ๑ – ๔ (ค่าของร้อยละท่ีค านวณได้ x ๕ หารด้วย ๑๐ ≥ ๑๐ 

ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูล พ.ศ.๒๕๕๙ 

จ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด ๓ 

จ านวนกิจกรรม/ 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 ประเทศชาติและหรือนานาชาติจ านวน ๓ โครงการ จากจ านวนกิจกรรม/ โครงการ
ทั้งหมด ๓ โครงการคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

 

 

 

 



๒๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๓.๑ กิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกองทัพ สังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และหรือนานาชาติ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

ล าดับ กิจกรรม/ โครงการ 
บุคคล/ หน่วยงานที่

ให้บริการ 
ช่วงเวลาที่ให้บริการ 

๑ สัมมนาวิชาการ กิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์ วสท.สปท ก.พ.๕๙ – ก.ค.๕๙ 

๒ การจัดท ายุทธศาสตร์ทหารร่วมกับ ว.เหล่าทัพ วสท.สปท. ธ.ค.๕๘ – ก.ย.๕๙ 

๓ อภิปรายวิชาการวันคล้ายวันสถาปนา วทอ. วทอ.ยศ.ทอ. ๑๑ เม.ย.๕๙ 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
> ๑๐ ๑๐๐ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๑/๑ ค าสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์,  
การอภิปรายทางวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ร้อยละของกิจกรรมการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาการต่อจ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 

ชนิดตัวบ่งชี้ : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 จ านวนกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการพัฒนาการศึกษา และ
วิชาการ โดยค านวณเป็นร้อยละเทียบกับจ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการวิชาการท้ังหมด  

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๓  ระดับคะแนน ๑ - ๔ (ค่าของร้อยละท่ีค านวณได้ x ๕ หารด้วย ๒๕) > ๒๕ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาการจ านวน ๒ กิจกรรม/ โครงการ (ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑) จากจ านวนกิจกรรม/
โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมด ๓ กิจกรรม/ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ 

 

 

 



๒๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
> ๒๕ ๖๖.๖๗ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑ ค าสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๓ จ านวนการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๓  ๑ ครั้ง ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง ๕ ครั้ง 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของ
อาจารย์/ บุคลากรจ านวนมากกว่า ๕ ครั้ง (ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑) ได้คะแนนเท่ากับ ๕ 

การประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ครั้ง ๕ ครั้ง     บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑ ค าสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ และหนังสือเชิญบรรยาย 

ตารางท่ี ๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ ๓   

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี เปูาหมาย 
ผล

ด าเนินการ 
การบรรลุ
เปูาหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 
๓.๑ > ๑๐ ๑๐๐     บรรล ุ ๔ ๕ ๒๐ 
๓.๒ > ๒๕ ๖๖.๖๗     บรรล ุ ๓ ๕ ๑๕ 
๓.๓ ๕ ครั้ง ๕ ครั้ง     บรรล ุ ๓ ๕ ๑๕ 

คะแนนรวม ๑๐ - ๕๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (๕๐ ÷ ๑๐ = ๕) - 

 ดีมาก 

 

 



๒๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๓ 

จุดเด่น 
 ๑. มีกิจกรรม ด้านการบริการทางวิชาการท่ีสร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ 

 ๒. มีการให้บริการทางวิชาการ โดยส่งเสริมให้อาจารย์ได้ไปบรรยายในสถานศึกษาอ่ืน  

จุดที่ควรพัฒนา 
 การจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรจัดกิจกรรมที่สร้างความร่วมมือด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้ ๔.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา กห.และยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 วิทยาลัยการทัพอากาศ มีการก าหนดแผนในการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ
กระทรวงกลาโหม นโยบายของกองทัพไทย และยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศซึ่งเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์ 
พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ โดยก าหนดการปฏิบัติตามแผนการด าเนินงาน แผนปฏิบัติราชการประจ าปี
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยการทัพอากาศมีการด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย  

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของ
สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ของ ทอ.และนโยบายด้านการศึกษา กห. 

(๒)  สถานศึกษาและหน่วยงานภายในมีแผนการด าเนินงาน/ แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ 
แผนแม่บทของ ยศ.ทอ./ แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) 

(๓)  มีตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) แผนปฏิบัติงานประจ าปี และเกณฑ์ 
การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ เพ่ือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน  

(๔)  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐  

(๕)  มีการประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานฯ  

(๖)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๔ มี ๑ – ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ 

 

 

 



๓๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 วทอ.ฯ มีการก าหนดแผนบริหารจัดการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศและนโยบายด้าน
การศึกษาของ กห.ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินได้ ๖ ข้อ จากจ านวน
เกณฑ์ ๖ ข้อ ดังนี้ 

(๑)  มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของ
สถานศึกษา ยุทธศาสตร์ของ ทอ.และนโยบายด้านการศึกษา กห. 
 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการ
ตามแนวทางการพัฒนา วทอ.ฯ โดยมีแผนปฏิบัติราชการ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๙ ของ ยศ.ทอ. (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑)  
โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ 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)  สถานศึกษาและหน่วยงานภายในมีแผนการด าเนินงาน/ แผนปฏิบัติการประจ าปีสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของ ยศ.ทอ./ แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) 
 นขต.วทอ.ฯ แต่ละหน่วยงานมีการจัดท าแผน/ แผนการด าเนินงานประจ าปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๖) 
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑)   

(๓)  มีตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) แผนปฏิบัติงานประจ าปี และเกณฑ์ 
การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงาน 
 ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๑) เพ่ือวัดความส าเร็จในการบริหารจัดการและ
การปรับปรุงพัฒนาได้มีการก าหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์ ภารกิจหลัก และได้จัดท า  
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗)  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีตัวชี้วัดตรงตามตัวชี้วัด
ส่วนหนึ่งในแผนการปฏิบัติราชการ 

(๔)  มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 
 ในการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของ วทอ.ฯ นั้นได้ด าเนินการในฐานะเป็นหน่วยขึ้นตรง
กองทัพไทยและมีนโยบายของ ผบ.วทอ.ฯ เพื่อเป็นกรอบความคิดในการด าเนินงานและการพัฒนา นขต.วทอ.ฯ 
โดยแต่ละหน่วยมีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและมีโครงการบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

(๕)  มีการประชุมประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานฯ 
 วทอ.ฯ จะมีการประชุมเพ่ือรายงานและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนเป็นประจ าทุกเดือน
(ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘) โดยให้หน่วยขึ้นตรงน าเสนอ ผลงานในแต่ละเดือนโดยมี ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน เพ่ือเป็น
การประเมินประสิทธิภาพการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย อีกทั้งมีการติดตามผล 
การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้งและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือพิจารณาผลการประเมินตามตัวของแผนปฏิบัติราชการ 

(๖)  มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป 
 วทอ.ฯ มีการสรุปรวมผลการประเมินเพ่ือพิจารณา ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ คณก.บริหาร 
วทอ.ฯ เพื่อน ามาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘) 

 



๓๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ      บรรล ุ 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 ประจ าปี 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 แผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ นขต.วทอ.ฯ 

 ๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘ รายงานการประชุม วทอ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒  องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วิทยาลัยการทัพอากาศมีการสร้างการจัดตั้งคณะกรรมการในการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการ
องค์กร เพ่ือให้มีการปฏิบัติงานของก าลังพลในทุกภาคส่วนมีความสอดคล้องกัน โดยมีการประชุมชี้แจง ผลและ
แผนการด าเนินงานเดือนละ ๑ ครั้ง เพ่ือปรับปรุงการท างานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีคณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา  

(๒)  ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษา 

(๓)  ก าลังพลระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา 

(๔)  มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

(๕)  ก าลังพลรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา 

(๖)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอย่างน้อย 
ปีละ ๖ ครั้ง 

 



๓๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๔ มี ๑ – ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

(๑)  มีคณะกรรมการสถานศึกษาก าหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา 
 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลส าเร็จ ตามภารกิจและนโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
วทอ.ฯ จึงได้แต่งตั้ง คณก.บริหารยุทธศาสตร์พัฒนา (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑) วทอ.ฯ ขึ้น เพ่ือก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาและปฏิบัติงานตลอดทั้งบูรณาการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้งานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งได้
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน 

(๒)  ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่งต่าง ๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา  
 ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่ก าหนดไว้ในค าสั่งก าหนดหน้าที่ของผู้บริหาร วทอ.ฯ และ
ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑) 

(๓)  ก าลังพลระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา 
 วทอ.ฯ ได้จัดให้มีการประชุมในโอกาสต่าง ๆ ในระดับผู้บริหาร ในรูปแบบของการประชุม
ประจ าเดือน ประจ าสัปดาห์ ตลอดจนการประชุมวิชาการเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในระดับต่าง  ๆ ได้มี 
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาและก าหนดทิศทางการพัฒนา (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒) 

(๔)  มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 
 วทอ.ฯ มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี โดยการส่งข้าราชการเข้ารับการศึกษา และ  
การฝึกงานในหน้าที่ตามสายวิทยาการ การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ การอบรมภายในส าหรับ
อาจารย์ที่มาบรรจุใหม่ใน วทอ.ฯ เรื่องการท าหน้าที่อาจารย์ประจ าสัมมนาและหน้าที่อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เอกสารวิจัย นอกจากนั้นยังมีการประชุมวิชาการ เพ่ือพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องและชี้แจงกิจกรรม
อ่ืนที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๓) 

(๕)  ก าลังพลรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา 
 วทอ.ฯ ได้ก าหนดให้มีการประชุม นขต.เดือนละ ๑ ครั้งเพ่ือชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนงานของ วทอ.ฯ เพื่อให้ ก าลังพลทุกระดับได้รับรู้ (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔) 

(๖)  มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพ 
อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง 
 ในการประชุม วทอ.ฯ ประจ าเดือนมีการก าหนดให้แต่ละ นขต. และคณก.ชุดต่าง ๆ ชี้แจงผล 
การปฏิบัติงานและแผนการด าเนินงานตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพ่ือเป็นการติดตามงาน ตลอดจน  
หาแนวทางเพ่ือปรับปรุงงานจากข้อเสนอแนะจากท่ีประชุม (ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๔) 

 

 

 



๓๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การประเมินตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๒ องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนน เท่ากับ ๕ คะแนน 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 ๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ 

 ๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒ รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
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 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วทอ.ฯ มีการจัดท าแบบสอบถามให้กับนักศึกษาเพ่ือส ารวจความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถาบัน โดยสรุปผลเป็นร้อยละของทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๓ > ๖๐ > ๖๕ > ๗๐ > ๗๕ > ๘๐ 

ผลการด าเนินงาน 
 วทอ.ฯ โดย กวผ.วทอ.ฯ ได้จัดท าแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหาร
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  
ได้น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษา ให้ดียิ่งขึ้นในปี
การศึกษาต่อ ๆ ไป 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
> ๗๕ ๘๖.๔๐      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

 



๓๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๓/๑ รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐ 

ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี   
 วทอ.ฯ มีการพัฒนาโดยการน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจให้สอดรับกับนโยบายและการวางแผน ซึ่งเป็นระบบที่สมบูรณ์มีการเชื่อมโยงกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกอย่างเป็นระบบใช้ได้ทั้งการบริการ การวางแผน การตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงาน และน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ ท าให้
มีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งข้ึน 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑) มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ 

(๒) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล 

(๓) มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

(๔) ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 

(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการข้อมูล 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ คะแนน 
๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน  
(๑) มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ 

            ฐานข้อมูลส าหรับบริหารการจัดการเรียนการสอน (ระบบอีเลิร์นนิง) ของวทอ.ฯ มีข้อมูลพ้ืนฐานด้าน
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
จะท าให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายและมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

(๒) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล 
             วทอ.ฯ บริหารจัดการข้อมูลโดย ออกค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการด้าน รปภ.
และคณะท างานดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้ 
 (๒.๑) คณก.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน 
(ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๓) 



๓๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

             (๒.๒) คณะท างาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน 
แบ่งเป็น ๖ คณะท างานย่อย ประกอบด้วย อินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต อีเลิร์นนิง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ 
ซอฟท์แวร์และเครือข่าย รปภ.(ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔)                                                                                                                                                                                                                                 

(๓) มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
               วทอ.ฯ มีการปรับปรุงข้อมูล เอกสาร และสื่อประกอบการบรรยาย ให้มีความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยคณะท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ ด้านอีเลิร์นนิงเป็น
ผู้ด าเนินการ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔) 

(๔) ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา 
 วทอ.ฯ มีการจัดฐานข้อมูลทางวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และการวิจัย เป็น  
รายหมวดวิชาที่ ๑ – ๕ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๕) นอกจากนี้ยังได้จัดท าเว็บไซต์ วทอ.ฯ (www.awc.rtaf.mi.th)  
ไว้เป็นศูนย์กลางเครือข่ายของสถาบัน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอ่ืน 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 ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ รุ่นที่ ๕๐ (ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๗) และได้ปฏิบัติตามระเบียบ รปภ.เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของ ทอ.มีการแต่งตั้งคณะท างานรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑  สิ่ ง พิม พ์และไฟล์ประกอบการ เรี ยนวิชาต่ า งๆในระบบอี เลิ ร์ นนิ 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  ค าสั่ง 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 าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๙ ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ส าหรับ
นักศึกษาประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 



๓๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วทอ.ฯ มีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้  
เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ใน วทอ.ฯ ทั้งหมด
อันได้แก่ บุคลากร เอกสาร/งานวิจัย ระบบสารสนเทศ เพ่ือจะน ามาพัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัยและเป็น
ระบบ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และน ามาพัฒนา
ตนเองส่งผลให้ วทอ.ฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป  

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีแผนการด าเนินงานและก าหนดผู้รับผิดชอบ 

(๒)  มีการบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวมความรู้ การจ าแนกความรู้ การจัดระบบ และจัดการ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้) 

(๓)  มีการติดตามการด าเนินงานตามข้อ ๒ 

(๔)  มีการด าเนินงานตามข้อ ๒ และบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ แผนฯ 

(๕)  มีการประเมินผลการด าเนินงาน 

(๖)  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๔ มีข้อ ๑ – ๒ มีข้อ ๑ – ๓ มีข้อ ๑ – ๔ มีข้อ ๑ – ๕ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

(๑)  มีแผนการด าเนินงานและก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 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 เพ่ือให้กระบวนการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของ วทอ.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดย คณก.ฯ มีหน้าที่ก าหนดแนวทางการจัดท าระบบการจัดการ
ความรู้ของ วทอ.ฯ ออกแบบและก าหนดทิศทางการท างานของชุดท างานการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ และ
ก ากับ ดูแล และให้ค าแนะน า กระบวนการจัดการความรู้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังแต่งตั้งคณะท างานการ
จัดการความรู้ของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒) โดยมี น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นหัวหน้าคณะท างานและ  
น.อ.หญิง มาลี เมฆินทรพันธุ์ เป็นเลขานุการซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าหัวข้อการด าเนินการจัดการความรู้ที่
เหมาะสมของ วทอ.ฯ ด าเนินการจัดท าโครงการและกิจกรรมจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ ตามหัวข้อที่ก าหนด 
จัดท าระบบงานเอกสารการจัดการความรู้เก็บบันทึกและเผยแพร่ผลงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่คณะ
ผู้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของ ยศ.ทอ.ก าหนด และประสานการด าเนินงานและรายงานผลการจัดการ
ความรู้ในกิจกรรมต่าง ๆ อย่างครบวงจร 

 



๓๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๒)  มีการบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวมความรู้ การจ าแนกความรู้ การจัดระบบ และจัดการ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้) 
 วทอ.ฯ มีการบริหารจัดการความรู้ ซึ่งมีกระบวนการการรวบรวมความรู้ การจ าแนกความรู้ การจัด 
ระบบและการจัดการฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้ โดยฐานข้อมูลความรู้จะถูก  
รวบรวบไว้และเผยแพร่ในเว็บไซต์ภายใน (อินทราเน็ต) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๓) 

(๓)  มีการติดตามการด าเนินงานตามข้อ ๒ 
 ในการประชุม วทอ.ฯ ประจ าเดือน จะมีวาระการชี้แจงและติดตามงานของคณก.จัดการความรู้ 
เพ่ือแจ้งผลการปฏิบัติ แผนการปฏิบัติ ตลอดจนข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาการ
จัดการความรู้ (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔) 

(๔)  มีการด าเนินงานตามข้อ ๒ และบรรลุเปูาหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  
 มีการด าเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ ได้แก่ มีการบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวม
ความรู้ การจ าแนกความรู้ การจัดระบบ และการจัดการฐานข้อมูล การแลกเปลี่ยนความรู้) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔) 

(๕)  มีการประเมินผลการด าเนินงาน 
 คณก.จัดการความรู้ ได้ประเมินผลการด าเนินงานและรายงานให้ที่ประชุม วทอ.ฯ ซึ่งมี ผบ.วทอ.ฯ 
เป็นประธาน ทราบทุกเดือน (รายงานการประชุม) (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔) 

(๖)  มีการน าผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
 จากการรายงานผลในที่ประชุม วทอ.ฯ จะได้รับข้อเสนอแนะในที่ประชุม ซึ่งทาง คณก.ได้น า
ข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการด าเนินงาน (ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๔) 

การประเมินตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑ ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ 

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของ 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 

 

 

 



๓๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี  
 วทอ.ฯ มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงิน ที่สามารถผลักดันแผนกลยุทธ์ของสถาบัน  
ให้สามารถด าเนินการได้งานมีประสิทธิภาพโดยมีการวิเคราะห์รายรับ รายจ่ายของการด าเนินงานทั้งจาก
งบประมาณแผ่นดินและจากเงินรายได้อ่ืน ๆ ซึ่งการจัดท ารายงานด้านงบประมาณและการเงินอย่างเป็นระบบ 
ท าให้สามารถตรวจสอบและติดตามการใช้จ่ายอย่างสะดวกและเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งยังสามารถน ามาวิเคราะห์
และประเมินสถานการณ์การใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถาบันได้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 

(๒) มีหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 

(๓) มีการจัดการด้านการเงินและวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 

(๔) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบและวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ 

(๕) มีการรายงานผลการตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา 
ด าเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 

(๑)  มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา 
     วทอ.ฯ ได้ด าเนินการจัดท าแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี ๕๙ หลังจากที่ได้รับ รหัส ก.โดยท า
แผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน
ของ ทอ.ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับภารกิจของ วทอ.ฯ ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอ านวยการระดับสูง เพ่ือใช้เป็นผู้น า
ต่อไปในอนาคต (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๑) 

(๒)  มีหลักเกณฑ์การจัดท าค าของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
  เปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน พร้อมตรวจสถานภาพวัสดุ อุปกรณ์
ก่อนค านวณความต้องการและจัดท าค าขอตั้ง งป.ตลอดจนปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับ
ภารกิจ และเพ่ิมร้อยละการเบิกจ่ายให้สูงขึ้นเพ่ือกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายในแต่ละปีใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย   
การงบประมาณปี ๔๙ และใช้มาตรการประหยัดงบประมาณ ของ ทอ.เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดท า เป็นคู่มือ 
ในการค านวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ โดยพิจารณาจากจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๒) 

 (๓)  มีการจัดการด้านการเงินและวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ 
  วทอ.ฯ มีการจัดการด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรการประหยัดของ 
ทอ.โดยการรวบรวมเอกสารท าเรื่องเบิกเงินตามหนังสือขออนุมัติใช้เงิน ส่งให้ ยศ.ทอ.ตั้งเบิกเงิน กง.ทอ.จ่ายเงินเข้า 
ยศ.ทอ.แล้ว ยศ.ทอ.โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ วทอ.ฯ เพ่ือน าไปใช้จ่ายตามงบประมาณที่ขอใช้  (ปศ.วทอ.๔/
๔.๖/๒) 
 



๓๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 (๔)  มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ 
  เปรียบเทียบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน ตรวจสอบรหัสสั่ งจ่ายใดที่ไม่เบิกจ่ายตรง 
ตามแผน แจ้งสถานศึกษาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานให้ทราบในที่ประชุมประจ าเดือนของหน่วย 
พร้อมวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด หากปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้น แจ้งให้
หน่วยปรับแผนการใช้จ่ายเงินเพ่ิมเติม และท าการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เพ่ิมการกระตุ้นในวงรอบปีต่อไป
เปรียบเทียบ แผน/ ผล ในแต่ละเดือน รายการใดที่ไม่ตรงตามแผนต้องปรับแผน เร่งรัดการใช้จ่ายให้สอดคล้อง
กับภารกิจให้มากท่ีสุด รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตาม
เป้าหมายที่ก าหนดว่ามาจากสาเหตุใด (ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๓) 

 (๕)  มีการรายงานผลการตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ 
   รายงานผลการเบิกจ่ายรายเดือนให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ พร้อมรายงานในที่ประชุมหน่วยทุก
เดือน หากพบข้อขัดข้องจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งมีการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัด ยศ.ทอ.
เพ่ือรับทราบและสรุปปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะน าเรียนผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป มีการรายงาน
สถานภาพงบประมาณประจ าเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงข้อขัดข้อง พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ รวมถึงสรุปปัญหาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  
(ปศ.วทอ.๔/๔.๖/๔) 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

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

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ บรรลุ 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.ประจ าเดือน 

 

 

 



๔๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี้ ๔.๗ ศักยภาพด้านงบประมาณและการเงิน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 วิทยาลัยการทัพอากาศ มีการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณประจ าปีอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามแผนการด าเนินงาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินงานจัดการการศึกษาและ
สนับสนุนสถาบันอันได้แก่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์ ระบบสารสนเทศ การดูงานนอกสถานที่และ
อุปกรณ์การฝึกปฏิบัติอย่างเพียงพอต่อความต้องการและแผนการด าเนินงานประจ าปี 

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรต่อจ านวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด 

วิธีการค านวณ 

 
 
 

(๒) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ี

วิธีการค านวณ 

 
 
 
 
ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา 

ด าเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
(๑) ร้อยละของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรต่อจ านวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๒ < ๒๕ > ๒๕ > ๔๕ > ๖๕ > ๘๕ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้รับงบประมาณจัดสรร จ านวน ๕,๑๕๖,๓๔๐.๐๐ บาท จาก

งบประมาณท่ีขอตั้งจ านวน ๕,๒๗๖,๓๔๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๗๓ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน  

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
> ๘๕ ๙๗.๗๓ บรรลุ ๕ 

  

 

จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี 
จ านวนเงินที่ขอตั้งทั้งหมด 

X ๑๐๐ 

จ านวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ 
จ านวนเงินที่ได้รับการจัดสรรประจ าปี 

X ๑๐๐ 



๔๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

 (๒) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๒ > ๙ < ๙ < ๗ < ๕ < ๓ 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ได้รับงบประมาณจัดสรร จ านวน ๕,๑๕๖,๓๔๐.๐๐ บาท จ านวนเงินที่ 

ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี จ านวน ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ บาท  จ านวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ ๔.๐๑ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๐ ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน (ปศ.วทอ.๔/๔.๗/๒) 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
< ๓ ๐.๐๐ บรรลุ 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 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 วทอ.ฯ มีการจัดการความเสี่ยงโดยการแต่งตั้งคณะกรรมการในการบริหารความเสี่ยงคือ คณก.
ยุทธศาสตร์ ซึ่งได้บริหารงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน โดยมีการติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่ได้
ก าหนดไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน อีกทั้งน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรับปรุงเพ่ือให้การด าเนินงานของสถาบัน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

เกณฑ์การพิจารณา 

 (๑)  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 (๒)  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 

 (๓)  มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ 

 (๔)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ 

 (๕)  มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ 

 (๖)  มีการจัดท าเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน 

 



๔๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๓ มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา 
 ด าเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
 (๑)  มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 วทอ.ฯ จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลุ่มงานกิจกรรมหนึ่งในยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ ซึ่งมี 
คณก.บริหารยุทธศาสตร์ เป็นผู้ก ากับดูแล (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๑) 

 (๒)  มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา 
 มีการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน การด าเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ 
ด าเนินงานตามคู่มือการด าเนินงานควบคุมภายในของ ยศ.ทอ.ซึ่งจัดท าโดยคณะท างานควบคุมภายใน ยศ.ทอ. 
พ.ศ.๒๕๕๖ (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๒) 

 (๓)  มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ 
 มีการติดตามคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการปฏิบัติให้ที่ประชุม วทอ.ฯ รับทราบ
ทุกเดือนและรายงานผลการติดตามการปฏิบัติ ไปยัง ยศ.ทอ.ภายในเดือนกุมภาพันธ์ และกรกฎาคมของทุกปี
(ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๓) 

 (๔)  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ 
 มีการรายงานผลการปฏิบัติ ในการบริหารความเสี่ยง ตามล าดับชั้นถึง ยศ.ทอ.ภายในเดือน 
กุมภาพันธ์ และกรกฎาคมของทุกปี (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔) 

 (๕)  มีการน าผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ 
 จากแบบรายงานการประเมินผล และการปรับปรุงการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
มีหัวข้อการปรับปรุงและควบคุมซึ่งน ามาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานของ วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๔) 

 (๖)  มีการจัดท าเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน 
 จากการด าเนินงานบริหารความเสี่ยง ในส่วนของการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ วทอ.ฯ น าไปสู่การเขียนค ารับรองการปฏิบัติงาน ของหน่วยประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

การประเมินตนเอง 
 ตัวบ่งชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

 
 



๔๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๘/๑ ค าสั่ง 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 

ตารางท่ี ๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ ๔   
มาตรฐาน/

ตัวบ่งชี้ 
เปูาหมาย 

ผลด าเนินการ การบรรลุ
เปูาหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

 มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๒ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๓ > ๗๕ ๘๖.๔๐ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๔.๔ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๕ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๖ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 

๔.๗.๑ 
๔.๗.๒ 

> ๘๕    
< ๓ 

๙๗.๗๓ 
๐.๐๐ 

บรรลุ 
บรรลุ 

๒ 
๒ 

๕ 
๕ 

๑๐ 
๑๐ 

๔.๘ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
คะแนนรวม ๓๐ - ๑๕๐ 

คะแนนเฉลี่ย  (๑๕๐ ÷ ๓๐ = ๕) - 
ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 
การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๔ 

จุดเด่น 

 ๑. มีวิสัยทัศน์  นโยบายและแผน มีการบริหารจัดการและการพัฒนาสอดคล้องกับภารกิจ  
ของสถานศึกษา มีการบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

 ๒. มีการพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการของสถานศึกษา 

 ๓. มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินตามมาตรฐาน 

จุดที่ควรพัฒนา 
 - 
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 - 

 

 



๔๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
มีการจัดท าแผนและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสูตร โดยหลักสูตรมุ่งเน้นเอกลักษณ์

การเป็นสถาบันผลิตผู้น าและฝ่ายอ านวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ กวผ.วทอ.ฯ ได้ด าเนินการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรตามกรอบเวลา
ที่ก าหนด มีการน าผลประเมินความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษาตามคุณลักษณะ 
ที่พึงประสงค์มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร  

เกณฑ์การพิจารณา  

(๑) มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสูตร 

(๒) หลักสูตรมุ่งเน้นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรตามภารกิจ ค่านิยมหลัก ทอ. 

(๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

(๔) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 

(๕) มีการประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยทุกวงรอบ ๓ ปี 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้  ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสูตร 
 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงได้
จัดท าแผน และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดท าหลักสูตรขึ้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑) 

(๒) หลักสูตรมุ่งเน้นอัตลักษณ์ วัฒนธรรมองค์กรตามภารกิจ ค่านิยมหลัก ทอ. 
 หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหาร พร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ  
ซึ่งการสอนแต่ละหมวดวิชามีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจคือ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาททหารในการป้องกันประเทศ ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้ง
สังเคราะห์แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร วิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และท าหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้ก า ลังและอ านวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน ๆ  
เพ่ือแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ ประเมินภาวะผู้น าทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ สังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/กองทัพโดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย



๔๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

และมีความพร้อมในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑/๒) 

(๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา 
 กองทัพอากาศต้องพัฒนาก าลังพลที่จะก้าวขึ้นมาท าหน้าที่ผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูง
ของกองทัพให้มีขีดสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะการก าหนดแนวทางพัฒนากองทัพอากาศ
เพ่ือเตรียมก าลังและการก าหนดหนทางปฏิบัติในการใช้ก าลังเพ่ือเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติของชาติรวมทั้ง
ขับเคลื่อนกองทัพให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นกองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาคอาเซียน” วทอ.ฯ เป็นสถาบัน 
การศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของ ทอ.มีหน้าที่ผลิตก าลังพล ทอ.ที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดรับกับประชาคมอาเซียนปรับหมวดวิชาและ
เนื้อหาวิชาให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดท ายุทธศาสตร์ทหารร่วมกับวิทยาลัยการทัพเหล่าทัพ
อ่ืนซึ่งตอบสนองต่อวิสัยทัศน์  ทอ.อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์  ทอ.เพ่ือเป็นกรอบ 
แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท าหลักสูตรขึ้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑) ในการร่วมพิจารณา 

(๔) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน 
 มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เช่น การก าหนดยุทธศาสตร์ 
(ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๓)  

(๕) มีการประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยทุกวงรอบ ๓ ปี 
  วทอ.ฯ ได้จัดการศึกษา โดยหลังจากเสร็จการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ฯ ได้ด าเนิน 
การประเมินผลการจัดการเรียนการสอน หมวดวิชาที่ ๑ – ๔ โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาสัมมนาแล้ววิเคราะห์จาก
รายงานผลการสัมมนาของผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละสัมมนา และรายงานผล หลังจากการศึกษาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว 
กวผ.วทอ.ฯ ได้ด าเนินการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาตอบแบบประเมิน จากนั้นท าการวิเคราะห์ และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
(ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๔) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

 

การบรรลุเปูาหมาย 
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑  ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ 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 



๔๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๕.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วทอ.ฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตรตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
อยู่ในหลักสูตร และหลักสูตรการทัพอากาศได้ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพและสังคม
โดยรวมรวมทั้งในหลักสูตรมีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/ สังคมจากการ 
ดูงานและศึกษาภูมิประเทศนอกจากนี้หลักสูตรการทัพอากาศได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา และ 
หมวดวิชา เพื่อเป็นแนวทางในการการศึกษา  

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ 
(๒) ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพ/ สังคม 
(๓) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/ สังคม 
(๔) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา 
(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร  

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๓ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของหลักสูตรในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มี
การปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ 
 หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพอากาศซึ่ง 
วทอ.ฯ มีการก าหนดวัตถุประสงค์/ความมุ่งหมายของหลักสูตรตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจอยู่ใน
หลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑) 

(๒) ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพ/ สังคม 
  หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้น า
ระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ 
ซึ่งหลักสูตรการทัพอากาศได้ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพและสังคมโดยรวม จากความ 
มุ่งหมายเพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้น าระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
เป็นฝ่ายอ านวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้ก าลังสามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหาร 
ในระดับยุทธศาสตร์และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑) 
 
 
 



๔๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๓) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/ สังคม 
 ในหลักสูตรมีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/สังคมจากการดูงาน
และศึกษาภูมิประเทศ ในหมวดวิชาที่ ๕ เช่น มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ การรดน้ าด าหัว
ผู้ใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑) 

(๔) มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา 
 หลักสูตรการทัพอากาศได้ก าหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชาและหมวดวิชา เพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑) 

(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร 
 หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กวผ.วทอ.ฯ ได้ด าเนินการประเมิน
ภาพรวมหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการให้ผู้เข้ารับการศึกษาตอบแบบประเมิน จากนั้นท าการวิเคราะห์ และ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ 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 

ตัวบ่งชี ้๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีพัฒนาการ บรรลุเป้าหมาย ส่งเสริมให้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ
และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรก าหนด 

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) มีการก าหนดคุณสมบัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
(๒) มีการจัดท าฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
(๔) มีการประเมินผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
(๕) มีการน าผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 

 

 



๔๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๓ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีการก าหนดคุณสมบัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
 วทอ.ฯ ได้ก าหนดคุณสมบัติผู้บรรยายจากผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนปลายปี และขอให้ 
หน่วยวิทยาการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและมีความสามารถมาเป็นผู้บรรยาย ส่วนผู้บรรยายอ่ืน ๆ พิจารณา
จากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่จะเชิญมาบรรยาย เป็นที่เชื่อถือ นับถือ และเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทอ. (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑) 

(๒) มีการจัดท าฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
 วทอ.ฯ มีการจัดท าฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๒) 

(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
 วทอ.ฯ มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร จากผลการประเมินการบรรยาย 
วิชาต่าง ๆ โดยการจัดประชุมเตรียมรับรุ่นหน้า (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๓) 

(๔) มีการประเมินผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
 หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแต่ละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ด าเนินการประเมินการบรรยาย 
ทุกหมวดวิชา จากการให้ผู้เข้ารับการศึกษาตอบแบบประเมินหลังจากเรียนจบวิชานั้น  ๆ จากนั้นท าการ
วิเคราะห์และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๔) 

(๕) มีการน าผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 
 ในการประชุมสัมมนาหลักสูตรปลายปี ได้น าผลการประเมินการบรรยายแต่ละหมวด มาร่วม
พิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยายในหลักสูตรรุ่นต่อไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๕) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕ 

 

 

 

 

 



๔๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑  ค าสั่งแต่งตั้งผู้บรรยาย 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  รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี ้๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียน ในการเข้ารับการศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มีแผนการด าเนินการคัดเลือกโดย กพ.ทอ.ซึ่งมี
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอย่างชัดเจน วทอ.ฯ ได้จัดท าคู่มือ/ ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับ
การศึกษาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการศึกษานอกจากนี้ยัง
มีการจัดปฐมนิเทศให้กับผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาทุกคนจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ 

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) มีแผนการด าเนินการคัดเลือก 
(๒) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
(๓) มีกระบวนการคัดเลือก 
(๔) มีคู่มือ/ ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับการศึกษา 
(๕) จ านวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

 ตัวบ่งชี้ ๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียนในการเข้ารับการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีแผนการด าเนินการคัดเลือก 
 กพ.ทอ.เป็นหน่วยงานที่ด าเนินการคัดเลือก ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๕/
๕.๔/๑) 

(๒) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา 
 มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาตามท่ี กพ.ทอ.ก าหนด (ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑)   
 
 



๕๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 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) จ านวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 
 มีผู้เข้ารับการปฐมนิเทศมีจ านวนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด
(ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓)   

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๑  หลักสูตร ผนวก ก. 

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๒  การปฏิบตัิของนักศึกษา 

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๔/๓  ภาพกิจกรรมพิธีเปิดการศึกษาใน website วทอ.ยศ.ทอ. 

ตัวบ่งชี ้๕.๕ ผู้เข้ารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการฝึกศึกษา 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเข้ารายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาทุกคน และแต่ละคนต้องมีเวลาการศึกษา
ตามหลักเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาก าหนดคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร อีกทั้งต้องมีเวลาการเข้า
ร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร รวมทั้งต้องเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและ 
ดูงานตามหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๙๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งต้องส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/
งานค้นคว้า/ งานวิจัยคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐  

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) การรายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
(๔) เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
(๕) มีการส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/ งานค้นคว้า/ งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 

 

 



๕๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๓ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๕ ผู้เข้ารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการศึกษาอบรม ในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) การลงทะเบียน/รายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 ผู้เข้ารับการศึกษาต้องเข้ารายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาทุกคน โดยจะมีใบเซ็นชื่อให้เซ็นทั้ง
ไปและกลับ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของผู้เข้ารับการศึกษาท้ังหมดที่เข้ารับการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑) 

(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษาก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 ผู้เข้ารับการศึกษาที่ถือว่าส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศต้องมีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ ของเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตรและต้องมีผลการศึกษาตามเกณฑ์การวัดและประเมินผล
การศึกษารวมทั้งผ่านเกณฑ์การประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคล จากการรายงานผลการศึกษามีผู้ส าเร็จ
การศึกษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒) 

(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 จากบันทึกประจ าวันการเข้ารับการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษามีเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมตาม
หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒) 

(๔) เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 จากบันทึกประจ าวันการเข้ารับการศึกษา ผู้เข้ารับการศึกษาเข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตาม
หลักสูตรคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒) 

(๕) มีการส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/งานค้นคว้า/งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ 
 จากการท าเอกสารวิจัย จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาที่ส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/งานค้นคว้า/งานวิจัย 
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาท้ังหมด (ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓) 
ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๑  ใบเซ็นชื่อวันรายงานตัวทีเ่ปิดการศึกษา 

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๒  ตารางตรวจสอบชั่วโมงลา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๕/๓  ผลงานเอกสารวิจัย นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 
 

 



๕๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ มีขอบเขตการสอนประมวลการสอน และแผนการ
สอนทุกรายวิชาที่สอน มีการก าหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่การจัดการเรียนการสอน โดยออกเป็นค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน และก่อนการเปิดและปิดการศึกษา มีการประชุมเตรียมการ
ก่อนการเปิดและปิดการศึกษาเพ่ือให้การปฏิบัติต่างๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมความมุ่งหมาย  
ซึ่งพิจารณาได้จากรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ หลังจาก
เสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชาแล้ว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะด าเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน
ทุกหมวดวิชา และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ และได้น าผลการประเมินม าปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนต่อไป 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 

(๒)  มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน 

(๓)  มีการประชุมเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา 

(๔)  มีการฝึกปฏิบัติ/ กิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา 

(๕)  มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของ
รายวิชาทั้งหมด 

(๖)  มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน  

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๔ มี ๑ – ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 

 ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีขอบเขตการสอน/ ประมวลการสอน/ แผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน 
 มีขอบเขตการสอนประมวลการสอน และแผนการสอนทุกรายวิชาที่สอนตามหลักสูตรการทัพ
อากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑)   

(๒) มีผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการจัดการเรียนการสอน 
 เพ่ือให้การด าเนินการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และเหมาะสม ตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึงมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่การจัด 
การเรียนการสอน โดยออกเป็นค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีงบประมาณ 



๕๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๒๕๕๙ มีคณะกรรมการวิชาการ คณะอาจารย์ประจ าหมวดวิชา คณะอาจารย์ประจ าสัมมนา อาจารย์ควบคุม
การสัมมนา อาจารย์รับผิดชอบการศึกษาประจ าวัน คณะกรรมการประเมินผลการศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒)  

(๓) มีการประชุมเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา 
ก่อนการเปิดและปิดการศึกษามีการประชุมเตรียมการก่อนการเปิดและปิดการศึกษา เพ่ือให้การปฏิบัติ

ต่าง ๆ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมความมุ่งหมาย ซึ่งพิจารณาได้จากรายงานสรุปผลการสัมมนา 
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓) 

(๔) มีการฝึกปฏิบัติ/กิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา 
 หลักสูตรการทัพอากาศมีการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา จากบ่งการ ๒/๙ คือ 
การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตระดับยุทธศาสตร์ เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศตลอดทั้งปี โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับ
ยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามสถานการณ์วิกฤติที่ก าหนดให้ซึ่งเข้ารับการศึกษาจะได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่เป็นนายทหารฝ่ายเสนาธิการระดับสูงของ ผบ.ทสส.โดยน าองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้รับจากการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ และจากแหล่งข้อมูลอ่ืนๆมาใช้ได้ตามความจ าเป็นเพ่ือระดมความคิดเห็นในการฝึก
ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ (Guidance) ของผู้บังคับบัญชาระดับสูงที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติในแต่ละวันซึ่งจะ 
ด าเนินการฝึก ในช่วงท้ายของปีการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกวิชาแล้ว (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๔) 

(๕) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
ของรายวิชาทั้งหมด 
 หลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชาแล้ว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะด าเนินการประเมินผล
การจัดการเรียนการสอนทุกหมวดวิชา คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทั้งหมด โดยการสัมมนาวิเคราะห์จาก
รายงานผลการสัมมนาของผู้เข้ารับการศึกษาแต่ละสัมมนา และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ
(ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๕) 

(๖) มีการน าผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 มีการน าผลการประเมินการจัดการเรียนการสอน มาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
จากการจัดประชุมสรุปผลปลายปี (ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๖) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
บรรลุเป้าหมายครบทุกข้อ โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑  ขอบเขตการบรรยาย/ประมวลการสอน 
๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒  ค าสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓  บันทึกการประชุม 
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 



๕๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วทอ.ฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายมีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอกห้องเรียน มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้  
จากเอกสารอ่านประกอบบ่งการต่างๆตลอดจนมีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ รวมทั้งบูรณาการ ทีก่่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

(๒)  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และการ
ประยุกต์ใช้ 

(๓)  มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียน/ จากการท าวิจัย 

(๔)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 

(๕)  มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ รวมทั้ง
บูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
 วทอ.ฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้ 
ที่หลากหลายตามแนวทางการวัดและประเมินผล ประกอบด้วย การศึกษาตามหมวดวิชา การสัมมนา การแถลงผล 
การฟังบรรยายพิเศษ การฝึกเขียนเอกสารวิจัยการเยี่ยมชมกิจการ การศึกษาภูมิประเทศ การปฏิบัติกิจกรรม 
กิจกรรมที่ปฏิบัติร่วมกับสถานศึกษาภายนอก การปฏิบัติกิจกรรมด้านการบริหารการศึกษา และการจัดท า
ยุทธศาสตร์ทหาร (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๑) 

(๒)  มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การประยุกต์ใช้ 
 มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกท ากิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ 
การประยุกต์ใช้เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร /
กองทัพโดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัยเพ่ือให้ นศ.วทอ.มีความรู้ความเข้าใจ สามารถท าผลงานวิจัย โดยเลือกเรื่อง



๕๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

หรือหัวข้อที่ตนมีความสนใจ มีศักยภาพในการวิจัย และประยุกต์ความรู้ที่ได้จ ากการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ซ่ึงการวิจัยเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างหนึ่ง ในการสร้างองค์ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ รวมทั้งยังช่วยการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ของมนุษย์ (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒) 

(๓)  มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน/ จากการท าวิจัย 
 มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ 
นอกห้องเรียนจากการเขียนเอกสารวิจัย โดยการฟังบรรยายในห้องเรียนจากอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถ 
และการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมจากในระบบ e–learning ในอินเตอร์เน็ต หรือจากห้องสมุด เพ่ือให้ผู้เข้ารับ
การศึกษาสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/กองทัพต่อไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๒) 

(๔)  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้ 
 มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้มีการใช้คอมพิวเตอร์และสื่ออินเตอร์เน็ตต่าง ๆ 
น าเอกสารอ่านประกอบบ่งการต่าง ๆ เพ่ือใช้ในการศึกษาความรู้เพ่ิมเติม ลงในระบบ e-learning (ปศ.วทอ.๕/
๕.๗/๓)   

(๕)  มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์ 
รวมทั้งบูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน 
 ในแต่ละหมวดวิชาได้มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมิน
และสร้างสรรค์ รวมทั้งบูรณาการ ที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียนจากบ่งการสัมมนาต่าง ๆ โดยการทดสอบ 
หลังจากจบแต่ละหมวดวิชา (ปศ.วทอ.๕/๕.๗/๔)  

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ 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 

 

 

 

 



๕๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 วทอ.ฯ ได้ท าการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้การบริหารการศึกษา
ตามหลักสูตรการทัพอากาศก าหนด โดยมีการรายงานการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ 
หมวดวิชา ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในหลักสูตร และก าหนดให้หัวหน้าหมวดวิชาเป็นผู้รับผิดชอบการวัดและ
ประเมินผลของหมวดวิชานั้น ๆ ตามค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศซึ่งการวัดและ
ประเมินผลของแต่ละหมวดวิชาได้ก าหนดให้ท าการประเมิน นศ.วทอ.ฯ ทั้งจากการสัมมนา การแถลงผล 
การสัมมนา และประเมินโดยการทดสอบประจ าหมวดวิชา เมื่อ กวผ.วทอ.ฯ ได้รับผลการประเมิน  
อย่างหลากหลายวิธีจากหัวหน้าหมวดวิชาแล้ว ได้ท าการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของ นศ.วทอ. ฯ 
ทั้งแบบรายหมวดวิชาและแบบรวมทุกหมวดวิชาในหลักสูตร เพ่ือสรุปน าเรียน ผบ.วทอ.ฯ และน าเสนอผล 
การวิเคราะห์และประเมินทั้งหมดต่อที่ประชุมสัมมนาปรับปรุงหลักสูตรหลังจบการศึกษา เพ่ือน า ไปสู่ 
การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป 

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
(๒) มีผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน 
(๕) มีการน าผลวิเคราะห์และประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 วทอ.ฯ ได้ท าการวัดผลและประเมินผลการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภายใต้การบริหาร
การศึกษาตามหลักสูตรการทัพอากาศก าหนด โดยมีการรายงานการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของ 
แต่ละหมวดวิชา ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุในหลักสูตร (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑) 

(๒) มีผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล 
 วทอ.ฯ มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ ในระดับ
ยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอ านวยการระดับสูง มีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งส่วนราชการออกเป็น แผนกธุรการ กองการศึกษา กองกิจการนักศึกษา และ
กองวิเคราะห์และประเมินผล ที่มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการในการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผลการศึกษา  



๕๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การรายงานผลการศึกษา โดยมี น.อ.หญิง วิบูลรัตน์  เอ่ียมปรเมศวร์  เป็นผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล
(ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒) 

(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย 
 มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายการวัดและประเมินผลของแต่ละหมวดวิชาได้ก าหนดให้ท า
การประเมิน นศ.วทอ.ฯ ทั้งจากการสัมมนา การแถลงผลการสัมมนา การรายงานการดูงาน/ ศึกษาภูมิประเทศ 
การสอบวัดผลประจ าหมวดวิชา (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) มีการน าผลวิเคราะห์และประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน 
 หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน มีการสรุปผลการประเมินกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมสนับสนุน ผลการ
ด าเนินงาน หมวดวิชาที่ ๑ – ๕ ผลการด าเนินงานด้านสนับสนุนการศึกษา การด าเนินงานของคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ วทอ.ฯ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป (ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔) 
ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ 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   ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย
ปฏิบัติราชการ 

๓.  ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓   รายงานการประเมินผลการศึกษา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 

๔.  ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔   รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ 

 

 

 

 

 



๕๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วทอ.ฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาการจัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุงรักษาได้แก่ ผธก.วทอ.ฯ
มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม 
ที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และความปลอดภัยมีแหล่งการเรียนรู้ห้องต าราระบบ e-learning มีการประเมินและ
น าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้จากรายงานสรุปผลการสัมมนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑) มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุงรักษา 

(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 

(๓) มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่  สภาพแวดล้อมที่ เ อ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และ 
ความปลอดภัย 

(๔)  มีแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก ระบบสารสนเทศ 
และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 

(๕)  มีการประเมินและน าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ 

เกณฑ์การประเมนิ 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๓ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
การประเมิน ๕ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุงรักษา 
 มี ผธก.วทอ.ฯ เป็นผู้รับผิดชอบการจัดหา การจัดท าแผนพัฒนาและการซ่อมบ ารุงรักษา (ปศ.วทอ.
๕/๕.๙/๑) 

(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ 
 มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้งบการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาต่าง ๆ และเอกสาร
งบประมาณ พัสดุของสถานศึกษา (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๒) 

(๓)  มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และความปลอดภัย 
 มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้และความ
ปลอดภัย (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๓) 
 



๕๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๔)  มีแหล่งการเรียนรู้ ห้องสมุด สื่อ/โสตทัศนูปกรณ์ อุปกรณ์การฝึก/เครื่องช่วยฝึก ระบบสารสนเทศ 
และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
 มีแหล่งการเรียนรู้ห้องต าราห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเอกสารประกอบการศึกษาระบบ 
 e-learning (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔) 

(๕)  มีการประเมินและน าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้ 
 มีการประเมินและน าผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้จากรายงานสรุปผลการ
สัมมนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ (ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ 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    ผลประชุมหน่วยประจ าเดือน 

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔    ห้องหนังสือ/ e-learning 

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕     รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี ้๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 
 วทอ.ฯ มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาดูงานมีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรม

และการศึกษาดูงานแต่ละครั้งโดย กนศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบและก ากับดูแลการด าเนินงาน ซึ่งการ
ด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดมีการประเมินผลและรายงานผลการศึกษาดูงาน รวมถึงได้น าผล 
การประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป  

เกณฑ์การพิจารณา 
(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน 
(๒) มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและการดูงานแต่ละครั้ง 
(๓) มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงาน 
(๔) มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
(๖) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 



๖๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๓ มี ๑ - ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ 
การประเมิน ๖ ข้อ จากจ านวนเกณฑ์ ๖ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน 
 มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาดูงาน ซึ่งก าหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๕๐  
ซ่ึงรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความจ าเป็น (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๑) 

(๒) มีการก าหนดเปูาหมายของแต่ละกิจกรรมและการดูงานแต่ละครั้ง 
 มีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและการศึกษาดูงานแต่ละครั้ง จากบ่งการต่าง ๆ ซึ่งมีการ
ก าหนดความมุ่งหมาย และการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๒) 

(๓) มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานก ากับดูแลการด าเนินงาน 
 กนศ.ฯ เป็นหน่วยรับผิดชอบและก ากับดูแลการด าเนินงาน (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๓) 

(๔) มีการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ 
 มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนงานทั้งหมด (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑๐/๔) 

(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 
 มีการประเมินผลและรายงานผลการศึกษาดูงานหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานแต่ละที่ (ปศ.วทอ.
๕/๕.๑๐/๔) 

(๖) มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา 
 มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน จากการจัดสรุปประชุม
ปลายปี (ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๕) 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

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   ค าสั่งผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงาน 

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๔   รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด 



๖๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

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

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๑ ร้อยละของกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการพระราชด าริ  
และเศรษฐกิจพอเพียงต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
มีกิจกรรม/โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการพระราชด าริ และเศรษฐกิจพอเพียง  

มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๓ < ๒๕ > ๒๕ > ๔๕ > ๖๕ > ๘๕ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการ
พระราชด าริ และเศรษฐกิจพอเพียงจ านวน ๑๔ กิจกรรม ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
> ๘๕ ๙๓.๓๓ บรรลุ 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/ โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและ
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

ค าอธิบายตัวบ่งช้ี 

 มีกิจกรรม/ โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทย มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบ ดูแลให้มีการด าเนินงานตามแผนที่ก าหนด  

 

 



๖๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
 ๓ < ๒๕ > ๒๕ > ๔๕ > ๖๕ > ๘๕ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์
ไทยและหรือขนบธรรมเนียมประเพณีไทย จ านวน ๑๔ กิจกรรม ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและ 
การดูงานทั้งหมด ๑๕ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๓๓ 

ผลการประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
> ๘๕ ๙๓.๓๓      บรรล ุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
 ๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๒/๑   ภาพกิจกรรมใน website ของ วทอ.ยศ.ทอ. 

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี มาตรฐานที่ ๕ 

มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้ 

เปูาหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
การบรรลุ
เปูาหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

๕.๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๓ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๔ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๖ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๗ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๘ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๙ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

๕.๑๐ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๑๑ > ๘๕ ๙๓.๓๓ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๑๒ > ๘๕ ๙๓.๓๓ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

  คะแนนรวม ๔๐ - ๒๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (      ๒๐๐ ÷ ๔๐ = ๕   ) ๕ 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 

 

 



๖๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่  ๕ 

จุดเด่น 
 มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตร เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน ด้วยรูปแบบการสอน  
ที่หลากหลาย โดยเน้นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ และมีทรัพยากรที่สนับสนุนการเรียนรู้ 
อย่างเพียงพอ  

จุดที่ควรพัฒนา 

 - 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

 - 

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกผู้น าและฝุายอ านวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ. 

ตัวบ่งช้ี ๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 การฝึกมีเป้าหมาย มีผู้รับผิดชอบ และมีขั้นตอนการด าเนินงานเพื่อการบรรลุเป้าหมาย  

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑) มีแผนงานและก าหนดเป้าหมาย 

(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน 

(๓) มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/มีการส ารวจพื้นที่การฝึก 

(๔) มีการประชุมจัดท าสถานการณ์การฝึก 

(๕) มีการชี้แจงสถานการณ์การฝึกให้ นศ.เข้าใจขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ 

(๖) มีการแถลงผลการฝึก 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๓ มีข้อ ๑ - ๒ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มีครบทุกข้อ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อจาก ๖ ข้อ ดังนี้ 

(๑) มีแผนงานและก าหนดเปูาหมาย 
 วทอ.ฯ ได้ออกบ่งการ “การฝึกบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์” เพ่ือก าหนดเป้าหมาย
ของการฝึก กิจกรรมการฝึก และระยะเวลาของการฝึก โดยก่อนการฝึกได้ออกบ่งการ “การวางแผนทางทหาร”
ขึ้นก่อน เพ่ือให้ นศ.เข้าใจการท างานแต่ละขั้นตอนของการวางแผนทางทหาร ก่อนที่จะน าความรู้ไปบูรณาการ
ในการฝึกบริหารวิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตรการทัพอากาศ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๑) 
 



๖๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๒) มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการด าเนินงาน 
 วทอ.ฯ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการฝึกฯ ในส่วนต่าง ๆ (ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๒) 

(๓) มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/มีการส ารวจพื้นที่การฝึก 
 วทอ.ฯ ได้จัดประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/มีการส ารวจพื้นที่การฝึก (ปศ.วทอ๖/๖.๑/๓) 

(๔) มีการประชุมจัดท าสถานการณ์การฝึก 
 วทอ.ฯ ได้จัดประชุมจัดท าสถานการณ์การฝึก (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 ผลการด าเนิน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๖ ข้อ มี ๖ ข้อ บรรลุ 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 ค าสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ 

๓. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๓ รายงานผลการประชุมเตรียมการฝึก 

๔. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔ รายงานผลการประชุมจัดท าสถานการณ์การฝึก 

๕. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕ ตารางการฝึก 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๖.๒ การด าเนินการฝึกปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ทหารและปฏิบัติการร่วม/ ผสม 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 กิจกรรมที่ต้องท าในการฝึก 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑) มีการบรรยายในวิชาที่เก่ียวข้องกับการฝึก 

(๒) นศ.ศึกษาสถานการณ์ / หน้าที่ 

(๓) นศ.ประชุม วางแผน แก้ปัญหา 

(๔) นศ.แถลงผล 

(๕) มีการประเมินผลการปฏิบัติ 



๖๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๔ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 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 ก าหนดให้ นศ.วทอฯ ศึกษาสถานการณ์ / หน้าที่ ตามบ่งการ (ปศ.๖/๖.๑/๑) 

(๓) นศ.ประชุม วางแผน แก้ปัญหา 
 วทอ.ฯ ก าหนดให้ นศ.วทอ.ฯ ประชุม วางแผน แก้ปัญหาตามบ่งการ (ปศ.๖/๖.๑/๑) 

(๔) นศ.แถลงผล 
 วทอ.ฯ ก าหนดให้ นศ.วทอ.ฯ แถลงผลงานตามที่ได้ร่วมกันประชุมแก้ปัญหา (ปศ.๖/๖.๑/๑) 

(๕) มีการประเมินผลการปฏิบัติ 
 วทอ.ฯ ก าหนดให้มีการประเมินผลการฝึก โดยในระหว่างการฝึกอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประจ า
สัมมนา จะเป็นผู้ประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติภารกิจของ นศ.วทอ.ฯ โดยกรอบในการพิจารณาคือ 
กระบวนการน าความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาการฝึก การตัดสินใจ/ การยอมรับการตัดสินใจ การมอบหมายงาน 
การบริหารความขัดแย้ง การใช้วิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์ การท างานเป็นทีม ซึ่งเป็นทักษะของ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ านวยการระดับสูงทางทหาร  
 นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก วทอ.ฯ ได้จัดให้ นศ.วทอ.ฯ ประเมินผลหลังการฝึกทันที (After 
Action Review : AAR) โดยให้ นศ.วทอ.ฯ แต่ละสัมมนาร่วมกันประเมินผลใน ๓ ประเด็นคือ บทเรียนที่ได้รับ
จากการฝึก สิ่งที่ดีของการฝึก และสิ่งที่ต้องปรับปรุงของการฝึกพร้อมข้อเสนอแนะ (ปศ.๖/๖.๒/๒) 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑ ตารางการฝึก 

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๒ รายงานสรุปผลการฝึก 

 



๖๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งช้ีที ่๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ 
 ทรัพยากรการฝึกท้ังจากภายในและภายนอก วทอ.ฯ 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑) มีบุคลากรที่พร้อมสนับสนุนการฝึก 

(๒) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายในสถานศึกษา 

(๓) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายนอกสถานศึกษา 

(๔) มีทรัพยากรการฝึกทีท่ าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

(๕) มีทรัพยากรการฝึกท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอย่างต่อเนื่อง 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๓ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ในปี ๒๕๕๙ วทอ.ฯ ปฏิบัติได้ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อจาก ๕ ข้อดังนี้ 

(๑) มีบุคลากรที่พร้อมสนับสนุนการฝึก 
 วทอ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการฝึกทั้งทางด้านวิชาการและด้านธุรการ 
เพ่ือออกแบบและควบคุมการฝึก จัดท าสถานการณ์การฝึก จัดท าเอกสารประกอบการฝึก ตลอดจนประเมินผล
การฝึกรวมทั้งการสนับสนุนการฝึก เช่น การจัดเตรียมสถานที่ฝึก ที่พัก และสิ่งอ านวยความสะดวกอ่ืน  ๆ 
(ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑) 

(๒) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายในสถานศึกษา 
 วทอ.ฯ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ อาจารย์ และข้าราชการอ่ืนๆจากทุกส่วนของ 
วทอ.ฯ มาร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑) 

(๓) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายนอกสถานศึกษา 
 วทอ.ฯ มีหนังสือขอตัวบุคลากร/อุปกรณ์ช่วยฝึกจากหน่วยงานอ่ืน ๆ มาร่วมในการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒) 

(๔) มีทรัพยากรการฝึกทีท่ าให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
 วทอ.ฯ ใช้ Joint pub. 5-0 เป็นคู่มือด าเนินการฝึก รวมทั้งใช้ค าสั่งการฝึกและบ่งการการฝึก
ก าหนดความมุ่งหมายของการฝึกตลอดจนผู้รับผิดชอบ (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑) 

 (๕) มีทรัพยากรการฝึกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอย่างต่อเนื่อง 
วทอ.ฯ ใช้ Joint pub. 5-0 เป็นคู่มือด าเนินการด้านวิชาการ และใช้คู่มือจัดการฝึกของ วทอ.ฯ 

ด าเนินการด้านธุรการตั้งแต่ก่อนการฝึก ระหว่างการฝึก และหลังการฝึก (ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑) 

 

 



๖๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๕ ข้อ มี ๕ ข้อ บรรลุ ๕ 

การบรรลุเปูาหมาย 
 บรรลุเป้าหมาย โดยมีระดับคะแนน ๕ 

เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑ ค าสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ 

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒ หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเกี่ยวข้อง 

ตารางท่ี ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๖ 

มาตรฐาน/ 
ตัวบ่งชี้ 

เป้าหมาย ผลด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

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 
 ควรจัดท าคู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานส าหรับการฝึก 

 
 
 
 
 



๖๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

 วทอ.ยศ.ทอ.มีการจัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในและถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา โดยมีการแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ๑) คณก.อ านวยการประกัน
คุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ก าหนดนโยบายและแนวทางประกันคุณภาพการศึกษา ควบคุม ก ากับดูแล ให้งาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ๒) คณก.ด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ท าหน้าที่ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่ก าหนด 
รวมทั้งพัฒนาระบบและกลไล หลักเกณฑ์ วิธีการ และเกณฑ์การประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือ ระเบียบ ค าสั่งที่
เกี่ยวข้อง ดูแล ติดตามงาน ตรวจสอบ ทบทวน คุณภาพการศึกษา ตลอดทั้งให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 
และพิจารณาจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของ วทอ.ฯ รวมถึงจัดให้มี
การประชุมร่วมระหว่าง คณก.ชุดต่าง ๆ และ ๓) คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา มีหน้าที่
ก าหนดวงรอบการตรวจติดตาม ก าหนดวิธีการประเมิน ตรวจติดตาม รวบรวมผลการด าเนินงาน วิ เคราะห์
ข้อมูล และประเมินคุณภาพตามคู่มือและรายงานผลการประเมินตนเองประจ าปี  ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะใน
การพิจารณา การด าเนินงาน ในปีต่อ ๆ ไป นอกจากนี้ยังมี คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ และคณะท างาน
งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ช่วยในการขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ ปรัชญา และ
วิสัยทัศน์ของ วทอ.ฯ ด้วย 

ตัวบ่งชี ้๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  

ชนิดของตัวบ่งช้ี : ผลผลิต 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีหลักเกณฑ ์ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน 

(๒)  มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ 

(๓)  มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 

(๔)  มีบุคลากรในหน่วยขึ้นตรงสนับสนุน และให้ความร่วมมือ 

(๕)  มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษา 

(๖)  มีการน าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการด าเนินงาน 

(๗)  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ ยศ.ทอ. 

เกณฑ์การประเมิน 
น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 

๑๐ มี ๑ - ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มี ๕ ข้อ มี ๖ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๕๙ ปฏิบัติตามเกณฑ์ 
การประเมิน ๗ ข้อ จาก ๗ ข้อ ดังนี้ 
 
 



๖๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน 
  วทอ.ยศ.ทอ.มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของสถาบัน 
โดยด าเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.ที่ก าหนดไว้ในคู่มื อการประกันคุณภาพ
การศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑) ซึ่งวางแนวทางการด าเนินงานที่มีกระบวนการท างาน 
(PDCA) เริ่มต้นจากการวางแผน (Plan) การด าเนินการตามแผน (Do) การตรวจสอบประเมิน (Check) และ
การปรับปรุงพัฒนา (ACT) มีมาตรฐานเป็นกรอบส าคัญในการด าเนินงาน นอกจากนี้ยังต้องด าเนินการตาม
เกณฑ์อ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น กรอบการปฏิบัติด้านต่าง ๆ ของส านักงานคณะกรรมการ กพร.มีตัวบ่งชี้เป็น
ข้อก าหนดของการประกันคุณภาพ ซึ่งตัวบ่งชี้สามารถชี้วัดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษา  
มีเกณฑ์การประเมินในแต่ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาจากเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่ เป็นมาตรฐาน ซึ่งก าหนดโดย สปท.
เพ่ือใหก้ารประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(๒) มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ 
  วทอ.ยศ.ทอ.มีการแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒) ท าหน้าที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนการพัฒนา ก าหนดทิศทางการพัฒนา สร้างความเข้าใจ ลดความซ้ าซ้อนของแผนงาน 
โครงการ และกิจกรรมที่จะด าเนินงาน ซึ่งงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งในหลาย ๆ งานที่อยู่ 
ในกลุ่มงานกิจกรรมยุทธศาสตร์พัฒนาด้วย 
  นอกจากนี้ได้มีการแต่งตั้ง คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา  (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓) ตามคู่มือ 
การประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑) ซึ่งประกอบด้วย ๑) คณก.อ านวยการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพ อ านวยการ ควบคุม ก ากับ
ดูแล การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานฯ  มี รอง ผบ.วทอ.ยศ.ทอ. 
และ ผอ.กองต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการ ๒) คณก.ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ท าหน้าที่ด าเนินงานตาม
นโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ พัฒนากลไกกาประกันคุณภาพ จัดท าคู่มือ ระเบียบ ค าสั่ง  
ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพ ก ากับดูแลและติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบทบทวน
คุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน 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 ท าหน้าที่ก าหนดวงรอบการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม 
ผลการด าเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
รายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นรายมาตรฐาน และจัดท ารายงานการประเมินตนเองประจ าปี น า เรียน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น โดยมี ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน และมีบุคลากรของ กวผ.ฯ ร่วมเป็น
กรรมการ นอกจากนี้ยังมีคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลและเชื่อมโยงงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเข้ากับยุทธศาสตร์พัฒนาของ วทอ.ฯ ด้วย 

(๓) มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ 
  งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ มี คณก.ที่เกี่ยวข้อง คือ คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ฯ
คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง คณก.จะจัดประชุมตามวาระต่าง ๆ 
ทีเ่หมาะสม (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๔, ๕ และ ๖) เช่น เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณ เพ่ือชี้แจงแนวทางและแผนปฏิบัติงาน 
ระหว่างปีงบประมาณเพ่ือติดตามการปฏิบัติงาน และเมื่อสิ้นปีงบประมาณเพ่ือตรวจสอบประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน นอกจากนี้ในการประชุม วทอ.ฯ จะมีวาระที่ให้ คณก.ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษา
ได้ชี้แจงการด าเนินงานให้ที่ประชุมทราบด้วย 



๗๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

(๔) มีบุคลากรในหน่วยขึ้นตรงสนับสนุน และให้ความร่วมมือ 
  ใน คณก.ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย บุคลากรจากทุกหน่วยงานใน วทอ.ฯ 
ตั้งแต่ รอง ผอ.แต่ละกอง หน.หมวดวิชา คณะอาจารย์อ านวยการศึกษา จนท.ธุรการ ท าหน้าที่ด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา อีกทั้งบุคลากรอ่ืนที่ท าหน้าที่รวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาเก็บรวบรวมเข้าแฟ้มงานตามมาตรฐานงานประกันคุณภาพการศึกษา 

(๕)  มีการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา 

  บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น คณก.ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จาก นขต.วทอ.ฯ จะเป็นเครือข่ายในการติดต่อประสานและด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหว่ าง
หน่วยงานกับ คณก.ด าเนินงานฯ นอกจากนี้ยังเป็นเครือข่ายกับสถาบันการศึกษาอ่ืนในสังกัด ยศ.ทอ.และนอก 
ยศ.ทอ. เช่น รร.นนก. ซึ่งได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันเกี่ยวกับการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา 
ในโอกาสมีเหมาะสม และมีการจัดท าแผนส่งข้าราชการ วทอ.ฯ เข้ารับการอบรมหลักสูตร จนท.ประกัน
คุณภาพระดับสัญญาบัตรและระดับประทวนทุกปี  รวมทั้งหลักสูตรผู้ตรว จประเมินคุณภาพภายใน
สถาบันการศึกษาซึ่งจัดโดย สปท.เพ่ือให้บุคลากรที่เข้าอบรมเป็นเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากับ
หน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน ๆ อันจะน ามาซึ่งการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป 

(๖)  มีการน าผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการด าเนินงาน 
  วทอ.ฯ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก คณก.ตรวจติดตามและ
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 ได้น ามาด าเนินการปรับปรุงพัฒนา (ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗) 
ซึ่งท าให้การด าเนินงานด้านการศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(๗)  มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ ยศ.ทอ. 
  ในวงรอบปีงบประมาณ คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ จะพิจารณาห้วง
เวลาการตรวจสอบ โดยแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ครั้งแรกประมาณ ก.ค. - ส.ค.และครั้งท่ีสองหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา 
โดยจะจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) และน าเรียนผู้บังคับบัญชาตาม
ระดับชั้นภายใน ธ.ค.ของทุกปี 

การประเมินตนเอง 

เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
๗ ข้อ ๗ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.  

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒  ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ. 

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓  ค าสั่งแต่งตั้ง 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. 



๗๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๖  รายงานการประชุม คณะท างาน วทอ.ยศ.ทอ. 

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗  รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ. 

ตัวบ่งชี ้๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

เกณฑ์การพิจารณา 

(๑)  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยขึ้นตรงในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

(๒)  มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ. 

(๓)  มีการน าข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การท าแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

(๔)  มีการเปลี่ยนแปลงจากการน าผลประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(๕)  หน่วยขึ้นตรงน างานประกันคุณภาพไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าเพ่ิมมากขึ้น 

เกณฑ์การประเมิน 

น้ าหนัก คะแนน ๑ คะแนน ๒ คะแนน ๓ คะแนน ๔ คะแนน ๕ 
๑๐ มี ๑ ข้อ มี ๒ ข้อ มี ๓ ข้อ มี ๔ ข้อ มีครบทุกข้อ 

ผลการด าเนินงาน 
 ระบบและกลไกในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีงบประมาณ ๕๙ ปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ดังนี้ 

(๑)  มีการด าเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยขึ้นตรงในสถานศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง 
  การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  
ซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑) โดยระบุให้
สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาระบบประกันคุณภาพที่เหมาะสม สอดคล้องกับระดับของสถาบันการศึกษา โดยมี
กระบวนการ (PDCA)  
  เริ่มต้นจากการวางแผน (Plan) ซึ่ง วทอ.ฯ ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากกรอบ 
แนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒนาของ วทอ.ฯ และสอดคล้องกับปรัชญา 
ปณิธาน วัตถุประสงค์ นโยบาย พันธกิจ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ. 
ยุทธศาสตร์ ทอ.เพ่ือให้ นขต.วทอ.ฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพ่ือให้เป็น ไปในแนวทางเดียวกัน   
   การด าเนินงาน (Do) งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ขับเคลื่อนในรูปแบบของ คณก.  
ซึ่งประกอบด้วย คณก.ประกันคุณภาพการศึกษา คณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ยุทธศาสตร์
พัฒนา วทอ.ฯ เพ่ือการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินการด าเนินงาน กระตุ้ให้เกิดการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงประสานงาน ก ากับดูแล ช่วยเหลือ และสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงการท างานได้อย่าง
เป็นทีมและต่อเนื่อง   
  การตรวจสอบประเมิน (Check) นอกจาก วทอ.ฯ จะมี คณก.ประกันคุณภาพการศึกษาแล้ว 
(ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓) ยังมีคณะท างานประกันคุณภาพการศึกษา และ คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนาฯ (ปศ.วทอ.๗/
๗.๒/๒) ท าหน้าที่ก ากับดูแลและตรวจสอบตามวงรอบ เพ่ือให้การด าเนินงานประกันคุณภาพมีประสิทธิภาพ 



๗๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

เป็นไปตามระบบ โดยมีการประชุมสรุปผลการด าเนินงาน ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ ตามวงรอบที่ก าหนด 
(ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๔, ๕ และ ๖) เช่น ในการประชุม วทอ.ฯ แต่ไม่ทุกเดือน 
  การปรับปรุงพัฒนา (Act) วทอ.ฯ ได้น าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัด
การศึกษา (ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗) ส่งผลให้มีการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 (๒)  มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ. 
  ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ด าเนินการโดยยึดถือคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ ซึ่งมีการก าหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาไว้ 
อย่างชัดเจน วทอ.ฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาสังกัด ยศ.ทอ. ได้ด าเนินการตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์
การพิจารณาต่าง ๆ ดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับคู่มือการประกันคุณภาพดังกล่าว
ข้างต้น 

(๓)  มีการน าข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การท า
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  วทอ.ฯ ได้น าผลการประเมินโดยแยกแต่ละมาตรฐาน ซึ่งมีการแสดงจุดเด่น จุดควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาก าหนดเป็นแผนงานปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยด าเนินการทุกปี
ต่อเนื่อง 

(๔)  มีการเปลี่ยนแปลงจากการน าผลประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  จากผลการประเมินที่บ่งบอกทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒนา รวมถึงข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนาตามที่
ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองนั้น วทอ.ฯ ได้น าสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนางานด้านการศึกษา 
เช่น คุณภาพของผู้บรรยาย โดยในการรายงานผลจะชี้ให้เห็นว่าการคัดสรรผู้บรรยายควรต้องด าเนินการอย่างไร
เพ่ือให้ได้ผู้บรรยายที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ วทอ.ฯ ตลอดทั้งอาคารสถานที่รวมถึงภูมิทัศน์โดยรอบ
สถาบันการศึกษาท่ีต้องจัดให้มีส่วนเสริมให้คุณภาพการศึกษาดียิ่งขึ้น  

(๕)  หน่วยขึ้นตรงน างานประกันคุณภาพไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ าเพิ่มมากขึ้น 
  วทอ.ฯ ได้แต่งตั้ง คณก.ด าเนินงานประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรงทั้งหมด
เข้ามาร่วมด าเนินงาน ซึ่งในปัจจุบัน งานประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจ า
เพ่ิมมากขึ้นกว่าปี ๒๕๕๘ และยังด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือน าไปสู่วัฒนธรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อย่างเป็นระบบต่อไป 

การประเมินตนเอง 
เปูาหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเปูาหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

๕ ข้อ มี ๕ ข้อ      บรรล ุ ๕ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑  คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.  

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๒  ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ. 

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓  ค าสั่งแต่งตั้ง 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. 



๗๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๖. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๖  รายงานการประชุม คณะท างาน วทอ.ยศ.ทอ. 

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗  รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ. 

ตารางที่ ๘ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๗ 

มาตรฐาน/
ตัวบ่งช้ี 

เปูาหมาย 
ผล

ด าเนินการ 
การบรรลุ
เปูาหมาย 

น้ าหนัก 
คะแนน 

การประเมิน 
คะแนน x 
น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
๗.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ บรรลุ ๑๐ ๕ ๕๐ 
๗.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๑๐ ๕ ๕๐ 

คะแนนรวม ๒๐  ๑๐๐ 
คะแนนเฉลี่ย  (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๗ 
จุดเด่น 
 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และถือว่าเป็นส่วนหนี่งของการบริหาร
การศึกษา ได้รับความร่วมมือจาก นขต.วทอ.ยศ.ทอ.ตลอดจนบุคลากรของ วทอ.ฯ ทุกคนเป็นอย่างดี 

จุดควรพัฒนา 
 การจัดเกบ็เอกสารที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษา 

ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 
 ควรพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารรายมาตรฐานของการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือความสะดวกใน
การด าเนินการตรวจสอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน 
 

มาตรฐาน 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 
x น้ าหนัก 

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

๕.๐๐ ดีมาก ๒๐ ๑๐๐ 

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 

คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗  - ๑๕๐ ๗๔๐ 
ผลการประเมิน (๗๔๐ ÷ ๑๕๐ = ๔.๙๓)  ดีมาก - - 

วิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน 

จุดเด่น 

 ๑. วทอ.ฯ มีการบริหารและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยหลักสูตรมุ่งเน้น
เอกลักษณ์การเป็นสถาบันผลิตผู้น าและฝ่ายอ านวยการระดับยุทธศาสตร์ของ ทอ.และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง
กับการศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณา ตลอดจนมีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์
ปัจจุบัน 

๒. ผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่สอน มีความน่าเชื่อถือและเป็นผู้ที่มี
ชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก 

๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการทัพอากาศมีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และได้รับความพึงพอใจจากต้นสังกัดในระดับดีมาก 

๔. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะ 

๑. ควรกระตุ้น ส่งเสริมให้อาจารย์ สร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ได้รับการเผยแพร่ ให้มากยิ่งขึ้น 

๒. การขยายเครือข่ายความร่วมมือในการวิจัยระหว่างองค์กรอ่ืน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

๓. ควรจัดท าคู่มือการฝึกภาษาไทยที่เป็นมาตรฐานส าหรับการฝึกท่ีเป็นของ วทอ.ฯ เอง 

 



๗๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตารางที่ ๑๐ สรุปผลการด าเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้  
มาตรฐาน/

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมาย ผลการ

ด าเนินการ 
การบรรลุ
เป้าหมาย 

น้ าหนัก คะแนนการ
ประเมิน 

คะแนน x
น้ าหนัก 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
๑.๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๒๐ ๕ ๑๐๐ 

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ 
๒.๑ ๕ ข้อ ๔ ข้อ ไม่บรรลุ ๑๐ ๔ ๔๐ 

๒.๒(๑) ≥ ๓ ๑๑.๓๖ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๒.๒(๒) ๕ เรื่อง มี ๒๕ เรื่อง บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๒.๒(๓) ๑ เรื่อง มี ๑ เรื่อง บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 
๓.๑ ≥ ๑๐ ๑๐๐ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๓.๒ ≥ ๒๕ ๖๖.๖๗ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๓.๓ ๕ ครั้ง ๕ ครั้ง บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 
๔.๑ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๒ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๓ > ๗๕ ๘๖.๔๐ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๔.๔ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๕ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๔.๖ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 

๔.๗.๑ ≥ ๘๕ ๙๗.๗๓ บรรลุ ๒ ๕ ๑๐ 
๔.๗.๒ ≤ ๓ ๐.๐๐ บรรลุ ๒ ๕ ๑๐ 
๔.๘ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
๕.๑ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๓ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๔ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๕ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๖ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๗ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๔ ๕ ๒๐ 
๕.๘ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 



๗๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๕.๙ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๑๐ ๖ ข้อ ๖ ข้อ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๑๑ ≥ ๘๕ ๙๓.๓๓ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 
๕.๑๒ ≥ ๘๕ ๙๓.๓๓ บรรลุ ๓ ๕ ๑๕ 

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 

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
๗.๑ ๗ ข้อ ๗ ข้อ บรรลุ ๑๐ ๕ ๕๐ 
๗.๒ ๕ ข้อ ๕ ข้อ บรรลุ ๑๐ ๕ ๕๐ 

คะแนนรวม ๑๕๐ - ๗๔๐ 
คะแนนเฉลี่ย (๗๔๐ ÷ ๑๕๐ = ๔.๙๓) - 

ระดับคุณภาพ ดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



๗๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ส่วนที่ ๕  
ภาคผนวก 

 
 

๕.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา 
๕.๒ ตารางแสดงเปูาหมายของตัวบ่งชี้ในแต่ละมาตรฐาน 
๕.๓ ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 
๕.๔ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

     ๕.๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  

๕.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set) การประกันคุณภาพการศึกษา 

ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 

ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ 

๑. จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี ๑ ๑ ๑ 
๒. จ านวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปีที่

บรรลุเป้าหมาย 
๑ ๑ ๑ 

๓. จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด ๑ ๑ ๑ 
๔. จ านวนผู้เรียนที่เปิดรับในแต่ละปี - - - 
๕. จ านวนผู้เรียนทั้งหมด ๗๓ ๗๒ ๗๒ 
๖. จ านวนผู้เรียนที่ถูกให้ออก/ลาออก ระหว่าง

การศึกษา 
- - - 

๗. จ านวนผู้เรียนที่ส าเร็จการศึกษา ๗๓ ๗๒ ๗๒ 
๘. จ านวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่

ส าเร็จการศึกษา ในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา 
ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณยกย่อง
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

๑ ๑ ๑ 

๙. จ านวนบุคลากรทั้งหมด  (ทุกระดับ : ไม่รวม
ผู้เรียน) 

๕๔ ๕๒ ๖๔ 

๑๐. จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ๓๖ ๓๔ ๔๔ 
๑๑. จ านวนพนักงานราชการ ๔ ๔ ๔ 
๑๒. จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ๑๔ ๑๔ ๑๘ 
๑๓. จ านวนอาจารย์ประจ าที่ลาศึกษาต่อ - - ๒ 
๑๔. จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิปริญญาตรี ๙ ๙ ๙ 
๑๕. จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิปริญญาโท ๓ ๓ ๓ 



๗๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ 

๑๖. จ านวนอาจารย์ประจ า คุณวุฒิปริญญาเอก ๒ ๒ ๒ 
๑๗. จ านวนอาจารย์พิเศษ  ๔ ๔ ๖ 

 -  ภายในกองทัพ (ช่วยราชการ) ๔ ๔ ๖ 
 -  ภายนอกกองทัพ - - - 

๑๘. จ านวนผลงานวิจัยของคณาจารย์ ๐ ๐ ๐ 
๑๙. จ านวนนวัตกรรมการเรียนการสอนของ

คณาจารย์ 
๒ ๒ - 

๒๐. จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

- - - 

 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายนอกสถาบัน    
 - จ านวนเงินสนับสนุนจากภายในสถาบัน    

๒๑. จ านวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ี
เผยแพร่ 

๒ ๒ ๒ 

๒๒ จ านวนผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ระดับ
กองทัพ/นานาชาติ 

๑ ๑ ๑ 

๒๓. จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีส่วนร่วมในการ
บริการทางวิชาการแก่สังคม 

๕ ๕ ๕ 

๒๔. เงินรายรับทั้งหมดของสถาบัน 
(ปีงบประมาณ) 

- - - 

๒๕ งบประมาณท่ีขอตั้ง ๔,๘๔๖,๓๗๐ ๕,๐๔๘,๒๕๐ ๕,๒๗๖,๓๔๐ 
๒๖ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร ๔,๘๔๖,๓๗๐ ๕,๐๔๘,๒๕๐ ๕,๑๕๖,๓๔๐ 
๒๗ งบด าเนินการทั้งหมด ๓,๗๕๙,๖๒๐ ๓,๙๕๖,๗๕๐ ๓,๖๐๑,๙๔๐ 
๒๘ งบด าเนินการจัดการศึกษา ๗๔๐,๐๐๐ ๗๔๐,๐๐๐ ๑,๒๐๖,๔๐๐ 
๒๙ งบประมาณวัสดุฝึก/อุปกรณ์การฝึก ๓๔๖,๗๕๐ ๓๕๑,๔๙๙ ๓๔๗,๙๙๕,.๙๙ 
๓๐ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือน) ๔,๘๔๖,๓๓๖.๖ ๕,๐๔๘,๒๔๙ ๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ 
๓๑ เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๖.๔๐ ๑ ๔.๐๑ 
๓๒ งบเงินเดือน - - - 
๓๓ งบพัฒนาบุคลากร - - - 

 -  ภายในประเทศ   - 
 -  ต่างประเทศ   - 

๓๔ ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และ
ที่ดิน  (ปีงบประมาณ) 

- - - 

๓๕ ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการแก่
สังคม 
 

- - - 



๗๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ล าดับ ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 

๒๕๕๗ ๒๕๕๘  ๒๕๕๙ 

๓๗ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์
และสารสนเทศ (ปีงบประมาณ) 

- - - 

๓๘ ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้ส าเร็จการศึกษา  
(อัตรา : หัว : ปี) 

๓๗๖,๔๕๓ ๔๐๖,๔๘๘ ๔๗๐,๓๔๙ 

๓๙ สินทรัพย์ถาวรของสถาบัน (อาคาร และที่ดิน) - - - 
๔๐ จ านวนคอมพิวเตอร์ : จ านวนผู้เรียน ๑ : ๑ ๑ : ๑ ๑ : ๑ 
๔๑ จ านวนชั่วโมงภาคปฏิบัติฝึกงานทางด้าน

วิชาการ / วิชาชีพต่อจ านวนชั่วโมงเรียน 
๐.๖๘ ๐.๖๘ ๐.๖๘ 

๔๒ สัดส่วนของนักเรียนต่อนายทหารปกครอง ๑ : ๖ ๑ : ๖ ๑ : ๖ 
๔๓ สัดส่วนของนักเรียนต่อครูฝึก - - - 
 
๕.๒ ตารางสรุปผลการด าเนนิงานตามมาตรฐานและตัวบ่งช้ี 

มาตรฐาน/ตัวบ่งช้ี 
เปูาหมาย  

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 
     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 



๘๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

๕.๓ ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตัวบ่งชี้ท่ี ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้ส าเร็จการศึกษา 

 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 รายงานการประเมินติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที ่๔๙ 

 ๓. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๓ ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย
ปฏิบัติราชการ 

 ๔. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๔ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 

๕. ปศ.วทอ.๑/๑.๑/๕ ผลการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๐ 

 
 
 
 

     ๔.๗.๒ < ๓ 
     ๔.๘ ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ 
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 
     ๕.๑ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๒ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๓ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๔ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๕ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๖ ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ 
     ๕.๗ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๘ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๙ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๕.๑๐ ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ 
     ๕.๑๑ > ๘๕ 
     ๕.๑๒ > ๘๕ 
มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา 
     ๖.๑ ปฏิบัติได้ ๖ ข้อ 
     ๖.๒ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
     ๖.๓ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 
มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 
     ๗.๑ ปฏิบัติได้ ๗ ข้อ 
     ๗.๒ ปฏิบัติได้ ๕ ข้อ 



๘๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 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 ความก้าวหน้าการท าเอกสารวิจัย 

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 คู่มือการท างานเอกสารวิจัย วทอ.ฯ 

๘. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๘ ค าสั่ ง  วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่  ๓๔ ลง ๑๑ ธ.ค.๕๘ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการเอกสารวิจัย วทอ.ยศ.ทอ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๙. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๙ ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๙ ลง ๒๑ เม.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๐. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๐ ค าสั่ง  วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่  ๑๐ ลง ๒๙ เม.ย.๕๙ เรื่อง แต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการแถลงผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ ประจ าปี
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 ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘ ลง ๔ ส.ค.๕๙ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

๑๔. ปศ.วทอ.๒/๒.๑/๑๔ เว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี ้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 

 

 

 

 

 



๘๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ 

ตัวบ่งช้ี ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการที่ตอบสนองความเข้มแข็งของกองทัพ ชุมชน - สังคม 
ประเทศชาติและหรือนานาชาติ ต่อจ านวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 
 ๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๑/๑ ค าสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์,  
การอภิปรายทางวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา วทอ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ร้อยละของกิจกรรมการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอ่ืนในการพัฒนาการศึกษาและ
วิชาการต่อกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด 

 ๑. ปศ.วทอ.๓/๓.๒/๑ ค าสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรม ว.การทัพสัมพันธ์, การแถลงยุทธศาสตร์ 

ตัวบ่งช้ี ๓.๓ จ านวนการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร 

 ๒. ปศ.วทอ.๓/๓.๓/๑ ค าสั่ง วทอ.ฯ การจัดกิจกรรมอภิปรายทางวิชาการ และหนังสือเชิญบรรยาย 

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา 

ตัวบ่งชี้  ๔.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายการศึกษา กห. และ ยุทธศาสตร์ของ
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 ประจ าปี 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 ปฏิทินด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.๒๕๕๙ ของ นขต.วทอ.ฯ 

 ๗. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๗ ค ารับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 

 ๘. ปศ.วทอ.๔/๔.๑/๘ รายงานการประชุม วทอ.ฯ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๒  องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

 ๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๑  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์พัฒนาวิทยาลัยการทัพอากาศ 

 ๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๒/๒  รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ 

 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  รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ 
๕๐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 



๘๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งช้ี ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย 

 ๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๑  สิ่ ง พิม พ์และไฟล์ประกอบการ เรี ยนวิชาต่ า งๆในระบบอี เลิ ร์ นนิ 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  ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕๘ ลง ๑๙ พ.ย.๕๘ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ยศ.ทอ. 

๔. ปศ.วทอ.๔/๔.๔/๔  ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๑/๕๙ ลง ๑๑ ม.ค.๕๙ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการท างานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 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 ส าหรับ
นักศึกษาประจ าปงีบประมาณ ๒๕๕๙ 

ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๑ ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.บริหารระบบการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ 

๒. ปศ.วทอ.๔/๔.๕/๒ ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ของ 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.ประจ าเดือน 

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 ค าสั่ง 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 



๘๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร 

 ๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๑/๑   ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ 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 

ตัวบ่งชี ้๕.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร 

 ๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๑   หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

 ๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๒/๒   รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๐ 

ตัวบ่งชี ้๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร 

 ๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๓/๑   ค าสั่งแต่งตั้งผู้บรรยาย 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   รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี ้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. 

ตัวบ่งชี ้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 

ตัวบ่งชี ้๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน 

๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๑   ขอบเขตการบรรยาย/ประมวลการสอน 

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๒   ค าสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปีการศึกษา 
๒๕๕๙ 

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๖/๓   บันทึกการประชุม 



๘๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ 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 

ตัวบ่งชี ้๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 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 

ตัวบ่งชี ้๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล 

๑. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๑  ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศ ว่าด้วยการวัดและการประเมินผลการศึกษา  
ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ 

๒. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๒   ค าสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.ที่ ๑๐/๕๕ ลง ๑๐ ต.ค.๕๕ เรื่อง ให้ข้าราชการไปช่วย
ปฏิบัติราชการ 

๓. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๓   รายงานการประเมินผลการศึกษา นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๐ 

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๘/๔   รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี ้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   ผลประชุมหน่วยประจ าเดือน 

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๔   ห้องหนังสือ/ e-learning 

๕. ปศ.วทอ.๕/๕.๙/๕      รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ 

ตัวบ่งชี ้๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 

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   ค าสั่งผู้รับผิดชอบก ากับดูแลการด าเนินงาน 

๔. ปศ.วทอ.๕/๕.๑๐/๔   รายงานผลการประเมินการดูงานทั้งหมด 

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



๘๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการพระราชด าริ 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/ โครงการการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ 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 ค าสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ 

๓. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๓ รายงานผลการประชุมเตรียมการฝึก 

๔. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๔ รายงานผลการประชุมจัดท าสถานการณ์การฝึก 

๕. ปศ.วทอ.๖/๖.๑/๕ ตารางการฝึก 

ตัวบ่งชี ้๖.๒ การด าเนินการฝึกปฏิบัติการจัดท ายุทธศาสตร์ทหารและปฏิบัติการร่วม/ ผสม 
๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๑ ตารางการฝึก 

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๒/๒ รายงานสรุปผลการฝึก 

ตัวบ่งชี ้๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก 

๑. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๑ ค าสั่งการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤตในระดับยุทธศาสตร์ 

๒. ปศ.วทอ.๖/๖.๓/๒ หนังสือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยเกี่ยวข้อง 

มาตรฐานที่ ๗  การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน 

ตัวบ่งชี ้๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน  

๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๑   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.  

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๒ ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ. 

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๓   ค าสั่งแต่งตั้ง 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 คณะท างาน วทอ.ยศ.ทอ. 

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๑/๗   รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ. 
 



๘๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 

 

ตัวบ่งชี ้๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน 

๑. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๑   คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ.  

๒. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๒   ค าสั่งแต่งตั้ง คณก.ยุทธศาสตร์พัฒนา วทอ.ยศ.ทอ. 

๓. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๓   ค าสั่งแต่งตั้ง 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 คณะท างาน วทอ.ยศ.ทอ. 

๗. ปศ.วทอ.๗/๗.๒/๗   รายงานการสัมมนาหลักสูตร วทอ.ยศ.ทอ. 

๕.๔ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๙ 

 

๕.๕ ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

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