รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

วิทยาลัยการทัพอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๐ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๑
๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยการทัพอากาศ

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์
รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ

น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา

น.อ.สิรวีร์ มณีวงษ์
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

น.อ.อัมพร เพ็ชราช
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และ
ประเมินผล

๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยโดยย่อ
วิทยาลัยการทัพอากาศ เป็นสถาบันการศึกษาระดับ สูงสุดของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ มีหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง โดยมีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ
จัดการศึกษาภายใต้ปรัชญาที่ว่า “หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาและสร้างเสริม
ความพร้อมเป็ นผู้น ำระดับยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหารพร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการระดับสู ง
ของกองทัพอากาศ”
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา จำนวน ๘๑ คน จำนวนบุคลากรรวม ๖๙ คน
แยกเป็นนายทหารสัญญาบัตร ๔๓ คน นายทหารประทวน ๒๐ คน ลูกจ้างประจำ ๒ คน พนักงานราชการ ๔ คน
ส่วนของงบประมาณ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยการทัพอากาศได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
๕,๘๕๐,๖๕๐ บาท (ห้ าล้านแปดแสนห้ าหมื่น หกร้อยห้ าสิบ บาท) มีค่าใช้จ่ายรวม ๕,๘๕๐,๔๘๗.๖๐ บาท
เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๑๖๒.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ได้รับโดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. งบประมาณค่าสมนาคุณผู้บรรยาย
จำนวน ๑,๒๐๖,๔๐๐ บาท
๒. งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการต่าง ๆ
จำนวน ๔,๒๕๓,๓๓๗.๖๐ บาท
๓. งบประมาณค่าวัสดุ
จำนวน ๓๙๐,๗๕๐ บาท
ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๑ ได้คะแนนเฉลี่ย ๔.๘๗ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียดตาม
ตาราง

๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางแสดงผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาในภาพรวมระดับสถาบัน
มาตรฐาน
๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จ
การศึกษา
๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๓ การบริการทางวิชาการ
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕ การบริหารหลักสูตร
๖ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗
ผลการประเมิน (๗๓๐ ÷ ๑๕๐)

คะแนน ผลการ
คะแนนเฉลี่ย
น้ำหนัก
เฉลี่ย ประเมิน
X น้ำหนัก
๕

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

๕
๕
๔.๓๓
๕
๕
๕
๔.๘๗

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒๐
๑๐
๓๐
๔๐
๑๐
๒๐
๑๕๐
-

๑๐๐
๕๐
๑๓๐
๒๐๐
๕๐
๑๐๐
๗๓๐
-

การวิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน
จุดเด่น
๑. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มีความพร้อม
ในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร และฝ่ายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพ
๒. มีการสนับสนุนผู้เข้ารับการศึกษาให้สร้างผลงานด้านงานวิจัย / ผลงานด้านวิชาการ ที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษา/ กองทัพ/ สังคม - ชุมชนได้
๓. มีการส่ งเสริม สนั บ สนุ น อาจารย์ วทอ.ฯ ในการให้ บ ริการทางวิช าการ/ วิท ยากร/ กรรมการ
ที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
๔. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน
๕. มีการริเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อพัฒนาไปสู่แผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ
ที่ชัดเจนต่อไป
๒. ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ วทอ.ฯ

๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ ๑

ส่วนที่ ๒

ส่วนที่ ๓
ส่วนที่ ๔

คำนำ
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
สารบัญ
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
ปีที่ให้ข้อมูล/ที่ตั้งสถาบัน
ประวัติสถาบัน
สัญลักษณ์สถาบัน
ภารกิจ
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ของสถาบัน
อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สําเร็จการศึกษา
พันธกิจ
โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
ข้อมูลกําลังพล
จํานวนผู้เข้ารับการศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑
มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐานที่ ๓
มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐานที่ ๗

๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้า
๓
๔
๖
๘
๘
๘
๘
๙
๙
๙
๙
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๑
๑๑
๑๒
๑๓
๑๕
๑๖
๑๙
๑๙
๒๑
๒๗
๓๒
๔๓
๖๐
๖๕

สารบัญ (ต่อ)
ส่วนที่ ๔
ส่วนที่ ๕

เรื่อง
ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
การวิเคราะห์ภาพรวมของสถาบัน
ภาคผนวก
ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
ข้อมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงแหล่ง/เอกสารอ้างอิง
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หน้า
๗๐
๗๐
๗๑
๗๒
๗๔
๗๖
๘๕
๘๕

ส่วนที่ ๒
ข้อมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑. ปีที่ให้ข้อมูล พ.ศ.๒๕๖๑
ที่ตั้งสถาบัน อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๙
๒. ประวัติสถาบัน
วิทยาลัยการทัพอากาศเริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ โดยความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา
ผู้บัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ซึ่งกองทัพอากาศได้รายงานขออนุ มัติจัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศไปยัง
กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘ และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ โดยกำหนดให้เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ
เปลี่ยนมาเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ และ
ได้เปลี่ยนมาเป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกรมยุทธศึกษาทหารอากาศตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
วิทยาลัยการทัพอากาศ ได้เปิดการศึกษารุ่นแรก เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยให้การศึกษา
ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพื่อนำมาประยุกต์
การใช้กำลังทางทหาร สนับสนุนวัตถุประสงค์และนโยบายของชาติให้บรรลุผล ก่อนที่จะเปิดการศึกษารุ่นแรก
กองทัพอากาศได้ส่งเจ้าหน้าที่ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศคณะหนึ่งเดินทางไปดูกิจการวิทยาลัยการทัพอากาศ
ในประเทศต่าง ๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเอเซีย เพื่อนำแนวความคิดและประสบการณ์
มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศให้เหมาะสมกับความจำเป็น สถานการณ์
และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น
กองทัพอากาศได้รับความช่วยเหลือจาก Air University ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการกำหนดหลักสูตร
ในรุ่นแรก และต่อมาในปี ๒๕๒๖ ยังได้ส่งหน่วย Mobile Training Team (MTT) มาช่วยพัฒนาหลักสูตร ทั้ง วทอ.
และ รร.สธ.ทอ. อีกด้วย
๓. สัญลักษณ์เข็มวิทยฐานะ

ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการกำหนดให้จัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศขึ้น และให้ พลอากาศตรี อุสาห์
ชั ย นาม รองเจ้ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ทำหน้ าที่ ผู้ บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศได้ พิ จ ารณา
๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เครื่องหมายวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อจัดทำเป็นเข็มวิทยฐานะสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาเสนอ เจ้ากรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ และเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ได้เสนอให้หน่วยเกี่ยวข้องพิจารณาตามลำดับชั้น ซึ่งที่ประชุม
กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ชื่อเครื่องหมายว่า “นภยาธิปัตย์” ตามที่เสนอมา
ส่วนแบบของเครื่องหมาย ที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติให้ใช้เข็ม
ทำด้ว ยโลหะสีทอง เป็น รูป ดาว ๕ แฉก เส้นผ่าศูนย์กลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพ่าห์ยืน บนช่อชัยพฤกษ์
ทั้งสองข้าง ๆ ละ ๙ ใบ รูปครุฑกว้าง ๓ เซนติเมตรสูง ๒ เซนติเมตร ติดอยู่กึ่งกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑ
อยู่ทางแฉกยอดของดาวใบช่อชัยพฤกษ์ทั้งสองข้างลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปัตย์ ให้สลักยศ และชื่อ
ผู้มีสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปัตย์
นภยาธิปัตย์ อ่านว่า นบ-พะ-ยา-ทิ-ปัด มีความหมายว่า “เป็นใหญ่ยิ่งในผู้ที่ไปทางฟ้า หรือระดั บสูงสุด
ของนายทหารอากาศ” (นภ หมายถึง ฟ้า ยา หมายถึง ไป อธิปัตย์ หมายถึง เป็นใหญ่ยิ่ง) ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้
อนุศาสนาจารย์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้พิจารณาเลือก การประดับให้ประดับที่กระเป๋าเสื้อเบื้องขวา
๔. ภารกิจ
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีหน้ าที่ให้การศึกษา และฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศ
ในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง มีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๕. ปรัชญา
หลั กสู ตรการทั พอากาศ เป็ นระบบการเรียนรู้ เพื่ อการพั ฒนาและสร้างเสริมความพร้อมเป็ นผู้ นำระดั บ
ยุทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหาร พร้อมเป็นผู้บริหารและฝ่ายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ
๖. วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำ ทีม่ ุ่งสร้างความเป็นเลิศในด้านยุทธศาสตร์ การทหาร และความเป็นผู้นำ
๗. เอกลักษณ์ของสถาบัน
เป็ น สถาบั น หลั ก ของการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางทหารระดั บ สู ง สุ ด ของกองทั พ อากาศ ผลิ ต ผู้ น ำ และ
ฝ่ายอำนวยการระดับยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
๘. อัตลักษณ์ของผู้สำเร็จการศึกษา
มีค วามพร้ อ มในการเป็ น ผู้ น ำระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ที่ มี คุณ ธรรมและจริย ธรรม เป็ น ฝ่ ายอำนวยการที่ มี
ประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้กำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับยุทธศาสตร์ และ
ตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ
๙. คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
๙.๑ สามารถวิเคราะห์ ปั จ จั ยที่มีผ ลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาททหารในการป้องกัน ประเทศ
ประเมินยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้งสังเคราะห์แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ทหาร

๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๙.๒ สามารถวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงคราม และทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการช่วยเหลือผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงในการวางแผนใช้กำลังและอานวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติของชาติ
๙.๓ สามารถประเมินภาวะผู้นำทางทหารระดับยุทธศาสตร์ และสังเคราะห์คุณลักษณะของผู้นำระดับ
ยุทธศาสตร์
๙.๔ สามารถสั งเคราะห์ องค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒ นาองค์กร/กองทั พ โดยการฝึ กเขียน
เอกสารวิจัย
๙.๕ มีความพร้อมในการศึกษา พัฒ นาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างเหล่าทัพ การขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ
๑๐. พันธกิจ
๑๐.๑ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร
๑๐.๒ ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นทหารอาชีพ
๑๐.๓ กิจกรรมเน้นการทำงานเป็นทีม การมีส่วนร่วม
๑๐.๔ กระบวนคิดทางยุทธศาสตร์
๑๐.๕ พัฒนาสื่อการเรียนการสอน อาคารสถานที่ และบุคลากร ให้พร้อมสนับสนุนการจัดการศึกษา
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๑. โครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วิทยาลัยการทัพอากาศ

แผนกธุรการ

กองการศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

กองวิเคราะห์และ
ประเมินผล

๑๑.๑ แผนกธุรการ
มี ห น้ า ที่ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ กำลั ง พล การส่ ง กำลั ง บำรุ ง สถานที่
และเครื่องมือเครื่องใช้ทั้งปวง ตลอดจนการบริการทั่วไป มีหัวหน้าแผนกธุรการ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

๑๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๑.๒ กองการศึกษา
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการ จัดการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและหลักสูตร จัดทำแผน
และโครงการศึกษา จัดเตรียมตำรา เอกสารประกอบการศึกษา และการสอนตามหลักสูตร มีผู้ อำนวยการ
กองการศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๑.๓ กองกิจการนักศึกษา
มีห น้าที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับดูแล และดำเนินการเกี่ยวกับ
การปกครอง พิธีการ และกิจกรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน และการศึกษาภูมิประเทศ มีผู้ อำนวยการกอง
กิจการนักศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๑.๔ กองวิเคราะห์และประเมินผล
มีหน้าที่ วางแผน อำนวยการในการวิเคราะห์วิจัย ประเมินผลการศึกษา การรายงานผล
การศึ กษา ตลอดจนการจั ด ทำตำนาน การจั ดทำหลั ก ฐานประวัติ ข้อ มู ล สถิ ติเพื่ อ การวิเคราะห์ วิจัย และ
การพัฒนาการศึกษา มีผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒. รายชื่อผู้บังคับบัญชาและผู้บริหาร
ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
รองผู้บัญชาการ วิทยาลัยการทัพอากาศ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประเมินผล

พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น
น.อ.ศุภโชติ ชัยวงษ์
น.อ.ปิยะศักดิ์ เสาร์แก้ว
น.อ.สิรวีร์ มณีวงษ์
น.อ.อัมพร เพ็ชราช

๑๓. ข้อมูลกำลังพล
อัตรากำลังพลวิทยาลัยการทัพอากาศ
ประเภท
ตามอัตรา

มาช่วยราชการ ไปช่วยราชการ

บรรจุจริง

รวม

น.สัญญาบัตร

๓๗

๒๘

๑๕

-

๔๓

น.ประทวน

๓๐

๑๙

๒

๑

๒๐

ลูกจ้างประจำ

๒

๒

-

-

๒

พนักงานราชการ

๔

๔

-

-

๔

รวมทั้งสิ้น

๗๓

๕๓

๑๗

๑

๖๙

๑๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๔. ข้อมูลผูเ้ ข้ารับการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รวม ๘๑ คน
เพศ

กรุ๊ปเลือด

สังกัด

รุ่น ตท. จำนวนคน

นักศึกษำชำย

76

A

17

กบ.ทอ.

3

24

1

นักศึกษำหญิง

5

AB

9

กพ.ทอ.

2

25

1

81

B

29

กร.ทอ.

1

26

-

O

26

ขว.ทอ.

5

27

5

81

ขส.ทอ.

1

28

8

คปอ.

1

29

14

จร.ทอ.

3

30

6

วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี

39

ปริญญำโท

38

ปริญญำเอก

4

ชย.

5

ชย.ทอ.

4

31

24

81

ชอ.

7

ชอ.

3

32

4

ตห.

1

ทสส.ทอ.

1

33

1

นบ.

37

บก.ทอ.

1

34

-

35

1

เหล่ำทัพ

เหล่ำทหำร

ทอ.

67

พ.

5

บน.6

1

ทบ.

4

วศ.

5

พอ.

4

ทร.

3

ส.

7

ยก.ทอ.

11

ตร.

1

สบ.

2

ยศ.ทอ.

2

ทอ.มำเลเซีย

1

สพ.

2

รร.นนก.

4

พุทธ

77

ทอ.อินโดนีเซีย

1

อย.

3

ศวอ.ทอ.

2

คริสต์

1

พลเรือน

4

อื่นๆ

7

ศฮพ.

1

อิสลำม

3

81

สก.ทอ.

1

สตน.ทอ.

1

สนภ.ทอ.

4

นำหนัก

ช

ญ

81
หน่วย

เดือนเกิด

65
ศำสนำ

81

หน่วยใน ทอ.

65

ม.ค.

7

สปช.ทอ.

1

สูงสุด

117

70

หน่วยนอก ทอ.

16

ก.พ.

4

สพ.ทอ.

1

ต่ำสุด

57

52

81

มี.ค.

3

สอ.ทอ.

4

เฉลี่ย

87

61

เม.ย.

7

อย.

3

พ.ค.

8

กปน.

1

ควำมสูง

ช

ญ

เงินเดือน
อัตรำ น.4

69

มิ.ย.

9

ตชด.

1

สูงสุด

183

165

อัตรำ น.5

7

ก.ค.

4

ทดม.

1

ต่ำสุด

161

154

อื่นๆ

5

ส.ค.

6

ทบ.

2

เฉลี่ย

172

160

81

ก.ย.

8

ทร.

2

ต.ค.

10

บก.ทท.

2

พ.ย.

6

บวท.

1

ธ.ค.

9

ศพวท.วท.กห.

1

81

สนผ.กห.

1

สปท.

1

อผศ.

1

ทอ.มำเลเซีย

1

ทอ.อินโดนีเซีย

1

อำยุ
มำกทีส่ ุด

54

น้อยทีส่ ุด

40

เฉลี่ย

47

81

๑๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๕. คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา
คุณสมบัติผู้เข้ารับการศึกษา (เป็นไปตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕)
๑๕.๑ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
มีดังนี้
๑๕.๑.๑ ยศนาวาอากาศเอก หรือเที ย บเท่ า และมี ระยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอก
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี (ยกเว้นผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ) โดยผู้ บั งคั บ บั ญ ชาเห็ น สมควรและเห็ น ชอบให้ เข้ารับ การศึ ก ษาและผ่ านการพิ จารณาจาก
คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๕.๑.๒ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยนับถึงปีที่
เปิดการศึกษา)
๑๕.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริญ ญาตรี ขึ้ น ไป โดยได้ รั บ การบรรจุ ในตำแหน่ ง อั ต รา
นายทหารสัญญาบัตร ด้วยคุณวุฒิปริญญา และเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่ง หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับ
ผู้อำนวยการกอง หรือรองผู้อำนวยการกองหรือหัวหน้ากอง ซึ่งสมควรให้เข้ารับการศึกษาเพื่อเป็นประโยชน์ ต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๑๕.๑.๔ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเสนาธิ ก ารกิ จ ของเหล่ าทั พ ทั้ งจากภายในประเทศหรื อ
ต่างประเทศ หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดยมีระดับคะแนนการประเมินการศึกษารวมตลอดหลักสูตร
ตั้งแต่ ๒.๘๐ หรือร้อยละ ๗๐ ขึ้นไป และมีระดับคะแนนการประเมินค่าคุณลักษณะส่วนบุคคลตั้งแต่ร้อยละ
๗๕ ขึ้นไป ถ้าสถานศึกษาใดมีการประเมินผลในด้านความรู้ความสามารถ หรือการประเมินค่าคุณลั กษณะ
ส่วนบุคคลแตกต่างไปจากการประเมินผลดังกล่าวข้างต้น ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการโครงการ
ศึกษาของกองทัพอากาศ สำหรับนายทหารต่างประเทศจะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางการทหาร
ที่เทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่าหลักสูตรเสนาธิการกิจ
๑๕.๑.๕ ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี โดยมีระดับคะแนนสุทธิไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐
๑๕.๑.๖ เป็ น ผู้ ที่มีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิตสมบูรณ์ โดยผ่านการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทย์จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ คน
๑๕.๑.๗ เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจให้เข้าถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด”
๑๕.๑.๘ ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างการศึกษา ฝึกงาน หรือดูงาน ณ สถานศึกษาหรือองค์กรใด ๆ
ในเวลาราชการ
๑๕.๑.๙ ไม่ เป็ น ผู้ ที่ อ ยู่ ร ะหว่างต้ องหาคดี และไม่เคยต้ องโทษจำคุ กโดยคำพิ พ ากษาถึงที่ สุ ด
ให้ จำคุก เพราะกระทำความผิดอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิ ด
ลหุโทษ และไม่อยู่ในระหว่างถูกสอบสวนวินัยร้ายแรง
๑๕.๑.๑๐ เป็นผู้ที่มีผลการทดสอบระดับความเข้าใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension
Level : ECL) ในระดับไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐
๑๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๕.๑.๑๑ เป็นผู้ที่มีขีดความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตเป็นอย่างดี
๑๕.๑.๑๒ ไม่ เป็ น ผู้ ที่ เคยรับ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ หรื อ เที ย บเท่ า ทั้ งในและ
ต่างประเทศ เว้นแต่เป็นผู้ที่ทางราชการมีคำสั่งให้เข้ารับการศึกษาแล้ว แต่ถูกให้พ้นจากการศึกษาเนื่องจากป่วย
หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการแพทย์ตรวจและลงความเห็นว่าไม่สามารถศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรได้
และเมื่อได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติ และมีคุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาครบถ้วนตามข้อ ๑๕.๑.๑ ถึง
๑๕.๑.๑๑ ให้มีสิทธิสมัครเข้ารับการศึกษาในรุ่นต่อไปได้
๑๕.๒ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนข้าราชการพลเรือน พนักงาน
ภาครัฐ และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้
๑๕.๒.๑ เป็นข้าราชการพลเรือน หรือพนักงานภาครัฐที่บรรจุเข้ารับราชการด้วยคุณวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป และดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าประเภทอำนวยการระดับต้นประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและ
ประเภททั่วไประดับอาวุโสตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายตำรวจชั้น
สัญญาบัตรยศพันตำรวจเอก
๑๕.๒.๒ อายุไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เข้ารับการศึกษา)
๑๕.๒.๓ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕.๑.๖ – ๑๕.๑.๑๒ โดยอนุโลม
๑๕.๓ คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในส่วนนักธุรกิจภาคเอกชน มีดังนี้
๑๕.๓.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ มีสถานภาพมั่นคง
มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไม่เคยประพฤติเสียหายด้านธุรกิจ ด้านสังคมและกฎหมาย และผ่านการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๕.๓.๒ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๑๕.๓.๓ อายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี และไม่เกิน ๕๐ ปี (นับถึงปีที่เปิดการศึกษา)
๑๕.๓.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ ๑๕.๑.๖ – ๑๕.๑.๑๒ โดยอนุโลม

๑๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๖. หลักสูตรการศึกษา
ปัจจุบันใช้หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
หมวดวิชา
หมวดวิชาที่ ๑ ความมั่นคง
แห่งชาติและยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง
หมวดวิชาที่ ๒ การทหาร
หมวดวิชาที่ ๓ ผู้นำระดับ

ชั่วโมงศึกษา
ปฏิบัติ
บรรยาย สัมมนา
ในหน่วย นอกหน่วย
๑๑๐
๔๒
๑๘
-

รวม

หน่วยกิต

๑๗๐

๙

๑๒๐
๖๔

๓๒
๓๘

๓๖
๔๔

๕๖
-

๒๔๔
๑๔๖

๑๑
๗

๑๖
๓๘

๒๐

๕๖
๔๘

๔๐๔

๗๒
๕๑๐

๓
๘

๓๔๘

๑๓๒

๒๐๒

๔๖๐

๑,๑๔๒

๓๘

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์
หมวดวิชาที่ ๔ เอกสารวิจัย
หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและ
วิชาเสริมหลักสูตร
รวมเวลาการศึกษาทั้งหมด
๑,๑๔๒ ชม. (ทดสอบ ๑๒
ชม.) ประมาณ ๔๘ สัปดาห์

ดูงาน ๓๘๐ ชม.
(ในประเทศ ๓๓
วัน ต่างประเทศ
๑๕ วัน)

การบรรยายคิดเป็นร้อยละ ๓๐, การสัมมนาและแถลงผลคิดเป็นร้อยละ ๑๐ และการปฏิบัติคิดเป็นร้อยละ ๖๐
๑๗. งบประมาณ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วิทยาลัยการทัพอากาศได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๕,๘๕๐,๖๕๐ บาท (ห้าล้าน
แปดแสนห้าหมื่นหกร้อยห้าสิบบาท) มีค่าใช้จ่ายรวม ๕,๘๕๐,๔๘๗.๖๐ บาท เงินเหลือจ่ายสุทธิ ๑๖๒.๔๐ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณที่ได้รับโดยแยกเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้
๑. งบประมาณค่าสมนาคุณผู้บรรยาย

จำนวน ๑,๒๐๖,๔๐๐ บาท

๒. งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการต่าง ๆ

จำนวน ๔,๒๕๓,๓๓๗.๖๐ บาท

๓. งบประมาณค่าวัสดุ

จำนวน ๓๙๐,๗๕๐ บาท

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๓
การติดตามข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
จากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาภายในของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาให้ วทอ.ฯ ทำการพัฒนาคุณภาพตามข้อเสนอแนะ ทั้งนี้ วทอ.ฯ ได้ดำเนินการพัฒนาคุณภาพ
ตามข้อเสนอแนะ สรุปได้ดังนี้
มาตรฐานที่ ๒
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดำเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว

การปฏิบัติ

ดำเนินการ ดำเนินการ


๑ . ผ ล งาน วิ จั ย ห รื อ

ยังไม่ได้

ระบุเหตุผล

๑. มี การส่ งเสริม สนั บสนุ นให้
อาจารย์ เ ขี ย นบทความทาง

อาจารย์

วิชาการ/ บทความวิจัยมากขึ้น
๒. มีการส่งเสริม สนับสนุนและ



เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ

ผลั ก ดั น ให้ เ อกสารวิ จั ย ของ
นศ.วทอ.ฯ ได้รับการเผยแพร่ใน
วารสารทางวิชาการต่างๆ และ
สื่ อ อิ เล็ ก ท รอ นิ ก ส์ ม าก ขึ้ น
โดยเฉพาะวารสารนภยาธิปัตย์

๓ . ก า ร เ ผ ย แ พ ร่



ยังไม่ได้
ดำเนินการ

ผลงาน ท างวิ ช าการของ

๒. การเผยแพร่ ผ ลงาน

ในกรณีที่

๓. อยู่ระหว่างการสนับสนุนให้

ผลงานวิจั ยหรือผลงานทาง

อาจารย์ เ ขี ย นบทความทาง

วิชาการของอาจารย์

วิ ช าการ/ บทความวิ จั ย เพื่ อ
นำไปเผยแพร่ต่อไป

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๔
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดำเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว

ของ วทอ.ฯ (๔ ปี)

การปฏิบัติ

ยังไม่ได้

ดำเนินการ ดำเนินการ


๑. แผนปฏิ บั ติ ร าชการ

ระบุเหตุผล

๑. มี ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์
วทอ.ฯ เพื่ อ พั ฒ นาไปสู่ แ ผน
ชัดเจนต่อไป โดยได้ดำเนินการ
จั ด ท ำแ ผ น ป ฏิ บั ติ ราช ก าร
ประจำปีของ วทอ.ฯ



ยังไม่ได้
ดำเนินการ

แม่บทและแผนปฏิบัติราชการที่

๒. แผนการดำเนินงาน/

ในกรณีที่

๒ . มี ก ารด ำเนิ น ก ารจั ด ท ำ

แผนปฏิบัติราชการประจำปี

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ

ของ วทอ.ฯ

วทอ.ฯ

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๗
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
จุดที่ควรปรับปรุง

ดำเนินการ อยู่ระหว่าง
แล้ว

ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง

ระบุเหตุผล
การปฏิบัติ

ยังไม่ได้

ดำเนินการ ดำเนินการ



ในกรณีที่
ยังไม่ได้
ดำเนินการ

วท อ.ฯ มี การสนั บ ส นุ น ให้

บุ ค ลากร วทอ.ฯ ในการ

บุคลากร วทอ.ฯ มีส่ ว นร่ว มใน

ดำเนินงานประกันคุณภาพ

การดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึ ก ษามากขึ้ น เพื่ อ นำไปสู่
วัฒ นธรรมการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
สถาบั น การศึ ก ษาอย่ า งเป็ น
ระบบ

สรุปผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๖ เรื่อง
- ดำเนินการแล้ว
๓ เรื่อง คิดเป็น ๕๐ %
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ เรื่อง คิดเป็น ๕๐ %
- ยังไม่ได้ดำเนินการ
- เรื่อง คิดเป็น - %

๑๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๔
ผลดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้สำเร็จการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนงานติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ มีแผนงานติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งอยู่ในแผนการปฏิบัติงานของ กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รอบ ต.ค.๖๐ - ก.ย.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๑) เพื่อติดตามคุณภาพ
ผู้สำเร็จการศึกษา โดยดำเนินการภายหลังจากที่ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑ สำเร็จการศึกษา
ไปแล้ว ๖ เดือน โดยระบุช่วงเวลาในการทำงานคือ ช่วงเวลาในการเตรียมเอกสาร ส่งแบบสอบถาม รวบรวม
แบบสอบถามกลับคืน และรายงานการประเมินติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
(๒) มีหน่วยงาน/ บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มีหน่วยงานรับผิดชอบการดำเนินงาน โดย กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. มีหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผน
การดำเนิน งาน ปรับ ปรุงแบบประเมิน ติด ตามผู้ส ำเร็จ การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินและสรุป รายงานผล
การปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๑)
(๓) มีหลักฐานการวัดและประเมินผลการศึกษาของผู้สำเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ ได้กำหนดระเบี ย บ วทอ.ยศ.ทอ.ว่าด้ว ยการวัดและประเมินผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๒) โดยวัดจากการทดสอบ การสัมมนา และการปฏิบัติ มีเครื่องมือที่ใช้ในการวัด
และประเมินผล เช่น แบบประเมินการสัมมนา แบบประเมินการแถลงผลการสัมมนา แบบให้คะแนนการดูงาน
และศึกษาภูมิประเทศ ฯลฯ โดยมีคณะอาจารย์ประจำหมวดวิชาและควบคุมการสัมมนาหมวดวิชาที่ ๑ - ๕
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการวัดและประเมินผลความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๑.๑.๑.๓) และส่งผลประเมินการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๔) ให้ กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เพื่อดำเนินการ
วัดและประเมินผลการศึกษา และจัดทำรายงานผลการศึกษารายบุคคล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๕)
(๔) มีการประเมิน ความพึ งพอใจของต้น สังกัด (ผู้บังคับบัญ ชา) ต่อผู้สำเร็จการศึกษา ในด้า น
ความรู้ค วามสามารถตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแต่ละสถานศึกษาและประเมิน ความพึ งพอใจของ
ผู้สำเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ มีการติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา โดยดำเนินการหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว
อย่างน้อย ๖ เดือน โดยการส่งแบบสอบถามไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๖) และส่งไปยังผู้สำเร็จการศึกษา
๑๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เพื่อสำรวจความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของตนเองผ่านระบบ e - Learning ของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๑.๑.๑.๗)
(๕) ระดับความพึงพอใจของต้นสังกัดต่อผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในระดับ ≥ ๓.๒๕ และแบบสอบถาม
ที่ได้รับคืนอย่างน้อยร้อยละ ๗๐
กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้ดำเนินการประเมินติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษา โดยการประเมินความพึงพอใจ
ในพฤติกรรมการทำงานของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ข องหลักสูตร หลังจากผู้เข้ารับการศึกษา
สำเร็จการศึกษาไปแล้วอย่างน้อย ๖ เดือน เพื่อนำผลการประเมินไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน โดยได้ส่งแบบประเมินไปยังผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน ๘๐ ชุด และ
ผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นที่ ๕๑ จำนวน ๘๐ ชุด ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบประเมิน จำนวน ๖๒
คน (คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐) ผู้สำเร็จการศึกษาตอบแบบประเมิน จำนวน ๗๑ คน (คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๗๕)
โดยผลการประเมินจากกลุ่มผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๖๕) และ
กลุ่มผู้สำเร็จการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย ๔.๔๒) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๘)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
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
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๑.๑ ประสิทธิภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตารางที่ ๑ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้มาตรฐานที่ ๑
ผล
การบรรลุ
คะแนน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
น้ำหนัก
ดำเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๒๐
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ

๒๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คะแนน x
น้ำหนัก
๑๐๐
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๑
จุดเด่น
ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มีความพร้อม
ในการเป็นผู้นำระดับยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร และฝ่ายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีระเบียบ หลักเกณฑ์ กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน
วทอ.ฯ มีการกำหนดระเบี ยบ หลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการจัดทำเอกสารวิจัยไว้อย่าง
ชัดเจน มีบ่ งการการปฏิบั ติเอกสารวิจั ย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๑) และคู่มือการทำเอกสารวิจัย
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๒) ซึ่งได้เผยแพร่ไว้ในระบบ e - Learning ของ วทอ.ฯ ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร
ทำให้ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกขึ้น
(๒) มี ผู้ รั บผิ ด ชอบหรื อหน่ วยงานรั บผิ ดชอบ กำกั บดู แล การบริ หารจั ดการงานวิ จั ย / งานทาง
วิชาการ
วทอ.ฯ มีการแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ กำกับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้
- คณะกรรมการเอกสารวิจัย มีหน้าที่ในการพิจารณาและอนุมัติชื่อเรื่ องเอกสารวิจัย ควบคุม
กำกับดูแลกระบวนการทำเอกสารวิจัย ประเมินผลการดำเนินการเอกสารวิจัย พิจารณาและอนุมัติเอกสารวิจัย
ดีเด่นของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๓)
- อาจารย์ผู้ รับ ผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ มีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และให้
คำปรึกษาแนะนำในการทำเอกสารวิจั ยแก่ นศ.วทอ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิ ดชอบ ตรวจและประเมินผลงาน
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามห้วงเวลาที่กำหนด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๔)
- คณะกรรมการประเมินการแถลงเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ มีหน้าที่ในการรับฟังการนำเสนอ
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ตามหัวข้อเอกสารวิจัยและห้วงเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งให้คำแนะนำทางวิชาการ
และประเมินการแถลงเอกสารวิจัย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๕)

๒๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๓) มีการจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
วทอ.ฯ ได้มีการจัดทำฐานข้อมูล ผลงานเอกสารวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ โดยคณะกรรมการ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศฯ ของ วทอ.ฯ ได้ ร วบรวมไฟล์ เอกสารวิ จั ย (ฉบั บ สมบู ร ณ์ ) ในรู ป แบบ PDF ที่ มี
การเข้ารหัสไว้ในระบบ e - Learning ของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๖)
(๔) มีการให้รางวัลผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
วทอ.ฯ มีระเบียบว่าด้วยการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยการทัพอากาศ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๒.๒.๑.๗) โดยเอกสารวิจัยที่จะได้รับการพิจารณาให้เป็นเอกสารวิจัยดีเด่น ต้องมีคะแนนผลงาน
เอกสารวิจัยฉบับสมบูรณ์ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป และมีคะแนนหมวดวิชาเอกสารวิจัย ร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป อีกทั้งยังได้
แต่งตั้งคณะกรรมเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๓) เพื่อให้การพิจารณาและ
อนุมัติเอกสารวิจัยดีเด่นของ วทอ.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธาน ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ มี นศ.วทอ.ฯ ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นจำนวน ๑ เรื่อง และได้รับรางวัลชมเชย
อีกจำนวน ๕ เรื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๘) ซึ่งมีการมอบโล่เอกสารวิจัยให้ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในวัน
ปิดการศึกษา และได้ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ
(๕) อัตราส่วนของอาจารย์ที่ปรึกษาทำเอกสารวิจัย : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๓) อาจารย์สัมมนา/ ที่ปรึกษา
เอกสารทางวิชาการ : ผู้เรียน (๑ : ไม่เกิน ๑๐)
วทอ.ฯ มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จำนวน ๒๗ คน ต่อจำนวน นศ.วทอ.ฯ ทั้งหมด ๘๑ คน (อัตราส่วนของอาจารย์ : ผู้เรียน = ๑ : ๓) และมี
อาจารย์สัมมนา ๑๕ คน ต่อจำนวน นศ.วทอ.ฯ ทั้งหมด ๘๑ คน (อัตราส่วนของอาจารย์ : ผู้เรียน = ๑ : ๕)
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๔, ๒.๒.๑.๙ และ ๒.๒.๑.๑๐)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๑๐
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มี ๕ ข้อ

ผลการประเมินตัวเอง
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕

๒๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวบ่งชี้ ๒.๒ ผลผลิตของงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย / ผลงานทางวิ ช าการที่ น ำไปใช้ ป ระโยชน์ หรื อ ได้ รั บ รางวั ล จาก
สถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง ต่อจำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ ของผู้เรียน/ อาจารย์ ๓ ปีย้อนหลัง
วทอ.ฯ มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับผลผลิตของงานวิจัยและงานวิชาการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ที่ได้รับรางวัลจากสถาบันการศึกษาจำนวน ๖ เรื่อง และที่นำไปใช้ประโยชน์จำนวน ๒ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๘ เรื่อง
คิดเป็นร้อยละต่อจำนวนผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการทั้งหมด ร้อยละ ๙.๘๘ สำหรับผลการดำเนินงาน
ย้อนหลั ง ๓ ปี คิดเป็ น ร้อยละ ๑๒.๒๔ มีรายละเอียดตามตาราง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๘ และ
๒.๒.๒.๑)
ผลดำเนินการ
รวม
ข้อมูล
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๓ ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๒
๑
๓
- จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
๗๒
๘๑
๘๑
๒๓๔
- รวมจำนวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของ
๗๔
๘๒
๘๑
๒๓๗
อาจารย์หรือนักวิจัยและของนักศึกษา
ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์
๑๑
๑๐
๘
๒๙
หรือได้รับรางวัลจากสถาบัน
ร้อยละของผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่นำไปใช้
๑๔.๘๖ ๑๒.๒๐ ๙.๘๘ ๑๒.๒๔
ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลจากสถาบัน
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๑)
น้ำหนัก
๔

คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
ระดับคะแนน ๑ - ๔ (ค่าของร้อยละที่คำนวณได้ X ๕ หารด้วย ๓)

คะแนน ๕
>๓

ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ ง ชี้ ๒.๒ (๑) ผลผลิ ต ของงานวิ จั ย / ผลงานทางวิ ช าการ ร้ อ ยละของผลงานวิ จั ย / ผลงาน
ทางวิชาการที่นำไปใช้ประโยชน์ หรือได้รับรางวัลจากสถานศึกษา ๓ ปีย้อนหลัง ต่อจำนวนผลงานวิจัย/ ผลงาน
ทางวิชาการของผู้เรียน/ อาจารย์ ๓ ปีย้อนหลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การ
ประเมินร้อยละ ๑๒.๒๔ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
>๓
๑๒.๒๔
บรรลุ
๕
๒๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๒) จำนวนผลงานฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๓ ปีย้อนหลัง
มีผลงานวิจัยและงานวิชาการ ที่ไ ด้รับการเผยแพร่ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๑ เรื่อง
เผยแพร่ในวารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ (มกราคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑) และในเว็บไซต์วิทยาลัย
การทั พ อากาศ รวมผลงานวิ จั ย และงานวิ ช าการ ที่ ได้ รั บ การเผยแพร่ ย้ อ นหลั ง ๓ ปี ทั้ งหมด ๓๒ เรื่ อ ง
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๒.๒.๒.๑) มีรายละเอียดตามตาราง
ผลดำเนินการ
รวม
ข้อมูล
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
๓ ปี
๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑
จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๒
๑
๓
- จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
๗๒
๘๑
๘๑
๒๓๔
- รวมจำนวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของ
๗๔
๘๒
๘๒
๒๓๗
อาจารย์หรือนักวิจัยและของนักศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการ
๑๑
๑๐
๑๑
๓๒
เผยแพร่
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๒)
น้ำหนัก
๓

คะแนน ๑
๑ เรื่อง

คะแนน ๒
๒ เรื่อง

คะแนน ๓
๓ เรื่อง

คะแนน ๔
๔ เรื่อง

คะแนน ๕
๕ เรื่องขึ้นไป

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๒) ผลผลิตของงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ จำนวนผลงานฯ ที่ได้รับการเผยแพร่ ๓ ปี
ย้อนหลัง ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ๓๒ เรื่อง ได้คะแนน
เท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
๕ เรื่อง
๓๒ เรื่อง
บรรลุ
๕

๒๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๓) มีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบาย
ผลดำเนินการ
ข้อมูล
พ.ศ.
พ.ศ.
๒๕๕๙ ๒๕๖๐
จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
๒
๑
- จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการของนักศึกษา
๗๒
๘๑
- รวมจำนวนผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการของ
๗๔
๘๒
อาจารย์หรือนักวิจัยและของนักศึกษา
จำนวนผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่สามารถ
๑
๔
นำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบาย

รวม
๓ ปี

พ.ศ.
๒๕๖๑
๘๑
๘๒

๓
๒๓๔
๒๓๗

๓

๘

ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคงตามนโยบายในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีจำนวน
๓ เรื่อง โดยเป็นผลงานของ น.อ.นิวัติ เนียมพลอย เรื่อง การพัฒนากำลังพลด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
กองทั พ อากาศ น.อ.จั ก รกฤษณ์ ธรรมวิชั ย เรื่อ ง แนวทางรองรับ ผลกระทบของการดำเนิ น นโยบายของ
สหรั ฐ อเมริ ก าต่ อการพั ฒ นาขี ด ความสามารถกำลั งทางอากาศ น.อ.ปฏิ ยุ ท ธ์ พุ่ ม เกาะ เรื่อ ง ยุ ท ธศาสตร์
ด้านความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศชาติมหาอำนาจที่เหมาะสมกับบริบทปัจจุบัน
ซึง่ ทุกเรื่องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑ และเผยแพร่ในเว็บไซต์วิทยาลัยการทัพอากาศ
เกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๓)
น้ำหนัก
๓

มี
๕ คะแนน

ไม่มี
๐ คะแนน

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๒.๒ (๓) ผลผลิตของงานวิจัย / ผลงานทางวิชาการ ผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้าน
ความมั่นคงตามนโยบาย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ๓ เรื่อง
ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๑ เรื่อง
มี ๓ เรื่อง
บรรลุ
๕

๒๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางที่ ๒ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๒
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้
ดำเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑ มี ๕ ข้อ มีครบ ๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
ตัวบ่งชี้ ๒.๒
(๑)
≥๓
๑๒.๒๔
บรรลุ
๔
๕
(๒)
๕ เรื่อง
มี ๓๒ เรื่อง
บรรลุ
๓
๕
(๓)
๑ เรื่อง
มี ๓ เรื่อง
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้ำหนัก
๕๐
๒๐
๑๕
๑๕
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๒
จุดเด่น
๑. มี การสนั บ สนุ น ผู้ เข้ ารั บ การศึ กษาให้ สร้ างผลงานด้ านงานวิ จั ย / ผลงานด้ านวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษา/ กองทัพ/ สังคม – ชุมชน ได้
๒. มีการให้รางวัลเอกสารวิจัยดีเด่นและรางวัลเอกสารวิจัยชมเชยแก่ผู้เข้ารับการศึกษา
๓. มีวารสารนภยาธิปัตย์เป็นช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
๒. สร้างเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก ทอ.
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ให้ อ าจารย์ แ ละ นศ.วทอ.ฯ เขี ย นบทความทางวิ ช าการ หรื อ เอกสารวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ เรื่ อ ง
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและผลประโยชน์แห่งชาติ
๒. ส่งเสริมการเข้าร่วมเครือข่ายทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก ทอ.

๒๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ ชุมชน - สังคม
ประเทศชาติและหรือนานาชาติ ต่อจำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ข้อมูล

ปี ๕๙

ปี ๖๐

ปี ๖๑

๓ ปี

จำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด

๓

๕

๙

๑๗

จำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง

๓

๕

๙

๑๗

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ให้กับกองทัพ ชุมชน - สังคม ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ
ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกองทัพ ชุมชน - สังคม ประเทศชาติ และหรือนานาชาติ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินวิทยฐานะครู
ชำนาญการต้น ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษขึ้นไปของ บก.ทท. และเหล่ าทัพ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๓.๓.๑.๑)
๒. การเสวนาเรื่อง โดรน/ ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒)
๓. การฝึกร่วม วสท.และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๓)
๔. การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๑ หัวข้อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับความมั่นคงของชาติแห่ง
อนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๔)
๕. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ระหว่าง วสท.สป. และวิทยาลัยการทัพ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๕)
๖. การจั ดทำผลงานวิช าการยุ ทธศาสตร์ทหารร่วม ๔ สถาบั น ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๖๑ (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๖)
๗. การแถลงผลงานวิชาการ กรอบแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
๒๐ ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗)
๘. การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร) (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๘)
๙. การเสวนาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ หัวข้อ The Air Force and New
Face Innovation AI & Robot Technology (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๙)

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มีกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็ง ให้กับกองทัพ ชุมชน - สังคม ประเทศชาติ
และหรือนานาชาติจำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินวิทยฐานะครู
ชำนาญการต้น ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษขึ้นไปของ บก.ทท. และเหล่ าทัพ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๓.๓.๑.๑)
๒. การเสวนาเรื่อง โดรน/ ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒)
๓. การฝึกร่วม วสท.และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๓)
๔. การเสวนาวิช าการ ครั้งที่ ๑ หั วข้อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับ ความมั่น คงของชาติ
แห่งอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๔)
๕. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ระหว่าง วสท.สป. และวิทยาลัยการทัพ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๕)
๖. การจั ดทำผลงานวิช าการยุ ทธศาสตร์ทหารร่วม ๔ สถาบั น ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๖๑ (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๖)
๗. การแถลงผลงานวิชาการ กรอบแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
๒๐ ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗)
๘. การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร) (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๘)
๙. การเสวนาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ หัวข้อ The Air Force and New
Face Innovation AI & Robot Technology (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๙)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
๔

คะแนน ๑

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

ระดับคะแนน ๑ – ๔ (ค่าของร้อยละที่คำนวณได้ x ๕ หารด้วย ๑๐)

คะแนน ๕
≥ ๑๐

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๓.๑ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้ กับ กองทัพ
ชุมชน - สังคม ประเทศชาติและหรือนานาชาติ ต่อจำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
> ๑๐

ผลการดำเนินงาน
๑๐๐

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

๒๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คะแนนประเมินตนเอง
๕

ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ร้อยละของกิจ กรรมการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒ นาการศึกษาและ
วิชาการ ต่อจำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ข้อมูล

ปี ๕๙

ปี ๖๐ ปี ๖๑

๓ ปี

จำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด

๓

๕

๙

๑๗

จำนวนกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่น

๒

๔

๙

๑๕

๖๖.๖๗

๘๐

ในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ
ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับ

๑๐๐ ๘๘.๒๔

สถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการศึกษาและวิชาการ
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการ
พัฒนาการศึกษาและวิชาการจำนวน ๙ กิจกรรม ดังนี้
๑. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินวิทยฐานะครู
ชำนาญการต้น ครูชำนาญการ และครูชำนาญการพิเศษขึ้นไปของ บก.ทท. และเหล่ าทัพ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๓.๓.๑.๑)
๒. การเสวนาเรื่อง โดรน/ ยูเอวี ห้วงอากาศ ความมั่นคง และความปลอดภัยด้านการบิน (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒)
๓. การฝึกร่วม วสท.และ รร.สธ.เหล่าทัพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๓)
๔. การเสวนาวิช าการ ครั้งที่ ๑ หั วข้อ นวัต กรรมและเทคโนโลยีอวกาศกับ ความมั่น คงของชาติ
แห่งอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๔)
๕. กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ ระหว่าง วสท.สป. และวิทยาลัยการทัพ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๕)
๖. การจั ดทำผลงานวิช าการยุ ทธศาสตร์ทหารร่วม ๔ สถาบั น ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๗/๖๑ (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๖)
๗. การแถลงผลงานวิชาการ กรอบแนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพื่อรองรับยุทธศาสตร์
๒๐ ปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗)
๘. การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธศาสตร์ชาติ - ยุทธศาสตร์ทหาร) (เอกสาร
อ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๘)
๙. การเสวนาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการทัพอากาศ หัวข้อ The Air Force and New
Face Innovation AI & Robot Technology (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๙)
๒๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
๓

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

คะแนน ๕
> ๒๕

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๓.๒ ร้อยละของกิจกรรมการประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาอื่นในการพัฒนาการศึกษา
และวิชาการ ต่อจำนวนกิจกรรม/ โครงการบริการทางวิชาการทั้งหมด ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมินคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
> ๒๕
๑๐๐
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ จำนวนการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มี การให้ บริการทางวิช าการ/ วิท ยากร/ กรรมการที่ ป รึกษาของ
อาจารย์/ บุคลากร จำนวน ๙ ครั้ง ดังนี้
๑. น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นวิทยากรในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การปฏิบัติการข่าวสารสำหรับ
คณะทำงานโครงการพัฒนาธุรกิจท่าเรือบก และโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการอยู่อาศัยในชุมชน ที่โรงแรมไมด้า
เดอซี หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี เมื่อ ๑๕ - ๑๗ พ.ย.๖๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๑)
๒. น.อ.อัมพร เพ็ชราช เป็นผู้บรรยายวิชา สธ.๑๕๐๑(๔) การจัดทำรูปเล่มเอกสารวิจัย ที่ห้องบรรยาย
รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๔ ธ.ค.๖๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๒)
๓. น.อ.สาธิต ชีวางกูล เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรสำหรับกิจกรรมคลินิกการจัดการความรู้ ที่ห้องประชุม
สบศ.บก.ยศ.ทอ. เมื่อ ๑๙ ม.ค.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๓)
๔. น.อ.เอก ศรลัมภ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม ในการศึกษาเป็นคณะเรื่อง การฝึกการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์ทหาร การใช้ระบบการวางแผนโครงการ และงบประมาณ การจัดทำ
แผนขี ด ความสามารถทางยุ ท ธศาสตร์ ร่ ว มและหลั ก นิ ย ม ที่ ห้ อ งสั ม มนา วทบ. เมื่ อ ๑๒ - ๑๓ ก.พ.๖๑
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๔)
๕. น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นผู้บรรยายวิชา หลักพื้นฐานการปฏิบัติการข่าวสาร ที่อาคาร สจว.สปท.
เมื่อ ๒๑ ก.พ.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๕)
๖. น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นผู้บรรยายหัวข้อ หลักสูตร ในโครงการอบรม/ สัมมนาทางวิชาการ การพัฒนา
ข้าราชการทหารที่ทำหน้าที่สอนมฃใน บก.ทท. ให้เป็นผู้สอนตามมาตรฐานของ กห. ที่ห้องเรียน บฑว.๑ สปท.
เมื่อ ๒๙ มี.ค.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๖)
๗. น.อ.เอก ศรลัมภ์ เป็ นผู้บรรยายวิชาการใช้ภ าษาไทย (ศัพท์ทางทหารทั่วไป) ที่ ศภษ.ยศ.ทอ.
เมื่อ ๘ มิ.ย. - ๓๐ ส.ค.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๗)
๓๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๘. น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อวิชา การปฏิบัติการข่าวสาร ที่ห้องประชุม
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๑ และ ๒๕ มิ.ย.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๓.๓.๓.๘)
๙. น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้คำแนะนำและวิทยากรการจัดระบบประเมินโครงการ
เชิงยุทธศาสตร์ ที่โรงแรมไมด้า แอร์พอร์ต กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๓.๓.๓.๙)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๓
๑ ครั้ง
๒ ครั้ง
๓ ครั้ง
๔ ครั้ง
๕ ครั้ง
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๓.๓ จำนวนการให้บริการทางวิชาการ/ วิทยากร/ กรรมการที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน ๙ ครั้ง ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
๕ ครั้ง
๙ ครั้ง
บรรลุ
๕
ตารางที่ ๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๓
ผล
การบรรลุ
คะแนน
มาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ เป้าหมาย
น้ำหนัก
ดำเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๓.๑
> ๑๐
๑๐๐
บรรลุ
๔
๕
ตัวบ่งชี้ ๓.๒
> ๒๕
๑๐๐
บรรลุ
๓
๕
ตัวบ่งชี้ ๓.๓
๕ ครั้ง ๙ ครั้ง
บรรลุ
๓
๕
คะแนนรวม ๑๐
คะแนนเฉลี่ย (๕๐ ÷ ๑๐ = ๕)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้ำหนัก
๒๐
๑๕
๑๕
๕๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๓
จุดเด่น
๑. มีกิจกรรมด้านการบริการทางวิชาการที่สร้างความเข้มแข็งให้กับกองทัพ
๒. มีการส่ งเสริ ม สนั บสนุ นอาจารย์ วทอ.ฯ ในการให้ บริการทางวิชาการ/ วิ ท ยากร/ กรรมการที่ป รึกษา
ของอาจารย์/ บุคลากร แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๓๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษา กห.และยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี) สอดคล้องกับปรัชญา วิสัยทัศน์ ภารกิจของสถานศึกษา
ยุทธศาสตร์ของ ทอ.และนโยบายด้านการศึกษา กห.
วทอ.ฯ ไม่มีแผนปฏิบัติราชการของ วทอ.ฯ (๔ ปี) แต่เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการบูรณาการตามแนวทางการพัฒนา วทอ.ฯ โดยใช้แผนปฏิบัติราชการ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ของ ยศ.ทอ. ร่วมด้วย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑) โดยมีความสอดคล้องกับปรัชญา
วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยการทัพอากาศ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒) และนโยบายการศึกษาของกระทรวงกลาโหม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๔.๔.๑.๓) ทั้งนีม้ ีการจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ เพื่อพัฒนาไปสู่แผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการที่ชัดเจนต่อไป
(๒) สถานศึกษาและหน่วยงานภายในมีแผนการดำเนินงาน/ แผนปฏิบัติการประจำปีสอดคล้องกับ
แผนแม่บทของ ยศ.ทอ./ แผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษา (๔ ปี)
วทอ.ฯ มี แผนการปฏิ บั ติ งานประจำปี งบประมาณ ๖๑ (เอกสารอ้ างอิ งหมายเลข ๔.๔.๑.๔) และ
นขต.วทอ.ฯ มีการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๕) เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับแผนแม่บท
ของ ยศ.ทอ. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑)
(๓) มี ตั วบ่ งชี้ ของแผนปฏิ บั ติ ราชการของสถานศึ กษา (๔ ปี ) แผนปฏิ บั ติ งานประจำปี และเกณฑ์
การประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ เพื่อวัดความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน
วทอ.ฯ ไม่มีตัวบ่ งชี้ของแผนปฏิบัติราชการของ วทอ.ฯ (๔ ปี) แต่เพื่อวัดความสำเร็จในการบริหาร
จัดการและการปรับปรุงพัฒนาได้มีการกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามประเด็นกลยุทธ์ ภารกิจหลัก และได้จัดทำ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๖) โดยมีตัวชี้วัด
ตรงตามตัวชี้วัดส่วนหนึ่งในแผนการปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ.ปี พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑)
(๔) มีการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่บรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
วทอ.ฯ มีการดำเนิ นงานตามแผนการปฏิบั ติงานประจำปี โดยมี นขต.วทอ.ฯ ร่วมดำเนิ นงานให้
เป็นไปตามแผน บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐
(๕) มีการประชุมประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานฯ
วทอ.ฯ มีการประชุมเพื่อรายงานและประเมิน ผลการดำเนิน งานตามแผนเป็ นประจำทุ กเดือ น
(เอกสารอ้ างอิ งหมายเลข ๔.๔.๑.๗) โดยให้ ห น่ ว ยขึ้ น ตรงนำเสนอผลงานในแต่ ล ะเดื อ นโดยมี ผบ.วทอ.ฯ
เป็นประธาน เพื่อเป็นการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าหมาย

๓๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๖) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำปีต่อไป
วทอ.ฯ มี ก ารนำผลการประเมิ น มาปรั บ ปรุ งแผนปฏิ บั ติ ง านประจำปี โดยนำข้ อ คิ ด เห็ น และ
ข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษาต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๗)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
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
ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ งชี้ ๔.๑ แผนการบริ หารจั ดการสอดคล้ องกั บนโยบายด้ านการศึ กษา กห.และยุ ทธศาสตร์ ของ
กองทั พอากาศ ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ๔ ข้ อ จาก ๖ ข้ อ
ได้คะแนน เท่ากับ ๓ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๔ ข้อ
ไม่บรรลุ
๓
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีคณะกรรมการสถานศึกษากำหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
เพื่อให้การปฏิบัติราชการบรรลุผลสำเร็จ ตามภารกิจและนโยบายตลอดจนยุทธศาสตร์ที่ เกี่ยวข้อง
วทอ.ฯ จึงได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศขึ้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๑) เพื่อกำหนด
แนวทางในการพัฒ นาและปฏิ บั ติงานตลอดทั้งบูรณาการงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ งานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งได้กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน
(๒) ผู้บริหารได้ปฏิบัติต ามบทบาทหน้าที่ที่กำหนดไว้ ในกฎระเบียบข้อบังคับคำสั่งต่างๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในคำสั่งกำหนดหน้าที่ของผู้บริหาร โดยมีหน้าที่
ปกครองบั งคับบั ญชา และรั บผิ ดชอบการบริหารงานตามภารกิจของ วทอ.ฯ และหน้ าที่ ที่อยู่ในคำสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๑)
(๓) กำลังพลระดับผู้บริหารที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนา
สถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้จัดให้มีการประชุมในโอกาสต่างๆ ในระดับผู้บริหาร โดยมี ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน ร่วมด้วย
รอง ผบ.วทอ.ฯ, ผอ.นขต.วทอ.ฯ, รอง ผอ.นขต.วทอ.ฯ และผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบของการประชุมประจำเดือน
ประจำสัปดาห์ ประชุมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการประชุมวิชาการเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ ได้มี
ส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะ การแก้ปัญหาและกำหนดทิศทางการพัฒนา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๒)

๓๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๔) มีนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี
จากนโยบายของ ผบ.วทอ.ฯ ให้พัฒนากำลังพลให้มีคุณภาพด้วยกระบวนการศึกษาอย่างเป็นระบบ
โดยพิจารณาส่งข้าราชการไปศึกษาตามสายงานของตัวเอง และศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสายงานรองนั้น วทอ.ฯ
จึงได้จั ดทำแผนพัฒ นาบุ คลากรประจำปี (เอกสารอ้างอิ งหมายเลข ๔.๔.๒.๓) โดยการส่ งข้าราชการเข้ารับ
การศึกษา และการฝึกงานในหน้าที่ตามสายวิทยาการ การศึกษาหลักสูตรตามแนวทางการรับราชการ การ
อบรมภายในสำหรับอาจารย์ที่มาบรรจุใหม่ใน วทอ.ฯ เรื่องการทำหน้าที่อาจารย์ประจำสัมมนาและหน้าที่
อาจารย์ผู้รับผิดชอบเอกสารวิจัย นอกจากนั้นยังมีการประชุมวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
และชี้แจงกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๔)
(๕) กำลังพลรับรู้ เข้าใจ นโยบายและแผนงานของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้กำหนดให้มีการประชุม นขต.เดือนละ ๑ ครั้งเพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย
และแผนงานของ วทอ.ฯ เพื่อให้กำลังพลทุกระดับได้รับรู้และนำไปปฏิบัติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๗)
(๖) มี ก ารประชุ ม ชี้ แ จงการปฏิ บั ติ ง านการติ ด ตามงานและปรั บ ปรุ ง งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
อย่างน้อยปีละ ๖ ครั้ง
ในการประชุม วทอ.ฯ ประจำเดือนมีการกำหนดให้ แต่ละ นขต.วทอ.ฯ และ คณก.ชุดต่างๆ ชี้แจงผล
การปฏิบัติงานและแผนการดำเนิ นงานตลอดจนข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามงาน ตลอดจน
หาแนวทางเพื่อปรับปรุงงานจากข้อเสนอแนะจากที่ประชุม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๗)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
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
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ องค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนน เท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๓ ร้อยละของความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
วทอ.ฯ โดย กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. ได้จัดทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการบริหาร
และการจัดการศึกษาของ วทอ.ฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๓.๑) ซึ่งผลการประเมิน
ความพึงพอใจในภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย ๔.๕๖ จากคะแนนเต็ม ๕) คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๒๐ ซึ่ง วทอ.ฯ ได้นำ
ผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากนักศึกษามาพิจารณาปรับปรุงการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษาต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๓
> ๖๐
> ๖๕
> ๗๐
> ๗๕
> ๘๐
๓๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ ง ชี้ ๔.๓ ร้ อ ยละของความพึ ง พอใจของผู้ เรี ย นที่ มี ต่ อ การบริ ห ารและการจั ด การศึ ก ษาของ
สถานศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ การประเมินร้อยละ ๙๑.๒๐ ได้คะแนน
เท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
> ๘๐
๙๑.๒๐
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๔ ศักยภาพระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีข้อมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
ฐานข้อมูลสำหรับบริหารการจัดการเรียนการสอน (ระบบ e - Learning) ของ วทอ.ฯ มีข้อมูลพื้นฐาน
ด้านการศึกษา เช่น ข้อมูลนักศึกษา หลักสูตร ปฏิทินการศึกษา ตารางสอน ข่าวสารและประกาศ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๔.๔.๔.๑)
ฐานข้อมูลภายในหน่วยงาน (ระบบ Data Sharing) ของ วทอ.ฯ ซึ่งมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ข้อมูลภายในหน่วยงาน เช่น ข้อมูลยุทธศาสตร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน นขต.วทอ.ฯ คลังความรู้ และการประกัน
คุณภาพ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒)
โดยในการพิจารณาหรือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ของผู้บังคับบัญชานั้น เมื่อมีฐานข้อมูลดังกล่าวแล้ว
จะทำให้สามารถตัดสินใจได้ง่ายและมีความถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(๒) มีผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการข้อมูล
วทอ.ฯ บริหารจัดการข้อมูลโดยออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ และคณะทำงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๓)
๒.๒ คณะทำงาน เทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่ อสาร วทอ.ฯ แบ่ งเป็ น ๖ คณะทำงานย่อ ย
ประกอบด้วย อินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต อีเลิร์นนิง สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์และเครือข่าย
รปภ. (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๔)
(๓) มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ
วทอ.ฯ มีการปรับปรุงข้อมูล เอกสาร และสื่อประกอบการบรรยาย ให้มีความทันสมัย และทันต่อ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดเก็บข้อมูลเอกสารงานวิจัยให้เป็นปัจจุบัน โดยคณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ ด้านอีเลิร์นนิงเป็นผู้ดำเนินการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๕)
(๔) ฐานข้อมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีการจัดฐานข้อมูลทางวิชาการ การเรียนการสอน การศึกษาดูงาน และการวิจัย เป็นราย
หมวดวิชาที่ ๑ – ๕ นอกจากนี้ยังได้จัดทำเว็บไซต์ วทอ.ฯ (www.awc.rtaf.mi.th) ไว้เป็นศูนย์กลางเครือข่าย
๓๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ของสถาบัน สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทั้งใน วทอ.ฯ (เช่น เว็บไซต์, อินทราเน็ต วทอ.ฯ, อีเลิร์นนิง
วทอ.ฯ, สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ) และนอก วทอ.ฯ (เช่น เว็บไซต์เหล่าทัพ, เว็บไซต์หอสมุด ทอ., เว็บไซต์
วสท.ฯ, เว็บไซต์ วทบ.ฯ, เว็บไซต์ วทร.ฯ) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๖)
(๕) มีการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบบริหารจัดการข้อมูล
วทอ.ฯ มีแผนงานด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้ดำเนินงานตาม
แผนดังกล่าว อีกทั้งมีแบบรายงานตรวจติดตามด้านการรักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งได้
ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ พ.ศ.
๒๕๕๒ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๗)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
๑ คะแนน
๒ คะแนน
๓ คะแนน
๔ คะแนน
๕ คะแนน
๔
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ ง ชี้ ๔.๔ ศั ก ยภาพระบบฐานข้ อ มู ล เพื่ อ การบริ ห ารจั ด การการเรี ย นการสอนและการวิ จั ย
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์ การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนน เท่ากับ ๕
คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนการดำเนินงานและกำหนดผู้รับผิดชอบ
วทอ.ฯ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ของ วทอ.ฯ ซึ่งอยู่ในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๑) โดยมี น.อ.นภัทร์ แก้วนาค เป็นประธาน และ
ได้แต่งตั้งคณะทำงานการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๒) เพื่อให้กระบวนการ
ดำเนินงานการจัดการความรู้ของ วทอ.ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีหน้าที่จัดทำกระบวนการจัดการ
ความรู้ ข อง วทอ.ฯ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจั ด ทำแผนการดำเนิ น งานการจั ด การความรู้ (Knowledge
management) (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๓) ทบทวนการจัดการความรู้ (Knowledge – Mind Map)
ของ วทอ.ฯ ดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ อีกทั้งเตรียมรับการตรวจการจัดการความรู้ รวมไปถึงการรายงาน
ผลการปฏิบัติให้ คณก.พัฒนาระบบราชการของ วทอ.ฯ
(๒) มี การบริหารจัดการความรู้ (การรวบรวมความรู้ การจำแนกความรู้ การจัดระบบ และจัดการ
ฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ การแลกเปลี่ยนความรู้)
วทอ.ฯ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้ โดยมี ก ารจั ด การประชุ ม คณะทำงานการจั ด การความรู้
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๔) เพื่อกำหนดทิศทางและบทบาทของ นขต.วทอ.ฯ นำไปสู่กระบวนการวบรวม
๓๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ความรู้ การจำแนกความรู้ การจัดระบบและการจัดการฐานข้อมูล การเข้าถึงความรู้ และการแลกเปลี่ยนความรู้
โดยฐานข้อมูลความรู้จะถูกรวบรวบไว้ในระบบ Data Sharing ของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๕)
และในระบบจัดการองค์ความรู้ ยศ.ทอ. (KMS) ทั้งหมด ๒๙ งาน ตามคู่มือมาตรฐานงาน วทอ.ปีงบประมาณ ๖๑
แผนกธุรการ รวม ๙ งาน
๑. งานสารบรรณ
๒. งานกำลังพล
๓. การส่งกำลังบำรุง
๔. การเงิน
๕. งานงบประมาณ
๖. การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช้
๗. การประชาสัมพันธ์
๘. งานนิรภัยภาคพื้น
๙. การสวัสดิการ
กองการศึกษา รวม ๘ งาน
๑. การพัฒนาหลักสูตร
๒. จัดเตรียมตำรา และเอกสารประกอบการบรรยาย
๓. จัดเตรียมบ่งการ และเอกสารอ้างอิง
๔. จัดทำปัญหาสอบ
๕. เชิญผู้บรรยาย
๖. จัดตารางกำหนดการศึกษา
๗. การจัดทำคำสั่งเกี่ยวกับงานอำนวยการศึกษา
๘. ขั้นตอนการทำเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.
กองกิจการนักศึกษา รวม ๕ งาน
๑. การปกครอง
๒. พิธีการ
๓. กิจกรรมนักศึกษา
๔. การดูงานและการศึกษาภูมิประเทศภายในประเทศ
๕. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ณ ต่างประเทศ
กองวิเคราะห์และประเมินผล รวม ๗ งาน
๑. การจัดทำหลักฐานประวัติ นศ.วทอ.
๒. การประเมินผลการศึกษา
๓. การรายงานผลการศึกษา
๔. ข้อมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาการศึกษา
๓๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๕. การจัดทำตำนาน
๖. การส่งตัวผู้สำเร็จการศึกษากลับต้นสังกัด
๗. การจัดทำใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ
(๓) มีการติดตามการดำเนินงานตามข้อ ๒
ในการประชุม วทอ.ฯ ประจำเดือน จะมีวาระการชี้แจงและติดตามงานของ คณอก.การจัดการ
ความรู้ เพื่ อแจ้ งผลการปฏิ บั ติ แผนการปฏิ บั ติ ตลอดจนข้ อ ขัด ข้ องและข้อ เสนอแนะ เพื่ อ นำไปปรั บ ปรุง
พัฒนาการจัดการความรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๖)
(๔) มีการดำเนินงานตามข้อ ๒ และบรรลุเป้าหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
วทอ.ฯ มี ก ารดำเนิ น งานตามกระบวนการจั ด การความรู้ ได้ แ ก่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู้
การรวบรวมความรู้ การจำแนกความรู้ การจั ด ระบบ และการจั ดการฐานข้ อ มู ล การแลกเปลี่ ยนความรู้
โดยเป้าหมายทั้งหมด ๒๙ เรื่อง ซึ่งดำเนินงานบรรลุเป้าหมายทั้ง ๒๙ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๔.๔.๕.๕)
(๕) มีการประเมินผลการดำเนินงาน
คณอก.การจัดการความรู้ ได้ประเมินผลการดำเนินงานจากการติดตามผลการสั่งการในที่ประชุม
และรายงานให้ที่ประชุม วทอ.ฯ ซึ่งมี ผบ.วทอ.ฯ เป็นประธาน ทราบทุกเดือน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๖)
(๖) มีการนำผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และปรับปรุงแผนการดำเนินงาน
จากผลการประชุมของ คณอก.การจัดการความรู้ วทอ.ฯ เมื่อปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ทาง คณอก.ฯ
ได้ น ำความคิ ด เห็ น และข้ อ เสนอแนะต่ า งๆ มาพั ฒ นากระบวนการจั ด การความรู้ แ ละปรั บ ปรุ ง แผน
การดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๖)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๔
มีข้อ ๑ – ๒
มีข้อ ๑ – ๓
มีข้อ ๑ – ๔
มีข้อ ๑ – ๕
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่ งชี้ ๔.๕ การพัฒ นาสถานศึกษาสู่ องค์กรแห่ งการเรียนรู้ ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณสอดคล้องกับภารกิจของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ ปี ๖๑ หลังจากที่ได้รับ รหัส ก.โดยทำ
แผนให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด สอดคล้องนโยบายของรัฐบาล สอดคล้ องกับแนวทางการดำเนินงาน
๓๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ของ ทอ. ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว ในการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับภารกิจของ วทอ.ฯ ซึ่งมีภารกิจที่จะต้องให้การศึกษาและฝึกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของ
กองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง เพื่อใช้เป็นผู้นำ
ต่อไปในอนาคต (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๖.๑)
(๒) มีหลักเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
มีการจัดทำคำของบประมาณล่วงหน้า ๑๘ เดือน โดยการเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินตลอด
ระยะเวลา ๑๒ เดื อน พร้ อมตรวจสถานภาพวั ส ดุ อุ ป กรณ์ ก่ อนคำนวณความต้ องการและจั ด ทำคำขอตั้ ง
งบประมาณ ตลอดจนปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจ และเพิ่มร้อยละการเบิกจ่ายให้
สูงขึ้นเพื่อกระตุ้นยอดการเบิกจ่ายในแต่ละปี ใช้ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณปี ๔๙ และใช้มาตรการ
ประหยัดงบประมาณของ ทอ.เป็นหลักเกณฑ์ในการจัดทำ เป็นคู่มือในการคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยพิจารณา
จากจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาในแต่ละปี (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๖.๒)
(๓) มีการจัดการด้านการเงินและวิธีการใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
วทอ.ฯ มีการจัดการด้านการเงินเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง และมาตรการประหยัดของ
ทอ.โดยการรวบรวมเอกสารทำเรื่องเบิกเงินตามหนังสือขออนุมัติใช้เงิน ส่งให้ ยศ.ทอ.ตั้งเบิกเงิน กง.ทอ.จ่ายเงินเข้า
ยศ.ทอ.แล้ ว ยศ.ทอ.โอนเงิ น ผ่ า นบั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ วทอ.ฯ เพื่ อ นำไปใช้ จ่ า ยตามงบประมาณที่ ข อใช้
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๖.๒)
(๔) มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ และวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ
มีการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณโดยการเปรียบเทียบแผน/ ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายเดือน
ตรวจสอบรหัสสั่งจ่ายใดที่ไม่เบิกจ่ายตรงตามแผนแจ้งสถานศึกษาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งรายงานให้
ทราบในที่ประชุมประจำเดือนของหน่วย พร้อมวิเคราะห์เหตุผลที่ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หาก
ปรับระยะเวลาให้เร็วขึ้น แจ้งให้หน่วยปรับแผนการใช้จ่ายเงินเพิ่มเติม และทำการปรับแผนการใช้จ่ายเงิน เพิ่ม
การกระตุ้นในวงรอบปีต่อไปเปรียบเทียบแผน/ ผล ในแต่ละเดือน รายการใดที่ไม่ตรงตามแผนต้องปรับแผน
เร่งรัดการใช้จ่ายให้สอดคล้องกับภารกิจให้มากที่สุด รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงเหตุผลที่
ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนดว่ามาจากสาเหตุใด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๗)
(๕) มีการรายงานผลการตรวจสอบฯ และข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ
รายงานผลการเบิ ก จ่ ายรายเดื อนให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชารับ ทราบ พร้อ มรายงานในที่ ป ระชุ ม หน่ ว ย
ทุกเดือน หากพบข้อขัดข้องจะแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ รวมทั้งมีการประชุมคณะเจ้าหน้าที่ติดตามเร่งรัด ยศ.ทอ.
เพื่อรับทราบและสรุปปัญหาพร้อมข้อเสนอแนะนำเรียนผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป มีการรายงาน
สถานภาพงบประมาณประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมชี้แจงข้อขัดข้อ ง พร้อมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ รวมถึงสรุป ปั ญ หาข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะนำเรียนผู้ บังคับบั ญ ชาทราบเป็ นลายลั กษณ์ อักษร
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๖.๓)

๓๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๔
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณและการเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการ
ปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๗ ศักยภาพด้านงบประมาณและการเงิน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) ร้อยละของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรต่อจำนวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด
วิธีการคำนวณ
จำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปี

X ๑๐๐

จำนวนงบประมาณที่ขอตั้งทั้งหมด
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๒
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการประเมินตนเอง
ตัว บ่ งชี้ ๔.๗ (๑) ศั ก ยภาพด้ านงบประมาณและการเงิน ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ ได้ รั บ
งบประมาณจัดสรร จำนวน ๕,๘๕๐,๖๕๐ บาท จากงบประมาณที่ขอตั้งจำนวน ๕,๘๕๐,๖๕๐ บาท คิดเป็น
ร้อยละ ๑๐๐ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
> ๘๕
๑๐๐
บรรลุ
๕
(๒) ร้อยละของเงินเหลือจ่ายสุทธิต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วิธีการคำนวณ
จำนวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ
จำนวนเงินที่ได้รับการจัดสรรประจำปี
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X ๑๐๐

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๒
>๙
<๙
<๗
<๕
<๓
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๗ (๒) ศักยภาพด้านงบประมาณและการเงิน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ ได้รับ
งบประมาณจัดสรร จำนวน ๕,๘๕๐,๖๕๐ บาท จำนวนเงินที่ ใช้จ่ายตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
จำนวน ๕,๘๕๐,๔๘๗.๖๐ บาท จำนวนเงินเหลือจ่ายสุทธิ ๑๖๒.๔๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐ ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๗.๑ และ ๔.๔.๗.๒)
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
<๓
๐
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
วทอ.ฯ จัดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นกลุ่มงานกิจกรรมหนึ่งในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
ของ วทอ.ฯ โดยจัดตั้งเป็นคณะอนุกรรมการการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี น.อ.หญิง อนงค์นาฏ ระหงษ์
เป็นประธานคณะอนุกรรมการ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๑)
(๒) มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ไม่มคี ู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยง
(๓) มีการติดตามการปฏิบัติงานตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
วทอ.ฯ มีการติดตามการปฏิบัติงาน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงจะรายงานผลการปฏิบัติ
ให้ ที่ ป ระชุ ม วทอ.ฯ รั บ ทราบทุ ก เดื อ น (เอกสารอ้ า งอิ ง หมายเลข ๔.๔.๑.๗) แต่ ไ ม่ ไ ด้ ติ ด ตามจากคู่ มื อ
การปฏิบัติงาน
(๔) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานฯ
วทอ.ฯ ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงาน
(๕) มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานฯ
วทอ.ฯ ไม่มีการนำผลการประเมินมาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(๖) มีการจัดทำเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
วทอ.ฯ ไม่มีการจัดทำเอกสารรับรองการปฏิบัติงาน
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เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
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
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๔.๘ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๑ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๑ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๑ ข้อ
ไม่บรรลุ
๑
ตารางที่ ๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๔
มาตรฐาน/
ผลดำเนินการ การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้ำหนัก
ตัวบ่งชี้
เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑ มี ๖ ข้อ
มี ๔ ข้อ
ไม่บรรลุ
๔
๓
ตัวบ่งชี้ ๔.๒ มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๓
> ๗๕
๙๑.๒๐
บรรลุ
๓
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๔ มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๕ มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๖ มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๔
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๗.๑ > ๘๕
๑๐๐
บรรลุ
๒
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๗.๒
<๓
๐
บรรลุ
๒
๕
ตัวบ่งชี้ ๔.๘ มี ๖ ข้อ
มี ๑ ข้อ
ไม่บรรลุ
๓
๑
คะแนนรวม
๓๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๓๐ ÷ ๓๐ = ๔.๓๓)
ระดับคุณภาพ
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คะแนน x
น้ำหนัก
๑๒
๒๐
๑๕
๒๐
๒๐
๒๐
๑๐
๑๐
๓
๑๓๐
ดี

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๔
จุดเด่น
๑. มีระบบการบริหารจัดการสอดคล้องกับภารกิจของสถาบันการศึกษา
๒. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน
๓. มีระบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินตามมาตรฐานของ ทอ.
๔. มีการริเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของ วทอ.ฯ
๒. คู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ วทอ.ฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อพัฒนาไปสู่แผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ
ที่ชัดเจนต่อไป
๒. ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ วทอ.ฯ

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผน และคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำหลักสูตร
วทอ.ฯ มี คณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั กสู ต รการทั พ อากาศ (เอกสารอ้ างอิ งหมายเลข
๕.๕.๑.๑) ซึ่งประกอบไปด้วย คณะอาจารย์ประจำหมวดวิชาและควบคุมการสัมมนา คณะอาจารย์ประจำ
สัมมนา อาจารย์ควบคุมการสัมมนา อาจารย์รับผิดชอบการศึกษาประจำวั น คณะอาจารย์อำนวยการศึกษา
และคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา โดย คณก.บริหารฯ ทำหน้าที่กำหนดนโยบายด้านการศึกษา ประเมิน
และปรับ หลั กสู ตรให้ เหมาะสม ทัน สมัย และสอดคล้ องกับความต้องการของกองทัพ คณะอาจารย์ประจำ
หมวดวิชา ทำหน้าที่จัดทำแผนการจัดการเรียนการสอน บ่งการ และสรุปผล คณะอาจารย์อำนวยการศึกษา
ทำหน้ าที่ว างแผนและจั ดทำปฏิทิ น การศึกษา จัดตารางสอนตลอดหลั กสู ตร จัดทำคำสั่ งแต่ งตั้งผู้ บรรยาย
ผู้ควบคุมการปฏิบัติต่างๆ ในหลักสูตร ประสานผู้รับผิดชอบหมวดวิชา ผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณ ผู้เกี่ยวข้อง
ในเรื่องเอกสารประกอบการบรรยาย เชิญผู้บรรยาย ทำประวัติย่อผู้บรรยาย และรวบรวมปัญหาเกี่ยวกับการศึกษา
พร้ อมทั้ งข้ อเสนอแนะให้ คณก.บริ ห ารฯ เพื่ อ วางแผนการศึ ก ษาและจั ด ทำหลั ก สู ต รในปี ต่ อ ไป โดยมี
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการทัพอากาศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒) ทำหน้าที่ปรับปรุงหลักสูตร
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ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายของ คณก.บริหารฯ รายงานความก้าวหน้า และจัดทำรายงานปรับปรุงหลักสูตร
เพื่อเสนอ สบศ.บก.ยศ.ทอ.
(๒) หลักสูตรมุ่งเน้นอัตลักษณ์/ วัฒนธรรมองค์กรตามภารกิจค่านิยมหลัก ทอ.
หลักสูตรการทัพอากาศเป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒ นาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้ น ำ
ระดับ ยุ ท ธศาสตร์ที่ มีความรู้ท างทหารพร้อมเป็ นผู้ บ ริห ารและฝ่ ายอำนวยการระดับสู งของกองทัพ อากาศ
ซึ่งการสอนแต่ละหมวดวิชามีวัตถุประสงค์สอดคล้องกับภารกิจคือ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคงและบทบาททหารในการป้องกันประเทศประเมินยุท ธศาสตร์ด้านความมั่นคง รวมทั้ง
สังเคราะห์แนวทางพัฒนายุทธศาสตร์ทหารวิเคราะห์ยุทธศาสตร์สงครามและทำหน้าที่นายทหารฝ่ายเสนาธิการ
ช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใช้ก ำลังและอำนวยการยุทธ์ร่วมกับเหล่าทัพอื่นๆ เพื่อแก้ปัญหา
วิก ฤติข องชาติ ประเมิน ภาวะผู้ น ำทางทหารระดับ ยุท ธศาสตร์ และสั งเคราะห์ คุณ ลั กษณะของผู้ น ำระดั บ
ยุทธศาสตร์ สังเคราะห์องค์ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร/ กองทัพ โดยการฝึกเขียนเอกสารวิจัย
และมีความพร้อมในการศึกษาพัฒ นาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
สถาบั น การศึ ก ษาต่ า งเหล่ าทั พ การขยายวิ สั ย ทั ศ น์ จ ากการเยี่ ย มชมกิ จ การ และการศึ ก ษาภู มิ ป ระเทศ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓)
(๓) มีผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการพิจารณา
กองทัพอากาศต้องพัฒนากำลังพลที่จะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่ผู้บริหาร และฝ่ายอำนวยการระดับสูง
ของกองทัพ ให้มีขีดสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางพัฒนากองทัพอากาศ
เพื่อเตรียมกำลังและการกำหนดหนทางปฏิบัติในการใช้ก ำลังเพื่อเผชิญกับสถานการณ์วิกฤติของชาติ รวมทั้ง
ขับเคลื่อนกองทัพให้บรรลุวิสัยทัศน์ “การเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” วทอ.ฯ เป็นสถาบันการศึกษา
วิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่ผลิตกำลังพลที่เข้ารับการศึกษาให้มีคุณลักษณะดังกล่าว
จึงมีความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยสอดรับกับประชาคมอาเซียน ปรับหมวดวิชาและ
เนื้ อหาวิช าให้ ส อดคล้ อ งกั บ การจั ด การศึ กษา รวมทั้ งการจัดทำยุท ธศาสตร์ท หารร่ว มกั บ วิท ยาลั ย การทั พ
เหล่าทัพอื่น ซึ่งตอบสนองต่อวิสัยทัศน์กองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
เพื่อเป็นกรอบแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน วทอ.ฯ จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริ ห ารและพั ฒ นาหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ โดยมี ผู้ ท รงคุ ณ วุฒิ ร่ว มพิ จ ารณาด้ านหลั ก สู ต ร
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๑)
(๔) มีการบริหารจัดการหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน
วทอ.ฯ เป็นสถาบันการศึกษาวิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหน้าที่พัฒนากำลังพล
ผู้ เข้ารับการศึกษาให้ มีคุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค์ ของกองทั พอากาศ มีการจัดเสวนาทางวิชาการเพื่ อเผยแพร่
วิชาการทางด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคงของชาติ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ทางยุทธศาสตร์และความมั่นคง รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพและมีประสิทธิภาพ
โดยมี ก ารบริ ห ารจั ด การหลั ก สู ต รให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ปั จ จุ บั น เช่ น การกำหนดยุ ท ธศาสตร์
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓)
๔๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๕) มีการประเมินหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยทุกวงรอบ ๓ ปี
วทอ.ฯ มี การประเมินหลั กสู ตรทุ กปี โดยหลั งจากเสร็จสิ้ นการเรียนการสอนของแต่ ละหมวดวิชา
กวผ.วทอ.ฯ เป็นผู้ดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนแต่ละหมวดวิชา โดยการสัมมนาของ นศ.วทอ.ฯ
และรายงานผล (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔) หลังจากการศึกษาเสร็จสิ้น กวผ.วทอ.ฯ ได้ดำเนินการ
ประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการตอบแบบประเมินของ นศ.วทอ.ฯ และ
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๕)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๔
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๑ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒ นาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้น ำ
ระดับ ยุ ทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหาร พร้อมเป็นผู้บริห ารและฝ่ายอำนวยการระดับสู งของกองทัพอากาศ
ซึ่ง วทอ.ฯ มีการกำหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร ตอบสนองปรัชญา วิสัยทัศน์ และภารกิจ
ที่มุ่งสร้างความเป็นเลิศในด้านยุทธศาสตร์ การทหาร และความเป็นผู้นำ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓)
(๒) ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพ สังคม
หลักสูตรการทัพอากาศ เป็นระบบการเรียนรู้เพื่อการพัฒ นาและสร้างเสริมความพร้อมเป็นผู้น ำ
ระดับ ยุ ทธศาสตร์ที่มีความรู้ทางทหาร พร้อมเป็นผู้บริห ารและฝ่ายอำนวยการระดับสู งของกองทัพอากาศ
ซึง่ หลักสูตรการทัพอากาศได้ตอบสนองความต้องการและแก้ปัญหาของกองทัพและสังคมโดยรวม จากความมุ่งหมาย
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อมในการเป็นผู้น ำระดับยุทธศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม เป็นฝ่าย
อำนวยการที่มีประสิทธิภาพในการเตรียมและใช้ก ำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการร่วมทางทหารในระดับ
ยุทธศาสตร์ และตระหนักถึงบทบาทของกองทัพต่อความมั่นคงของชาติ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓)
(๓) ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ/ สังคม
หลักสูตรการทัพอากาศ มีการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของกองทัพ / สังคม
ซึ่งอยู่ในหมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชาเสริมหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความพร้อม
๔๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในการศึกษา พัฒนาความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา
ต่างเหล่าทัพ ขยายวิสัยทัศน์จากการเยี่ยมชมกิจการและการศึกษาภูมิประเทศ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ทางยุทธศาสตร์
และความมั่น คงสู่ สาธารณะ เช่น มีการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรในเทศกาลปีใหม่ การรดน้ำดำหั วผู้ ใหญ่
ในเทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓)
(๔) มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในแต่ละรายวิชา
หลักสูตรการทัพอากาศ ได้กำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละหมวดวิชาและรายวิชา เพื่อเป็น
แนวทางในการศึกษาของผู้เข้ารับการศึกษา โดยอยู่ในระบบ e - Learning และ Data Sharing ของ วทอ.ฯ ในส่วน
ของแนวการบรรยายของผู้บรรยาย (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๑)
(๕) มีการวัดและประเมินผลหลักสูตร
หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กวผ.วทอ.ฯ ได้ดำเนินการประเมิน
ภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการให้ผู้เข้ารับการศึกษาตอบแบบประเมินผ่านระบบ e - Learning
และรายงานผลให้ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาและผู้ เกี่ ย วข้อ งทราบ เพื่ อ นำผลการประเมิ น ไปปรับ ปรุงหลั กสู ต รต่ อ ไป
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๕)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๓
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๒ การกำหนดวัตถุประสงค์/ ความมุ่งหมายของหลักสูตร ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๓ คุณภาพของผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีการกำหนดคุณสมบัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ ได้กำหนดคุณ สมบัติผู้บรรยายจากผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนปลายปี และ
ขอให้หน่วยวิทยาการพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถมาเป็นผู้บรรยาย ส่วนผู้บรรยายอื่นๆ
พิจารณาจากการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาที่จะเชิญมาบรรยาย เป็นที่เชื่อถือ นับถือ
และเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป จากสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทอ. (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๕.๓.๑)

๔๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๒) มีการจัดทำฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ มีการจัดทำฐานข้อมูลประวัติผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร โดย นกศ.กกศ.วทอ.ยศ.ทอ.
เป็นผู้รวบรวมประวัติผู้บรรยายเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยายต่อไป (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๕.๓.๒)
(๓) มีการพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ มี ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ บ รรยาย/ อาจารย์ / วิท ยากร โดยการประชุ ม เตรีย มการจั ด
การเรียนการสอน พิจารณาคุณสมบัติผู้บรรยายจากผลการประเมินการบรรยายปี ๖๐ และคัดเลือกผู้บรรยาย
ปี ๖๑ มอบให้หัวหน้าหมวดวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๓)
(๔) มีการประเมินผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแต่ละหมวดวิชา กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.ได้ดำเนินการประเมินการบรรยาย
โดย นศ.วทอ.ฯ ตอบแบบประเมิ น หลั ง จากเรี ย นจบวิ ช านั้ น ๆ จากนั้ น ทำการวิ เคราะห์ แ ละรายงานผล
การประเมินให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๔)
(๕) มีการนำผลการประเมินมาพิจารณาการคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
วทอ.ฯ มีการนำผลการประเมินการบรรยายปี ๖๐ มาพิจารณาคัดเลือกผู้บรรยาย/ อาจารย์/ วิทยากร
ในการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ พั ฒ นาการจั ด การเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ โดยได้ น ำผล
การประเมิ น การบรรยายแต่ ล ะหมวด มาร่ ว มพิ จ ารณาการคั ด เลื อ กผู้ บ รรยายในหลั ก สู ต รรุ่ น ต่ อ ไป
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๕)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๓
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ ง ชี้ ๕.๓ คุ ณ ภาพของผู้ บ รรยาย/ อาจารย์ / วิ ท ยากร ในปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ
มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียนในการเข้ารับการศึกษา
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนการดำเนินการคัดเลือก
กพ.ทอ.เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดย วทอ.ฯ
มีห น้าที่ประสานงานเรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา และกำหนดการต่างๆ โดยส่งกำหนดการเปิดการศึกษา

๔๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

หลักสูตรการทัพอากาศให้ กพ.ทอ. ซึ่งประกอบไปด้วย กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ การรายงานตัวเพื่อ
รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติ และการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๔.๑)
(๒) มีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา
วทอ.ฯ มีห ลักเกณฑ์ ในการคัดเลื อกผู้ เข้ารับการศึกษาตามที่ กพ.ทอ.กำหนด ซึ่งอยู่ในระเบียบ
กองทัพอากาศ ว่าด้วยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕ และหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ หัวข้อ
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓ และ ๕.๕.๔.๒)
(๓) มีกระบวนการคัดเลือก
กพ.ทอ.เป็นหน่วยงานที่ดำเนินการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดย วทอ.ฯ
มีห น้าที่ประสานงานเรื่องรายชื่อผู้เข้ารับการศึกษา และกำหนดการต่างๆ โดยส่งกำหนดการเปิดการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศให้ กพ.ทอ. ซึ่งประกอบไปด้วย กำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ การรายงานตัวเพื่อ
รับฟังการชี้แจงการปฏิบัติ และการรายงานตัวเพื่อเข้ารับการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๔.๑)
(๔) มีคู่มือ/ ระเบียบปฏิบัติการเข้ารับการศึกษา
วทอ.ฯ มีคู่มือ/ ระเบี ย บปฏิบัติการเข้ารับการศึกษา ประกอบไปด้วย ข้อกำหนดทั่วไป (ตาราง
กำหนดการศึ ก ษา การนั บ เวลาในการศึ ก ษา การลา และการแต่ ง กาย) การปฏิ บั ติ ใ นห้ อ งบรรยาย
และห้องสัมมนา การต้อนรับและแนะนำผู้บรรยาย การปฏิบัติเกี่ยวกับกิจกรรมด้านวิชาการ การปฏิบัติกิจกรรม
ด้านบริหารการศึกษา และการปฏิบัติเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๔.๓)
(๕) จำนวนผู้เข้ารับการปฐมนิเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕
วทอ.ฯ มีจำนวนผู้เข้ารับ การปฐมนิเทศ ๗๖ คน จากจำนวนผู้เข้ารั บการศึกษาทั้งหมด ๘๑ คน
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๓ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๔.๔)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
๔

คะแนน ๑
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๔ การพิจารณาผู้เข้ารับการศึกษา/ ผู้เรียนในการเข้ารับการศึกษา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕

๔๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวบ่งชี้ ๕.๕ ผู้เข้ารับการศึกษามีความตั้งใจและการมีส่วนร่วมในการฝึกศึกษา
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) การลงทะเบียน/ รายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การรายงานตัวในวันแรกที่เปิดการศึกษา มีจำนวนผู้มารายงานตัว ๗๘ คน จากจำนวนผู้เข้ารั บ
การศึกษาทั้งหมด ๘๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๓๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๕.๑)
(๒) มีเวลาการศึกษาตามหลักเกณฑ์ที่สถานศึกษากำหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ผู้เข้ารับการศึกษาที่ถือว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศต้องมีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕ ของเวลาการศึกษาตลอดหลั กสู ตร และต้ องมีผ ลการศึกษาตามเกณฑ์ การวัดและประเมิน ผล
การศึ ก ษารวมทั้ งผ่ านเกณฑ์ การประเมิ นค่ าคุ ณ ลั กษณะส่ วนบุ คคล จากการรายงานผลการศึ กษามี ผู้ สำเร็ จ
การศึกษาทุกคนคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๕.๒)
(๓) การเข้าร่วมกิจกรรมตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
จากตารางตรวจสอบชั่วโมงลาของผู้ เข้ารับการศึกษา มีเวลาการเข้าร่ว มกิจกรรมตามหลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๓๒ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๕.๒)
(๔) เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
การนับเวลาในการศึกษา ในห้องบรรยายนับเวลาตามจำนวนชั่วโมงที่ศึกษาจริง โดยมีเจ้าหน้าที่
ของ วทอ.ฯ ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บันทึกเวลาแต่ละชั่วโมง ในห้องสัมมนานับเวลาตามจำนวนชั่วโมงที่ปฏิบัติจริง
ส่วนการดูงานในกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง นับเวลาสถานที่ละ ๔ ชั่วโมง การดูงานและการศึกษา
ภูมิประเทศ นับเวลา วันละ ๘ ชั่วโมง โดยมีอาจารย์ประจำสัมมนา หรืออาจารย์ผู้ควบคุมเป็นผู้บันทึกเวลา
ซึง่ จากตารางตรวจสอบชั่วโมงลาของผู้เข้ารับการศึกษา เข้าร่วมฝึกปฏิบัติและดูงานตามหลักสูตรคิดเป็นร้อยละ
๙๙.๓๒ ของเวลาเรียนตลอดหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๕.๒)
(๕) มีการส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/ งานค้นคว้า/ งานวิจัยอย่างน้อยร้อยละ ๙๐
จากการทำเอกสารวิจัย จำนวนผู้เข้ารับการศึกษาที่ส่งรายงานการฝึกปฏิบัติ/ งานค้นคว้า/ งานวิจัย
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๕.๓)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๓
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัว บ่ งชี้ ๕.๕ ผู้ เข้ารับ การศึก ษามี ความตั้งใจและการมีส่ ว นร่ว มในการฝึ ก ศึกษา ในปี งบประมาณ
๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
๔๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีขอบเขตการสอน/ ประมวลการสอน/ แผนการสอนทุกรายวิชาที่สอน
วทอ.ฯ มีขอบเขตการสอน ประมวลการสอน และแผนการสอนทุกรายวิชาที่สอนทั้ง ๕ หมวดวิชา
ตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ และมีการประชุมการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาเพื่อวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การจัดผู้บรรยาย การจัดทำบ่งการ การจัดอาจารย์รับผิดชอบบ่งการ การจัดอาจารย์
ควบคุมการสัมมนาและการแถลงผลรวมถึงสรุปผลการจัดการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๖.๑
และ ๕.๕.๖.๒)
(๒) มีผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน
วทอ.ฯ มีผู้ รับ ผิ ดชอบกำกับ ดูแลการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การดำเนินการศึกษาหลั กสู ตร
การทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ
จึงมีการกำหนดผู้รับผิดชอบและหน้าที่การจัดการเรียนการสอน โดยออกเป็นคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีคณะอาจารย์ประจำหมวดวิชา และคณะอาจารย์อำนวยการศึกษา
เป็นผู้รับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๑)
(๓) มีการประชุมเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา
วทอ.ฯ มีการประชุมเตรียมการก่อนเปิดและปิดการศึกษา เพื่อให้ การปฏิบัติต่างๆ เป็นไปด้ว ย
ความเรียบร้อย สมบูรณ์ สมความมุ่งหมาย ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒ นาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๕)
(๔) มีการฝึกปฏิบัติ/ กิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีการฝึกปฏิบัติหรือกิจกรรมเฉพาะของสถานศึกษา จากบ่งการ ๒/๙ คือ การฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ เป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
ตลอดทั้งปี โดยให้ผู้เข้ารับการศึกษาฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ปี งบประมาณ ๒๕๖๑
ตามสถานการณ์ วิกฤติที่กำหนดให้ ซึ่งผู้เข้ารับการศึกษาจะได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติ ห น้าที่เป็นนายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการระดับสูงของ ผบ.ทสส.โดยนำองค์ความรู้ทั้งหมดที่ ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพ อากาศ
และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ มาใช้ได้ตามความจำเป็น เพื่อระดมความคิดเห็นในการฝึกปฏิบัติตามเจตนารมณ์
(Intent) ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติในแต่ละวัน ซึ่งจะดำเนินการฝึกในช่วงท้ายของปี
การศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนทุกวิชาแล้ว (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๖.๓)
(๕) มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผู้เรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง) อย่างน้อยร้อยละ ๘๐
ของรายวิชาทั้งหมด
วทอ.ฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เข้ารับการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้นการเรียน
การสอนแต่ละหมวดวิชาแล้ว กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะดำเนินการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนทุกหมวดวิชา
๕๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คิดเป็ น ร้อยละ ๑๐๐ ของรายวิช าทั้งหมด โดยการสัมมนาวิเคราะห์ จากรายงานผลการสั มมนาของผู้เข้ารับ
การศึกษาแต่ละสัมมนา และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔)
(๖) มีการนำผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วทอ.ฯ มีการนำผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนปี ๖๐ มาปรับปรุงกระบวนการการจัด
การเรียนการสอนปี ๖๑ จากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๕)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๔
มี ๑ – ๒ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๖ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย
วทอ.ฯ ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนรู้
ที่ห ลากหลาย ประกอบด้ว ย การศึก ษาตามหมวดวิช า การสั ม มนา การแถลงผลงาน การซักถาม การจั ด
การเสวนาวิช าการ การจั ด กิจ กรรมร่ ว มกั บ วิท ยาลั ยการทั พ อื่ น การบริห ารจั ด การกั บ สื่ อมวลชน การฝึ ก
การวางแผนทางทหาร การดูงานภายในและภายนอกประเทศ การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับ
ยุทธศาสตร์ งานวิจัยส่วนบุคคล การส่งผลงานรายบุคคล การฟังบรรยายพิเศษ และการจัดทำยุทธศาสตร์ทหาร
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒)
(๒) มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การประยุกต์ใช้
วทอ.ฯ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนเลือกทำกิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม
และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ ผู้เข้ารับการศึกษาสามารถสังเคราะห์ องค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒ นา
องค์ ก ร/ กองทั พ โดยการฝึ ก เขี ย นเอกสารวิจั ย เพื่ อ ให้ ผู้ เข้ ารับ การศึ ก ษามี ค วามรู้ค วามเข้ าใจ สามารถทำ
ผลงานวิจัย โดยเลือกเรื่องหรือหัวข้อที่ตนมีความสนใจ มีศักยภาพในการวิจัย และประยุกต์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์ ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งการวิจัยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญอย่างหนึ่งในการสร้างองค์ความรู้
๕๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทางด้านการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และความมั่นคงของชาติ รวมทั้ง
ยังช่วยการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของมนุษย์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๗.๑)
(๓) มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้ วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและ
นอกห้องเรียน/ จากการทำวิจัย
วทอ.ฯ มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกห้ อ งเรี ย นจากการเขี ย นเอกสารวิ จั ย โดยการฟั ง บรรยายในห้ อ งเรี ย นจากอาจารย์ ผู้ มี ค วามรู้
ความสามารถ และการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากในระบบ e – Learning ของ วทอ.ฯ ในอินเตอร์เน็ต หรือ
จากห้ องสมุด เพื่ อให้ ผู้ เข้ารับ การศึกษาสามารถสั งเคราะห์ องค์ความรู้ให้ เกิดประโยชน์ในการพัฒ นาองค์กร/
กองทัพต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๗.๑ และ ๕.๕.๗.๒)
(๔) มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้
วทอ.ฯ มี ก ารใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใช้ ในกระบวนการเรี ย นรู้ มี ก ารใช้ ค อมพิ ว เตอร์แ ละ
สื่ออิน เตอร์เน็ ตต่างๆ นำเอกสารอ่านประกอบบ่งการต่างๆ เพื่อใช้ในการศึกษาความรู้เพิ่มเติม ลงในระบบ
e - Learning ของ วทอ.ฯ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๗.๒)
(๕) มีการจั ด กิจกรรมและกระบวนการเรี ยนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมิน และสร้ างสรรค์
รวมทั้งบูรณาการที่ก่อให้เกิดองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
วทอ.ฯ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ประเมินและสร้างสรรค์
รวมทั้งบู รณาการที่ก่อให้ เกิดองค์ความรู้แก่ผู้ เรียน จากบ่งการสั มมนาต่างๆ ซึ่งแต่ล ะบ่งการจะให้ ผู้เข้ารับ
การศึกษา ได้ศึกษา วิเคราะห์ ปฏิบัติ และสรุปผลที่ได้จากการทำกิจกรรม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๗.๓)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๔
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๗ กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีหลักเกณฑ์การวัดและการประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
วทอ.ฯ มีหลักเกณฑ์การวัดและประเมินผลตรงกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยได้ทำการวัดผล
และประเมินผลการศึกษาในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ภายใต้การบริหารการศึกษาตามที่หลักสูตรการทัพอากาศ
๕๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

กำหนด โดยมีการรายงานการวัดและประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหมวดวิชา ตามหลักเกณฑ์ที่ระบุ
ในหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๘.๑)
(๒) มีผู้รับผิดชอบการวัดและประเมินผล
วทอ.ฯ มี ห น้ าที่ ให้ ก ารศึ ก ษาและฝึ ก อบรมนายทหารสั ญ ญาบั ต รของกองทั พ อากาศ ในระดั บ
ยุทธศาสตร์ ยุทธการ การบริหารจัดการ และการอำนวยการระดับสูง มีผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ แบ่งส่วนราชการออกเป็น แผนกธุรการ กองการศึกษา กองกิจการนักศึกษา และ
กองวิเคราะห์ และประเมิน ผล ที่ มีห น้ าที่ วางแผน อำนวยการในการวิเคราะห์ วิจัย ประเมิ นผลการศึก ษา
การรายงานผลการศึกษา ตลอดจนการจัดทำตำนาน การจัดทำหลักฐานประวัติ ข้อมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห์
วิจัย และการพั ฒ นาการศึกษา มีผู้ อำนวยการกองวิเคราะห์ และประเมินผล เป็นผู้ บังคับบัญ ชารับผิดชอบ
นายทหารวิเคราะห์และประเมินผล กวผ.วทอ.ยศ.ทอ. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตำแหน่ง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๕.๕.๑.๑)
(๓) มีการวัดและประเมินผลที่หลากหลาย
วทอ.ฯ มี ก ารวั ด และประเมิ น ผลที่ ห ลากหลาย การวั ด และประเมิ น ผลของแต่ ล ะหมวดวิ ช า
ได้กำหนดให้ทำการประเมิน นศ.วทอ.ฯ ทั้งจากการสัมมนา การแถลงผลการสัมมนา การรายงานการดูงาน/
ศึกษาภูมิประเทศ การสอบวัดผลประจำหมวดวิชา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๘.๑ และ ๕.๕.๘.๒)
(๔) มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน
วทอ.ฯ มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน หลังจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
เสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีการวิเคราะห์และประเมินผลการศึกษาของผู้เรียน ตามระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผล
การศึกษา ในวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ ทั้งแบบรายหมวดวิชาและแบบ
รวมทุกหมวดวิชาในหลักสูตร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๘.๑ และ ๕.๕.๘.๓)
(๕) มีการนำผลวิเคราะห์และประเมินไปพัฒนาการเรียนการสอน
วทอ.ฯ มีการนำผลวิเคราะห์และประเมิน ปี ๖๐ มาพัฒนาการเรียนการสอนปี ๖๑ โดยหลังจาก
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศเสร็จสิ้นลงแล้ว ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอน มีการสรุปผลการประเมินกิจกรรมการศึกษา กิจกรรมสนับสนุน ผลการดำเนินงาน หมวดวิชาที่ ๑ – ๕
เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๕)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๔
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

๕๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๘ ประสิทธิภาพการวัดและการประเมินผล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหา การจัดทำแผนพัฒนาและการซ่อมบำรุงรักษา
วทอ.ฯ มี ห น่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการจั ด หา การจั ด ทำแผนพั ฒ นาและการซ่ อ มบำรุ ง รั ก ษา
โดย นกบ.ผธก.วทอ.ยศ.ทอ. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด หา การจั ด ทำแผนพั ฒ นาและการซ่ อ มบำรุง รัก ษา
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๙.๑)
(๒) มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้
วทอ.ฯ มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้ งบการศึกษา อุปกรณ์การศึกษาต่างๆ เอกสาร
งบประมาณ และพัสดุของสถานศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๙.๒)
(๓) มีการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และความปลอดภัย
วทอ.ฯ มีการพัฒ นาและปรับปรุงอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้และ
ความปลอดภั ย โดย นกบ.ผธก.วทอ.ยศ.ทอ. เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง สถานที่
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๙.๓) และเจ้าหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยของ วทอ.ฯ ดูแลด้านความปลอดภัย
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๙.๔)
(๔) มี แ หล่ งการเรี ยนรู้ ห้ องสมุ ด สื่ อ/ โสตทั ศ นู ป กรณ์ อุ ป กรณ์ การฝึ ก / เครื่ องช่ วยฝึ ก ระบบ
สารสนเทศ และเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ห้องเอกสารประกอบการศึกษา
ระบบ e - Learning ของ วทอ.ฯ ที่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๕.๕.๙.๕) และมีการสนับสนุนอุปกรณ์การฝึกที่ใช้ในกิจการการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๙.๖)
(๕) มีการประเมินและนำผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู้
วทอ.ฯ มี ก ารประเมิ น และนำผลการประเมิ น ปี ๖๐ มาปรับ ปรุ ง ทรั พ ยากรการเรี ย นรู้ ปี ๖๑
โดยหลั งจากเสร็จ สิ้ น การศึกษา มี การประเมิน ภาพรวมการจัดการศึกษาหลั กสู ตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๕) ซึ่งประเด็นคำถามประกอบด้ว ย ความคิดเห็ นด้านหลั กสู ตร บุคลากร
เอกสาร/ ตำรา และสื่ อ อื่ น ๆ ระบบ e - Learning โสตทั ศ นู ป กรณ์ อาหารกลางวั น อาคารสถานที่ และ
ความพึงพอใจในภาพรวม โดยนำผลการประเมินมาใช้ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลั ก สู ตรการทั พ อากาศปลายปี งบประมาณ เพื่ อปรับ ปรุงทรัพ ยากรการเรียนรู้ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๕.๕.๓.๕)
๕๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๓
มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒
มี ๒ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๓ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๙ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
วทอ.ฯ มีแผนงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและการศึกษาดูงาน ซึ่งกำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา วทอ.ฯ
รุ่นที่ ๕๒ ซึ่งรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงตามความจำเป็น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑๐.๑)
(๒) มีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและการดูงานแต่ละครั้ง
วทอ.ฯ มีการกำหนดเป้าหมายของแต่ละกิจกรรมและการศึกษาดูงานแต่ละครั้ง จากบ่งการต่างๆ
ซึ่งมีการกำหนดความมุ่งหมาย และการปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑๐.๒)
(๓) มีผู้รับผิดชอบ หน่วยงานกำกับดูแลการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มี ผู้ รั บ ผิ ดชอบ กำกั บ ดู แลการดำเนิ น งาน โดยออกคำสั่ งแต่ งตั้ งผู้ รับ ผิ ด ชอบการศึ กษา
หลั ก สู ต รการทั พ อากาศ ปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ มี ค ณะอาจารย์ ป ระจำหมวดวิ ช าที่ ๕ กิ จ กรรมและวิ ช า
เสริมหลักสูตร ทำหน้าที่ กำกับดูแล และรับผิดชอบหมวดวิชาในภาพรวม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๑)
(๔) มีการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดอย่างน้อยร้อยละ ๘๐
จากปฏิทินการศึกษา วทอ.ฯ มีการดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ของแผนงานทั้งหมด ทั้งในส่วนของการปฏิบัติและการประเมิน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑๐.๑ และ
๕.๕.๑๐.๓)
(๕) มีการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มี ก ารประเมิน ผลและรายงานผลการประเมิน การดูงานและศึ กษาภู มิ ป ระเทศ รวมถึ ง
กิจกรรมต่างๆ หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานและกิจกรรม กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.จะเป็นผู้ประเมินและรายงานผล
ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อนำผลไปปรับปรุงพัฒนาต่อไป (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๑๐.๓)

๕๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๖) มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา
วทอ.ฯ มีการนำผลการประเมิน ปี ๖๐ มาปรับ ปรุงและพัฒ นาการจัด การเรียนการสอนปี ๖๑
จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศปลายปีงบประมาณ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๕)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
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
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐ ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์
การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๕
ตั ว บ่ ง ชี้ ๕.๑๑ ร้ อ ยละของกิ จ กรรม/ โครงการเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ โครงการพระราชดำริ
และเศรษฐกิจพอเพียงต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
กิ จ กรรมในแผนงานพั ฒ นาผู้ เรี ย นและการดู ง านทั้ งหมด ๒๑ กิ จ กรรม (เอกสารอ้ า งอิ ง หมายเลข
๕.๕.๑๐.๒) คือ
๑. การดูงานที่ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
๒. การดูงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
๓. การดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
๔. การดูงานที่ บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
๕. การดูงานที่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๖. การดูงานที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๗. การดูงานที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๘. การดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
๙. กิจกรรมการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ
๑๑. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้
๑๒. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๓. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
๑๔. ศึกษาดูงานต่างประเทศระยะใกล้
๕๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑๕. ศึกษาดูงานต่างประเทศระยะไกล
๑๖. กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์
๑๗. กิจกรรมเสวนาวิชาการ
๑๘. กิจกรรมเดินตามพ่อของแผ่นดิน
๑๙. กิจกรรมชมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๗
๒๐. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ปี
๒๑. กิจกรรมวันสงกรานต์
กิจ กรรม/ โครงการเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริย์ โครงการพระราชดำริ และเศรษฐกิจ พอเพี ย ง
จำนวน ๑๘ กิจกรรม คือ
๑. การดูงานที่ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
๒. การดูงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
๓. การดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
๔. การดูงานที่ บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
๕. การดูงานที่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๖. การดูงานที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๗. การดูงานที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๘. การดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
๙. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ
๑๐. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้
๑๑. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๒. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
๑๓. ศึกษาดูงานต่างประเทศระยะใกล้
๑๔. ศึกษาดูงานต่างประเทศระยะไกล
๑๕. กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์
๑๖. กิจกรรมเสวนาวิชาการ
๑๗. กิจกรรมเดินตามพ่อของแผ่นดิน
๑๘. กิจกรรมชมนิทรรศการอุปกรณ์ป้องกันประเทศ ดีเฟนส์และซีคิวริตี้ ๒๐๑๗
ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มี กิ จ กรรม/ โครงการเทิ ด ทู น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ โครงการ
พระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียงจำนวน ๑๘ กิจกรรม ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ทั้งหมด ๒๑ กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๗๑

๕๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
๓

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ๘๕

ผลการดำเนินงาน
๘๕.๗๑

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๒ ร้อยละของกิจกรรม/ โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและหรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒนาผู้เรียนและการดูงาน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
กิจ กรรม/ โครงการการทำนุ บ ำรุงศิลปวัฒ นธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์ไทยและหรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีไทยจำนวน ๑๙ กิจกรรม คือ
๑. การดูงานที่ บริษัท หัวเว่ยเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
๒. การดูงานที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
๓. การดูงานที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
๔. การดูงานที่ บริษัท บางกอก เอวิเอชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด
๕. การดูงานที่ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
๖. การดูงานที่ องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
๗. การดูงานที่ ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ
๘. การดูงานที่ ศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ
๙. กิจกรรมการพัฒนาจิตตปัญญาของผู้นำ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์
๑๐. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคเหนือ
๑๑. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคใต้
๑๒. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๓. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออก
๑๔. ศึกษาดูงานต่างประเทศระยะใกล้
๑๕. ศึกษาดูงานต่างประเทศระยะไกล
๑๖. กิจกรรมวิทยาลัยการทัพสัมพันธ์
๑๗. กิจกรรมเสวนาวิชาการ
๑๘. กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ปี
๑๙. กิจกรรมวันสงกรานต์
๕๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีกิจกรรม/ โครงการการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย/ ประวัติศาสตร์
ไทยและหรือขนบธรรมเนียมประเพณี ไทย จำนวน ๑๙ กิจกรรม ต่อกิจกรรมในแผนงานพัฒ นาผู้เรียนและ
การดูงานทั้งหมด ๒๑ กิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ๙๐.๔๘
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
๓

คะแนน ๑
< ๒๕

คะแนน ๒
> ๒๕

คะแนน ๓
> ๔๕

คะแนน ๔
> ๖๕

คะแนน ๕
> ๘๕

ผลการประเมินตนเอง
เป้าหมาย
> ๘๕

ผลการดำเนินงาน
๙๐.๔๘

การบรรลุเป้าหมาย
บรรลุ

คะแนนประเมินตนเอง
๕

ตารางที่ ๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๕
มาตรฐาน/
ผลการ
เป้าหมาย
ตัวบ่งชี้
ดำเนินงาน
มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๒
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๓
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๔
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๕
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๖
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
๕.๗
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๘
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๙
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
๕.๑๐
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
๕.๑๑
> ๘๕
๘๕.๗๑
๕.๑๒
> ๘๕
๙๐.๔๘

การบรรลุ
เป้าหมาย

น้ำหนัก

บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
บรรลุ
คะแนนรวม
คะแนนเฉลี่ย

คะแนน
การประเมิน

๔
๕
๓
๕
๓
๕
๔
๕
๓
๕
๔
๕
๔
๕
๓
๕
๓
๕
๓
๕
๓
๕
๓
๕
๔๐
(๒๐๐ ÷ ๔๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ

๕๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

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

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๕
จุดเด่น
๑. มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
๒. มีรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓. มีทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ
๔. มีการสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมไทย ประวัติศาสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามเอกลักษณ์ของสถานศึกษา
วทอ.ยศ.ทอ.การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝึก
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีแผนงานและกำหนดเป้าหมาย
วทอ.ฯ มีการวางแผนกระบวนการฝึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๑) เพื่อกำหนดเป้าหมาย
ของการฝึก กิจกรรมการฝึก และระยะเวลาของการฝึก โดยก่อนการฝึก ได้ออกบ่งการ ๒/๘ “การฝึกวางแผน
ทางทหาร” ขึ้นก่อน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๒) เพื่อให้ นศ.วทอ.ฯ เข้าใจกระบวนการและขั้นตอน
ของ Operation Art and Operation Design บทบาทของพลังอำนาจแห่งชาติด้านการทหาร และเครื่องมือ
ในการแก้ไขปั ญ หาสถานการณ์ วิกฤติของชาติ และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ บังคับบัญ ชา ฝ่ ายเสนาธิการ
ระดับสูง ก่อนที่จะนำความรู้ไปบูรณาการในการฝึกบริหารวิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ในช่วงสุดท้ายของหลักสูตร
การทั พ อากาศ และได้ อ อกบ่ ง การ ๒/๙ “การฝึ ก การบริ ห ารสถานการณ์ วิ ก ฤติ ในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ”
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๓) โดยเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
ตลอดทั้งปี
(๒) มีหน่วยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน
เพื่อให้การฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ตามหลักสูตรการทัพอากาศของ
นศ.วทอ.รุ่ น ที่ ๕๒ ประจำปี ก ารศึ ก ษา ๒๕๖๑ เป็ น ไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย วทอ.ฯ จึ งออกคำสั่ ง แต่ ง ตั้ ง
คณะทำงานเตรียมการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิง
หมายเลข ๖.๖.๑.๔) เพื่อวางแผนในการกำหนดรูปแบบการฝึกฯ สถานที่ ปฏิทินการทำงาน กำหนดโครงสร้าง
๖๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

และหน้าที่ในการฝึกฯ ของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒ จัดทำเอกสารและคู่มือประกอบการฝึกฯ ประสานการปฏิบัติกับ
หน่วยที่เกี่ยวข้อง และจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับ ยุทธศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ส่วนอำนวยการฝึก กลุ่มควบคุมการฝึก กลุ่มสนับสนุนการฝึก กลุ่มประเมินผล
การฝึก และกลุ่มประชาสัมพันธ์การฝึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๕)
(๓) มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม/ มีการสำรวจพื้นที่การฝึก
วทอ.ฯ มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝึกร่วม โดยมีการจัดประชุมคณะทำงานเตรียมการฝึก
การบริ ห ารสถานการณ์ วิก ฤติ ในระดั บ ยุท ธศาสตร์ วัน ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิ งหมายเลข
๖.๖.๑.๖) เพื่อเตรียมการวางแผนการฝึกฯ และชี้แจงผู้รับผิดชอบการฝึกฯ ในส่วนของอำนวยการฝึก กลุ่มควบคุม
การฝึก กลุ่มสนับสนุนการฝึก กลุ่มประเมินผลการฝึก และกลุ่มประชาสัมพันธ์การฝึก ก่อนไปฝึกจริง
(๔) มีการประชุมจัดทำสถานการณ์การฝึก
วทอ.ฯ มีการประชุมจัดทำสถานการณ์การฝึก โดยมีการจัดประชุมของกลุ่มควบคุมการฝึก เกี่ยวกับ
สถานการณ์ การฝึ กทั้ง ๓ สถานการณ์ กำหนดการปฏิบัติของอาจารย์ควบคุมการฝึ กและ นศ.วทอ.ฯ และ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการฝึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๗)
(๕) มีการชี้แจงสถานการณ์การฝึกให้ นศ.เข้าใจขั้นตอนการฝึกปฏิบัติ
วทอ.ฯ มี ก ารชี้ แ จงสถานการณ์ การฝึ ก ให้ นศ.วทอ.ฯ เข้ าใจขั้ น ตอนการฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยชี้ แ จง
รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การฝึ กและสถานการณ์ ส มมติ วั น ที่ ๒๓ สิ งหาคม ๒๕๖๑ และชี้ แจงขั้ น ตอนการฝึ ก
การบริ ห ารสถานการณ์ วิ ก ฤติ ใ นระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ วั น ที่ ๒๔ สิ งหาคม ๒๕๖๑ ที่ ห้ อ งบรรยาย วทอ.ฯ
(เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๘)
(๖) มีการแถลงผลการฝึก
วทอ.ฯ มี ก ารแถลงผลการฝึ ก โดยให้ นศ.วทอ.ฯ แถลงผลการฝึ ก ตามปั ญ หาที่ ได้ รั บ ในแต่ ล ะ
ช่วงเวลาของการฝึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๙)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๓

มีข้อ ๑ - ๒

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มี ๓ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มี ๕ ข้อ

มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๖.๑ ประสิทธิภ าพของกระบวนการฝึก ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๖ ข้อ จาก ๖ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๖ ข้อ
มี ๖ ข้อ
บรรลุ
๕

๖๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตัวบ่งชี้ที่ ๖.๒ การดำเนินการฝึกปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ทหารและปฏิบัติการร่วม/ ผสม
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก
วทอ.ฯ มีการบรรยายในวิชาที่เกี่ยวข้องกับการฝึก อยู่ในหมวดวิชาที่ ๒ การทหาร ตอนวิชาที่ ๑
ทฤษฎีและการปฏิบัติการทางทหาร ตอนวิชาที่ ๒ การใช้กำลังทางทหาร และตอนวิชาที่ ๓ ขีดความสามารถ
ทางทหาร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๒.๑)
(๒) นศ.ศึกษาสถานการณ์/ หน้าที่
วทอ.ฯ กำหนดให้ นศ.วทอฯ ศึกษาสถานการณ์ / หน้ าที่ ตามบ่ งการ ๒/๙ การฝึ กการบริห าร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๓) โดย นศ.วทอ.ฯ จะได้รับมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ ให้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มาร่วมกัน
ระดมความคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติในแต่ละวัน
(๓) นศ.ประชุม วางแผน แก้ปัญหา
วทอ.ฯ กำหนดให้ นศ.วทอ.ฯ ประชุมวางแผน แก้ปัญหาตามบ่งการ ๒/๙ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๖.๖.๑.๓) โดยการจัดกลุ่มการฝึก จัดตามกลุ่มสัมมนาของตนเอง และศึกษาเอกสารประกอบการฝึก
(๔) นศ.แถลงผล
วทอ.ฯ กำหนดให้ นศ.วทอ.ฯ แถลงผลงานตามที่ ได้ ร่ว มกั น ประชุม แก้ปั ญ หา (เอกสารอ้ างอิ ง
หมายเลข ๖.๖.๑.๓)
(๕) มีการประเมินผลการปฏิบัติ
วทอ.ฯ กำหนดให้มีการประเมินผลการฝึก โดยในระหว่างการฝึกอาจารย์ผู้ควบคุมการฝึกประจำ
สั ม มนา จะเป็ น ผู้ ป ระเมิ น พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของ นศ.วทอ.ฯ โดยกรอบในการพิ จ ารณาคื อ
กระบวนการนำความรู้มาใช้ในการแก้ปัญหาการฝึก การตัดสินใจ/การยอมรับการตัดสินใจ การมอบหมายงาน
การบริ ห ารความขัด แย้ ง การใช้ วิจ ารณญาณ ความคิ ด สร้ างสรรค์ การทำงานเป็ น ที ม ซึ่ งเป็ น ทั ก ษะของ
ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการระดับสูงทางทหาร
นอกจากนี้ เมื่อเสร็จ สิ้น การฝึก วทอ.ฯ ได้จัดให้ นศ.วทอ.ฯ ประเมินผลหลั งการฝึ กทันที (After
Action Review : AAR) โดยให้ นศ.วทอ.ฯ แต่ละสัมมนาร่วมกันประเมินผลใน ๓ ประเด็นคือ บทเรียนที่ได้รับ
จากการฝึก สิ่งที่ดีของการฝึก และสิ่งที่ต้องปรับปรุงของการฝึกพร้อมข้อเสนอแนะ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข
๖.๖.๒.๒)
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๔

มี ๑ ข้อ

มี ๒ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๔ ข้อ

๖๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ ง ชี้ ๖.๒ การดำเนิ น การฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารจั ด ทำยุ ท ธศาสตร์ ท หารและปฏิ บั ติ ก ารร่ ว ม/ ผสม
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตามเกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๕

ตัวบ่งชี้ ๖.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝึก
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีบุคลากรที่พร้อมสนับสนุนการฝึก
วทอ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการดำเนินการฝึกทั้งทางด้านวิชาการและด้านธุรการ
โดยออกคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติใ นระดับยุทธศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
โดยแบ่งเป็น ส่วนอำนวยการฝึก กลุ่มควบคุมการฝึก กลุ่มสนับสนุนการฝึก กลุ่มประเมินผลการฝึก และกลุ่ม
ประชาสัมพันธ์การฝึก เพื่อออกแบบและควบคุมการฝึก จัดทำสถานการณ์การฝึก จัดทำเอกสารประกอบการฝึก
ประเมินผลการฝึก รวมทั้งการสนับสนุนการฝึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๕)
(๒) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายในสถานศึกษา
วทอ.ฯ ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งผู้ รับผิดชอบการฝึ กการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยแต่งตั้งผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ อาจารย์ และข้าราชการอื่นๆ จากทุกส่วนของ วทอ.ฯ
มาร่วมเป็นผู้รับผิดชอบในการฝึก (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๕)
(๓) มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายนอกสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีการระดมทรัพยากรการฝึกจากภายนอกเพื่อนำมาใช้ในการฝึก เช่น โปรเจคเตอร์ โน๊ตบุ๊ค
วิทยุสื่อสาร เป็นต้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๓.๑)
(๔) มีทรัพยากรการฝึกทีท่ ำให้บรรลุวัตถุประสงค์
วทอ.ฯ มีคู่มือการฝึกการวางแผนทางทหาร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๓.๒) เพื่อให้ นศ.วทอ.ฯ
ใช้อ้างอิงการฝึกปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตร
การทัพอากาศ เอกสารที่แนะนำให้ ค้น คว้าเพิ่มเติม Joint Publication 5-0 รวมทั้งคำสั่ ง บ่งการ ตลอดจน
ผู้รับผิดชอบการฝึก
(๕) มีทรัพยากรการฝึกที่ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอย่างต่อเนื่อง
วทอ.ฯ มีคู่มือการฝึกการวางแผนทางทหาร (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๖.๖.๓.๒) เพื่อให้ นศ.วทอ.ฯ
ใช้อ้างอิงการฝึกปฏิบัติให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน พร้อมทั้งมีเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตร
การทัพอากาศ เอกสารที่แนะนำให้ค้นคว้าเพิ่มเติม Joint Publication 5-0 ขั้นตอนการเขียน Operational
Design และตัวอย่าง Operational Design เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการฝึกอย่างต่อเนื่อง

๖๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๓

มี ๑ ข้อ

คะแนน ๒

คะแนน ๓

คะแนน ๔

คะแนน ๕

มี ๒ ข้อ

มี ๓ ข้อ

มี ๔ ข้อ

มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตั ว บ่ งชี้ ๖.๓ ทรั พ ยากรสนั บ สนุ น การฝึ ก ในปี งบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มี การปฏิ บั ติ ตามเกณฑ์
การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๕

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๖
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลดำเนินการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

น้ำหนัก

คะแนน

คะแนน x

การประเมิน

น้ำหนัก

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๖.๑

มี ๖ ข้อ

มี ๖ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

ตัวบ่งชี้ ๖.๒

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

ตัวบ่งชี้ ๖.๓

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

คะแนนรวม

๑๐

-

๕๐

คะแนนเฉลี่ย (๕๐ ÷ ๑๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ

ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๖
จุดเด่น
มีการฝึกที่มุ่งเน้นการปฏิบัติและสร้างเสริมประสบการณ์จริง จากการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติ
ในระดับยุทธศาสตร์
จุดที่ควรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๖๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีหลักเกณฑ์ ระเบียบ และวิธีการปฏิบัติชัดเจน
วทอ.ฯ มีระบบการประกัน คุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับภารกิจของสถาบัน
โดยดำเนิ น การตามระบบประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ยศ.ทอ.ที่ ก ำหนดไว้ในคู่ มื อ การประกั น คุณ ภาพ
การศึ กษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (เอกสารอ้ างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๑) และคู่มื อประกัน คุณ ภาพการศึก ษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๒) ซึ่งวางแนวทางการดำเนินงานโดยมี
กระบวนการทำงาน (PDCA) เริ่มต้น จากการวางแผน (Plan) การดำเนินการตามแผน (Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) มีมาตรฐานเป็นกรอบสำคัญในการดำเนินงาน
(๒) มีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบ
วทอ.ฯ มี ห น่ ว ยงานและบุ คลากรรับ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให้ การดำเนิ นการประกัน คุ ณ ภาพการศึ กษา
ของ วทอ.ฯ เป็ นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมตามความมุ่งหมายของทางราชการ จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้ า งอิ ง หมายเลข ๗.๗.๑.๓)
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย ๑) คณะกรรมการอำนวยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ทำหน้ า ที่ ก ำหนดนโยบาย
แนวทางการประกันคุณภาพ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมี
ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานฯ ๒) คณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ทำหน้าที่ดำเนินงาน
ตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จัดทำคู่มือ ระเบียบ
คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณ ภาพ กำกับดูแลและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ตรวจสอบ
ทบทวนคุณภาพการศึกษาและให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรใน วทอ.ฯ
เกี่ย วกับ เรื่อ งการประกัน คุณ ภาพการศึก ษา และจัดให้มีการประชุม ของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง โดยมี
รอง ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เป็นประธานฯ และ ๓) คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษา
ทำหน้าที่กำหนดวงรอบการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม ผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา รายงานผลการประเมินคุณภาพเป็นรายมาตรฐาน
และจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำปี นำเรียนผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยมี ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.
เป็นประธานฯ
(๓) มีการประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบ
งานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ มีคณะกรรมการที่รับผิดชอบคือ คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
๒) คณะกรรมการดำเนิ น งานประกัน คุณภาพการศึกษา และ ๓) คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิน
คุณภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๓) โดยมีการประชุมติดตามผลสัปดาห์ที่ ๔ ของทุกเดือน
๖๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๔)
ซึ่งเชิญคณะกรรมการที่รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๕) และสรุปรายงานผล
การประชุมให้กับประธาน และผู้เกี่ยวข้องทราบ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๖)
(๔) มีบุคลากรในหน่วยขึ้นตรงสนับสนุนและให้ความร่วมมือ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย ๑) คณะกรรมการ
อำนวยการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ๒) คณะกรรมการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา และ
๓) คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณ ภาพการศึกษา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑ .๓) โดยมี
บุคลากรจาก นขต.วทอ.ฯ สนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
(๕) มีการส่งเสริมการสร้า งเครือข่ายด้านการประกัน คุณ ภาพระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา
บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน
จาก นขต.วทอ.ฯ จะเป็ นเครือข่ายในการติดต่อประสานและดำเนินงานประกันคุณ ภาพการศึกษาระหว่าง
หน่วยงานกับ คณก.ดำเนินงานฯ และการเข้าร่วมประชุมต่างๆ เช่น การประชุมพิจารณาร่างมาตรฐานการ
ดำเนิ น งานประกั น คุณ ภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.ปี ๖๑ มีการพู ดถึงปัญ หาข้อขัดข้อ ง
ร่วมกันให้ข้อเสนอแนะจากตัวแทนสถานศึกษาของ ยศ.ทอ. เป็นต้น นอกจากนี้มีการจัดทำแผนส่งข้าราชการ
วทอ.ฯ เข้ารับ การอบรมหลักสู ตร จนท.ประกันคุณ ภาพระดับสั ญ ญาบัตรและระดับประทวนทุกปี รวมทั้ ง
หลั ก สู ต รผู้ ต รวจประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถาบั น การศึ ก ษา ซึ่ งจั ด โดย สปท.เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรที่ เข้ า อบรม
เป็นเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากับหน่วยงานของผู้เข้ารับการอบรมอื่น ๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษาต่อไป
(๖) มีการนำผลการประกันคุณภาพมาปรับปรุงการดำเนินงาน
วทอ.ฯ รับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ฯ ปีงบประมาณละ ๑ ครั้ง และจากคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษาของ ทอ.ประมาณ ๓ ปีต่อครั้ง จากผลการตรวจของคณะกรรมการ ได้ชี้ให้เห็น
จุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๗) ซึ่ง วทอ.ฯ ได้นำมา
ดำเนิ น การปรั บ ปรุงพัฒ นา ซึ่ งทำให้ การดำเนิน งานด้านการศึ กษามีป ระสิ ท ธิภ าพมากขึ้น (เอกสารอ้างอิ ง
หมายเลข ๗.๗.๑.๘ และ ๗.๗.๑.๙)
(๗) มีการรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในต่อ ยศ.ทอ.
ในวงรอบปี งบประมาณ คณะกรรมการตรวจติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วทอ.ฯ
มีการรายงานผลการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาต่อ คณะกรรมการอำนวยการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วทอ.ฯ และจั ด ทำรายงานผลการประเมิ น ตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
ตามรูปแบบการรายงานผลการประเมินคุณ ภาพภายในสถานศึกษาที่กำหนดไว้ในคู่มือการประกันคุณ ภาพ
การศึก ษา นำเรี ย นผู้ บั งคับ บั ญ ชาตามระดั บชั้ น ภายในเดือ นธัน วาคมของทุก ปี (เอกสารอ้ างอิ งหมายเลข
๗.๗.๑.๙)
๖๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
๑๐
มีข้อ ๑ - ๓

คะแนน ๒
มี ๔ ข้อ

คะแนน ๓
มี ๕ ข้อ

คะแนน ๔
มี ๖ ข้อ

คะแนน ๕
มีครบทุกข้อ

ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติ
ตามเกณฑ์การประเมิน ๗ ข้อ จาก ๗ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๗ ข้อ
มี ๗ ข้อ
บรรลุ
๕
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การพิจารณา
ดำเนินงานได้ตามเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
(๑) มีการดำเนินการตามระบบและกลไกในการประกันคุณภาพภายในของหน่วยขึ้นตรงในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
การดำเนิน การประกันคุณภาพการศึกษาได้ดำเนินการตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งปรากฏอยู่ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๑)
และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑ .๒)
โดยระบุ ใ ห้ ส ถาบั น การศึ ก ษาต้ อ งพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพที่ เหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ ระดั บ ของ
สถาบันการศึกษา โดยมีกระบวนการ (PDCA)
เริ่มต้นจากการวางแผน (Plan) ซึ่ง วทอ.ฯ ได้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากกรอบแนวทาง
การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวทางการพัฒ นาของ วทอ.ฯ และสอดคล้องกับปรัชญา ปณิธาน
วัต ถุ ป ระสงค์ นโยบาย พั น ธกิ จ อั ต ลั ก ษณ์ เอกลั ก ษณ์ นโยบายประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ ยศ.ทอ.
ยุ ท ธศาสตร์ ทอ.เพื่ อ ให้ นขต.วทอ.ฯ ใช้ เป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
การดำเนิ น งาน (Do) งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ วทอ.ฯ ขั บ เคลื่ อ นในรู ป แบบของ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการบริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิน ผลการดำเนินงาน
กระตุ้ น ให้ เกิ ด การพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ประสานงาน กำกั บ ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ และสนั บ สนุ น ให้
ทุกหน่วยงานเชื่อมโยงการทำงานได้อย่างเป็นทีมและต่อเนื่อง
การตรวจสอบประเมิ น (Check) วทอ.ฯ มี ค ณะกรรมการตรวจติ ด ตามและประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึ ก ษา วทอ.ฯ ทำหน้ าที่ ก ำกั บ ดู แลและตรวจสอบตามวงรอบ เพื่ อ ให้ ก ารดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพ
มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามระบบ โดยมีการประชุมสรุปผลการดำเนินงาน ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา ตามวงรอบที่กำหนด
การปรั บ ปรุงพั ฒ นา (Act) วทอ.ฯ ได้นำผลการประเมิน มาปรับปรุงการดำเนิน งานด้ านการจัด
การศึกษา ส่งผลให้มีการพัฒนาตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติราชการประจำปี
๖๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

(๒) มีการพัฒนาระบบคุณภาพที่สอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.
ในการดำเนิ น งานประกัน คุณ ภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ดำเนินการโดยยึดถือคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๑) และคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
วิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๒) ซึ่งมีการกำหนดมาตรฐาน ตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การพิจารณาไว้ อย่างชัดเจน วทอ.ฯ ในฐานะสถาบันการศึกษาสังกัด ยศ.ทอ. ได้ดำเนินการตาม
มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การพิจารณาต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับคู่มือ
การประกันคุณภาพดังกล่าวข้างต้น
(๓) มีการนำข้อมูลและผลการประเมินมาใช้ในการตัดสินใจและปรับปรุงการบริหารงาน การทำ
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบันและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง
จากผลการตรวจของคณะกรรมการ ได้ชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดควรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนา (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๗) ซึ่ง วทอ.ฯ ได้นำมาดำเนินการปรับปรุงพัฒนา กำหนดเป็นแผนงาน
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา โดยดำเนินการทุกปีต่อเนื่อง (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๒.๑)
(๔) มีการเปลี่ยนแปลงจากการนำผลประเมินคุณภาพมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
จากผลการประเมินที่บ่งบอกทั้งจุดเด่น จุดควรพัฒ นา รวมถึงข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒ นาตามที่
ปรากฏในรายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ นั้น (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๗)
วทอ.ฯ ได้นำสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงเป็นแผนพัฒนางานด้านการศึกษา ซึ่งจากการตรวจติดตามผลการประเมิน
คุณ ภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ปี งบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๙) ได้มีการพั ฒ นา
คุณภาพการศึกษามากขึ้นกว่าปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(๕) หน่วยขึ้นตรงนำงานประกันคุณภาพไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานประจำเพิ่มมากขึ้น
วทอ.ฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยขึ้นตรง
ทั้งหมดเข้ามาร่วมดำเนินงาน (เอกสารอ้างอิงหมายเลข ๗.๗.๑.๓) ซึ่งในปัจจุบัน งานประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ
ไปเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติ งานประจำเพิ่มมากขึ้น และยังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่วัฒนธรรม
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบต่อไป
เกณฑ์การประเมิน
น้ำหนัก
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
๑๐
มี ๑ ข้อ
มี ๒ ข้อ
มี ๓ ข้อ
มี ๔ ข้อ
มีครบทุกข้อ
ผลการประเมินตนเอง
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ ประสิทธิผลการประกันคุณภาพภายใน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วทอ.ฯ มีการปฏิบัติตาม
เกณฑ์การประเมิน ๕ ข้อ จาก ๕ ข้อ ได้คะแนนเท่ากับ ๕ คะแนน
เป้าหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเป้าหมาย
คะแนนประเมินตนเอง
มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๕

๖๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ มาตรฐานที่ ๗
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน
เป้าหมาย
น้าหนัก
ตัวบ่งชี้
ดาเนินการ เป้าหมาย
การประเมิน
มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ ๗.๑ มี ๗ ข้อ
มี ๗ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
ตัวบ่งชี้ ๗.๒ มี ๕ ข้อ
มี ๕ ข้อ
บรรลุ
๑๐
๕
คะแนนรวม
๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ

คะแนน x
น้าหนัก
๕๐
๕๐
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะห์มาตรฐานที่ ๗
จุดเด่น
๑. มี ก ารดำเนิ น งานด้ านการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย่างต่ อ เนื่ อ ง และถื อ ว่าเป็ น ส่ ว นหนึ่ งของ
การบริหารการศึกษา
๒. นำระบบเครือข่ายสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๓. การมีส่วนร่วมของบุคลากร วทอ.ฯ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จุดทีค่ วรพัฒนา
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๖๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
มาตรฐาน
๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จ
การศึกษา
๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๓ การบริการทางวิชาการ
๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๕ การบริหารหลักสูตร
๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
คะแนนเฉลี่ย มาตรฐานที่ ๑ – ๗
ผลการประเมิน (๗๓๐ ÷ ๑๕๐)

คะแนน ผลการ
คะแนนเฉลี่ย
น้ำหนัก
เฉลี่ย ประเมิน
X น้ำหนัก
๕

ดีมาก

๒๐

๑๐๐

๕
๕
๔.๓๓
๕
๕
๕
๔.๘๗

ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๒๐
๑๐
๓๐
๔๐
๑๐
๒๐
๑๕๐
-

๑๐๐
๕๐
๑๓๐
๒๐๐
๕๐
๑๐๐
๗๓๐
-

วิเคราะห์ภาพรวมสถาบัน
จุดเด่น
๑. ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางทหาร มีความ
พร้ อ มในการเป็ น ผู้ น ำระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ ผู้ บ ริ ห าร และฝ่ า ยอำนวยการระดั บ สู ง ของกองทั พ อากาศที่ มี
ประสิทธิภาพ
๒. มีการสนับสนุนผู้เข้ารับการศึกษาให้สร้างผลงานด้านงานวิจัย / ผลงานด้านวิชาการ ที่มีคุณภาพ
สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษา/ กองทัพ/ สังคม - ชุมชนได้
๓. มีการส่ งเสริม สนั บ สนุ น อาจารย์ วทอ.ฯ ในการให้ บ ริการทางวิช าการ/ วิท ยากร/ กรรมการ
ที่ปรึกษาของอาจารย์/ บุคลากร แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ
๔. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน
๕. มีการริเริ่มจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๑. ควรเร่งรัดการจัดทำยุทธศาสตร์ วทอ.ฯ ให้แล้วเสร็จเพื่อพัฒนาไปสู่แผนแม่บทและแผนปฏิบัติราชการ
ที่ชัดเจนต่อไป
๒. ควรมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการบริหารความเสี่ยงของ วทอ.ฯ

๗๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ส่วนที่ ๕
ภาคผนวก
๑. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
๒. ข้อมูลพื้นฐาน
๓. ตารางแสดงแหล่ง/ เอกสารอ้างอิง
๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๗๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๑. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้
มาตรฐาน/
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

ผลดำเนินการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

น้ำหนัก

คะแนนการ

คะแนน x

ประเมิน

น้ำหนัก

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
๑.๑

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๒๐

๕

๑๐๐

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๑๐

๕

๕๐

๒.๒ (๑)

≥๓

๑๒.๒๔

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๒.๒ (๒)

๕ เรื่อง

มี ๓๒ เรื่อง

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๒.๒ (๓)

๑ เรื่อง

มี ๓ เรื่อง

บรรลุ

๓

๕

๑๕

มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
๓.๑

≥ ๑๐

๑๐๐

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๓.๒

≥ ๒๕

๑๐๐

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๓.๓

๕ ครั้ง

๙ ครั้ง

บรรลุ

๓

๕

๑๕

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๔.๑

มี ๖ ข้อ

มี ๔ ข้อ

ไม่บรรลุ

๔

๓

๑๒

๔.๒

มี ๖ ข้อ

มี ๖ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๔.๓

> ๗๕

๙๑.๒๐

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๔.๔

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๔.๕

มี ๖ ข้อ

มี ๖ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๔.๖

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๔.๗ (๑)

≥ ๘๕

๑๐๐

บรรลุ

๒

๕

๑๐

๔.๗ (๒)

≤๓

๐

บรรลุ

๒

๕

๑๐

๔.๘

มี ๖ ข้อ

มี ๑ ข้อ

ไม่บรรลุ

๓

๑

๓

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
๕.๑

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๕.๒

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๕.๓

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๗๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน/

การบรรลุ

คะแนนการ

คะแนน x

ประเมิน

น้ำหนัก

๔

๕

๒๐

บรรลุ

๓

๕

๑๕

มี ๖ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๕.๘

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๕.๙

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๕.๑๐

มี ๖ ข้อ

มี ๖ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๕.๑๑

≥ ๘๕

๘๕.๗๑

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๕.๑๒

≥ ๘๕

๙๐.๔๘

บรรลุ

๓

๕

๑๕

เป้าหมาย

ผลดำเนินการ

๕.๔

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๕.๕

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

๕.๖

มี ๖ ข้อ

๕.๗

ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย

น้ำหนัก

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
๖.๑

มี ๖ ข้อ

มี ๖ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

๖.๒

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๔

๕

๒๐

๖.๓

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๓

๕

๑๕

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและพัฒนาคุณภาพภายใน
๗.๑

มี ๗ ข้อ

มี ๗ ข้อ

บรรลุ

๑๐

๕

๕๐

๗.๒

มี ๕ ข้อ

มี ๕ ข้อ

บรรลุ

๑๐

๕

๕๐

๑๕๐

-

๗๓๐

คะแนนรวม

คะแนนเฉลี่ย (๗๓๐ ÷ ๑๕๐ = ๔.๘๗)
ระดับคุณภาพ

๗๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ดีมาก

๒. ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.ทอ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ปีงบประมาณ
ลำดับ

ข้อมูลพื้นฐาน

๑.
๒.

จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปี
จำนวนตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปีที่บรรลุ
เป้าหมาย
จำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด
จำนวนผู้เรียนที่เปิดรับในแต่ละปี
จำนวนผู้เรียนทั้งหมด
จำนวนผู้เรียนที่ถูกให้ออก/ลาออก ระหว่าง
การศึกษา
จำนวนผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าที่สำเร็จ
การศึกษาในรอบ ๓ ปีที่ผ่านมา ได้รับรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกย่องระดับชาติหรือ
นานาชาติ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกระดับ : ไม่รวม
ผู้เรียน)
จำนวนบุคลากรสายสนับสนุน
จำนวนพนักงานราชการ
จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด
จำนวนอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อ
จำนวนอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาตรี
จำนวนอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาโท
จำนวนอาจารย์ประจำ คุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนผลงานวิจัยของคณาจารย์
จำนวนผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
จำนวนผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ระดับกองทัพ/
นานาชาติ

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๘.
๒๑.
๒๒

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๗๒
-

๑
๘๑
-

๑
๘๑
-

๗๒
๑

๘๑
-

๘๑
-

๖๔

๖๓

๖๙

๔๔
๔
๑๘
๒
๙
๓
๒
๒
๒
๑

๔๖
๔
๑๘
๑๘
๔
๒
๑
๙
๔

๔๖
๔
๒๔
๒
๑๗
๓
๒
๑๑
๓

๗๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ปีงบประมาณ
ลำดับ
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.

๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.
๓๘.
๓๙.
๔๐.

ข้อมูลพื้นฐาน

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๕๖๑

จำนวนอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการบริการ
๕
๔
๔
ทางวิชาการแก่สังคม
งบประมาณที่ขอตั้ง
๕,๒๗๖,๓๔๐
๕,๗๗๐,๒๐๐
๕,๘๕๐,๖๕๐
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
๕,๑๕๖,๓๔๐
๕,๗๗๐,๒๐๐
๕,๘๕๐,๖๕๐
งบดำเนินการทั้งหมด
๓,๖๐๑,๙๔๐ ๔,๑๗๒,๕๒๕.๑๐ ๔,๒๕๓,๓๓๗.๖๐
งบดำเนินการจัดการศึกษา
๑,๒๐๖,๔๐๐
๑,๒๐๖,๔๐๐
๑,๒๐๖,๔๐๐
งบประมาณวัสดุฝึก/อุปกรณ์การฝึก
๓๔๗,๙๙๕,.๙๙
๓๙๐,๗๕๐
๓๙๐,๗๕๐
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ไม่รวมเงินเดือน)
๕,๑๕๖,๓๓๕.๙๙ ๕,๗๖๙,๖๗๕.๑๐ ๕,๘๕๐,๔๘๗.๖๐
เงินเหลือจ่ายสุทธิ
๔.๐๑
๕๒๔.๙๐
๑๖๒.๔๐
งบเงินเดือน
งบพัฒนาบุคลากร
- ภายในประเทศ
- ต่างประเทศ
ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ อาคาร สถานที่และที่ดิน
(ปีงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายและมูลค่าในการบริการวิชาการแก่สังคม
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในระบบห้องสมุด คอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ (ปีงบประมาณ)
ค่าใช้จ่ายต่อหัวของผู้สำเร็จการศึกษา
๔๗๐,๓๔๙
๔๖๕,๐๒๙
๔๘๗,๐๖๐
(อัตรา : หัว : ปี)
จำนวนคอมพิวเตอร์ : จำนวนผู้เรียน
๑:๑
๑:๑
๑:๑
จำนวนชั่วโมงภาคปฏิบัติฝึกงานทางด้านวิชาการ /
๐.๕๘
๐.๕๘
๐.๕๘
วิชาชีพต่อจำนวนชั่วโมงเรียน
สัดส่วนของนักเรียนต่อนายทหารปกครอง
๑:๖
๑:๖
๑:๕
ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นความจริง

พล.อ.ต.
๗๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๓. ตารางแสดงแหล่ง/ เอกสารอ้างอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบ่งชี้/
มาตรฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้สำเร็จการศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๑.๑
๑.๑.๑.๑ - แผนการปฏิบัติงานของ กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๑.๑.๒ - ระเบียบ วทอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วยการวัดและ
ประเมินผลการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๑.๑.๓ - คำสั่ง วทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๔ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๑.๑.๑.๔ - ผลประเมินการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ รุ่นที่ ๕๒
๑.๑.๑.๕ - รายงานผลการศึกษารายบุคคลของ
นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒
๑.๑.๑.๖ - แบบประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา
๑.๑.๑.๗ - แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สำเร็จ
การศึกษา
๑.๑.๑.๘ - รายงานการประเมินติดตามผลผู้สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๑
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๒.๑
๒.๒.๑.๑ - บ่งการหมวดวิชาที่ ๔
๒.๒.๑.๒ - คู่มือการทำเอกสารวิจัย
๒.๒.๑.๓ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๒ ลง ๑๕
ธ.ค.๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเอกสาร
วิจัย วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปีการศึกษา
๒๕๖๑
๒.๒.๑.๔ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๓ ลง ๑๘
ธ.ค.๖๐ เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

กวผ.ฯ
กวผ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

๗๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
๒.๒.๑.๕ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓ ลง ๓๐
เม.ย.๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการแถลง
ผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
๒.๒.๑.๖ - ฐานข้อมูลเอกสารวิจัย
๒.๒.๑.๗ - ระเบียบ วทอ.ยศ.ทอ.ว่าด้วยการคัดเลือก
เอกสารวิจัยดีเด่นของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๒.๑.๘ - รายงานผลการพิจารณาเอกสารวิจัยดีเด่น
๒.๒.๑.๙ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒ ลง ๙
ม.ค.๖๑ เรื่อง ให้นายทหารสัญญาบัตรช่วย
ปฏิบัติราชการเพิ่มเติม
๒.๒.๑.๑๐ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๔ เรื่อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการ
ทัพอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
ตัวบ่งชี้ ๒.๒
๒.๒.๒.๑ - วารสารนภยาธิปัตย์ ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑
มาตรฐานที่ ๓ การบริการทางวิชาการ
ตัวบ่งชี้ ๓.๑
๓.๓.๑.๑ - สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ทำหน้าที่ประเมินฯ
๓.๓.๑.๒ - การเสวนาเรื่องโดรน/ ยูเอวี ห้วงอากาศ
ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านการบิน
๓.๓.๑.๓ - การฝึกร่วม วสท.และ รร.สธ.เหล่าทัพฯ
๓.๓.๑.๔ - การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ ๑
๓.๓.๑.๕ - กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการ
วิทยาลัยการทัพสัมพันธ์ฯ
๓.๓.๑.๖ - การจัดทำผลงานวิชาการยุทธศาสตร์
ทหารร่วม ๔ สถาบันฯ
๓.๓.๑.๗ - การแถลงผลงานวิชาการฯ

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

กกศ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๗๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ ๓.๓

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๓.๓.๑.๘ - การแถลงผลการศึกษาเพื่อสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ชาติฯ
๓.๓.๑.๙ - การเสวนาวิชาการ วันคล้ายวันสถาปนา
วทอ.ฯ
๓.๓.๓.๑ - ขอเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนาฯ
๑๕ - ๑๗ พ.ย.๖๐ น.อ.นภัทร์ แก้วนาค
๓.๓.๓.๒ - ขอเชิญเป็นผู้บรรยายฯ ๑๔ ธ.ค.๖๐
น.อ.อัมพร เพ็ชราช
๓.๓.๓.๓ - ขอเชิญเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรฯ
๑๙ ม.ค.๖๑ น.อ.สาธิต ชีวางกูล
๓.๓.๓.๔ - ขอเชิญเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาฯ
๑๒ - ๑๓ ก.พ.๖๑ น.อ.เอก ศรลัมภ์
๓.๓.๓.๕ - ขอเชิญเป็นผู้บรรยายฯ ๒๑ ก.พ.๖๑
น.อ.นภัทร์ แก้วนาค
๓.๓.๓.๖ - ขอเชิญเป็นผู้บรรยายฯ ๒๙ มี.ค.๖๑
น.อ.นภัทร์ แก้วนาค
๓.๓.๓.๗ - ขอเชิญเป็นผู้บรรยายฯ
๘ มิ.ย. - ๓๐ ส.ค.๖๑ น.อ.เอก ศรลัมภ์
๓.๓.๓.๘ - ขอเชิญเป็นวิทยากรฯ ๑๑ มิ.ย.๖๑ และ
๒๕ มิ.ย.๖๑ น.อ.นภัทร์ แก้วนาค
๓.๓.๓.๙ - ขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิฯ
๒๐ - ๒๑ มิ.ย.๖๑ น.อ.นภัทร์ แก้วนาค

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๗๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๔.๑
๔.๔.๑.๑ - แผนการปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ.
ปี พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๔.๑.๒ - ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(๒๕๖๐ -๒๕๗๙)
๔.๔.๑.๓ - นโยบายด้านการศึกษากระทรวงกลาโหม
๔.๔.๑.๔ - แผนปฏิบัติงานของประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ของ วทอ.ฯ
๔.๔.๑.๕ - แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
ของ นขต.วทอ.ฯ
๔.๔.๑.๖ - คำรับรองการปฏิบัติราชการ วทอ.ยศ.ทอ.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๔.๑.๗ - รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
ตัวบ่งชี้ ๔.๒
๔.๔.๒.๑ - คำสั่ง วทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๔ เรื่อง แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
๔.๔.๒.๒ - รายงานการประชุมหารือข้าราชการของ
วทอ.ฯ (Morning Brief)
๔.๔.๒.๓ - แผนพัฒนากำลังพล วทอ.ฯ
๔.๔.๒.๔ - หนังสือส่งข้าราชการ วทอ.ฯ เข้ารับ
การศึกษาอบรม
ตัวบ่งชี้ ๔.๓
๔.๔.๓.๑ - รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ตัวบ่งชี้ ๔.๔
๔.๔.๔.๑ - สิ่งพิมพ์และไฟล์ประกอบการเรียนวิชาต่างๆ
๔.๔.๔.๒ - เว็บไซต์ดาต้าแชร์ริ่ง
๔.๔.๔.๓ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๘/๕๘ ลง
๑๙ พ.ย.๕๘ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.
ยศ.ทอ.

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

e – Learning วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๗๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ ๔.๕

ตัวบ่งชี้ ๔.๖

ตัวบ่งชี้ ๔.๗

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๔.๔.๔.๔ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๓/๖๐ ลง
๑๖ ก.พ.๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.
ยศ.ทอ.
๔.๔.๔.๕ - ภาพแสดงข้อมูลในระบบ e - Learning ที่
มีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
๔.๔.๔.๖ - แผนผังแสดงการเชื่อมโยงของเว็บไซต์
วทอ.ฯ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
๔.๔.๔.๗ - แบบรายการตรวจติดตามการปฏิบัติตาม
ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยรักษาความ
ปลอดภัยระบบสารสนเทศของ
กองทัพอากาศ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๔.๕.๑ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๗ ลง ๒๘
พ.ย.๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ วทอ.ยศ.ทอ.
๔.๔.๕.๒ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๔๔ ลง
๑๔ ก.พ.๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณอก.การ
จัดการความรู้ของ วทอ.ยศ.ทอ.
๔.๔.๕.๓ - แผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ของ
วทอ.ฯ
๔.๔.๕.๔ - หนังสือเชิญประชุม คณอก.การจัดการ
ความรู้ของ วทอ.ฯ
๔.๔.๕.๕ - เว็บไซต์ดาต้าแชร์ริ่ง
๔.๔.๕.๖ - รายงานการประชุม คณอก.จัดการความรู้
๔.๔.๖.๑ - แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปี ๖๑
๔.๔.๖.๒ - ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการงบประมาณ ปี
๔๙ และมาตรการประหยัด งบประมาณ
๔.๔.๖.๓ - รายงานสถานภาพ งบประมาณ
ประจำเดือน
๔.๔.๗.๑ - รายงานของบประมาณ/ งบที่ได้รับ

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
Data Sharing วทอ.ฯ

e – Learning วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๘๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๔.๔.๗.๒ - สรุปการใช้งบประมาณ

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
Data Sharing วทอ.ฯ

มาตรฐานที่ ๕ การบริหารหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ ๕.๑

๕.๕.๑.๑

๕.๕.๑.๒

๕.๕.๑.๓
๕.๕.๑.๔
๕.๕.๑.๕
ตัวบ่งชี้ ๕.๒
ตัวบ่งชี้ ๕.๓

๕.๕.๒.๑
๕.๕.๓.๑
๕.๕.๓.๒
๕.๕.๓.๓
๕.๕.๓.๔
๕.๕.๓.๕

ตัวบ่งชี้ ๕.๔

๕.๕.๔.๑

ตัวบ่งชี้ ๕.๕

๕.๕.๔.๒
๕.๕.๔.๓
๕.๕.๔.๔
๕.๕.๕.๑

- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๔ เรื่อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการ
ทัพอากาศ ปีการศึกษา ๒๕๖๑
- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๖ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการ
ทัพอากาศ
- หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
- รายงานการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชา
- รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๒
- แนวการบรรยายของผู้บรรยาย
- หนังสือแต่งตั้งผู้บรรยาย และผู้ควบคุม
การสัมมนา
- ฐานข้อมูลผู้บรรยาย
- สรุปผลการประชุมเตรียมการจัดการเรียน
การสอน
- รายงานผลการประเมินการบรรยาย
- รายงานสรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรการทัพอากาศ
- กำหนดการเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการ
ทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒
- ระเบียบ ทอ.ว่าด้วย วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๕๕
- การปฏิบัติของนักศึกษา
- ใบเซ็นชื่อวันปฐมนิเทศ
- ใบเซ็นชื่อวันรายงานตัว

Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๘๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้ ๕.๖

ตัวบ่งชี้ ๕.๗

ตัวบ่งชี้ ๕.๘

ตัวบ่งชี้ ๕.๙

ตัวบ่งชี้ ๕.๑๐

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๕.๕.๕.๒ - ตารางตรวจสอบชั่วโมงลาของ นศ.วทอ.
รุ่นที่ ๕๒
๕.๕.๕.๓ - เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุ่นที่ ๕๒
๕.๕.๖.๑ - แผนการสอน
๕.๕.๖.๒ - สรุปผลการจัดการเรียนการสอนหมวด
วิชา
๕.๕.๖.๓ - บ่งการ ๒/๙ การฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
๕.๕.๗.๑ - บ่งการหมวดวิชาที่ ๔
๕.๕.๗.๒ - คู่มือนักศึกษาการเข้าระบบ e - Learning
๕.๕.๗.๓ - บ่งการสัมมนา
๕.๕.๘.๑ - ระเบียบวิทยาลัยการทัพอากาศ ว่าด้วย
การวัดและประเมินผลการศึกษาในวิทยาลัย
การทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๘
๕.๕.๘.๒ - ใบแบบการประเมินและการให้คะแนน
๕.๕.๘.๓ - รายงานผลการศึกษารายบุคคล
๕.๕.๙.๑ - แผนการปฏิบัติงานของ ผธก.วทอ.ยศ.ทอ.
สนับสนุนหลักสูตรการทัพอากาศรุ่นที่ ๕๒
๕.๕.๙.๒ - แผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๖๑
๕.๕.๙.๓ - รายงานการประชุม วทอ.ฯ (กบ.)
๕.๕.๙.๔ - คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๓๒ เรื่อง
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัย
วทอ.ฯ
๕.๕.๙.๕ - แหล่งเรียนรู้ ห้องเอกสารประกอบการ
ศึกษา/ ระบบ e - Learning

Data Sharing วทอ.ฯ/
e – Learning วทอ.ฯ

๕.๕.๙.๖

Data Sharing วทอ.ฯ

- รายงานขออนุมัติการใช้พัสดุ ส.ส.ต.
ประจำเดือน
๕.๕.๑๐.๑ - ปฏิทินการศึกษา วทอ.รุ่นที่ ๕๒

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
Data Sharing วทอ.ฯ
e – Learning วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

๘๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๕.๕.๑๐.๒ - บ่งการดูงาน/ กิจกรรม
๕.๕.๑๐.๓ - รายงานการประเมินการดูงานและศึกษา
ภูมิประเทศ/ กิจกรรมต่างๆ

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง
e – Learning วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

มาตรฐานที่ ๖ การฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ ๖.๑

๖.๖.๑.๑
๖.๖.๑.๒
๖.๖.๑.๓
๖.๖.๑.๔

๖.๖.๑.๕

ตัวบ่งชี้ ๖.๒

ตัวบ่งชี้ ๖.๓

๖.๖.๑.๖
๖.๖.๑.๗
๖.๖.๑.๘
๖.๖.๑.๙
๖.๖.๒.๑
๖.๖.๒.๒
๖.๖.๓.๑
๖.๖.๓.๒
๖.๖.๓.๓

- แผนการฝึก
- บ่งการ ๒/๘ การฝึกวางแผนทางทหาร
- บ่งการ ๒/๙ การฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๔ เรื่อง
แต่งตั้งคณะทำงานเตรียมการฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑
- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๘ เรื่อง
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ปี
การศึกษา ๒๕๖๑
- ผลการประชุมคณะทำงานเตรียมการฝึกฯ
- ผลการประชุมกลุ่มควบคุมการฝึกฯ
- ตารางสอนสัปดาห์ที่ ๔๕
- ผลการแถลงผลการฝึกฯ
- หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
- รายงานผลการประเมินการฝึกการบริหาร
สถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์
- หนังสือขอรับการสนับสนุนอุปกรณ์การฝึก
- คู่มือการฝึกการวางแผนทางทหาร
- Joint Operation Planning

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๘๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

มาตรฐาน

ตัวบ่งชี้/
หมายเลข
เอกสาร

ชื่อเอกสาร

สถานที่จัดเก็บ/แหล่ง
อ้างอิง

มาตรฐานที่ ๗ การประกันและคุณภาพภายใน
ตัวบ่งชี้ ๗.๑

๗.๗.๑.๑
๗.๗.๑.๒
๗.๗.๑.๓

๗.๗.๑.๔
๗.๗.๑.๕
๗.๗.๑.๖
๗.๗.๑.๗

๗.๗.๑.๘
๗.๗.๑.๙
ตัวบ่งชี้ ๗.๒

๗.๗.๒.๑

- คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาของ
ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๕๕
- คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา วทอ.ยศ.
ทอ. พ.ศ.๒๕๖๐
- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๔๐ เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา ปีงบประมาณ ๖๑
- แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา วทอ.
ยศ.ทอ.ปีงบประมาณ ๖๑
- หนังสือเชิญประชุม คณก.ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วทอ.ยศ.ทอ.
- รายงานผลการประชุม คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วทอ.ยศ.ทอ.
- รายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ.
ปีงบประมาณ ๖๐
- รายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.
ทอ.ปีงบประมาณ ๖๐
- รายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.
ทอ.ปีงบประมาณ ๖๑
- ตารางหน่วยรับผิดชอบในการลงข้อมูล
หลักฐานงานประกันส่วนที่รับผิดชอบ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

๘๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

๕. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
คำสั่งวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๔๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปีงบประมาณ ๖๑ ลง ๑๕ ธ.ค.๖๐

๘๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

