รายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)

วิทยาลัยการทัพอากาศ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการปฏิบัติงาน ตั้งแต ๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓
วัน/เดือน/ปที่รายงาน ๒๙ พ.ย.๖๓
๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

คำนำ
วทอ.ยศ.ทอ. ไดจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามเปาหมาย
ของการพั ฒ นาระบบและกลไกการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ตามคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
สถานศึกษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ และสอดคลองกับความเปนเอกลักษณของสถานศึกษา
โดยเปนการประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ตามมาตรฐาน ตัวบงชี้ และเกณฑการประเมิน
คุณภาพการศึกษารวม ๖ มาตรฐาน ๒๕ ตัวบงชี้ ในวงรอบการปฏิบัติงานปงบประมาณ ๒๕๖๓ ตั้งแตวันที่
๑ ต.ค.๖๒ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๓
วทอ.ยศ.ทอ. ขอขอบคุณในความรวมมือของกำลังพลจากทุกหนวยทุกคนที่รวมมือดำเนินงาน เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษาตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย จนสำเร็จลุลวงไปดวยดี ทั้งนี้ผลจากการประเมินคุ ณภาพ
การศึกษาครั้งนี้ จะไดนำมาใชเปนขอมูลปอนกลับ (Feedback) เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติตามพันธกิจ
ของหนวยใหเกิดคุณภาพอยางตอเนื่องตอไป
พล.อ.ต.

(วชิระ เริงฤทธิ์)
ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.
พ.ย.๖๓
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บทสรุปสำหรับผูบริหาร
ขอมูลเกี่ยวกับหนวยโดยยอ
วิทยาลัยการทัพอากาศ เปนสถาบันการศึกษาระดับสูงสุดของกองทัพอากาศ สังกัดกรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ มีหนาที่ใหการศึกษา และฝกอบรมนายทหารสัญญาบัตรของกองทัพอากาศในระดับยุทธศาสตร
ยุ ท ธการ การบริ ห ารจั ด การ และการอำนวยการระดั บ สู ง โดยมี ผู บั ญ ชาการวิท ยาลั ย การทั พ อากาศเป น
ผูบังคับบัญชารับผิดชอบ ดำเนินการจัดการศึกษาภายใตปรัชญาที่วา “หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการ
เรียนรูเพื่อการพัฒ นาและสรางเสริมความพรอมเปน ผูน ำระดับ ยุทธศาสตรที่มีความรูทางทหาร พรอมเป น
ผูบริหารและฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศ” และวิสัยทัศน “สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำใน
อาเซียน (Leading Military Education Institute in ASEAN)”
ในป งบประมาณ ๒๕๖๓ มี จำนวนผูเขารับ การศึกษา จำนวน ๘๐ คน (หน วยนอก ทอ. ๑๔ คน)
จำนวนบุคลากรรวม ๖๑ คน แยกเปนนายทหารสัญญาบัตร ๓๘ คน นายทหารประทวน ๑๘ คน พนักงาน
ราชการ ๔ คน และพลทหารกองประจำการ ๑ คน
สวนของงบประมาณ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยการทัพอากาศไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น
๖,๒๖๒,๖๖๕ บาท (หกลานสองแสนหกหมื่นสองพันหกรอยหกสิบหาบาท) มีคาใชจายรวม ๕,๙๐๓,๔๒๖.๑๘ บาท
เงินเหลือจายสุทธิ ๐.๘๒ บาท คิดเปนรอยละ ๐ ของงบประมาณที่ไดรับ โดยแยกเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๑. งบประมาณคาสมนาคุณผูบรรยาย
จำนวน ๑,๓๒๓,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณคาเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการตาง ๆ
จำนวน ๔,๕๕๙,๔๖๕ บาท
๓. งบประมาณคาวัสดุ
จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท
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ผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จากผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในสถาบัน เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๓ ไดคะแนนเฉลี่ย ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก รายละเอียดตาม
ตารางที่ ๑
ตารางที่ ๑ ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศในภาพรวม
มาตรฐาน

น้ำหนัก

คะแนน คะแนนเฉลี่ย X
เฉลี่ย
น้ำหนัก

ระดับ
คุณภาพ

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสำเร็จการศึกษา
๓๐
๕.๐๐
๑๕๐
ดีมาก
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒๐
๔.๒๕
๘๕
ดี
๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๒๖
๔.๙๗
๑๒๙.๒๐
ดีมาก
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔๐
๕.๐๐
๒๐๐
ดีมาก
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓๐
๔.๐๐
๑๒๐
ดี
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๐
๕.๐๐
๑๐๐
ดีมาก
ผลการประเมิน (๗๘๔.๒๐ ÷ ๑๖๖) = ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก
วิเคราะหภาพรวมสถาบัน
จุดเดน
หลักสูตรการทัพอากาศสามารถสรางผูนำระดับยุทธศาสตรตามความตองการของกองทัพ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน
๑. จัดทำแผนพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
๒. จัดทำคูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ปรับโครงสรางบุคลากร วทอ.ฯ
๒. บรรจุอาจารยใหตรงตามอัตราที่กำหนด
๓. สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการของอาจารย
๔. จัดหาอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสำหรับอาจารยและผูบริหาร
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สารบัญ
สวนที่ ๑

สวนที่ ๒

สวนที่ ๓
สวนที่ ๔

เรื่อง

คำนำ
บทสรุปสำหรับผูบริหาร
สารบัญ
ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
ปที่ใหขอมูล/ที่ตั้งสถาบัน
ประวัติสถาบัน
สัญลักษณสถาบัน
ภารกิจ
ปรัชญา
วิสัยทัศน
เอกลักษณของสถาบัน
อัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสําเร็จการศึกษา
พันธกิจ
โครงสรางและการจัดสวนราชการ
รายชื่อผูบังคับบัญชาและผูบริหาร
ขอมูลกําลังพล
ขอมูลอาจารย
ขอมูลผูเขารับการศึกษา
คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
หลักสูตรการศึกษา
งบประมาณ
ผลการปรับปรุงการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและหรือผลงานทางวิชาการ
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตารางสรุปผลการดำเนินงานในแตละรายมาตรฐานของสถาบัน
การวิเคราะหภาพรวมของสถาบัน
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หนา
๒
๓
๕
๗
๗
๗
๗
๘
๘
๘
๘
๘
๘
๙
๙
๑๐
๑๐
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๒๑
๒๑
๒๖
๓๒
๔๒
๕๕
๖๐
๖๕
๖๕

สารบัญ (ตอ)
สวนที่ ๕

เรื่อง

ภาคผนวก
ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
ขอมูลพื้นฐาน
ตารางแสดงแหลง/เอกสารอางอิง
แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

หนา
๖๖
๖๗
๖๘
๗๐
๗๖
๗๖

สวนที่ ๒
ขอมูลพื้นฐานของสถาบัน
๑. ปที่ใหขอมูล พ.ศ.๒๕๖๓
ที่ตั้งสถาบัน อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ เลขที่ ๑๗๑ ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท ๐ ๒๕๓๔ ๒๘๖๙
๒. ประวัติสถาบัน
วิทยาลัย การทัพอากาศเริ่มกอตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๙ โดยความริเริ่มของ พล.อ.อ.บุญชู จันทรุเบกษา
ผูบัญชาการทหารอากาศในขณะนั้น ซึ่งกองทัพอากาศไดรายงานขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศไปยัง
กองบัญชาการทหารสูงสุด เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๐๘ และไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ ๒๕๐๙ โดยกำหนดใหเปนสวนราชการขึ้นตรงตอกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และ
เปลี่ยนมาเปนสวนราชการขึ้นตรงตอสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูงเมื่อ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๒๖ และ
ไดเปลี่ยนมาเปนสวนราชการขึ้นตรงตอกรมยุทธศึกษาทหารอากาศตั้งแตวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒
วิทยาลัยการทัพอากาศ ไดเปดการศึกษารุนแรก เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐ โดยใหการศึกษา
ในเรื่องการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา การสังคม การทหาร และความมั่นคงปลอดภัยของชาติ เพื่อนำมาประยุกต
การใชกำลังทางทหาร สนับสนุนวัตถุประสงคและนโยบายของชาติใหบรรลุผล กอนที่จะเปดการศึกษารุนแรก
กองทัพอากาศไดสงเจาหนาที่ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศคณะหนึ่งเดินทางไปดูกิจการวิทยาลัยการทัพอากาศ
ในประเทศตาง ๆ ทั้งในยุโรปและสหรัฐอเมริกา และบางประเทศในเอเซีย เพื่อนำแนวความคิดและประสบการณ
มาประกอบการพิจารณาจัดทำหลักสูตรของวิทยาลัยการทัพอากาศใหเหมาะสมกับความจำเปน สถานการณ
และขีดความสามารถของกองทัพไทยในขณะนั้น
กองทัพอากาศไดรับความชวยเหลือจาก Air University ของกองทัพสหรัฐอเมริกา ในการกำหนดหลักสูตร
ในรุนแรก และตอมาในป ๒๕๒๖ ยังไดสงหนวย Mobile Training Team (MTT) มาชวยพัฒนาหลักสูตร ทั้ง วทอ.
และ รร.สธ.ทอ. อีกดวย
๓. สัญลักษณสถาบัน

รูปภาพที่ ๑ สัญลักษณของ วทอ.ยศ.ทอ.

รูปภาพที่ ๒ เข็มนภยาธิปตย
๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ในป พ.ศ.๒๕๐๙ ทางราชการกำหนดใหจัดตั้งวิทยาลัยการทัพอากาศขึ้น และให พลอากาศตรี อุสาห
ชั ย นาม รองเจ า กรมยุ ท ธศึ ก ษาทหารอากาศ ทำหน าที่ ผู บั ญ ชาการวิ ท ยาลั ย การทั พ อากาศได พิ จ ารณา
เครื่องหมายวิทยาลัยการทัพอากาศ เพื่อจัดทำเปนเข็มวิทยฐานะสำหรับผูสำเร็จการศึกษาเสนอ เจากรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ และเจากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ไดเสนอใหหนวยเกี่ยวของพิจารณาตามลำดับชั้น ซึ่งที่ประชุม
กองทัพอากาศ ครั้งที่ ๑/๑๐ เมื่อ ๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติใหชื่อเครื่องหมายวา “นภยาธิปตย” ตามที่เสนอมา
สวนแบบของเครื่องหมาย ที่ประชุมกองทัพอากาศ ครั้งที่ ๒/๑๐ เมื่อ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๑๐ มีมติใหใชเข็ม
ทำดว ยโลหะสีทอง เปน รูป ดาว ๕ แฉก เสน ผาศูน ยกลาง ๔.๕ เซนติเมตร มีครุฑพาหยืน บนชอชัย พฤกษ
ทั้งสองขาง ๆ ละ ๙ ใบ รูปครุฑกวาง ๓ เซนติเมตรสูง ๒ เซนติเมตร ติดอยูกึ่งกลางดาวยอดมงกุฎของครุฑ
อยูทางแฉกยอดของดาวใบชอชัยพฤกษทั้งสองขางลงยาสีขาว เบื้องหลังของเข็มนภยาธิปตย ใหสลักยศ และชื่อ
ผูมีสิทธิ์ประดับเข็มนภยาธิปตย
นภยาธิปตย อานวา นบ-พะ-ยา-ทิ-ปด มีความหมายวา “เปนใหญยิ่งในผูที่ไปทางฟา หรือระดับสูงสุด
ของนายทหารอากาศ” (นภ หมายถึง ฟา ยา หมายถึง ไป อธิปตย หมายถึง เปนใหญยิ่ง) ชื่อเข็มวิทยฐานะนี้
อนุศาสนาจารย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเปนผูพิจารณาเลือก การประดับใหประดับที่กระเปาเสื้อเบื้องขวา
๔. ภารกิจ
วิทยาลัยการทัพอากาศ มีหนาที่ใหการศึกษา และฝกอบรมนายทหารสัญญาบั ตรของกองทัพอากาศ
ในระดับ ยุ ทธศาสตร ยุ ทธการ การบริห ารจั ดการ และการอำนวยการระดับ สู ง โดยมี ผูบั ญ ชาการวิทยาลัย
การทัพอากาศเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๕. ปรัชญา
หลักสูตรการทัพอากาศเปนระบบการเรียนรูเพื่อการพัฒนาและสรางเสริมความพรอมเปนผูนำระดับ
ยุ ท ธศาสตร ที่ มีค วามรู ท างทหาร พร อมเป น ผู บ ริห ารและฝายอำนวยการระดั บ สูงของกองทั พ อากาศ ที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรม
๖. วิสัยทัศน
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นนำในอาเซียน (Leading Military Education Institute in ASEAN)
๗. เอกลักษณของสถาบัน
เป น สถาบั น หลั ก ของการศึ ก ษาวิ ช าชี พ ทางทหารระดั บ สู ง สุ ด ของกองทั พ อากาศ ผลิ ต ผู น ำ และ
ฝายอำนวยการระดับยุทธศาสตรของกองทัพอากาศ
๘. อัตลักษณของผูสำเร็จการศึกษา
มี ความพร อ มในการเป น ผู น ำระดั บ ยุ ท ธศาสตรแ ละเป น ผู บ ริ ห าร หรื อฝ ายอำนวยการระดั บ สูงที่ มี
ประสิทธิภาพในการเตรียมและใชกำลัง สามารถวางแผนการปฏิบัติการรวมทางทหารในระดับยุทธศาสตร และ
ตระหนักถึงบทบาทของกองทัพตอความมั่นคงของชาติ
๙. คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
๙.๑ สามารถวิเคราะห ป จ จั ยที่ มีผ ลกระทบตอความมั่น คงและบทบาททหารในการปองกัน ประเทศ
ประเมินยุทธศาสตรดานความมั่นคง รวมทั้งสังเคราะหแนวทางพัฒนายุทธศาสตรทหาร
๙.๒ สามารถวิเคราะหยุทธศาสตรสงคราม และชวยเหลือผูบังคับบัญชาระดับสูงในการวางแผนใชกำลัง
และอานวยการยุทธรวมกับเหลาทัพอื่นๆ เพื่อแกปญหาวิกฤติของชาติไดอยางมีประสิทธิภาพ
๙.๓ สามารถประเมินภาวะผูนำทางทหารระดับยุทธศาสตร และสังเคราะหคุณลักษณะของผูนำระดับ
ยุทธศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๙.๔ สามารถสั ง เคราะห อ งค ค วามรู ใ ห เ กิ ด ประโยชน ใ นการพั ฒ นาองค ก ร/กองทั พ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ
๙.๕ มีความพรอมในการศึกษา พัฒ นาความรู ทักษะ เจตคติ ในการปฏิบัติกิจกรรมที่เปนปฏิสัมพันธ
ระหวางสถาบันการศึกษาตางเหลาทัพ การเรียนรูขอมูลในสภาพพื้นที่จริงเกี่ยวกับปจจัยกำลังอำนาจแหงชาติ
ดานตางๆ การขยายวิสัยทัศนจากการเยี่ยมชมกิจการ และการศึกษาภูมิประเทศ
๑๐. พันธกิจ
๑๐.๑ จัดการศึกษาและฝกอบรมตามหลักสูตรการทัพอากาศ ใหแกผูเขารับการศึกษาที่เปนนายทหาร
สัญญาบัตรของกองทัพอากาศ กองทัพอากาศมิตรประเทศ และจากหนวยงานภายนอกกองทัพอากาศ
๑๐.๒ กำกั บ ดู แ ลให ผู เข า รั บ การศึ ก ษามี ค วามเป น ทหารอาชี พ ที่ มี คุ ณ ธรรม จริย ธรรม และสำเร็ จ
การศึกษาโดยมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
๑๐.๓ ควบคุมกิจกรรมในหลักสูตรการทัพอากาศโดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวม และการทำงานเปนทีม
๑๐.๔ สรางเสริม และพัฒนากระบวนการคิดในระดับยุทธศาสตรใหแกผูเขารับการศึกษา
๑๐.๕ พั ฒ นาสื่ อการเรี ย นการสอน อาคารสถานที่ และบุ ค ลากรทางการศึ กษา ให พ รอมสนั บ สนุ น
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑๑. โครงสรางและการจัดสวนราชการ
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

วิทยาลัยการทัพอากาศ

แผนกธุรการ

กองการศึกษา

กองกิจการนักศึกษา

กองวิเคราะหและ
ประเมินผล

๑๑.๑ แผนกธุรการ
มี ห น า ที่ ดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ งานสารบรรณ กำลั ง พล การส ง กำลั ง บำรุ ง สถานที่
และเครื่องมือเครื่องใชทั้งปวง ตลอดจนการบริการทั่วไป โดยมีหัวหนาแผนกธุรการ เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๑.๒ กองการศึกษา
มีหนาที่ วางแผน อำนวยการ จัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและหลักสูตร จัดทำแผน
และโครงการศึกษา จัดเตรียมตำรา เอกสารประกอบการศึกษา และการสอนตามหลักสูตร โดยมีผูอำนวยการ
กองการศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๑.๓ กองกิจการนักศึกษา
มีห นาที่ วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับ ดูแล และดำเนิ นการเกี่ยวกั บ
การปกครอง พิธีการ และกิจกรรม ตลอดจนการศึกษาดูงาน และการศึกษาภูมิประเทศ โดยมีผูอำนวยการกอง
กิจการนักศึกษา เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๑.๔ กองวิเคราะหและประเมินผล
มีหนาที่ วางแผน อำนวยการในการ วิเคราะห วิจัย ประเมินผลการศึกษา การรายงานผล
การศึ กษา ตลอดจนการจัดทำตำนาน การจั ดทำหลั กฐาน ประวัติ ขอมูล สถิติ เพื่ อการวิเคราะห วิจัย และ
การพัฒนาการศึกษา โดยมีผูอำนวยการกองวิเคราะหและประเมินผล เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ
๑๒. รายชื่อผูบังคับบัญชาและผูบริหาร
ผูบัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ
รองผูบัญชาการ วิทยาลัยการทัพอากาศ
ผูอำนวยการกองการศึกษา
ผูอำนวยการกองกิจการนักศึกษา
ผูอำนวยการกองวิเคราะหและประเมินผล
๑๓. ขอมูลกำลังพล
อัตรากำลังพลวิทยาลัยการทัพอากาศ
ประเภท
ตามอัตรา บรรจุจริง

พล.อ.ต.ศุภโชติ ชัยวงษ
น.อ.จักร สุวรรณทัต
น.อ.ปยะศักดิ์ เสารแกว
น.อ.ประภาส ศรีประเสริฐ
น.อ.อัมพร เพ็ชราช

มาชวยราชการ ไปชวยราชการ

ศึกษา/
อบรม

รวม

น.สัญญาบัตร

๓๗

๓๐

+ ๑๑

-๒

-๑

๓๘

น.ประทวน

๓๐

๑๕

+๓

-

-

๑๘

ลูกจางประจำ

๒

๒

-

-๒

-

-

พนักงานราชการ

๔

๔

-

-

-

๔

พลฯ กอง
ประจำการ

-

-

+๑

-

-

๑

รวมทั้งสิ้น

๗๓

๕๑

+ ๑๕

-๔

-๑

๖๑

อัตรา

ปริญญาตรี

ปริญญาโท

ปริญญาเอก

จำนวน

น.๔

๔

๗

-

๑๑

น.๕

๔

๗

๒

๑๓

รวมทั้งสิ้น

๘

๑๔

๒

๒๔

๑๔. ขอมูลอาจารย

๑๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๕. ขอมูลผูเขารับการศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ รวม ๘๐ คน

๑๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๖. คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา
คุณสมบัติผูเขารับการศึกษา (เปนไปตามระเบียบ ทอ.วาดวยวิทยาลัยการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๕)
๑๖.๑ คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนนายทหารชั้นสัญญาบัตร
มีดังนี้
๑๖.๑.๑ ยศนาวาอากาศเอก หรื อเที ย บเท า และมี ร ะยะเวลาการครองยศนาวาอากาศเอก
มาแลวไมนอยกวา ๒ ป (ยกเวนผูดำรงตำแหนงอาจารยของวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ) โดยผู บั งคั บ บั ญ ชาเห็ น สมควรและเห็ น ชอบให เขารับ การศึ ก ษาและผ านการพิ จ ารณาจาก
คณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๖.๑.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป (นับตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ โดยนับถึงปที่
เปดการศึกษา)
๑๖.๑.๓ สำเร็ จ การศึ ก ษาในระดั บ ปริ ญ ญาตรี ขึ้ น ไป โดยได รั บ การบรรจุ ในตำแหน ง อั ต รา
นายทหารสัญญาบัตร ดวยคุณวุฒิปริญญา และเปนผูที่ดำรงตำแหนง หรือเคยดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ
ผูอำนวยการกอง หรือรองผูอำนวยการกองหรือหัวหนากอง ซึ่งสมควรใหเขารับการศึกษาเพื่อเปนประโยชนตอ
การปฏิบัติหนาที่ราชการ
๑๖.๑.๔ สำเร็ จ การศึ ก ษาหลั ก สู ต รเสนาธิ ก ารกิ จ ของเหล าทั พ ทั้ งจากภายในประเทศหรื อ
ตางประเทศ หรือหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส โดยมีระดับคะแนนการประเมินการศึกษารวมตลอดหลักสูตร
ตั้งแต ๒.๘๐ หรือรอยละ ๗๐ ขึ้นไป และมีระดับคะแนนการประเมินคาคุณลักษณะสวนบุคคลตั้งแตรอยละ
๗๕ ขึ้นไป ถาสถานศึกษาใดมีการประเมิน ผลในดานความรูความสามารถ หรือการประเมินคาคุณลักษณะ
สวนบุคคลแตกตางไปจากการประเมินผลดังกลาวขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะอนุกรรมการโครงการ
ศึกษาของกองทัพอากาศ สำหรับนายทหารตางประเทศจะตองเปนผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรทางการทหาร
ที่เทียบเทาไดไมต่ำกวาหลักสูตรเสนาธิการกิจ
๑๖.๑.๕ ผานเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานประจำป โดยมีระดับคะแนนสุทธิไมต่ำกวารอยละ ๘๐
๑๖.๑.๖ เป น ผู ที่มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตสมบูรณ โดยผานการตรวจจากคณะกรรมการ
แพทยจำนวนไมนอยกวา ๓ คน
๑๖.๑.๗ เปนผูที่ไดรับความไววางใจใหเขาถึงความลับของทางราชการชั้น “ลับที่สุด”
๑๖.๑.๘ ไมเปนผูอยูในระหวางการศึกษา ฝกงาน หรือดูงาน ณ สถานศึกษาหรือองคกรใด ๆ
ในเวลาราชการ
๑๖.๑.๙ ไม เป น ผู ที่ อ ยู ร ะหว างต องหาคดี และไมเคยต องโทษจำคุ กโดยคำพิ พ ากษาถึงที่ สุ ด
ให จำคุก เพราะกระทำความผิด อาญา เวน แตเปน โทษสำหรับ ความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิ ด
ลหุโทษ และไมอยูในระหวางถูกสอบสวนวินัยรายแรง
๑๖.๑.๑๐ เปนผูที่มีผลการทดสอบระดับความเขาใจภาษาอังกฤษ (English Comprehension
Level : ECL) ในระดับไมต่ำกวารอยละ ๖๐
๑๖.๑.๑๑ เปนผูที่มีขีดความรูความสามารถในการใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตเปนอยางดี
๑๖.๑.๑๒ ไม เป น ผู ที่ เคยรั บ การศึ ก ษาในหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ หรื อ เที ย บเท า ทั้ งในและ
ตางประเทศ เวนแตเปนผูที่ทางราชการมีคำสั่งใหเขารับการศึกษาแลว แตถูกใหพนจากการศึกษาเนื่องจากปวย
หรือมีปญหาดานสุขภาพ ซึ่งคณะกรรมการแพทยตรวจและลงความเห็นวาไมสามารถศึกษาจนสำเร็จหลักสูตรได
และเมื่อไดรับการรักษาจนหายเปนปกติ และมีคุณสมบัติของผูเขารับการศึกษาครบถวนตามขอ ๑๖.๑.๑ ถึง
๑๖.๑.๑๑ ใหมีสิทธิสมัครเขารับการศึกษาในรุนตอไปได
๑๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๖.๒ คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนขาราชการพลเรือน พนักงาน
ภาครัฐ และนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร มีดังนี้
๑๖.๒.๑ เปนขาราชการพลเรือน หรือพนักงานภาครัฐที่บรรจุเขารับราชการดวยคุณวุฒิปริญญาตรี
ขึ้นไป และดำรงตำแหนงไมต่ำกวาประเภทอำนวยการระดับตนประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษและ
ประเภททั่วไประดับอาวุโสตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ หรือนายตำรวจชั้น
สัญญาบัตรยศพันตำรวจเอก
๑๖.๒.๒ อายุไมเกิน ๕๐ ป (นับถึงปที่เขารับการศึกษา)
๑๖.๒.๓ เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๑.๖ – ๑๖.๑.๑๒ โดยอนุโลม
๑๖.๓ คุณสมบัติของผูที่จะเขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ในสวนนักธุรกิจภาคเอกชน มีดังนี้
๑๖.๓.๑ เปนผูมีสัญชาติไทย และประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการ มีสถานภาพมั่นคง
มีจรรยาบรรณในการประกอบกิจการ ไมเคยประพฤติเสียหายดานธุรกิจ ดานสังคมและกฎหมาย และผานการ
พิจารณาความเหมาะสมจากคณะอนุกรรมการโครงการศึกษาของกองทัพอากาศ
๑๖.๓.๒ เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๑๖.๓.๓ อายุไมต่ำกวา ๔๐ ป และไมเกิน ๕๐ ป (นับถึงปที่เปดการศึกษา)
๑๖.๓.๔ เปนผูที่มีคุณสมบัติตามขอ ๑๖.๑.๖ – ๑๖.๑.๑๒ โดยอนุโลม
๑๗. หลักสูตรการศึกษา
ปจจุบันใชหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑

ชั่วโมงศึกษา
ปฏิบัติ
หมายเหตุ
บรรยาย สัมมนา
รวม หนวยกิต
ในหนวย นอกหนวย
หมวดวิชาที่ ๑ ผูนำและการ ๗๖
๒๖
๔๖
๑๔๘
๗
บริหารระดับยุทธศาสตร
หมวดวิชาที่ ๒ ความมั่นคง
๑๒๐
๓๖
๕๔
๒๑๐
๑๐
แหงชาติและยุทธศาสตร
ดานความมั่นคง
หมวดวิชาที่ ๓ การทหาร
๑๑๘
๓๔
๗๖
๕๖
๒๘๔
๑๑
หมวดวิชาที่ ๔ เอกสารวิจัย
๒๐
๑๐๔
๑๒๔
๔
หมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและ ๓๖
๒๐
๕๖
๔๒๘
๕๔๐
๙
วิชาเสริมหลักสูตร
รวมเวลาการศึกษาทั้งหมด ๓๗๐
๑๑๖
๓๓๖
๔๘๔ ๑,๓๐๖ ๔๑ ดูงาน ๓๘๐ ชม.
๑,๓๐๖ ชม. (ทดสอบ ๑๒
(ในประเทศ ๓๓
ชม.) ประมาณ ๔๘ สัปดาห
วัน ตางประเทศ
๑๕ วัน)
หมวดวิชา

การบรรยายคิดเปนรอยละ ๓๐, การสัมมนาและแถลงผลคิดเปนรอยละ ๑๐ และการปฏิบัติคิดเปนรอยละ ๖๐

๑๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๘. งบประมาณ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ วิทยาลัยการทัพอากาศไดรับงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๖,๒๖๒,๖๖๕ บาท (หกลาน
สองแสนหกหมื่น สองพั นหกรอยหกสิบหาบาท) มี คาใชจายรวม ๕,๙๐๓,๔๒๖.๑๘ บาท เงิน เหลือจายสุทธิ
๐.๘๒ บาท คิดเปนรอยละ ๐ ของงบประมาณที่ไดรับ โดยแยกเปนคาใชจายตาง ๆ ดังนี้
๑. งบประมาณคาสมนาคุณผูบรรยาย
จำนวน ๑,๓๒๓,๒๐๐ บาท
๒. งบประมาณคาเบี้ยเลี้ยงที่พักพิธีการตาง ๆ
จำนวน ๔,๕๕๙,๔๖๕ บาท
๓. งบประมาณคาวัสดุ
จำนวน ๓๘๐,๐๐๐ บาท

๑๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

สวนที่ ๓
การติดตามขอเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพ
จากการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ. โดยคณะกรรมการตรวจประเมิ น
คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาของ ทอ.ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะ
เพื่ อการพั ฒ นาให วทอ.ฯ ดำเนิ น การพั ฒ นาคุณ ภาพตามขอ เสนอแนะ ทั้ งนี้ วทอ.ฯ ไดด ำเนิน การพั ฒ นา
คุณภาพตามขอเสนอแนะดังกลาวแลว รายละเอียดตามตาราง
การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
รายการขอเสนอแนะ

ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ ๒


ว ท อ .ฯ มี ก า ร ส ง เส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ให อาจารย เ ขี ย น
บ ท ค ว า ม ท า ง วิ ช า ก า ร /
บทความวิ จั ย มากขึ้ น โดยมี
วารสารนภยาธิปตย เปนแหลง
เผยแพรผลงานอีกชองทางหนึ่ง
และมอบรางวั ล ตอบแทนใน
กรณีที่ใหเผยแพรผลงาน

๑. จั ด ทำแผนปฏิ บั ติ
ราชการ ๔ ป



ว ท อ .ฯ มี ก า ร จั ด ท ำ
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป วทอ.ฯ
(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) เพื่อใช
เป น แผนสำหรั บ การปฏิ บั ติ
ราชการของ วทอ.ฯ

๒. จัดทำแผนปฏิบัติงาน
ประจำป



ว ท อ .ฯ มี ก า ร จั ด ท ำ
แผนการปฏิ บั ติ ง านประจำป
วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๒ เพื่อรองรับ
แผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ กษา
ของ วทอ.ฯ

๑. ส ง เสริ ม ให อ าจารย
วทอ.ฯ ผลิ ต ผลงานวิ จั ย /
ผลงานทางวิชาการ

มาตรฐานที่ ๔

๑๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ระบุเหตุผล
ในกรณีที่
ยังไมได
ดำเนินการ

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
รายการขอเสนอแนะ

๓. จั ด ทำคู มื อ บริ ห าร
ความเสี่ ย งและนำไปสู ก าร
ปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม

๔. จัดทำแผนพัฒนา วทอ.ฯ
สู อ งค ก รแห งการเรี ย นรู
(KM/LO) ตามแนวทางที่
ทอ.กำหนด

ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ


การปฏิบัติ

ระบุเหตุผล
ในกรณีที่
ยังไมได
ดำเนินการ

วทอ.ฯ มีการจัดทำคูมือการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน เพื่อใชเปนแนวทางใน
การดำเนินการดานบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ วทอ.ฯ
ว ท อ .ฯ มี ก า ร จั ด ท ำ
แผนพั ฒ นา วทอ.ฯ สู อ งค ก ร
แหงการเรียนรู (KM/LO)



มาตรฐานที่ ๕
๑. จั ด ทำแผนพั ฒ นา
ผู เ รี ย นและการดู ง านให
ค รบ ถ ว น ส อ ด ค ล อ งกั บ
วัตถุประสงคของหลักสูตร

๒. จั ด ทำแผนการสอน
ใหครบถวน





วทอ.ฯ มี
การกำหนด
ค ว า ม มุ ง
หมายแต ล ะ
กิ จ กรรมให
สอดคลองกับ
วัตถุประสงค
หลักสูตร
ว ท อ .ฯ มี แ น ว ท า งก า ร
บรรยายรายวิ ช าไว เป น ข อ มู ล
สำหรั บ จั ด การเรี ย นการสอน
และกำลั ง ดำเนิ น การจั ด ทำ
แผนการสอนแต ล ะวิช า โดยมี
หั ว ห น า ห ม ว ด วิ ช า เ ป น
ผูรับผิดชอบ

๑๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
รายการขอเสนอแนะ

ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

การปฏิบัติ

มาตรฐานที่ ๖


วทอ.ฯ มี ก ารดำเนิ น งาน
การฝกตามวงจรคุณภาพ PDCA
โดยมี แ ผนกิ จ กรรมการฝ ก มี
บุคลากรรับ ผิดชอบดำเนิ นงาน
ประชุมเตรียมการกอนและหลัง
การฝก มีการประเมิน การฝกฯ
แล ะน ำผ ล ก ารป ระเมิ น ม า
ปรั บ ปรุ งและพั ฒ นาการฝ ก ใน
ครั้งตอไป

๑. ควรกำหนดตั ว บ งชี้
และเกณฑ ใ นคู มื อ ประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา วทอ.ฯ
ให เ ป น ไปตามที่ ห น ว ยต น
สังกัดกำหนด



วทอ.ฯ มี ก ารกำหนดตั ว
บงชี้ และเกณฑ ในคูมือประกัน
คุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ ตาม
คู มื อ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ.
พ.ศ.๒๕๖๑

๒. ควรนำขอเสนอแนะ
ของ คณก.ตรวจสอบและ
ประเมิ น คุ ณ ภาพภายในมา
จั ด ทำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
ของ วทอ.ฯ



วทอ.ฯ ไดน ำขอ เสนอแนะ
ขอ ง ค ณ ก .ต รว จ ส อ บ แ ล ะ
ประเมิ น คุ ณ ภ าพภ ายในมา
จั ด ท ำแผ น พั ฒ น าคุ ณ ภ าพ
การศึกษา วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒
– ๒๕๖๖)

๓. ควรเขี ย นรายงาน
การดำเนิ นงานใน แต ล ะ
เกณฑการพิจารณาที่ตอบตัว
บงชี้อยางครอบคลุม



วทอ.ฯ มีการเขียนรายงาน
การดำเนิ น งานในแตล ะเกณฑ
การพิจารณาที่ตอบตัวบงชี้อยาง
ครอบคลุม

ก า ร ฝ ก ทั ก ษ ะ ต า ม
เอกลั ก ษณ ของสถานศึ กษา
ควรดำเนิ น การให ค รบตาม
วงจรคุณภาพ PDCA

มาตรฐานที่ ๗

๑๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ระบุเหตุผล
ในกรณีที่
ยังไมได
ดำเนินการ

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
รายการขอเสนอแนะ

การปฏิบัติ

ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

๔ . ควรรวบ รวม
หลักฐานและเอกสารอางอิง
ใหครบถวน



ว ท อ .ฯ มี ก าร ร ว บ รว ม
หลั ก ฐานและเอกสารอ า งอิ ง
ครบถวนในระบบ Data Sharing
โ ด ย มี ผู รั บ ผิ ด ช อ บ เป น
ผูดำเนินการลงขอมูล

๕ . ค ว รเขี ย น ข อ มู ล เชิ ง
ปริมาณย อนหลั งอย างน อย
๓ ป



วทอ.ฯ มีการเขียนรายงาน
ผลการตรวจประเมินคุณภาพใน
ส ว น ของข อ มู ล เชิ ง ป ริ ม าณ
เขียนยอนหลังอยางนอย ๓ ป

สรุปผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๑๓ เรื่อง
- ดำเนินการแลว ๑๑ เรื่อง
- อยูระหวางดำเนินการ ๑ เรื่อง
- ยังไมไดดำเนินการ ๑ เรื่อง

คิดเปนรอยละ ๘๔.๖๒
คิดเปนรอยละ ๗.๖๙
คิดเปนรอยละ ๗.๖๙

๑๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ระบุเหตุผล
ในกรณีที่
ยังไมได
ดำเนินการ

จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๒ คณะกรรมการฯ มีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ให วทอ.ฯ ดำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตามข อ เสนอแนะ ทั้ ง นี้ วทอ.ฯ ได ด ำเนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพตาม
ขอเสนอแนะดังกลาวแลว รายละเอียดตามตาราง
การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
รายการขอเสนอแนะ
มาตรฐานที่ ๒
ส ง เส ริ ม ให อ า จ า ร ย แ ล ะ
บุ ค ลากร วทอ.ฯ พั ฒ นางาน
ประจำเปนงานวิจัย/ ผลงานทาง
วิชาการ

มาตรฐานที่ ๕
ควรมี ก ารจั ด ทำคู มื อ การฝ ก
การบริห ารสถานการณ วิ กฤติ ใน
ระดับยุทธศาสตรของ วทอ.ฯ

ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

การปฏิบัติ

ระบุเหตุผล
ในกรณีที่
ยังไมได
ดำเนินการ

วทอ.ฯ มี ก ารส ง เสริ ม
สนั บ สนุ น ให อ าจารย และ
บุคลากร วทอ.ฯ พัฒนางาน
ประจำเปนงานวิจัย/ ผลงาน
ทางวิ ช าการมากขึ้ น และมี
วารสารนภยาธิ ป ต ย เป น
แหล ง เผยแพร ผ ลงานอี ก
ชองทางหนึ่ง





๑๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

วทอ.ฯ มี เอกสาร
ประกอบการฝ ก
สำหรับอาจารยที่
ใชในการฝกปฏิบัติ
ใช คูมื อ Planner’
Handbook for
Operational
Design Ver 1.0
และเอกสารอื่น ๆ
ที่ เ กี่ ย วข อ งเป น
คูมือประกอบการ
ฝกฯ

การดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
รายการขอเสนอแนะ

ดำเนินการ อยูระหวาง ยังไมได
แลว
ดำเนินการ ดำเนินการ

การปฏิบัติ

ระบุเหตุผล
ในกรณีที่
ยังไมได
ดำเนินการ

มาตรฐานที่ ๖
ปรับโครงสราง เพิ่มตำแหนง
นายทหารและเจาหน าที่ ป ระกั น
คุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ

สรุปผลการดำเนินงานตามขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการฯ รวม ๓ เรื่อง
- ดำเนินการแลว ๑ เรื่อง
- อยูระหวางดำเนินการ - เรื่อง
- ยังไมไดดำเนินการ ๒ เรื่อง



คิดเปนรอยละ ๓๓.๓๓
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ ๖๖.๖๗

๒๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

วทอ.ฯ มีการ
แ ต ง ตั้ ง ค ณ ก .
ประกั น คุ ณ ภาพ
ก าร ศึ ก ษ าข อ ง
วทอ.ฯ ทำหน าที่
เ กี่ ย ว กั บ ง า น
ประกันคุณภาพฯ
ของ วทอ.ฯ

สวนที่ ๔
ผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสำเร็จการศึกษา
(น้ำหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ยต่ำกวา ๒.๐๐ หรือ ต่ำกวารอยละ ๖๐
๒ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙ หรือ รอยละ ๖๐.๐๐ – ๖๙.๙๙
๓ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙ หรือ รอยละ ๗๐.๐๐ – ๗๙.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙ หรือ รอยละ ๘๐.๐๐ – ๘๙.๙๙
๕ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐ หรือ รอยละ ๙๐.๐๐ ขึ้นไป
ผลการดำเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดการศึกษาจำนวน ๑ หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนน/
รอยละของคะแนนภาควิชาการของผูสำเร็จการศึกษา ดังนี้
ผล
ขอมูล
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการ
๓ ป
หลักสูตรการทัพอากาศรุนที่
๕๒
๕๓
๕๔
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยภาควิชาการของผูสำเร็จการศึกษา

๘๑

๘๓

๘๐

๘๑

๓.๖๖

๓.๖๗

๓.๖๑

๓.๖๕

หมายเหตุ การคำนวณคะแนนเฉลี่ยภาควิชาการเปนการคำนวณคาเฉลี่ยแบบถวงน้ำหนักตามจำนวนผูสำเร็จ
การศึกษาในแตละหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
๑.๑.๑.๑ ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๑.๑.๒ คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๐๒/๖๒ ลง ๙ ต.ค.๖๒ เรื่อง เปดการศึกษา ใหขาราชการและบุคคลภายนอก
ทอ.เขารับการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๔
๑.๑.๑.๓ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ (ลับ)
๑.๑.๑.๔ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๓ (ลับ)
๑.๑.๑.๕ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๒ (ลับ)

๒๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๑ คะแนนเฉลี่ยของคาระดับคะแนนหรือรอยละของคะแนนภาควิชาการ
ของผูสำเร็จการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
≥ ๓.๕๐
คะแนนเฉลี่ย
๕ คะแนน

ภาควิชาการของผูสำเร็จ
การศึกษา
= ๓.๖๑
ตัวบงชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา (น้ำหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ยต่ำกวา ๒.๐๐
๒ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๐๐ – ๒.๔๙
๓ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๒.๙๙
๔ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๐๐ – ๓.๔๙
๕ คะแนน เมื่อมีคาเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๐๐
ผลการดำเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดการศึกษาจำนวน ๑ หลักสูตร มีคะแนนเฉลี่ยของการประเมิน
คุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา ดังนี้
ผล
ขอมูล
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการ
๓ ป
หลักสูตรการทัพอากาศรุนที่
๕๒
๕๓
๕๔
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา
คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูสำเร็จการศึกษา

๘๑

๘๓

๘๐

๘๑

๓.๖๔

๓.๗๔

๓.๘๔

๓.๗๔

หมายเหตุ การคำนวณคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา เปนการคำนวณ
คาเฉลี่ยแบบถวงน้ำหนักตามจำนวนผูสำเร็จการศึกษาในแตละหลักสูตร
หลักฐานอางอิง
๑.๑.๑.๓ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ (ลับ)
๑.๑.๑.๔ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๓ (ลับ)
๑.๑.๑.๕ รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๒ (ลับ)
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๒ คะแนนเฉลี่ยของการประเมินคุณลักษณะสวนบุคคลของผูสำเร็จการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
≥ ๓.๕๐
คะแนนเฉลี่ยการประเมิน
๕ คะแนน

คุณลักษณะสวนบุคคล
ของผูสำเร็จการศึกษา
= ๓.๘๔
๒๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตัวบ งชี้ ๑.๓ รอยละของผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษาที่มีคุณ ลักษณะพึ งประสงค ตามที่หลักสู ตรกำหนด
(น้ำหนัก ๑๐)
เกณฑการพิจารณา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดรอยละ ๙๐ ของผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษาทุกหลักสูตร
ในแตละปซึ่งมีคุณลักษณะที่พึงประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด เทากับ ๕ คะแนน
เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
๕
คะแนน = × รอยละของจำนวนผูมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
รอยละ ๙๐ ขึ้นไป
๙๐

ผลการดำเนินงาน
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดการศึกษาจำนวน ๑ หลักสูตร มีจำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ งประสงค ต ามที่ ห ลั ก สู ต รกำหนดคื อ เป น ผู มี ค วามรู ค วามสามารถและผลการประเมิ น ค า
คุณลักษณะสวนบุคคล อยูในเกณฑดี – ดีมาก
ขอมูล

ผล
พ.ศ.๒๕๖๓ ดำเนินการ
๓ ป
๕๔
-

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

หลักสูตรการทัพอากาศรุนที่

๕๒

๕๓

จำนวนผูสำเร็จการศึกษา

๘๑

๘๓

๘๐

๘๑

จำนวนผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด

๘๑

๘๓

๘๐

๘๑

รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึง
ประสงคตามที่หลักสูตรกำหนด

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

หลักฐานอางอิง
๑.๑.๓.๑ รายงานผลการประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๑.๓.๒ รายงานผลการประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๑.๑.๓.๓ รายงานผลการประเมินตนเองรอบ ๑๒ เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๑
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๓ รอยละของผูเรียนกอนสำเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะพึงประสงคตามที่
หลักสูตรกำหนด
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
≥ รอยละ ๙๐ รอยละของผูสำเร็จการศึกษาที่มี
๕ คะแนน

คุณลักษณะพึงประสงคตามที่
หลักสูตรกำหนด = ๑๐๐

๒๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตัวบงชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ป งบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนิ น การสำรวจความพึ งพอใจของหน ว ยงานต น สั งกั ด
ตอผูสำเร็จการศึกษา
(๑) แผนงาน/โครงการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
วทอ .ฯ มี แ ผนงานติ ด ตามคุ ณ ภาพผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ ติ ด ตามคุ ณ ภาพผู ส ำเร็ จ
การศึ กษา โดยในป งบประมาณ ๖๓ รอบ ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓ กำหนดดำเนิ น การภายหลังจากที่ ผู เข ารับ
การศึกษา รุนที่ ๕๓ สำเร็จการศึกษาไปแลว ๖ เดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มีหน วยงานรับผิ ดชอบการดำเนิ นงาน โดย กวผ.วทอ.ฯ มี หน าที่ดำเนิ นการจั ดทำ
แผนการดำเนินงาน ปรับปรุงแบบประเมินติดตามผูสำเร็จการศึกษา วิเคราะห ประเมินและสรุปรายงานผล
การปฏิบัติงาน ตามระยะเวลาที่กำหนด (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๒)
(๓) หลักฐานการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ มี ก ารดำเนิ น การติ ด ตามคุ ณ ภาพผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษา โดยจั ด ทำหนั งสื อ ตอบ
แบบสอบถาม และแจงผูเกี่ยวของตอบแบบสอบถาม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๓)
(๔) ผลการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษาในดานความรู ความสามารถ
และคุณ ลัก ษณะที่พึง ประสงคต ามที่ห ลักสู ต รและสถานศึกษากำหนด (ตน สังกัด คือ ผู บังคั บ บัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชา/ผูรวมงาน) โดยแบบประเมินความพึงพอใจที่ไดรับคืนอยางนอยรอยละ ๗๐
วทอ.ฯ มี การดำเนิ น การประเมิ น ความพึ งพอใจในพฤติ กรรมการทำงานของผูส ำเร็ จ
การศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษาไปแลวอยางนอย ๖ เดือน โดยใชแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ สงแบบสอบถามไปยังผูบังคับบัญชา ณ หนวยตนสังกัดของผูสำเร็จ
การศึกษา มีหัวขอในการสอบถามเพื่อประเมินดานความรูความสามารถของผูสำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรการทัพอากาศ จากการสำรวจความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของผูสำเร็จการศึกษา รุนที่
๕๓ จำนวน ๘๑ คน ผู บั งคั บบั ญชาของผู สำเร็ จการศึ กษาตอบกลั บจำนวน ๖๘ คน คิ ดเป นร อยละ ๘๓.๙๕
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๔ และ ๑.๑.๔.๕ )
(๕) ระดับความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษาในภาพรวม มีคา ≥ ๓.๕๑ (ระดับ
ดีขึ้นไป)
คาเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอ
ผูสำเร็จการศึกษา
ขอมูล
ผลดำเนินการ
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓
๓ ป
หลักสูตรการทัพอากาศรุนที่
๕๑
๕๒
๕๓
จำนวนผูสำเร็จการศึกษา
๘๑
๘๑
๘๓
๘๒
จำนวนแบบสอบถามที่สง
๘๐
๗๙
๘๑
๘๐
จำนวนแบบสอบถามที่ไดรับคืน
๖๒
๖๐
๖๘
๖๓
คิดเปนรอยละ
๗๗.๕๐
๗๕.๙๕
๘๓.๙๕
๗๙.๑๓
คาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ
๔.๖๕
๔.๗๓
๔.๖๕
๔.๖๘
๒๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

หลักฐานอางอิง
๑.๑.๔.๑ แผนการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๑.๔.๒ คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
๑.๑.๔.๓ หนังสือประเมินติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๓
๑.๑.๔.๔ แบบประเมินความพึงพอใจของผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
รุนที่ ๕๓
๑.๑.๔.๕ รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๓
๑.๑.๔.๕ รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๒
๑.๑.๔.๕ รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๑
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๑.๔ ความพึงพอใจของหนวยงานตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
๕ ขอ
ขอ ๑ มี
๕ คะแนน

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ เปนไปตามเกณฑ
ขอ ๕ ระดับความพึงพอใจ = ๔.๖๕
ตารางที่ ๒ ผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดำเนินการ
การบรรลุ
คะแนน คะแนน x
เปาหมาย
น้ำหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ำหนัก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ ๑.๑
≥ ๓.๕๐
๓.๖๑
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๑.๒
≥ ๓.๕๐
๓.๘๔
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๑.๓ ≥ รอยละ ๙๐
รอยละ ๑๐๐
๑๐
๕
๕๐

ตัวบงชี้ ๑.๔
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๑๐
๕
๕๐

รวม ๓๐
๑๕๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๕๐ ÷ ๓๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๑
จุดเดน
ผูสำเร็จการศึกษาเปนผูที่มีความรูความสามารถ มีคุณลักษณะที่พึงประสงคทางทหาร มีความพรอม
ในการเปนผูนำระดับยุทธศาสตร ผูบริหาร และฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพอากาศที่มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินความพึงพอใจของตนสังกัดตอผูสำเร็จการศึกษา ในสวนของผูใตบังคับบัญชา/ ผูรวมงาน
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรเพิ่ มการประเมิน ความพึงพอใจของตน สังกัดต อผูส ำเร็จการศึกษา ในสวนของผูใตบังคับ บัญชา/
ผูรวมงาน
๒๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ จัดใหมีระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/
หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) ระเบียบ หลักเกณฑ ขั้นตอนการปฏิบัติ
วทอ.ฯ มีคูมือการจัดทำเอกสารวิจัยของ วทอ.ฯ โดยคูมือดังกลาวมีการกำหนดระเบียบ
หลักเกณฑ และขั้นตอนการปฏิบัติไวอยางชัดเจน ซึ่งไดเผยแพรไวในระบบอีเลิรนนิงของ วทอ.ฯ ในรูปแบบของ
ไฟลเอกสาร ทำใหผูเขารับการศึกษาสามารถเขาถึงขอมูลไดสะดวกขึ้น (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบกำกับดูแลการบริหารจัดการงานวิจัยและ/หรือผลงาน
ทางวิชาการ
วทอ.ฯ มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ กำกับดูแล การบริหารจัดการงานวิจัย ดังนี้
- คณะกรรมการเอกสารวิจัย มีห นาที่ในการพิจ ารณาและอนุมัติชื่อเรื่องเอกสารวิจัย
ควบคุม กำกับดูแลกระบวนการทำเอกสารวิจัย ประเมินผลการดำเนินการเอกสารวิจัย พิจารณาและอนุมัติ
เอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๒)
- อาจารยผูรับผิ ดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ มี หน าที่ในการควบคุม กำกับดูแล
และใหคำปรึกษาแนะนำในการทำเอกสารวิจัยแก นศ.วทอ.ฯ ที่อยูในความรับผิดชอบ ตรวจและประเมินผลงาน
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ที่อยูในความรับผิดชอบตามหวงเวลาที่กำหนด (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๓)
- คณะกรรมการประเมิน และเจาหนาที่รับ ผิดชอบการแถลงผลงานเอกสารวิจัย ของ
นศ.วทอ.ฯ มีหนาที่ในการรับฟงการนำเสนอเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.ฯ ตามหัวขอเอกสารวิจัยและหวงเวลา
ที่ กำหนด พรอมทั้ งให คำแนะนำทางวิ ชาการและประเมิ น การแถลงเอกสารวิจั ย (เอกสารอางอิงหมายเลข
๒.๒.๑.๔)
(๓) การจัดทำฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
วทอ.ฯ มีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำหนาที่รวบรวมไฟลเอกสารวิจัย (ฉบับ
สมบูรณ) ในรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส PDF ที่มีการเขารหัสและจัดทำฐานขอมูลผลงานเอกสารวิจัย/ ผลงาน
ทางวิชาการ เก็บไวในระบบอีเลิรนนิงของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๕)
(๔) การใหรางวัลผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
วทอ.ฯ มี ร ะเบี ย บว า ด ว ยการคั ด เลื อ กเอกสารวิ จั ย ดี เด น ของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๑
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๖) โดยเอกสารวิจัยที่จะไดรับการพิจารณาใหเปนเอกสารวิจัยดีเดน ตองมี
คะแนนผลงานเอกสารวิจัยฉบับสมบูรณรอยละ ๙๐ ขึ้นไป และมีคะแนนหมวดวิชาเอกสารวิจัยรอยละ ๙๐ ขึ้นไป
มี นศ.วทอ.ฯ ไดรับการคัดเลือกใหไดรับรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนจำนวน ๑ เรื่อง คือ เรื่อง การปองกันฐานบิน
ในสภาวะภัยคุกคามปจจุบันและอนาคต โดย น.อ.ปรธร จีนะวัฒน และไดรับรางวัลชมเชยจำนวน ๓ เรื่อง คือ
เรื่ อง การจั ด การ Disruptive Technology ตอ การทหาร โดย น.อ.ณั ฏ ฐวุธ ดวงสูงเนิ น , เรื่ อง การรักษา
ผลประโยชน แ ห งชาติ ในอวกาศ โดยกองทั พ อากาศ โดย น.อ.เอกกมล ชวลิ กุ ล และ เรื่ อ ง การพั ฒ นา
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศดานปญญาประดิษฐ โดย น.อ.จตุชยั แพงจันทร (เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๗)
ซึ่งมีการมอบโลเอกสารวิจัยใหผูที่ไดรับคัดเลือกในวันปดการศึกษา มีปายชื่อโลหะเอกสารวิจัยดีเดนติดที่บอรด
ของ วทอ.ฯ และไดประชาสัมพันธในเว็บไซต วทอ.ฯ
๒๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๕) อั ต ราส ว นของอาจารย ที่ ป รึ ก ษาทำเอกสารวิ จั ย และ/หรื อ เอกสารทางวิ ช าการ :
นายทหารนักเรียน/นักศึกษา
วทอ.ฯ มีอาจารยผูรับผิดชอบเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ประจำปงบประมาณ
๒๕๖๓ จำนวน ๒๐ คน ตอจำนวน นศ.วทอ.ฯ ทั้งหมด ๘๐ คน (อัตราสวนของอาจารย : ผูเรียน = ๑ : ๔)
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๒.๒.๑.๓)
หลักฐานอางอิง
๒.๒.๑.๑ คูมือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
๒.๒.๑.๒ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๗ ลง ๑๕ พ.ย.๖๒ เรื่อง แต งตั้ งคณะกรรมการเอกสารวิจั ย
วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒.๑.๓ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๘ ม.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบเอกสารวิจัย
ของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒.๑.๔ คำสั่ ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๙ ลง ๖ มี .ค.๖๓ เรื่อ ง แต งตั้ งคณะกรรมการประเมิ น และ
เจาหนาที่รับผิดชอบการแถลงผลงาน เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒.๑.๕ ฐานขอมูลเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.
๒.๒.๑.๖ ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๒.๑.๗ รายงานผลการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดนของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๒.๑ ระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ/หรือผลงานทาง
วิชาการ
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
๕ ขอ
ขอ ๑ มี
๕ คะแนน

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ อัตราสวน ๑ : ๔
ตัวบงชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ที่มีการตีพิมพ
หรือ เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online หรือไดรับรางวัล หรือนำไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ำหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
คะแนน ๑
คะแนน ๒
คะแนน ๓
คะแนน ๔
คะแนน ๕
ระดับคะแนน ๑ - ๔ (คาของรอยละที่คำนวณได x ๕ หารดวย ๕๐)

๒๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

รอยละ ๕๐

ผลการดำเนินงาน
ขอมูล

พ.ศ.๒๕๖๑
จำนวน

๑. ผลงานที่มี
การ เผยแพร
๒. ผลงานที่มี
การตีพิมพ
จำนวนผลงาน
ทั้งหมดใน
ปงบประมาณที่
รายงาน
รอยละของ
ผลงานที่มีการ
เผยแพรและ
ตีพิมพ ตอ
ผลงานทั้งหมด

๘๑
๑๑

น้ำหนัก
คะแนน
ผลงาน

พ.ศ.๒๕๖๒
ผลคูณ

จำนวน

๐.๔

๓๒.๔

๘๓

๐.๔

๔.๔

๑๔

พ.ศ.๒๕๖๓

น้ำหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

จำนวน

๐.๔ ๓๓.๒

๘๐

๐.๔

๕.๖

๑๗

น้ำหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

จำนวน

๐.๔

๓๒

๒๔๔

๐.๔

๖.๘

๔๒

ผลดำเนินการ
๓ ป
น้ำหนัก
คะแนน
ผลงาน

ผลคูณ

๐.๔

๙๗.๖

๐.๔

๑๖.๘

รวมคะแนน ๓๖.๘
๙๒

รวมคะแนน ๓๘.๘
๙๗

รวมคะแนน ๓๘.๘
๙๗

รวมคะแนน ๑๑๔.๔
๒๘๖

๔๐

๔๐

๔๐

๔๐

หลักฐานอางอิง รายการผลงานและการตีพิมพ หรือ การเผยแพร หรือ การไดรับรางวัล หรือการนำไปใช
๒.๒.๒.๑ หนังสือสงงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ไปหองสมุด ทอ.
๒.๒.๒.๒ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
๒.๒.๒.๓ วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓
(๒) จำนวนผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความทางวิชาการของบุคลากรหรือสถานศึกษา
ที่ไดรับการตีพิมพและ/หรือเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online
หรือนำไปใชป ระโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิ จารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการตรวจประเมินคุณ ภาพ
(น้ำหนัก ๕)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๓ เรื่อง
๒ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๔ เรื่อง
๓ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๕ เรื่อง
๔ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๖ เรื่อง
๕ คะแนน เมื่อมีผลงานรวม ๓ ปยอนหลัง รวม ๗ เรื่องขึ้นไป
เงื่อนไข คะแนนจะลดลง ๑ คะแนน หากมีปใดปหนึ่งในระยะเวลา ๓ ปที่พิจาณาไมมีผลงานมีการตีพิมพ หรือ
เผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่งหรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส online หรือไดรับรางวัล หรือนำไปใช
ประโยชน
๒๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการดำเนินงาน
ขอมูล

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

จำนวนผลงานของบุคลากร
หรือสถานศึกษา ที่ไดรับการ
ตีพิมพ หรือเผยแพร หรือ
นำไปใชในปงบประมาณ

-

๕

๑

ผลดำเนินการ
๓ ป
๖

หลักฐานอางอิง รายการผลงานและการตีพิมพ หรือ การเผยแพร หรือ การไดรับรางวัล หรือการนำไปใช
๒.๒.๒.๔ เอกสารประกอบการศึกษา เรื่อง ความทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ
โดย น.อ.หญิง วชิราภรณ เชาวนศิริ
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๒.๒ ผลงานวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
(๑) รอยละของผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ/บทความของ นทน. หรือ นศ. ที่มีการตีพิมพ
หรือ เผยแพรสูสาธารณะและ/หรือกลุมเปาหมายในลักษณะใดลักษณะหนึ่งและ/หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
online หรือไดรับรางวัล หรือนำไปใชประโยชน ในระดับสถานศึกษา/กองทัพ/ชาติ/นานาชาติ (น้ำหนัก ๕)
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลงานเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ที่ไดรับการตีพิมพ
และเผยแพร ที่ ห อสมุ ด ทอ. รวม ๘๐ เรื่ อ ง (เอกสารอ างอิ งหมายเลข ๒.๒.๒.๑) และมี บ ทความวิ จั ย ของ
นศ.วทอ.รุนที่ ๕๓ และ ๕๔ ที่ตีพิมพในวารสารนภยาธิปตยรวม ๑๗ เรื่อง โดยแบงออกเปน
วารสารนภยาธิปต ย ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๒.๒.๒.๒) รวม ๑๐ เรื่อง ไดแก
๑. เรื่อง การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations : NCO)
โดย กฤษณัส กาญจนกุล
๒. เรื่อง การพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับของกองทัพอากาศเพื่อรองรับยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ ๒๐ ป โดย ชาคริต ศักดิ์ชัยศรี
๓. เรื่อง การพัฒนาระบบปองกันภัยทางอากาศของกองทัพบกเพื่อรองรับยุทธศาสตร
กองทัพบก ๒๐ ป โดย ธนพัฒน พัฒเสมา
๔. เรื่อง การบูรณาการการซอมสนามบินของประเทศไทยในภาวะวิกฤตที่มิใชสงคราม
โดย ธีระศักดิ์ เมืองสง
๕. เรื่อง การพัฒนาการฝกผสมของกองทัพอากาศ โดย นทัย เมืองมณี
๖. เรื่อ ง การควบคุม การใชง านอากาศยานไรค นขับ เพื ่อ ความมั ่น คงแหง ชาติ โดย
ปญญารักษ โกศัลวัฒน
๗. เรื่อง การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ โดย สุรพงษ ศรีวนิชย
๘. เรื่ อ ง การพั ฒ นาขี ด ความสามารถของกองทั พ เรื อ ในการช ว ยเหลื อ มิ ต รประเทศ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ โดย สุระชัย ยงกัน
๙. เรื่ อ ง การพั ฒ นาการดำเนิ น นโยบายระหว า งประเทศของกองทั พ เรื อ เพื่ อ รั ก ษา
ความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค โดย เสรี ฉ่ำชื่น
๑๐. เรื่อง THE INDIA-VIETNAM STRATEGIC PARTNERSHIP : IMPACT TO SOUTHEAST
ASIAN REGIONAL SECURITY โดย Lt Col Mohamad Yusri bin Mohamad Khassim RMAF
๒๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๒.๒.๒.๓) รวม ๗ เรื่อง ไดแก
๑. เรื่ อ ง การพั ฒ นาการส งกำลั งและซ อ มบำรุ งเครื่ อ งยนต อ ากาศยาน ตอบสนอง
ความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานที่กองทัพอากาศกำหนด โดย เขมบดินทร วงศหมึก
๒. เรื่อง การแสวงหาความรวมมือกับมิตรประเทศ ในการพัฒนาระบบการฝกนักบินของ
กองทัพอากาศ เพื่อรองรับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ ๒๐ ป โดย ฐัชคณนศ สุวรรณสิงหเวช
๓. เรื่อง การจัดการ ดิสรัปทีฟ เทคโนโลยี โดย ณัฏฐวุธ ดวงสูงเนิน
๔. เรื่อง การบูรณาการการดับเพลิงและกูภัยอากาศยานในเขตสนามบินของประเทศไทย
โดย ณัฐวัฏ ถาวรสุขาวดี
๕. เรื่อง การปองกันฐานบิน ในสภาวะภัยคุกคามปจจุบันและอนาคต โดย ปรธร จีนะวัฒน
๖. เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอยมุงสูกองทัพอากาศขยะเหลือศูนย โดย วิภาดา จารุสมบัติ
๗. เรื่อง การรักษาผลประโยชนแหงชาติในอวกาศ ของกองทัพอากาศ โดย เอกกมล ชวลิกุล
เปาหมาย
≥ รอยละ ๕๐

ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
รอยละของผลงานที่มีการเผยแพรและ

ตีพิมพ ตอผลงานทั้งหมด = ๔๐

การประเมินตนเอง
๔ คะแนน

(๒) จำนวนผลงานวิ จั ย /ผลงานทางวิ ช าการ/บทความทางวิ ช าการของบุ ค ลากรหรื อ
สถานศึ ก ษา ที่ ได รั บ การตี พิ ม พ แ ละ/หรื อ เผยแพร สู ส าธารณะในลั ก ษณะใดลั ก ษณะหนึ่ ง หรื อ ผ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส online หรือนำไปใชประโยชน อยางนอยปละ ๑ เรื่อง โดยพิจารณาในวงรอบ ๓ ปกอนการ
ตรวจประเมินคุณภาพ (น้ำหนัก ๕)
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีผลงานทางวิชาการของอาจารย วทอ.ฯ ที่ตีพิมพและเผยแพร
ในระบบอี เลิร นนิ ง และเว็บ ไซต วทอ.ฯ จำนวน ๑ เรื่อง คือ เอกสารประกอบการศึ กษา เรื่อง ความทาทาย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความมั่นคงของชาติ โดย น.อ.หญิง วชิราภรณ เชาวนศิริ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๒.๒.๒.๔)
เปาหมาย
≥ ๒ เรื่อง

ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ผลงานของบุคลากรหรือสถานศึกษาที่มี

การตีพิมพ หรือ เผยแพร หรือไดรับ
รางวัล หรือนำไปใช = ๑ เรื่อง

๓๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินตนเอง
๓ คะแนน

ตารางที่ ๓ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดำเนินการ การบรรลุ
คะแนน คะแนน x
เปาหมาย
น้ำหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ำหนัก
มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
ตัวบงชี้ ๒.๑
๕ ขอ
๕ ขอ
๑๐
๕
๕๐

ตัวบงชี้ ๒.๒ (๑) ≥ รอยละ ๕๐
รอยละ ๔๐
๕
๔
๒๐

ตัวบงชี้ ๒.๒ (๒) ≥ ๒ เรื่อง
๑ เรื่อง
๕
๓
๑๕

รวม ๒๐
๘๕
คะแนนเฉลี่ย (๘๕ ÷ ๒๐ = ๔.๒๕)
ระดับคุณภาพ
ดี
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๒
จุดเดน
๑. มี การสนั บ สนุ น ผู เข ารั บ การศึ กษาให สร างผลงานด านงานวิ จั ย/ ผลงานด านวิ ช าการที่ มี คุ ณ ภาพ
สามารถนำไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาสถาบันการศึกษา/ กองทัพ/ สังคม – ชุมชน ได
๒. มีการใหรางวัลเอกสารวิจัยดีเดนและรางวัลเอกสารวิจัยชมเชยแกผูเขารับการศึกษา
๓. มีวารสารนภยาธิปตยเปนชองทางในการเผยแพรผลงานวิจัย/ ผลงานทางวิชาการ
จุดที่ควรพัฒนา
งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการของอาจารย และบุคลากร วทอ.ฯ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
สงเสริมใหอาจารย และบุคลากร วทอ.ฯ พัฒนางานประจำเปนงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ

๓๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตั ว บ งชี้ ๓.๑ แผนการบริ ห ารจั ด การสอดคล อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร ทอ. นโยบายการศึ ก ษาของ ทอ.และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีแผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบาย
การศึกษาของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
(๑) แผนแมบท/แผนพัฒ นาคุ ณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป) และแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรมสอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและภารกิจตาม ยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
วทอ.ฯ มี แ ผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
(เอกสารอ างอิ งหมายเลข ๓.๓.๑.๖) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) (เอกสารอางอิ ง
หมายเลข ๓.๓.๑.๑) และแผนปฏิ บั ติ ร าชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอ า งอิ งหมายเลข ๓.๓.๑.๒)
ที่สอดคลองกับปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศนและภารกิจตาม ยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษาของ ทอ.และ
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๓ - ๓.๓.๑.๕) โดย ยศ.ทอ. ไดกำหนดกลยุทธ
ไวในแผนปฏิบัติราชการ ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ เชื่อมโยงยุทธศาสตร ทอ. ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
จากประเด็นยุ ทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการป องกันประเทศ กลยุทธที่ ๒.๑๓
เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังพลใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมืออาชีพ มีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจ และ
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามเปาหมายวิสัยทัศนของ ทอ. รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพล
และครอบครัวใหมีความมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง
ประเด็ น กลยุ ท ธ ยศ.ทอ. พั ฒ นาศั ก ยภาพกำลั งพลและระบบวิช าชี พ ทางทหารให มี
ความทันสมัยและมีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ วทอ.ฯ ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพผูเขารับการศึกษา และระบบการฝกศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศใหมีความทันสมัยและมีคุณภาพ
ประเด็นกลยุทธ วทอ.ฯ ที่ ๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อสรางผลงานวิจัย ผลงานดาน
วิชาการ และการใหบริการทางวิชาการที่มีคุณภาพ
(๒) สถานศึกษาและหนวยงานภายใน มีแผนปฏิบัติราชการประจำป/แผนการดำเนินงาน/
แผนปฏิบัติการ สอดคลองกับแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (๔ – ๕ ป)
วทอ.ฯ มีแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒)
สอดคลองกั บ แผนพั ฒ นาคุณ ภาพการศึ กษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๑.๖) เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
(๓) ตั ว บ งชี้ ของแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมและค าเป าหมายของแต ล ะตั ว บ งชี้ เพื่ อ วั ด
ความสำเร็จของการดำเนินงานในทุกแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มีตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อวัดความสำเร็จในการ
บริหารจัดการและการปรับปรุงพัฒนา (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒) ในเรื่อง
๑. ผู สำเร็จ การศึ กษาเปน ผูมีคุณ ลักษณะที่พึงประสงคตามที่ ทอ. กำหนด จำนวน ๒
ตัวชี้วัด
๒. ผูศึกษาผลงานวิจัย ผลงานดานวิชาการและผูรับบริการทางวิชาการไดรับประโยชน
และความพึงพอใจ จำนวน ๒ ตัวชี้วัด
๓๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๓. พัฒนากระบวนการบริหารจัดการสถาบัน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๔. พัฒนาการจัดการเรียนการสอน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๕. พัฒนาการวัดและประเมินผล จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๖. พัฒนาการวิจัยละงานดานวิชาการ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๗. พัฒนาการใหบริการทางวิชาการ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๘. ปรับปรุงหลักสูตรการทัพอากาศ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๙. พัฒนาคุณภาพบุคลากรดานการศึกษา จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๑๐. พัฒนาคุณภาพบุคลากรสวนสนับสนุน จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๑๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๑๒. พัฒนาระบบจัดการความรูสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๑๓. พัฒนาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
๑๔. พัฒนาเครือขายและความรวมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งภายในและภายนอก ทอ.

จำนวน ๑ ตัวชี้วัด
(๔) การดำเนิ น งานตามแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรม บรรลุ เป าหมายที่ กำหนดในเกณฑ
การพิจารณาขอ (๓) ไมนอยกวารอยละ ๘๐
วทอ.ฯ มี ก ารดำเนิ น งานตามแผนการปฏิ บั ติ ง านประจำป โดยมี นขต.วทอ.ฯ
รวมดำเนินงานใหเปนไปตามแผน บรรลุเปาหมายมากกวารอยละ ๘๐ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๒)
(๕) การประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มีการประชุมเพื่อรายงานและประเมิน ผลการดำเนิ น งานตามแผนเปนประจำ
ทุกเดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗) โดยใหหนวยขึ้นตรงนำเสนอผลงานในแตละเดือนโดยมี ผบ.วทอ.ฯ
เปนประธาน เพื่อเปนการประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนและบรรลุเปาหมาย
(๖) การนำผลการประเมินมาปรับปรุง/พัฒนาแผนแมบท/แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (๔ - ๕ ป)
และแผนปฏิบัตริ าชการประจำป/แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ
วทอ.ฯ มีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงแผนปฏิบัติงานประจำป โดยนำขอคิดเห็น
และข อเสนอแนะ มาปรับปรุงและพั ฒ นาคุณ ภาพการศึกษาในป การศึกษาตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๑.๗)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๕
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๓.๓.๑.๑
๓.๓.๑.๒
๓.๓.๑.๓
๓.๓.๑.๔
๓.๓.๑.๕

แผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
แผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
ยุทธศาสตร ทอ. ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
นโยบายการศึกษาของ ทอ.
แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๓)

๓๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๓.๓.๑.๖ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
๓.๓.๑.๗ รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๑ แผนการบริหารจัดการสอดคลองกับยุทธศาสตร ทอ. นโยบายการศึกษา
ของ ทอ.และแผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ.
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดำเนินการขอ ๑ - ๖
ครบ ๖ ขอ
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
(๑) คณะกรรมการสภาหรือ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาและ/หรือ ผู บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
กำหนดทิศทางหรือนโยบายของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อกำหนดแนวทางในการพัฒนา
และปฏิบัติงาน โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวของเพื่อใหงานเปนไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งกำหนดบทบาทหนาที่
ของผูบริหารและผูปฏิบัติไวอยางชัดเจน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๒.๑)
(๒) ผูบริหารปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ ที่กำหนดไวในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คำสั่งตาง ๆ ในการ
บริหารสถานศึกษา
คำสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร กำหนดบทบาทหน าที่ ข องผู บ ริห ารไว
อยางชัดเจน โดยบูรณาการงานที่เกี่ยวของในการบริหารสถาบันใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๓.๓.๒.๑)
(๓) กำลังพลระดับผูบริหารหนวยขึ้นตรงสถานศึกษา มีสวนรวมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการที่สถานศึกษากำหนด
วทอ.ฯ มี การประชุมระดับ ผูบ ริห าร และการประชุมผูเกี่ย วของประจำเดือน ประจำ
สัปดาห การประชุ มเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนการประชุมวิชาการ โดยเปดโอกาสใหผูบ ริห ารในระดั บตาง ๆ
มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะ การแกปญหาและกำหนดทิศทางการพัฒนา วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๒.๒)
(๔) กำลังพลทุกระดับรับรู เขาใจ นโยบายและแผนงาน/โครงการของสถานศึกษา
กำลังพลรับรู เขาใจ นโยบายและแผนงานของสถาบัน ผานการชี้แจงในการประชุม วทอ.ฯ
ประจำเดือน มีการกำหนดให นขต.วทอ.ฯ และ คณก.ชุดตาง ๆ ชี้แจงผลการปฏิบัติงานและแผนการดำเนินงาน
ตลอดจนขอขัดของที่เกิดขึ้น เพื่อเปนการติดตามงาน ตลอดจนหาแนวทางเพื่อปรับปรุงงานจากขอเสนอแนะ
จากที่ประชุม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗ และ ๓.๓.๒.๓)
(๕) การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพอยางนอย
ปละ ๖ ครั้ง
มีการประชุม วทอ.ฯ เปนประจำทุกเดือน เพื่อชี้แจงการปฏิบัติงาน การติดตามงาน และ
ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗)

๓๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

หลักฐานอางอิง
๓.๓.๑.๗
๓.๓.๒.๑
การทัพอากาศ
๓.๓.๒.๒
๓.๓.๒.๓

รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๖/๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
สรุปผลสั่งการ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ในที่ประชุมหารือขอราชการของ วทอ.ฯ
หนังสือเชิญประชุม วทอ.ฯ

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๒ การบริหารจัดการองคกรอยางเปนระบบ
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
๕ ขอ
ขอ ๑ มี

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ มี

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา (น้ำหนัก ๔)
เกณฑการพิจารณา
ใชบัญญัติไตรยางศเทียบ โดยกำหนดคะแนนเต็มของการประเมินเทากับ ๕ คะแนน
เกณฑการประเมิน
ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๔
๕
คะแนน = คะแนนทีไ่ ดจากการประเมินคูณ ๕ หารดวย คะแนนเต็มการประเมิน

คะแนนเต็ม

ผลการดำเนินงาน
การประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาใชแบบประเมินการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร วทอ.ฯ ผลการประเมินมีดังนี้
รอบการประเมิน

ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓
เม.ย. - ก.ย.๖๓
คะแนนเฉลี่ย

ผลการประเมิน

๔.๘๘
๔.๗๑
๔.๘๐

หลักฐานอางอิง
๓.๓.๓.๑ แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร วทอ.ฯ (ต.ค.๖๒ - มี.ค.๖๓)
๓.๓.๓.๒ แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร วทอ.ฯ (เม.ย. - ก.ย.๖๓)

๓๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๓ ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของผูบริหาร
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
การประเมินตนเอง
≥ ๔.๕๑
๔.๘๐ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๕
๔.๙๐ คะแนน

ตัวบงชี้ ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและการวิจัย (น้ำหนัก ๔)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรีย น
การสอนและการวิจัย
(๑) ขอมูลพื้นฐานเพื่อการตัดสินใจ
วทอ.ฯ มีระบบฐานขอมูลสำหรับบริหารการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย คือระบบ
อีเลิรนนิง ซึ่งมีขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษาตลอดทั้งหลักสูตร เชน ขอมูลนักศึกษา หลักสูตร บงการปฏิทิน
การศึกษา ตารางสอน ขาวสารและประกาศ เปนตน และระบบฐานขอมูลเพื่อบริหารจัดการภายในหนวยงาน
คื อ ระบบดาต า แชรริ ง ซึ่ งมีข อมู ล ที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การบริ ห ารจั ด การข อมู ล ภายในหนว ยงาน เช น นโยบาย
ผูบังคับบัญชา ขอมูลคำสั่งตาง ๆ ขอมูลยุทธศาสตร รายงานผลการปฏิบัติงาน นขต.วทอ.ฯ คลังความรู คูมือ
การใชงานระบบเทคโนฯ และการประกันคุณภาพการศึกษา เปนตน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการขอมูล
วทอ.ฯ มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
ด า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร โดยคณะกรรมการฯ มี รอง ผบ.วทอ.ฯ เป น ประธาน และ
คณะอนุกรรมการฯ แบงเปน ๕ คณะ ประกอบดวยคณะอนุกรรมการอินเทอรเน็ต, อินทราเน็ต, ระบบอีเลิรนนิง,
รักษาความปลอดภั ยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และฮารดแวร ซอฟท แวร และเครือข าย
คอมพิวเตอร (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๒)
(๓) การปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ
ระบบอี เ ลิ ร น นิ ง มี ก ารบริ ห ารจั ด การและควบคุ ม ดู แ ลโดยคณะทำงานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่ อ สาร วทอ .ฯ ซึ่ งผู ใช งานระบบอี เลิ ร น นิ ง ได แก คณาจารย เจ าหน าที่ แ ละนั ก ศึ กษา
หลักสู ต รการทั พ อากาศ โดยคณาจารย และเจาหน าที่ ป ระจำหมวดวิช าจะเป น ผู ด ำเนิ น การปรับ ปรุงขอมูล
เอกสาร และสื่อประกอบการบรรยาย ใหมีความทันสมัย และทันตอเหตุการณอยางตอเนื่อง รวมทั้งการจัดเก็บ
ขอมูลเอกสารงานวิจัยใหเปนปจจุบัน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๓)
(๔) ฐานขอมูลทั้งหมดสามารถเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถานศึกษา
ระบบสารสนเทศทั้ ง หมดของ วทอ.ฯ สามารถเชื่ อ มโยงกั น ผ า นเว็ บ ไซต วทอ.ฯ
(www.awc.rtaf.mi.th) โดยมีลิงคในการเขาถึงระบบตาง ๆ ไดอยางงายดาย ไมวาจะเปน ระบบดาตาแชรริง
ระบบอีเลิรนนิง รวมทั้งยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซตอื่น ๆ ทั้งภายใน ทอ.และภายนอก ทอ.ไดอีกดวย เชน
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบอีเมล ทอ. ระบบประเมินสมรรถนะกำลังพล ทอ. เว็บไซตเหลาทัพอื่น
หรือเว็บไซตหองสมุดหนวยงานอื่น เปนตน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๔)
(๕) การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบการบริหารจัดการขอมูล
วทอ.ฯ มี การประเมิน ประสิท ธิภ าพและความปลอดภั ยของระบบการบริห ารจัดการ
ขอมูล (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๕) โดยดำเนินการตามระเบียบ ทอ.วาดวยการรักษาความปลอดภัย
ระบบสารสนเทศของ ทอ. พ.ศ.๒๕๕๒ รวมทั้ ง มี ก ารประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพการใช ง านระบบอี เลิ ร น นิ ง
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๖) เปนประจำทุกป
๓๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

หลักฐานอางอิง
๓.๓.๔.๑ ระบบอีเลิรน นิง และ ระบบดาตาแชรริง
๓.๓.๔.๒ คำสั่ ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๕ ลง ๑ พ.ย.๖๒ เรื่อ ง แต งตั้ งคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๔.๓ ภาพแสดงขอมูลในระบบอีเลิรนนิง ที่ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
๓.๓.๔.๔ แผนผังการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของสถาบัน
๓.๓.๔.๕ แบบประเมินการรักษาความปลอดภัยและการบริหารความเสี่ยง ICT
๓.๓.๔.๖ การประเมินประสิทธิภาพการใชงานระบบอีเลิรนนิง
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๔ ศักยภาพระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารจัดการการเรียนการสอนและ
การวิจัย
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
๕ ขอ
ขอ ๑ มี
๕ คะแนน

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ มี
ตัวบงชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู (น้ำหนัก ๔)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
(๑) แผนการดำเนินงานหรือแผนการจัดการความรู
วทอ.ฯ มี แผนดำเนิน งานขับ เคลื่อน วทอ.ฯ ให เป น องค การแหงการเรีย นรู โดยมีการ
ดำเนิ น กิ จ กรรมตามแผน แบ งเป น ๓ ส วน ส ว นแรกเป น การแต งตั้ งคณะกรรมการ ชี้ แจงแผนและผลการ
ดำเนินงาน ทบทวนปรับปรุงกระบวนงาน และการประชุมตาง ๆ สวนที่ ๒ เปนการนำกระบวนงานที่ปรับปรุงแลว
บัน ทึ กลงในระบบ KMS การจัด ขาราชการเขาอบรมเชิงปฏิ บัติการการใช งานระบบการจัดการความรู ทอ.
(KMS) เตรียมรับการตรวจและประเมินผลงาน สวนสุดทาย เปนการจัดขาราชการรวมงานมหกรรมการจัดการ
ความรู น วั ตกรรมและกิ จ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ทอ.ครั้งที่ ๓๗ รวบรวมผลงาน และประเมิน ตนเองตาม ๕
องคประกอบพรอมหลักฐานเชิงประจักษ วงรอบ ๑๒ เดือน (ต.ค.๖๒ – ก.ย.๖๓) และบันทึกผลการประเมินลงใน
ระบบ KMS (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มี ค ณะอนุ ก รรมการการจั ด การความรู ข อง วทอ.ฯ โดยมี น.อ.เดชา ธงกิ่ ง
เปนประธาน ซึ่งอยูในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ วทอ.ฯ ทำหนาที่วางแผนการดำเนินงาน และ
จัดทำกระบวนการจัดการความรู ดำเนินงาน และทบทวนการจัดการความรู รวมถึงรายงานผลการดำเนินการ
ตามแผนใหคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๒) และไดแตงตั้ง
คณะทำงานการชุมชนนักปฏิบัติของ วทอ.ฯ ทำหนาที่ วางแผนและดำเนินการตามกระบวนการจัดการความรู
ภายในคณะทำงาน รวมกันถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู ทบทวนปรับปรุงกระบวนงานเดิม ระบุองคความรู
ที่ จ ำเป น ต อ การปฏิ บั ติ ง าน ประมวลกลั่ น กรองก อ นนำลงใน K – Map ของหน ว ย และระบบ KMS
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๓)
๓๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๓) การดำเนินงานการบริหารจัดการความรู (การบงชี้ความรู การสรางและแสวงหาความรู
การจัดเก็บความรูใหเปนระบบ การประมวลและกลั่นกรองความรู การเขาถึงความรู การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู และการเรียนรู)
วทอ.ฯ มีการบริหารจัดการความรู โดยคณะทำงานการจัดการความรู (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๓.๓.๕.๓) มี การประชุ มกำหนดทิ ศทางและบทบาทของ นขต.วทอ.ฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๕.๔) นำไปสูกระบวนการรวบรวมความรู การจำแนกความรู การจัดระบบและการจัดการฐานขอมูล การ
เขาถึงความรู และการแลกเปลี่ยนความรู โดยฐานขอมูลความรูรวบรวบไวในระบบ Data Sharing ของ วทอ.ฯ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๕) และในระบบจัดการองคความรู ยศ.ทอ. (KMS) ทั้งหมด ๒๘ งาน ตามคูมือ
มาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๒)
แผนกธุรการ รวม ๑๐ งาน
๑. งานสารบรรณ
๒. งานกำลังพล
๓. การสงกำลังบำรุง
๔. การเงิน
๕. งานงบประมาณ
๖. การรักษาความปลอดภัย และการควบคุมดูแลอาคารสถานที่และเครื่องมือเครื่องใช
๗. การประชาสัมพันธ
๘. งานนิรภัยภาคพื้น
๙. การสวัสดิการ
๑๐. งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กองการศึกษา รวม ๕ งาน
๑. อำนวยการศึกษา
๒. จัดเตรียมตำรา และเอกสารประกอบการบรรยาย
๓. จัดเตรียมบงการ และเอกสารอางอิง
๔. จัดทำปญหาสอบ
๕. การสอนตามหลักสูตร
กองกิจการนักศึกษา รวม ๖ งาน
๑. การปกครอง
๒. พิธีการ
๓. กิจกรรมนักศึกษา
๔. การดูงาน กทม.และจังหวัดใกลเคียง
๕. การดูงานและการศึกษาภูมิประเทศภายในประเทศ
๖. การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ ณ ตางประเทศ
กองวิเคราะหและประเมินผล รวม ๗ งาน
๑. การจัดทำหลักฐานประวัติ นศ.วทอ.
๒. การประเมินผลการศึกษา
๓. การรายงานผลการศึกษา
๔. ขอมูลสถิติเพื่อการวิเคราะห เพื่อพัฒนาการศึกษา
๓๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๕. การจัดทำตำนาน
๖. การสงตัวผูสำเร็จการศึกษากลับตนสังกัด
๗. การจัดทำใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการทัพอากาศ
(๔) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยผลการดำเนินงานบรรลุเปาหมายไมนอย
กวารอยละ ๘๐ ของแผนงาน
การดำเนิ น งานตามกระบวนการจั ด การความรู ได แ ก มี ก ารบริ ห ารจั ด การความรู
การรวบรวมความรู การจำแนกความรู การจั ดระบบ และการจัด การฐานข อ มูล การแลกเปลี่ ย นความรู
โดยกำหนดการดำเนิ น งานทั้ งหมด ๒๘ งาน บรรลุเปาหมายทั้งหมด คิดเปน รอยละ ๑๐๐ (เอกสารอ างอิ ง
หมายเลข ๓.๓.๑.๗ และ ๓.๓.๕.๖)
(๕) มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะในการปรับปรุง
และพัฒนาการดำเนินงานในครั้งตอไป
คณอก.การจัดการความรู ไดสรุปผลการดำเนินงานจากการติดตามผลการสั่งการในที่
ประชุมและรายงานใหที่ประชุม วทอ.ฯ ซึ่งมี ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน ทราบทุกเดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๑.๗ และ ๓.๓.๕.๖)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๑.๑.๔.๒
๓.๓.๑.๗
๓.๓.๕.๑
๓.๓.๕.๒
วทอ.ฯ
๓.๓.๕.๓
๓.๓.๕.๔
๓.๓.๕.๕
๓.๓.๕.๖

คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
แผนดำเนินงานขับเคลื่อน วทอ.ฯ ใหเปนองคการแหงการเรียนรู ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๑ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๔๐ ลง ๒๘ พ.ย.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานชุมชนนักปฏิบัติ วทอ.ฯ
ขอเชิญประชุม คณอก.การจัดการความรู วทอ.ฯ และคณะชุมชนนักปฏิบัติ วทอ.ฯ
ตัวอยางหนาเว็บไซตที่รวบรวม KM วทอ.ฯ
สรุปผลการประชุม คณอก.การจัดการความรู วทอ.ฯ และคณะชุมชนนักปฏิบัติ วทอ.ฯ

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๓.๕ การพัฒนาสถานศึกษาสูองคกรแหงการเรียนรู
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดำเนินการขอ ๑ - ๕
ครบ ๕ ขอ


๓๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง (น้ำหนัก ๔)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานการบริหารความเสี่ยง
(๑) แผนบริหารความเสี่ยง
วทอ.ฯ มี แผนบริ ห ารความเสี่ย งและควบคุ ม ภายใน โดยคำนึ งถึ งป จ จั ย เสี่ ย งที่ ส งผล
กระทบตอเปาหมายพันธกิจตามแผนปฏิบัติราชการ ทั้งมิติมุมมองผูมีสวนไดเสีย มุมมองดานกระบวนการ และ
มุมมองดานการเรียนรูและพัฒ นา ซึ่งขอมูลในการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน สามารถ
เชื่อมโยงกันได (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๖.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากร รับผิดชอบการดำเนินงาน
วทอ.ฯ มี ก ารแต ง ตั้ ง คณอก.ควบคุ ม ภายในและบริ ห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ กำหนด
ผูรับผิดชอบที่ชัดเจน พรอมสื่อสารใหผูเกี่ยวของเขาใจและสรางเปนวัฒนธรรมองคกรดานการจัดการความเสี่ยง
ใหเกิดขึ้น (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๕.๒)
(๓) การประเมินโอกาสในการเกิดเหตุการณความเสี่ยงและประเมินผลกระทบความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้น
มีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยง การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง และสรุปแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๖.๒ - ๓.๓.๖.๕)
(๔) การกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหาย
ที่อาจจะเกิดขึ้น
มีกำหนดวิธีการ มาตรการ กลไกการควบคุมไมใหเกิดความเสี่ยงหรือลดความเสียหายที่
อาจจะเกิดขึ้น ตามนโยบาบการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ ดังนี้ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๓.๓.๖.๖)
๑. การบริหารความเสี่ยงเปนการดำเนินการที่สำคัญของหนวยงานโดยครอบคลุมพันธกิจ
ทุกดานและตองมีระบบการดำเนินการตามมาตรฐาน
๒. การบูรณาการความเสี่ยงควบคูกับการควบคุมภายใน โดยพิจารณาถึงความสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ หรือภารกิจของ วทอ.ฯ
๓. ผูบริหารและกำลังพล วทอ.ฯ ทุกระดับ มีสวนรวมในกิจกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน
๔. การติ ด ตามและประเมิ น ผลการบริ ห ารความเสี่ ย งและควบคุ ม ภายใน วทอ.ฯ
จะดำเนินการอยางเหมาะสม สม่ำเสมอและตอเนื่อง ตามสถานการณและวงรอบปฏิทินปฏิบัติงาน
๕. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน
(๕) การกำกับ ติดตาม ประเมินการบริหารความเสี่ยง และรายงานผูบังคับบัญชาทราบ
มีการดำเนินงานการระบุ วิเคราะห จัดการความเสี่ยง มี การวางแผน รวมถึงรายงาน
การประเมิ น ผล ตามวงรอบที่ ยศ.ทอ.กำหนด และการติดตามผลการสั่งการในที่ ป ระชุม และรายงานให
ที่ประชุม วทอ.ฯ ซึ่งมี ผบ.วทอ.ฯ เปนประธาน ทราบทุกเดือน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗)

๔๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

เกณฑการประเมิน
๑
๒
๓
๔
๕

คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ

หลักฐานอางอิง
๓.๓.๑.๗ รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
๓.๓.๕.๒ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๑ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
วทอ.ฯ
๓.๓.๖.๑ แผนบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๖.๒ รายงานการประเมินผลควบคุมภายใน วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๖.๓ การระบุและวิเคราะหความเสี่ยง, การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเสี่ยง
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๖.๔ รายงานการติดตามผลการบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ
๓.๓.๖.๕ สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
๓.๓.๖.๖ คูมือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ
ผลการประเมินตนเอง ๓.๖ ประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยง
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดำเนินการขอ ๑ - ๕
ครบ ๕ ขอ


การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตารางที่ ๔ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดำเนินการ การบรรลุ
คะแนน
คะแนน x
เปาหมาย
น้ำหนัก
ตัวบงชี้
เปาหมาย
การประเมิน น้ำหนัก
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๓.๑ ดำเนินการขอ ๑ - ๖
ครบ ๖ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๓.๒
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๓.๓
≥ ๔.๕๑
๔.๘๐
๔
๔.๘๐
๑๙.๒๐

ตัวบงชี้ ๓.๔
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๔
๕
๒๐

ตัวบงชี้ ๓.๕ ดำเนินการขอ ๑ - ๕
ครบ ๕ ขอ
๔
๕
๒๐

ตัวบงชี้ ๓.๖ ดำเนินการขอ ๑ - ๕
ครบ ๕ ขอ
๔
๕
๒๐

รวม ๒๖
๑๒๙.๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๒๙.๒๐ ÷ ๒๖ = ๔.๙๗)
ระดับคุณภาพ ดีมาก

๔๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๓
จุดเดน
๑. มีระบบการบริหารจัดการสอดคลองกับภารกิจของสถาบันการศึกษา
๒. มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของสถาบัน
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
-

๔๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานคุณภาพการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
(๑) หลักสูตรเปนไปตามคูมือการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของ ทอ.และไดรับการ
อนุมัติใหใชหลักสูตร
วทอ.ฯ ใช ห ลั ก สู ต รการทั พ อากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่ ง ตอบสนองความต อ งการของ
กองทัพอากาศที่ตองพัฒนากำลังพลที่จะกาวขึ้นมาทำหนาที่ผูบริหาร และฝายอำนวยการระดับสูงของกองทัพ
ใหมีขีดสมรรถนะเพียงพอตอการปฏิบัติภารกิจ โดยเฉพาะการกำหนดแนวทางพัฒนากองทัพอากาศเพื่อเตรียม
กำลังและการกำหนดหนทางปฏิบัติในการใชกำลังเพื่อเผชิญกับสถานการณวิกฤติของชาติ รวมทั้งขับเคลื่อน
กองทัพใหบรรลุวิสัยทัศน “การเปนกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน” โดย วทอ.ฯ เปนสถาบันการศึกษา
วิชาชีพทางทหารชั้นสูงของกองทัพอากาศ มีหนาที่พัฒนากำลังพลที่เขารับการศึกษาใหมีคุณลักษณะดังกลาว
จึงมีความจำเป นที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรใหกาวทั นกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ โลกป จจุบัน และ
แนวโนมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งตอบสนองตอวิสัยทัศนกองทัพอากาศอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรกองทัพอากาศ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑)
(๒) คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรและ/หรือคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินงานพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดดำเนินงานหลักสูตร โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ อยางนอย ๒ ครั้ง/ป
วทอ.ฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูต รการทั พอากศ เพื่อดำเนิน งานพัฒ นา
ปรับปรุงหลักสูตรและบริหารจัดดำเนินงานหลักสูตร (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๒.๑) มีการประชุมปรับ
หมวดวิชาและเนื้อหาวิชาใหสอดคลองกับการจัดการศึกษา รวมทั้งการจัดทำยุทธศาสตรทหารรวมกับวิทยาลัย
การทัพเหลาทัพอื่น ซึ่งตอบสนองตอวิสัยทัศนกองทัพอากาศอยางเปนรูปธรรม และสอดคลองกับยุทธศาสตร
กองทัพอากาศ เพื่ อเปน กรอบแนวทางการบริห ารจัด การที่มีป ระสิ ทธิภ าพ และเปน ไปในแนวทางเดีย วกั น
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒)
(๓) การประเมิ น ความพึ ง พอใจของต น สั ง กั ด ต อ ผู ส ำเร็ จ การศึ ก ษาและการประเมิ น
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
วทอ.ฯ มี การดำเนิ น การประเมิ น ความพึ งพอใจในพฤติ กรรมการทำงานของผูส ำเร็ จ
การศึกษา ภายหลังสำเร็จการศึกษาไปแลวอยางนอย ๖ เดือน โดยใชแบบสอบถามเพื่อติดตามและประเมินผล
ผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ สงแบบสอบถามไปยังผูบังคับบัญชา ณ หนวยตนสังกัดของผูสำเร็จ
การศึกษา มีหัวขอในการสอบถามเพื่อประเมินดานความรูความสามารถของผูสำเร็จการศึกษาตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรการทัพอากาศ จากการสำรวจความพึงพอใจในพฤติกรรมการทำงานของผูสำเร็จการศึกษา รุนที่
๕๓ จำนวน ๘๑ คน ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษาตอบกลับจำนวน ๖๘ คน คิดเปนรอยละ ๘๓.๙๕
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๔.๕)
(๔) การประเมินหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร อยางนอย ๑ ครั้งในทุก ๓ ป
วทอ.ฯ มีการประเมินหลักสูตรทุกป โดยหลังจากเสร็จสิ้นการเรียนการสอนของแตละ
หมวดวิชา กวผ.วทอ.ฯ เปนผูดำเนินการประเมินการจัดการเรียนการสอนแตละหมวดวิชา โดยการสัมมนาของ
นศ.วทอ.ฯ และรายงานผล หลั งจากการศึกษาเสร็จสิ้น กวผ.วทอ.ฯ ไดดำเนิ นการประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ โดยการตอบแบบประเมินของ นศ.วทอ.ฯ และรายงานผลใหผูบังคับบัญชา
และผูเกี่ยวของทราบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๓)
๔๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๕) ผลการปรับปรุงหลักสูต รตามขอเสนอแนะจากการประเมิน ความพึ งพอใจฯ และจาก
ขอเสนอแนะการประเมินหลักสูตรในเรื่องความเหมาะสมและทันสมัย การบริหารจัดดำเนินงานหลักสูตรและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด
วทอ.ฯ มี ก ารประชุม หลั งเสร็จ สิ้น การศึ กษา เพื่ อนำผลการประเมิน มาปรุงหลั กสูต ร
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔)
หลักฐานอางอิง
๑.๑.๔.๕
๓.๓.๒.๑
การทัพอากาศ
๔.๔.๑.๑
๔.๔.๑.๒
๔.๔.๑.๓
๔.๔.๑.๔

รายงานการประเมินการติดตามผลผูสำเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๓
คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๖/๖๑ ลง ๒๘ ก.ย.๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
รายงานผลการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ
รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๕๔
รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งที่ ๗/๖๓ (จบหลักสูตร)

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๑ คุณภาพหลักสูตร
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
๕ ขอ
ขอ ๑ มี
ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ มี

การบรรลุเปาหมาย


การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานคุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
(๑) การกำหนดคุณสมบัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
วทอ.ฯ ไดกำหนดคุณสมบัติผูบรรยายจากผลการประชุมการจัดการเรียนการสอนปลายป
และขอใหหนวยวิทยาการพิจารณาผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีความสามารถมาเปนผูบรรยาย สวนผูบรรยาย
อื่น ๆ พิจารณาจากการเปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถในสาขาวิชาที่จะเชิญมาบรรยาย เปนที่เชื่อถือ
นั บ ถื อ และเป น ผู ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ โดยทั่ ว ไป จากสถาบั น การศึ ก ษาทั้ งภายในและภายนอก ทอ.
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๑)
(๒) การจัดทำฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
วทอ.ฯ มีการจัดทำฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย/ อาจารย/ วิทยากร โดย นกศ.กกศ.วทอ.
ยศ.ทอ. เป น ผู ร วบรวมประวั ติ ผู บ รรยายเพื่ อ ใช เ ป น ฐานข อ มู ล ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู บ รรยายต อ ไป
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๒)

๔๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๓) การพิจารณาคัดเลือกผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
วทอ.ฯ มี การพิ จารณาคัด เลือกผูบรรยาย/ อาจารย/ วิทยากร โดยการประชุ มเตรีย ม
การจัดการเรียนการสอน พิจารณาคุณสมบัติผูบรรยายจากผลการประเมินการบรรยายป ๖๒ และคัดเลือก
ผูบรรยายป ๖๓ มอบใหหัวหนาหมวดวิชาจัดทำแผนการจัดการเรียนการสอนตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข
๔.๔.๒.๓)
(๔) จำนวนผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย อยางนอยรอยละ ๘๐ ของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
ทั้งหมด ไดรับการประเมินอยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
วทอ.ฯ มีการดำเนินการประเมินการบรรยายโดย นศ.วทอ.ฯ ตอบแบบประเมินหลังจาก
เรียนจบวิชานั้น ๆ จากนั้นทำการวิเคราะหและรายงานผลการประเมินใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ
ผลการประเมินอยูในระดับดีขึ้นไป คิดเปนรอยละ ๑๐๐ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๔ และ ๔.๔.๒.๕)
การดำเนินงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

ผลดำเนินการ
๓ ป
๙๓
๙๓

๑. จำนวนผูบรรยาย
๙๘
๙๓
๘๙
๒. จำนวนผูบรรยายที่ไดรบั การประเมินใน
๙๘
๙๓
๘๙
ระดับ ดี ขึ้นไป
๓. รอยละผูบรรยายที่ไดรับการประเมินใน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
ระดับ ดี ขึ้นไป
(๕) อัตราสวนของอาจารยประจำสัมมนา : นทน./นศ. (อาจารย ๑ คน : นทน./นศ.ไมเกิน
๑๕ คน)
มีอาจารยประจำสัมมนาของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน
๑๗ คน ตอจำนวน นศ.วทอ.ฯ ทั้งหมด ๘๐ คน (อัตราสวนของอาจารย : ผูเรียน = ๑ : ๕) (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๔.๔.๒.๖)
หลักฐานอางอิง
๔.๔.๒.๑ ขออนุมัติแตงตั้งผูบรรยาย ผูควบคุมการสัมมนา และการปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตรการทัพ
อากาศรุนที่ ๕๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๔.๒.๒ ฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย
๔.๔.๒.๓ แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๔ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๔.๒.๔ รายงานผลการประเมินการบรรยายหมวดวิชาที่ ๑ - ๕
๔.๔.๒.๕ ฐานขอมูลผลการประเมินผูบรรยาย ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๔.๔.๒.๖ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓

๔๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๒ คุณภาพของผูบรรยาย/วิทยากร/อาจารย
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
๕ ขอ
ขอ ๑ มี
๕ คะแนน

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ ตามเกณฑ
ขอ ๕ ตามเกณฑ
ตัวบงชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
(๑) หนวยงาน/บุคลากร ผูรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน
วทอ.ฯ มีผูรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหการดำเนินการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เปนไปดวยความเรียบรอย และเหมาะสมตามความมุงหมายของ
ทางราชการ จึ งมี การกำหนดผู รั บ ผิ ด ชอบและหน าที่ ก ารจัด การเรีย นการสอน โดยออกเป น คำสั่ งแต งตั้ ง
ผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ มีคณะอาจารยประจำหมวดวิชา และ
คณะอาจารยอำนวยการศึกษา เปนผูรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการเรียนการสอน (เอกสารอางอิงหมายเลข
๔.๔.๒.๖)
(๒) การประชุมเตรียมการกอนเปดและปดการศึกษา
วทอ.ฯ มีการประชุมเตรียมการสอนทั้งกอนเปดและการประชุมสรุปผลเมื่อปดการศึกษา
ทั้ งนี้ วทอ.ฯ ยั งได น ำผลของการประเมิ น รายวิ ช า หมวดวิ ช าและการประเมิ น หลั ก สู ต รของ นศ.วทอ.ฯ
ในรูปแบบของการสัมมนามาพิจารณารวมกับอาจารยผูรับผิดชอบ เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการเรียนการ
สอนทั้ งเนื้ อหา ผู ส อน เวลา การวัด และประเมิ น ผล และสิ่ งอำนวยความสะดวก (เอกสารอางอิ งหมายเลข
๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔)
(๓) ขอบเขตการสอน/ประมวลการสอน/แผนการสอน ทุกรายวิชา
วทอ.ฯ มี แ ผนการสอน และแนวการบรรยายทุ ก รายวิ ช าที่ ส อนทั้ ง ๕ หมวดวิ ช า
ตามหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ และมีการประชุมการจัดการเรียนการสอนของหมวดวิชาเพื่อวางแผน
การจัดการเรียนการสอน การจัดผูบรรยาย การจัดทำบงการ การจัดอาจารยรับผิดชอบบงการ การจัดอาจารย
ควบคุ ม การสั ม มนาและการแถลงผลรวมถึ ง สรุ ป ผลการจั ด การเรี ย นการสอน (เอกสารอ า งอิ งหมายเลข
๔.๔.๓.๑)
(๔) การประเมินการจัดการเรียนการสอน (โดยผูเรียนและผูที่เกี่ยวของ) อยางนอยรอยละ ๘๐
ของรายวิชาทั้งหมด
วทอ.ฯ มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยผูเขารับการศึกษาหลังจากเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนแต ละหมวดวิชาแลว กวผ.วทอ.ฯ ไดดำเนิ น การประเมิ น ผลการจัด การเรียนการสอนทุ ก
หมวดวิชา คิดเปนรอยละ ๑๐๐ ของรายวิชาทั้งหมด โดยการสัมมนา วิเคราะหจากรายงานผลการสัมมนาของ
ผูเขารับการศึกษาแตละสัมมนา และรายงานผลใหผูบังคับบัญชาและผูเกี่ยวของทราบ (เอกสารอางอิงหมายเลข
๔.๔.๓.๒)
๔๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๕) การนำผลประเมินมาปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการสอน
วทอ.ฯ มีการประชุมเพื่อประเมินหลักสูตรที่นำขอมูลจากการใหผูเรียนประเมินอาจารย
รายวิ ช า สั มมนาหมวดวิ ช า และสั มมนาหลักสูตร โดย วทอ.ฯ ไดจัดการประชุ ม สรุป ผลหลังป ดการศึกษา
เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๔.๔.๑.๒ รายงานผลการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ
๔.๔.๑.๔ รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งที่ ๗/๖๓ (จบหลักสูตร)
๔.๔.๒.๖ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๔.๓.๑ แนวการบรรยาย
๔.๔.๓.๒ รายงานการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาที่ ๑ – ๔
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๓ ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ


การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
(๑) รูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย
วทอ.ฯ มีรูปแบบการเรียนรูที่หลากหลาย ไดแก การฟงบรรยาย การสัมมนา การปฏิบัติ
การฝกทางทหาร การทำเอกสารวิจัย การเสวนาทางวิช าการ การศึกษาดูงานในประเทศ การศึ กษาดู งาน
ตางประเทศ และการทดสอบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑)
(๒) การสงเสริมใหผูเรียนเลือกทำกิจกรรม/ชิ้นงาน/โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ สังคม และ
การประยุกตใช
วทอ.ฯ มีการสงเสริมใหผูเรียนเลือกทำกิจกรรม/ ชิ้นงาน/ โครงการที่เชื่อมโยงกับกองทัพ
สังคม และการประยุกตใช โดยเฉพาะอย างยิ่งบ งการของหมวดวิชาที่ ๔ เอกสารวิจัย บ งการ ๔/๑ การทำ
เอกสารวิจัย โดยให ผูเรียนเลื อกเรื่องหรือหัวขอที่ ตนเองสนใจ ซึ่งเปน เรื่องที่เชื่อมโยงกับกองทัพ และสังคม
รวมทั้งนำความรูที่ไดจากการวิจัยไปประยุกตใชประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ได โดย วทอ.ฯ กำหนดใหผูเรียน
ทำการศึกษาคนควาดวยตัวเองอยางอิสระ พรอมกับจัดใหมีอาจารยรับผิดชอบเพื่อใหคำปรึกษาและแนะนำ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๑)

๔๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๓) การสงเสริมทักษะการเรียนรูดวยตนเอง และการใหผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งใน
และนอกหองเรียน และ/หรือจากการทำวิจัย
วทอ.ฯ มี การส งเสริมทั กษะการเรีย นรูด ว ยตนเอง (ทั้ งในและนอกเวลา) และการให
ผูเรียนไดเรียนรูจากการปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียน ยกตัวอยางเชน การฟงบรรยายในหองเรียน การเรียนรู
ผานระบบอีเลิรนนิง การศึกษาดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียง (๕ ครั้ง) การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
ภายในประเทศ (๔ ครั้ง) รวมทั้งใหผูเรียนทำเอกสารวิจัยประเภทการวิจัยเชิงเอกสาร ซึ่งมอบหมายใหแกผูเรียน
เปนรายบุคคล (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๑ และ ๔.๔.๔.๒)
(๔) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการเรียนรู
วทอ.ฯ มี การนำเทคโนโลยี ส ารสนเทศมาใชในกระบวนการเรีย นรู โดยการบรรจุ สื่ อ
อิ เล็ กทรอนิ กส ป ระเภทต าง ๆ และเอกสารประกอบบงการตาง ๆ ไวในระบบอี เลิ รน นิ ง สำหรับ ให ผูเรีย น
ไดศึกษาคนควาเพิ่มเติม ทบทวนบทเรียน รวมทั้งมีการบันทึกวีดีทัศนการบรรยายของผูสอนใหผูเรียนสามารถ
ยอนกลับมาทบทวนการบรรยายซ้ำไดอีก นอกจากนี้ยังจัดใหมีการประเมินหมวดวิชา ประเมินการจัดการศึกษา
ออนไลนผานระบบเครือขาย (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๑)
(๕) การจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิดรวมทั้งบูรณาการ
ที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน
วทอ.ฯ มีการจัดกิจกรรมและกระบวนการเรียนรูใหผูเรียนไดฝกทักษะการคิด รวมทั้ ง
บูรณาการที่กอใหเกิดองคความรูแกผูเรียน ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตรการทัพอากาศที่มุงเนน
ใหผูเรียนสามารถคิดวิเคราะห สังเคราะห และประเมินคาได พรอมทั้งมีทักษะในการคิดสูง และมีเจตคติที่ดี
มีวิสัยทัศนกวางไกลจากการศึกษาดูงาน และเยี่ยมชมกิจกรรมตาง ๆ ดวยการปฏิบัติบงการ และกิจกรรมตาง ๆ
ที่มีบรรจุไวในแตละหมวดวิชาอยางสม่ำเสมอ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๑ และ ๔.๔.๔.๒)
หลักฐานอางอิง
๓.๓.๔.๑
๔.๔.๑.๑
๔.๔.๔.๑
๔.๔.๔.๒

ระบบอีเลิรนนิง และ ระบบดาตาแชรริง
หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
บงการหมวดวิชาที่ ๑ – ๔
บงการหมวดวิชาที่ ๕

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๔ กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
๕ ขอ
ขอ ๑ มี

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ มี

๔๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานการวัดและประเมินผล
(๑) หลักเกณฑการวัดและการประเมินผลที่ไดรับการรับรองจากสถานศึกษาหรือหนวยงาน
ตนสังกัด
วทอ.ฯ มีหลักเกณฑการวัดและประเมินผลกำหนดไวในระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการวัด
และประเมินผลการศึกษาใน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๕๘ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๑) ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค
ของหลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบการวัดและประเมินผล
ตามโครงสราง วทอ.ฯ มีกองวิเคราะหและประเมินผล เปนหนวยงานรับผิดชอบ และมี
ผูอำนวยการกองวิเคราะห และประเมิ น ผล เปน ผูบั งคับ บัญ ชารับ ผิดชอบ รวมทั้งมีการแตงตั้งผูรับ ผิ ดชอบ
การศึ ก ษาหลั ก สู ต รการทั พ อากาศ ในส ว นการประเมิ น ผลการศึ ก ษา มี ผบ.วทอ.ฯ เป น ประธาน และ
ผอ.กวผ.วทอ.ฯ เปนเลขานุการ มีหนาที่พิจารณาประเมินผลการศึกษา และคุณลักษณะสวนบุคคลของผูเรียน
รวมทั้งการกำหนดเกณฑมาตรฐานการประเมินผลใหกับผูรับผิดชอบหมวดวิชา อาจารยควบคุมการสัมมนา
อาจารยประจำสัมมนา และอาจารยที่ปรึกษาเอกสารวิจัย (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๖)
(๓) การวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู
วทอ.ฯ มีการวัดและประเมินผลที่สอดคลองกับรูปแบบการเรียนรู การวัดและประเมินผล
ของแต ล ะหมวดวิช าได กำหนดให ทำการประเมิน นศ.วทอ.ฯ ทั้ งจากการสัมมนา การแถลงผลการสั มมนา
การรายงานการดูงาน/ศึกษาภูมิประเทศ การสอบวัดผลประจำหมวดวิชา (เอกสารอางอิงหมายเลข ๑.๑.๑.๑,
๔.๔.๑.๑ และ ๔.๔.๕.๑)
(๔) ระบบการตรวจสอบการวัดและประเมินผล เพื่อความโปรงใส และยุติธรรม
วทอ.ฯ มีระบบการตรวจสอบการวัดและประเมินผล มีการใหคะแนนผานระบบอีเลิรน นิง
โดยอาจารย ผู รั บ ผิ ด ชอบ สำหรั บ คะแนน กวผ.ฯ จะดึ งผลออกมาจากระบบและนำมาวิเคราะห ตั ดเกรด
นอกจาก กวผ.ฯ แลว อาจารยหัวหนาหมวดวิชายังสามารถเห็นคะแนนของ นศ.วทอ.ฯ ทั้งหมด เพื่อตรวจสอบ
วาที่เรียนผานไปแตละหมวดมีแนวโนมเปนอยางไรบาง (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๕.๒)
(๕) การปรับปรุง พัฒนาขอสอบ แบบวัด แบบประเมิน ใหมีคุณภาพ
วทอ.ฯ มีการประชุม เพื่อหาแนวทางการปรับปรุง พิจารณาการจัดการเรียนการสอน
และการวัด และประเมิ น ผล โดยคณะกรรมการบริห ารหลั กสู ตาการทั พ อากาศ (เอกสารอ างอิ งหมายเลข
๔.๔.๑.๒ และ ๔.๔.๑.๔)
หลักฐานอางอิง
๑.๑.๑.๑ ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการวัดและประเมินผลการศึกษาของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๕๘
๔.๔.๑.๑ หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
๔.๔.๑.๒ รายงานผลการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ
๔.๔.๑.๔ รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งที่ ๗/๖๓ (จบหลักสูตร)
๔.๔.๒.๖ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๔.๕.๑ แบบประเมินการสัมมนา/ แถลงผล/ การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
๔.๔.๕.๒ ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
๔๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๕ ประสิทธิภาพการวัดและประเมินผล
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
๕ ขอ
ขอ ๑ มี

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ มี

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
(๑) แผนการจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
วทอ.ฯ มีแผนความตองการจัดซื้อ/ จัดจางพัสดุ ปงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อนำมาใชเปน
ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู โดยมี นกบ.ผธก.วทอ.ฯ รับผิดชอบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๖.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงาน
ตามโครงสราง วทอ.ฯ มีแผนกธุรการ เปน หนวยงานรับผิ ดชอบการจัดหา การจัดทำ
แผนพั ฒ นา และการซ อมบำรุ งอาคารสถานที่ รวมทั้ งจั ด ทำแผนเสนอความต อ งการพั ส ดุ อุ ป กรณ โดยมี
นกบ.ผธก.วทอ.ฯ รับผิดชอบควบคุม กำกับดูแล ดำเนินการดานงานสงกำลังบำรุง (เอกสารอางอิงหมายเลข
๑.๑.๔.๒)
(๓) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินการตามแผน
วทอ.ฯ มีงบประมาณสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรูจากงบการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศ ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๘๐,๐๐๐ บาท (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๗)
(๔) การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ และ/หรือ สื่ออิเล็คทรอนิกส มาใชในการสนับสนุ นการ
เรียนรู
วทอ.ฯ มีแหลงการเรียนรู หองสมุดอิเล็กทรอนิกส และระบบอีเลิรนนิง ซึ่งมีความพรอม
ในการสนั บ สนุ น การจั ด การเรี ย นการสอน และการประเมิ น ออนไลน รวมทั้ ง มี ห อ งสื่ อ โสตทั ศ นู ป กรณ
ซึ่งสามารถถายทอดสัญญาณ และบันทึกภาพการเรียนการสอน หรือการปฏิบัติกิจกรรมในหองบรรยายของ
วทอ.ฯ ได นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมโยงเครือขายการเรียนรูภายใน วทอ.ฯ ที่สนับสนุนการเรียนรูภายใน วทอ.ฯ
รวมทั้งมีอุปกรณการฝกสำหรับสนับสนุนการฝกปฏิบัติของผูเรียน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๔.๑)
(๕) การประเมินผลทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูทางดานกายภาพ อุปกรณ เทคโนโลยี และ
การใชบริการ
วทอ.ฯ มีการประเมินหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษา กวผ.วทอ.ฯ รวบรวมผลการประเมิน
ภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรในดานตาง ๆ จากผูเรียน ไดแก หลักสูตร บุคลากร เอกสาร/ ตำราและสื่อ
อื่น ๆ ระบบอีเลิรนนิง โสตทัศนูปกรณ อาหารกลางวัน อาคารสถานที่ และความพึงพอใจหลักสูตรในภาพรวม
โดยผลการประเมินพบวาทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูมีไมเพียงพอ เชน อุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน
อุปกรณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๓)

๕๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การดำเนินงาน
ผลการประเมิน

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

๔.๕๖

๔.๒๗

๔.๒๒

ผลดำเนินการ
๓ ป
๔.๓๕

(๖) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
วทอ.ฯ มีการประเมินและนำผลการประเมินมาปรับปรุงทรัพยากรการเรียนรู หลังจาก
เสร็จ สิ้ น การศึ กษา กวผ.วทอ.ฯ รวบรวมผลการประเมิน ภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรในดานตาง ๆ
จากผูเรียน ไดแก หลักสูตร บุคลากร เอกสาร/ ตำราและสื่ออื่น ๆ ระบบอีเลิรนนิง โสตทัศนูปกรณ อาหารกลางวัน
อาคารสถานที่ และความพึงพอใจหลักสูตรในภาพรวม จากนั้นจึงนำเรียน ผบ.วทอ.ฯ และนำผลการประเมิน
ไปใชเปน ขอมูล สำหรับ การประชุมหลังเสร็จ สิ้น การศึกษา ซึ่งจัดขึ้น เปน ประจำในชวงปลายปงบประมาณ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๑.๔)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงาน ๒ ขอ
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงาน ๓ ขอ
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงาน ๔ ขอ
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงาน ๕ ขอ
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๑.๑.๔.๒
๓.๓.๑.๗
๓.๓.๔.๑
๔.๔.๑.๓
๔.๔.๑.๔
๔.๔.๖.๑

คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
ระบบอีเลิรนนิง และระบบดาตาแชรริง
รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัดการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๕๔
รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งที่ ๗/๖๓ (จบหลักสูตร)
แผนความตองการจัดซื้อ/ จัดจางพัสดุ ปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๖ ทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรู
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
๖ ขอ
ครบ ๖ ขอ


การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน สำหรับสถานศึกษา ยศ.ทอ. (น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ป งบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนิ น การส งเสริ ม ความรู พื้ น ฐานในการปฏิ บั ติ งานที่ ใช
เครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน

๕๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปน
ศูน ยกลาง และความรูพื้น ฐานในการปฏิ บัติงานรวมในประชาคมอาเซีย น โดยมีการกำหนดตั วชี้วัดและค า
เปาหมายความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
(๑.๑) กิ จ กรรมการดู งานใน กทม.และจั ง หวั ด ใกล เ คี ย งครั้ งที่ ๓ ณ ศู น ย ไซเบอร
กองทัพอากาศ มีความมุงหมายคือ เพื่อให นศ.วทอ.ฯ มีความตระหนักรูตอภัยคุกคามทางไซเบอรที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงที่อาจเกิดขึ้นกับกองทัพอากาศ และตอตนเอง และสามารถนำมาพัฒนาองคความรู ทักษะ และ
เจตคติ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒)
(๑.๒) กิ จ กรรมการดู งานใน กทม.และจังหวัด ใกลเคีย งครั้งที่ ๕ ณ ศูน ยป ฏิบั ติ การ
กองทัพอากาศ มีความมุงหมายคือ เพื่อให นศ.วทอ.ฯ ไดรับความรูในเรื่องระบบบัญชาการและควบคุมที่ใช
เครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ (NCOC) และสามารถนำมาพัฒนาองคความรู ทักษะ และเจตคติ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งาน โดยออกคำสั่ งแต งตั้ งผู รับ ผิ ด ชอบ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีคณะอาจารยประจำหมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชา
เสริมหลักสูตร ทำหนาที่ กำกับดูแล และรับผิดชอบหมวดวิชาในภาพรวม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๖)
(๓) การสงเสริมให กำลังพลของสถานศึกษา และ นทน./นศ.มีส วนรวมในการดำเนิ น งาน
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มีการสงเสริมให กำลังพล วทอ.ฯ และ นศ.วทอ.ฯ มีสวนรวมในกิจกรรมโดยมี
บงการ ๕/๑ (๓) การดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งที่ ๓ ณ ศูนยไซเบอรกองทัพอากาศ และบงการ ๕/๑ (๕)
การดู งานใน กทม.และจั งหวั ด ใกล เคี ย งครั้งที่ ๕ ณ ศู น ยป ฏิ บั ติ การกองทั พ อากาศ โดยให อาจารย และ
นศ.วทอ.ฯ ร ว มคณะเดิ น ทางดู งาน สั ง เกตการณ ก ารประชุ ม รั บ ฟ ง บรรยายสรุ ป และเยี่ ย มชมกิ จ การ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒)
(๔) การประเมิ น ความพึ งพอใจของผู ที่ เข ารว มแผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมและผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (คาเฉลี่ยความพึงพอใจ
ของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม มีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โดยใหอาจารย และ
นศ.วทอ.ฯ ทำแบบประเมิ น ผลการเข าร ว มกิ จ กรรม ในเรื่ อ งของเนื้ อหาการบรรยาย ความเหมาะสมของ
หลั ก สู ต ร ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ความเหมาะสมของระยะเวลา กำหนดการและรายการปฏิ บั ติ ต า ง ๆ
การประสานงาน ที่พัก ความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง ความพึงพอใจในภาพรวม เปนตน
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๗.๑)
ผลการประเมินกิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคียงครั้งที่ ๓ ณ ศูนยไซเบอร
กองทัพอากาศ โดยอาจารย คาเฉลี่ย ๔.๖๐, นศ.วทอ.ฯ คาเฉลี่ย ๔.๒๑ และคาเฉลี่ยการประเมิน ๔.๔๑
ผลการประเมิ น กิ จ กรรมการดู งานใน กทม.และจั งหวั ด ใกล เ คี ย งครั้ งที่ ๕ ณ ศู น ย
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ โดยอาจารย คาเฉลี่ย ๔.๓๓, นศ.วทอ.ฯ คาเฉลี่ย ๔.๓๔ และคาเฉลี่ยการประเมิน ๔.๓๔
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลดำเนินการ
การดำเนินงาน
คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)

-

๔.๗๑

๔.๓๘

๕๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๓ ป

-

(๕) รายงานสรุปการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป
กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา
พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป โดยจากการดูงานและฟงบรรยาย
สรุปทำใหเขาใจแนวทางการใชเครือขายเปนศูนยกลางของกองทัพอากาศ และสามารถนำไปประยุกตใชในการ
วางแผนปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบอื่น ๆ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๗.๑)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๔.๔.๒.๖ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๔.๔.๒ บงการหมวดวิชาที่ ๕
๔.๔.๗.๑ รายงานผลการประเมินการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ (ที่เกี่ยวกับ
การสงเสริมการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคม
อาเซียน)
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๗ การสงเสริมความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่ใชเครือขายเปน
ศูนยกลาง และความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๔.๘ การเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR ไดแก Airmanship,
Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ
(น้ำหนัก ๕)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core
Values คื อ AIR ได แ ก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ให ผู เ ข า รั บ การศึ ก ษา
ยึดถือเปนเอกลักษณของทหารอากาศ
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิ จ กรรมเพื่ อ เสริ ม สร า งค า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศ (Core
Values คือ AIR ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือ
เปนเอกลักษณของทหารอากาศ โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดและคาเปาหมายความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม
กิจกรรมการดูงานใน กทม.และจังหวัดใกลเคี ยงครั้งที่ ๑ ณ กรม ทย.รอ.อย. มี ความ
มุงหมายคือ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒)
๕๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. เพื่อใหไดรับการฝกความเปนผูนำและผูตามที่ดี
๒. ไดเรียนรู และไดรับประสบการณตรงเพิ่มเติมในการปฏิบัติทางทหาร การเสริมสราง
ลักษณะทางทหาร ระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมตาง ๆ
๓. ให ทราบถึ งสภาวะแวดลอมทางทหารในด านตาง ๆ ตลอดจนสามารถเสริมสราง
ทัศนคติ คานิยม อุดมการณทางทหาร และความจงรักภักดี
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มี ผู รั บ ผิ ด ชอบ กำกั บ ดู แ ลการดำเนิ น งาน โดยออกคำสั่ งแต งตั้ งผู รับ ผิ ด ชอบ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓ มีคณะอาจารยประจำหมวดวิชาที่ ๕ กิจกรรมและวิชา
เสริมหลักสูตร ทำหนาที่ กำกับดูแล และรับผิดชอบหมวดวิชาในภาพรวม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๒.๖)
(๓) การสงเสริมใหกำลังพลของสถานศึกษา และ นทน.มีสวนรวมในการดำเนินงานแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มีการสงเสริมให กำลังพล วทอ.ฯ และ นศ.วทอ.ฯ มีสวนรวมในกิจกรรมโดยมี
บ งการ ๕/๑ (๑) การดู งานใน กทม.และจังหวัดใกล เคียงครั้งที่ ๑ ณ กรม ทย.รอ.อย. โดยให อาจารย และ
นศ.วทอ.ฯ เขารวม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๔.๒)
(๔) การประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเขารวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑
จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน โดยใหอาจารย และ
นศ.วทอ.ฯ ทำแบบประเมิ น ผลการเข าร ว มกิ จ กรรม ในเรื่ อ งของเนื้ อหาการบรรยาย ความเหมาะสมของ
หลั ก สู ต ร ประโยชน ที่ ไ ด รั บ ความเหมาะสมของระยะเวลา กำหนดการและรายการปฏิ บั ติ ต า ง ๆ
การประสานงาน ที่พัก ความปลอดภัยของยานพาหนะที่ใชในการเดินทาง ความพึงพอใจในภาพรวม เปนตน
ผลการประเมินโดยอาจารย คาเฉลี่ย ๔.๔๐ และ นศ.วทอ.ฯ คาเฉลี่ย ๔.๖๑ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๘.๑)
การดำเนินงาน

พ.ศ.๒๕๖๑

พ.ศ.๒๕๖๒

พ.ศ.๒๕๖๓

ผลดำเนินการ
๓ ป

คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
๔.๖๖
๔.๕๑
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)
(๕) รายงานสรุปการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป
กวผ.วทอ.ฯ จัดทำการประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา
พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๔.๔.๘.๑)
โดยผลการประเมิ น พบวา ช ว ยส งเสริ มความพรอ มด านคุ ณ ธรรม/ จริย ธรรมแก ผูน ำ ทำให เห็ น คุ ณ คาและ
ความสำคัญของการปฏิบัติธรรมตอการทำงานและการดำเนินชีวิต
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
๕๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

หลักฐานอางอิง
๔.๔.๒.๖ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๒๗ ลง ๑๘ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษาหลักสูตร
การทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓
๔.๔.๔.๒ บงการหมวดวิชาที่ ๕
๔.๔.๘.๑ รายงานผลการประเมินการดูงานและศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ (ที่เกี่ยวกับการ
เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ)
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๔.๘ การเสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (Core Values คือ AIR
ไดแก Airmanship, Integrity and Allegiance, Responsibility) ใหผูเขารับการศึกษายึดถือเปนเอกลักษณ
ของทหารอากาศ
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๕ คะแนน

ตารางที่ ๕ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผล
การบรรลุ
คะแนน คะแนน x
เปาหมาย
น้ำหนัก
ตัวบงชี้
ดำเนินการ เปาหมาย
การประเมิน น้ำหนัก
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๔.๑
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๒
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๓ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๔
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๕
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๖
๖ ขอ
ครบ ๖ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๗ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

ตัวบงชี้ ๔.๘ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

คะแนนรวม ๔๐
๒๐๐
คะแนนเฉลี่ย (๒๐๐ ÷ ๔๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ ดีมาก
การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๔
จุดเดน
๑. มีการบริหารจัดการที่ตอบสนองความมุงหมายและวัตถุประสงคของหลักสูตร
๒. มีรูปแบบและวิธีการสอนที่หลากหลายโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ
จุดที่ควรพัฒนา
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
๕๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ยศ.ทอ.การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
ตัวบงชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
(๑) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา โดยกำหนด
ตัวชี้วัดและเปาหมายความสำเร็จของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มีกิจกรรมการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา คือ การฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร เปนการประยุกตใชองคความรูที่ไดรับจากการศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ
ตลอดทั้งป โดยมีวัตถุประสงคการฝก เพื่อให นศ.วทอ.ฯ ประยุกตและบูรณาการความรูที่ไดศึกษาตลอดหลักสูตร
ฝกการทำงานเปนทีม สามารถจัดลำดับความเรงดวนของสถานการณไดอยางเหมาะสมดวยหลักการและเหตุผล
และสามารถประยุกตใชกระบวนการยุทธศิลป (Operational Art) และการออกแบบการยุทธ (Operational
Design) ในฐานะผูบังคับบัญชาและฝายอำนวยการระดับสูง (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มีคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินงาน คือ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓
เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่ อ วางแผนในการกำหนดรู ป แบบการฝ ก ฯ สถานที่ ปฏิ ทิ น การทำงาน กำหนดโครงสร า งและหน า ที่
ในการฝกฯ ของ นศ.วทอ.ฯ จัดทำเอก สารและคูมือประกอบการฝกฯ ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของ
โดยแบ งเป น ส วนอำนวยการฝ ก กลุ มควบคุ มการฝ ก กลุ มสนั บ สนุ น การฝ ก กลุ มประเมิ น ผลการฝ ก และ
กลุมประชาสัมพันธการฝก (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒)
(๓) การจัดทำคูมือการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ ไมมีการจัดทำคูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตรของ
วทอ.ฯ แตมีเอกสารประกอบการฝกสำหรับอาจารย ที่ใชในการฝกปฏิบัติ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๕)
รวมถึ งใช คู มือการฝ ก Planner’s Handbook for Operational Design Ver 1.0 และเอกสารอื่ น ๆ ที่ เกี่ย วข อ ง
เปนคูมือประกอบการฝกฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๓)
(๔) การประเมิ น กระบวนการฝ กทั กษะตามเอกลั กษณ ของสถานศึ กษาในแต ล ะกิ จ กรรม
ได แก ค วามตรงตามวั ต ถุ ป ระสงค การฝ ก รูป แบบกิจ กรรม การบริห ารการดำเนิ น งาน ความพึ งพอใจของ
ผูเขารวมกิจกรรม รวมถึงคาเปาหมายของแตละจัดกิจกรรมที่กำหนดในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร โดยได
ดำเนินการประเมินผลการฝกฯ ๓ ดาน คือ ประเมินการฝกรายบุคคลของ นศ.วทอ.ฯ โดยอาจารยควบคุมการฝกฯ
การประเมินผลทันทีหลังเสร็จสิ้นการฝกฯ (After Action Review : AAR) โดย นศ.วทอ.ฯ และการประเมิน
ภาพรวมการฝกฯ โดยอาจารยและ นศ.วทอ.ฯ ความพึงพอใจในภาพรวมของอาจารย คาเฉลี่ย ๔.๒๗ และของ
นศ.วทอ.ฯ คาเฉลี่ย ๔.๑๖ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔)
(๕) รายงานสรุปการดำเนินงานนำเรียนผูบังคับบัญชา พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาในการดำเนินงานครั้งตอไป
วทอ.ฯ มี การประเมิ น การฝกฯ หลังจากเสร็จ สิ้น การฝกฯ กวผ.วทอ.ฯ ไดดำเนิน การ
ประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตรของ วทอ.ฯ โดยการตอบแบบประเมินของ
๕๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

อาจารย และ นศ.วทอ.ฯ และรายงานผลให ผู บั งคั บ บั ญ ชาและผู เกี่ย วข องทราบ (เอกสารอ างอิ งหมายเลข
๕.๕.๑.๔)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๕.๕.๑.๑ บงการพิเศษ การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๑.๒ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการฝกการ
บริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๕.๑.๓ คูมือการฝก Planner’s Handbook for Operational Design Ver 1.0
๕.๕.๑.๔ รายงานผลการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๑.๕ เอกสารประกอบการฝกสำหรับอาจารย
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๕.๑ ประสิทธิภาพของกระบวนการฝก
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ดำเนินการขอ ๑ – ๒


การประเมินตนเอง
๒ คะแนน

ตัวบงชี้ ๕.๒ การดำเนินการฝก (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการฝก
(๑) ขอบเขตการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีกิจกรรมการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา คือ การฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร มีขอบเขตการฝกฯ โดยให นศ.วทอ.ฯ เขารับการฝกฯ ตามสถานการณ
วิกฤติ ที่กำหนด ซึ่ ง นศ.วทอ.ฯ จะได รั บมอบหมายให ปฏิ บั ติ หน าที่ ในฐานะที่ กำหนด โดยนำความรูที่ ได รับจาก
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ มารวมกันระดมความคิดเห็น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณ ของผูบังคับบัญชา
ระดับสูง ที่จะมอบหมายใหปฏิบัติในแตละวัน (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๑)
(๒) หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดูแลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีคำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบดำเนินงาน คือ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓
เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
เพื่ อ วางแผนในการกำหนดรู ป แบบการฝ ก ฯ สถานที่ ปฏิ ทิ น การทำงาน กำหนดโครงสร า งและหน า ที่
ในการฝกฯ ของ นศ.วทอ.ฯ จัดทำเอกสารและคูมือประกอบการฝกฯ ประสานการปฏิบัติกับหนวยที่เกี่ยวของ
โดยแบ งเป น ส ว นอำนวยการฝ ก กลุ มควบคุม การฝก กลุมสนับ สนุ น การฝก กลุมประเมิน ผลการฝ ก และ
กลุมประชาสัมพันธการฝก (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒)
(๓) การประชุมเตรียมการกอนและหลังการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีการประชุมเตรียมการวางแผนการฝกรวม โดยมีการจัดประชุมกลุมควบคุ ม
การฝ ก ฯ เพื่ อ จั ด ทำสถานการณ ก ารฝ ก ฯ ได แ ก สถานการณ ทั่ ว ไป, สถานการณ ข า ว และ เจตนารมณ
๕๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ผูบังคับบัญชา, จัดทำกำหนดการปฏิบัติแตละวัน ของอาจารยผูควบคุมการฝกฯ และการปฏิบัติของ นศ.วทอ.ฯ
รวมถึงจัดทำเอกสารประกอบการฝกฯ และมีการประชุมคณะทำงานเตรียมการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติ
ในระดับยุทธศาสตร เพื่อเตรียมการวางแผนการฝกฯ และชี้แจงผูรับผิดชอบการฝกฯ ในสวนของอำนวยการฝก
กลุมควบคุมการฝก กลุมสนับสนุนการฝก กลุมประเมินผลการฝก และกลุมประชาสัมพันธการฝก กอนไปฝกจริง
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๑) หลังเสร็จสิ้นการฝกมีการประชุมเพื่อประเมินผลหลังการฝกทันที (After Action
Review : AAR) โดยนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๒)
(๔) การประเมินผลการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ กำหนดใหมีการประเมินผลการฝก โดยในระหวางการฝกอาจารยผูควบคุมการฝก
ประจำสัมมนา จะเปน ผูประเมิ นพฤติกรรมการปฏิบัติภ ารกิจของ นศ.วทอ.ฯ โดยกรอบในการพิจารณาคื อ
กระบวนการนำความรูมาใชในการแกปญหาการฝก การตัดสินใจ/การยอมรับการตัดสินใจ การมอบหมายงาน
การบริ ห ารความขั ด แย ง การใช วิ จ ารณญาณ ความคิ ด สรางสรรค การทำงานเป น ที ม ซึ่ งเป น ทั ก ษะของ
ผูบังคับบัญชาและฝายอำนวยการระดับสูงทางทหาร
นอกจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นการฝก วทอ.ฯ ไดจัดให นศ.วทอ.ฯ ประเมินผลหลังการฝกทันที
(After Action Review : AAR) โดยให นศ.วทอ.ฯ แตละสัมมนารวมกันประเมินผลใน ๓ ประเด็นคือ บทเรียน
ที่ ได รับ จากการฝ ก สิ่ งที่ ดีของการฝ ก และสิ่ งที่ต องปรับ ปรุงของการฝ กพร อมข อเสนอแนะ (เอกสารอ างอิ ง
หมายเลข ๕.๕.๑.๔)
(๕) การนำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาการฝกในครั้งตอไป
วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร หลังเสร็จ
สิ้นการฝกมีการประชุมเพื่อประเมินผลหลังการฝกทันที (After Action Review : AAR) โดยนำผลไปปรับปรุง
และพัฒนาการฝกในครั้งตอไป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๒.๒)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๕.๕.๑.๑ บงการพิเศษ การฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๑.๒ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการฝกการ
บริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๕.๑.๔ รายงานผลการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๒.๑ การประชุมการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร (กลุมควบคุมการฝก/
กลุมสนับสนุนการฝก/ กลุมประเมินผลการฝก/ กลุมประชาสัมพันธการฝก)
๕.๕.๒.๒ After Action Review (SCM 2020)
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๕.๒ การดำเนินการฝก
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ

การบรรลุเปาหมาย


๕๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการดานทรัพยากรสนับสนุนการฝก
(๑) บุคลากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการดำเนินการฝกทั้งทางดานวิชาการและ
ด า นธุ ร การ โดยออกคำสั่ งแต งตั้ ง ผู รั บผิ ดชอบการฝ ก การบริ ห ารสถานการณ วิ ก ฤติ ในระดั บ ยุ ท ธศาสตร
ปการศึกษา ๒๕๖๓ โดยแบงเปน สวนอำนวยการฝก กลุมควบคุมการฝก กลุมสนับสนุนการฝก กลุมประเมินผล
การฝก และกลุมประชาสัมพันธการฝก เพื่อออกแบบและควบคุมการฝก จัดทำสถานการณการฝก จัดทำเอกสาร
ประกอบการฝก ประเมินผลการฝก รวมทั้งการสนับสนุนการฝก (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๒)
(๒) ความเพี ย งพอและทั น สมั ย ของทรัพยากรสนั บ สนุ น การฝ กทั กษะตามเอกลั กษณ ของ
สถานศึกษา
วทอ.ฯ มีทรัพยากรสนับสนุนการฝกฯ จำพวกเอกสารประกอบการบรรยายในหลักสูตร
การทัพอากาศ เอกสารที่แนะนำใหคนควาเพิ่มเติม คำสั่ง บงการ ผูรับผิดชอบการฝก เพียงพอ แตอุปกรณที่ใช
ในการฝ ก ฯ ไม เพี ย งพอ จึ งมี ก ารทำหนั งสื อ หนั ง สื อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร แ บบพกพา
(Notebook) จำนวน ๑๐ เครื่อง, เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร จำนวน ๑๐ เครื่อง และจอฉายภาพและขาตั้ง
จำนวน ๑๐ ชุด จาก รร.นม.ยศ.ทอ. ขอรับการสนับสนุน วิทยุติดตอสื่อสาร จำนวน ๑๐ เครื่อง, แบตเตอรี่
สำรอง จำนวน ๕ กอน, เครื่องชารจวิทยุ จำนวน ๕ เครื่อง, วิทยุโมบาย จำนวน ๑ ชุด, เครื่องคอมพิวเตอร
แบบพกพา (Notebook) จำนวน ๑๐ เครื่อง และการตัดตอคลิปวีดีโอและเสียง จาก สอ.ทอ. และขอรับการ
สนับสนุนอาภรณภัณฑ จาก พธ.ทอ. เพื่อใชในการฝกฯ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๓.๑)
(๓) การประเมินผลการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
วทอ.ฯ มี ก ารประเมิ น การฝ ก การบริ ห ารสถานการณ วิ ก ฤติ ในระดั บ ยุ ท ธศาสตร
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔) โดยดำเนินการประเมินหลังเสร็จสิ้นการฝกฯ ในระบบอีเลิรนนิง
(๔) ผลการประเมินการใชทรัพยากรสนับสนุนการฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
อยูในระดับ ดี ขึ้นไป (ผลการประเมินมีคา ≥ ๓.๕๑ จากคะแนนเต็ม ๕ คะแนน)
วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี คาเฉลี่ย ๔.๑๖ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๕.๕.๑.๔)
พ.ศ.๒๕๖๑ พ.ศ.๒๕๖๒ พ.ศ.๒๕๖๓ ผลดำเนินการ
การดำเนินงาน
๓ ป
คาเฉลี่ยการประเมินในภาพรวม
๔.๐๘
๔.๒๔
๔.๑๖
๔.๑๖
(การประเมินแบบมาตรประมาณคา ๕ ระดับ)
(๕) การนำผลการประเมินการใชทรัพยากรไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการฝกในปตอไป
วทอ.ฯ มีการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร หลังปด
การศึกษามีการประชุมหลักสูตร โดยนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการฝกในปตอไป (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๔.๔.๑.๔)

๕๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

เกณฑการประเมิน
๑
๒
๓
๔
๕

คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ

หลักฐานอางอิง
๔.๔.๑.๔ รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตรการทัพอากาศ ครั้งที่ ๗/๖๓ (จบหลักสูตร)
๕.๕.๑.๒ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.๖๓ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๕.๑.๔ รายงานผลการประเมินการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๓.๑ หนังสือขอรับการสนับสนุนทรัพยากรการฝก
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๕.๓ ทรัพยากรสนับสนุนการฝก
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ

ตารางที่ ๖ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ตัวบงชี้

เปาหมาย

การบรรลุ
เปาหมาย

ผลดำเนินการ

มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๕.๑ ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ดำเนินการขอ ๑ – ๒
ตัวบงชี้ ๕.๒ ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
ตัวบงชี้ ๕.๓ ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

คะแนน
น้ำหนัก
การ
ประเมิน

๑๐
๒

๑๐
๕

๑๐
๕

รวม ๓๐
คะแนนเฉลี่ย (๑๒๐ ÷ ๓๐ = ๔.๐๐)
ระดับคุณภาพ

คะแนน
x
น้ำหนัก
๒๐
๕๐
๕๐
๑๒๐
ดี

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๕
จุดเดน
มีการฝกที่มุงเนนการปฏิบัติและสรางเสริมประสบการณจริง จากการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติ
ในระดับยุทธศาสตร
จุดที่ควรพัฒนา
คูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ควรจัดทำคูมือการฝกฯ ของ วทอ.ฯ เพื่อเปนการอางสำหรับ นศ.วทอ.ฯ ในการฝกปฏิบัติ
๖๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
(๑) หลักเกณฑ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติเกี่ยวการประกันคุณภาพการศึกษา
วทอ.ฯ มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับภารกิจของ
สถาบัน โดยดำเนินการตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาของ ยศ.ทอ.ที่กำหนดไวในคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๑) และคูมือประกั น คุณ ภาพ
การศึกษา วทอ.ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๓ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๒) ซึ่งวางแนวทางการดำเนินงานโดยมี
กระบวนการทำงาน (PDCA) เริ่มตน จากการวางแผน (Plan) การดำเนิ น การตามแผน (Do) การตรวจสอบ
ประเมิน (Check) และการปรับปรุงพัฒนา (Act) มีมาตรฐานเปนกรอบสำคัญในการดำเนินงาน
(๒) คณะกรรมการสถานศึกษา/หนวยงาน/บุคลากรรับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา
โครงสรางองคกรของ วทอ.ฯ ไมมีหนวยงานเฉพาะรับผิดชอบดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา แตมีการแตงตั้งคณะกรรมการประกัน คุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (เอกสารอ างอิ ง
หมายเลข ๖.๖.๑.๓) ซึ่งประกอบดวย ๑) คณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา ทำหนาที่กำหนด
นโยบาย แนวทางการประกันคุณภาพ อำนวยการ ควบคุม กำกับดูแลการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยมี ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.เป น ประธานฯ ๒) คณะกรรมการดำเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึก ษา ทำหน าที่
ดำเนินงานตามนโยบายและแนวทางการประกันคุณภาพ พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ จัดทำคูมือ
ระเบี ย บ คำสั่ ง ที่ เกี่ ย วข องกั บ การประกัน คุณ ภาพ กำกั บ ดู แลและติ ดตามการดำเนิ น งานประกัน คุณ ภาพ
ตรวจสอบทบทวนคุณภาพการศึกษาและใหขอเสนอแนะในการดำเนินงาน รวมทั้งจัดอบรมใหความรูแกบุคลากร
ใน วทอ.ฯ เกี่ยวกับเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา และจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
โดยมี รอง ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เป น ประธานฯ และ ๓) คณะกรรมการตรวจติ ดตามและประเมิน คุณ ภาพ
การศึกษา ทำหนาที่กำหนดวงรอบการตรวจติดตาม ตรวจสอบ ติดตาม รวบรวม ผลการดำเนินงาน วิเคราะห
ขอมู ลและประเมิ นคุณภาพการศึ กษา ตามคู มือการประกันคุ ณภาพการศึ กษา รายงานผลการประเมินคุ ณภาพ
เปนรายมาตรฐาน และจัดทำรายงานการประเมินตนเองประจำป นำเรียนผูบังคับบัญชาตามลำดับชั้น โดยมี
ผอ.กวผ.วทอ.ยศ.ทอ.เปนประธานฯ
(๓) การสงเสริม พัฒนาความรูงานประกันคุณภาพการศึกษาแกกำลังพล
บุคลากรที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจาก นขต.วทอ.ฯ จะเปนเครือขายในการติดตอประสานและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หน ว ยงานกั บ คณก.ดำเนิ น งานฯ การเขารว มประชุม ตางๆ และใหก ารสนับ สนุ น ผูตรวจประเมิน คุณ ภาพ
การศึ กษาภายในสถานศึ กษาของ ทอ. นอกจากนี้มี การจัด ทำแผนสงขาราชการ วทอ.ฯ เขารับ การอบรม
หลั กสู ตร จนท.ประกั นคุ ณ ภาพระดับ สัญ ญาบั ต รและระดับ ประทวนทุกป รวมทั้งหลั กสู ตรผูต รวจประเมิ น
คุณภาพภายในสถาบันการศึกษา ซึ่งจัดโดย สปท.เพื่อใหบุคลากรที่เขาอบรมเปนเครือขายงานประกันคุณภาพ
การศึกษากับหนวยงานของผูเขารับการอบรมอื่น ๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา
ตอไป รวมถึงการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ ซึ่งมีการเชิญ นขต.วทอ.ฯ เขามามีสวนรวม
ในการดำเนิ น งาน ซึ่ งเป น การส งเสริ ม พั ฒ นาความรู งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก ก ำลั งพล วทอ.ฯ
(เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๔ และ ๖.๖.๑.๕)
๖๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๔) การใหความรวมมือและสนับสนุนการดำเนินงานในกิจกรรมที่เกี่ยวของกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของกำลังพล
วทอ.ฯ กำหนดความรับผิดชอบไวอยางชัดเจนในตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูล
หลักฐานงานสวนที่รับผิดชอบ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๖) โดยมี บุคลากรจาก นขต.วทอ.ฯ สนับสนุน
และใหความรวมมือในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ มีการประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพของ วทอ.ฯ ซึ่งมีการเชิญ นขต.วทอ.ฯ เขามามีสวนรวมในการดำเนินงาน (เอกสารอางอิงหมายเลข
๖.๖.๑.๔ และ ๖.๖.๑.๕)
(๕) การตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและการวางแผนนำขอเสนอแนะ
จากการตรวจสอบฯ ไปกำหนดเปนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในปตอไป
วทอ.ฯ มีการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ วทอ.ฯ ตามแผนงานประกั น
คุ ณ ภาพการศึ กษาของ วทอ.ฯ (เอกสารอ างอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๗) และแผนการประชุ มประกั น คุณ ภาพ
การศึกษาของ วทอ.ฯ เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพเปนระยะ ๆ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๑.๘) โดย
คณะกรรมการดำเนิน งานประกัน คุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิ นคุณภาพ
การศึกษา ดำเนินการตรวจติดตาม ตามตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูลหลักฐานงานสวนที่รับผิดชอบ
ที่กำหนดไว ซึ่งมีการนำผลและขอเสนอแนะจากการตรวจสอบ ไปวางแผนการพัฒ นาตอไป (เอกสารอางอิง
หมายเลข ๖.๖.๑.๙)
เกณฑการประเมิน
๑ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑
๒ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๒
๓ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๓
๔ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานขอ ๑ – ๔
๕ คะแนน เมื่อมีการดำเนินงานครบทุกขอ
หลักฐานอางอิง
๖.๖.๑.๑ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑
๖.๖.๑.๒ คูมือประกันคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
๖.๖.๑.๓ คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๐ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาปงบประมาณ ๒๕๖๓
๖.๖.๑.๔ หนังสือเชิญประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
๖.๖.๑.๕ รายงานผลการประชุม คณก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
๖.๖.๑.๖ ตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูลหลักฐานงานสวนที่รับผิดชอบ
๖.๖.๑.๗ แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒๓
๖.๖.๑.๘ แผนการประชุมประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๖.๖.๑.๙ สรุปผลการประชุม คณก.ตรวจติดตามและประเมินคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๖.๑ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ

๖๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

การประเมินตนเอง
๕ คะแนน

ตัวบงชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา (น้ำหนัก ๑๐)
ผลการดำเนินงานตามเกณฑการพิจารณา
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ ดำเนินการพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(๑) การรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาทุกป
คณะกรรมการตรวจติด ตามและประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา วทอ.ฯ มีการรายงานผล
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
วทอ.ฯ และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามรูปแบบการรายงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ก ำหนดไว ในคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอต อ
ผูบังคับบัญชาของ วทอ.ฯ และสง ยศ.ทอ. เปนประจำทุกป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๒.๑)
(๒) การนำขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาและหนวยงานตนสังกัด ไปจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา/โครงการ/กิจกรรมของสถานศึกษา
จากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. วทอฯ มีการ
นำขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาจากการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการ เชน ขอเสนอแนะ
เพื่อการพัฒ นาเรงดวน ให วทอ.ฯ จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป แผนปฏิบัติงานประจำป แผนการพัฒ นา
วทอ.ฯ สูองคกรแหงการเรียนรู (KM/LO) และแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ รวมถึงการจัดทำคูมือ
บริหารความเสี่ยงและนำไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม (เอกสารอางอิงหมายเลข ๓.๓.๑.๖ และ ๖.๖.๒.๒)
(๓) ผู รั บ ผิ ด ชอบติ ด ตามการนำแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา/โครงการ/กิ จ กรรมของ
สถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ
วทอฯ มี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการนำข อ เสนอแนะเพื่ อ การพั ฒ นาจากการตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพการศึกษาไปดำเนินการ ดังนี้
๑. จัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๔ ป วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔), แผนปฏิบัติราชการ
วทอ.ฯ ป พ.ศ.๒๕๖๓ และแผนพั ฒ นาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖) โดย คณอก.
กำกับดูแลองคกรที่ดี และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ และแผนรองรับคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
ยศ.ทอ.
๒. จัดทำแผนพัฒนา วทอ.ฯ สูองคกรแหงการเรียนรู (KM/LO) โดย คณอก.การจัดการความรู
๓. จัดทำคูมือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ โดย คณอก.ควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยง
(๔) ผลการพัฒนาสถานศึกษา
จากผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะเพื่อพัฒนา ในปงบประมาณ ๒๕๖๓ วทอ.ฯ มีผล
การพัฒนาจำนวน ๕ เรื่อง ดังนี้ (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๒.๑ และ ๖.๖.๒.๒)
๑. แผนปฏิบัติราชการ ๔ ป วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๒. แผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ ป พ.ศ.๒๕๖๓
๓. แผนพัฒนา วทอ.ฯ สูองคกรแหงการเรียนรู (KM/LO)
๔. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
๕. คูมือบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วทอ.ฯ
๖๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

(๕) การรายงานสถานภาพและ/หรื อ ผลการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา รวมถึ งข อ ขั ด ข อ งและ
ข อเสนอแนะในการพั ฒ นาฯ ต อหน วยงานต น สั งกั ด /หน วยงานที่ เกี่ ยวข องในส วนที่ สถานศึ กษาไม สามารถ
ดำเนินการใหสำเร็จ
คณะกรรมการตรวจติดตามและประเมิ นคุ ณภาพการศึกษา วทอ.ฯ มีการรายงานผล
การตรวจสอบ ติดตาม และประเมินคุณภาพการศึกษาตอคณะกรรมการอำนวยการประกันคุณภาพการศึกษา
วทอ.ฯ และจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ตามรูปแบบการรายงาน
ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาที่ ก ำหนดไว ในคู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เสนอต อ
ผูบังคับบัญชาของ วทอ.ฯ และสง ยศ.ทอ. เปนประจำทุกป (เอกสารอางอิงหมายเลข ๖.๖.๒.๑ และ ๖.๖.๒.๒)
หลักฐานอางอิง
๖.๖.๒.๑ รายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ฯ
๖.๖.๒.๒ รายงานผลการดำเนินการตามขอเสนอแนะของ คณอก.ประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ.
ปงบประมาณ ๒๕๖๒
ผลการประเมินตนเองตัวบงชี้ ๖.๒ การพัฒนาสถานศึกษาจากผลการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
เปาหมาย
ผลการดำเนินงาน
การบรรลุเปาหมาย การประเมินตนเอง
๕ ขอ
ขอ ๑ มี
๕ คะแนน

ขอ ๒ มี
ขอ ๓ มี
ขอ ๔ มี
ขอ ๕ มี
ตารางที่ ๗ แสดงผลการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
ผลดำเนินการ การบรรลุ
เปาหมาย
ตัวบงชี้
เปาหมาย
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ ๖.๑ ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ

ตัวบงชี้ ๖.๒
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ

รวม
คะแนนเฉลี่ย

น้ำหนัก

คะแนน
คะแนน x
การประเมิน น้ำหนัก

๕
๕
๑๕
๕
๒๐
(๑๐๐ ÷ ๒๐ = ๕.๐๐)
ระดับคุณภาพ

๖๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๒๕
๗๕
๑๐๐
ดีมาก

การวิเคราะหมาตรฐานที่ ๖
จุดเดน
๑. มี ก ารดำเนิ น งานด า นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาอยางต อ เนื่ อ ง และถื อ ว าเป น ส ว นหนึ่ งของ
การบริหารการศึกษา
๒. นำระบบเครือขายสารสนเทศมาใชในการจัดเก็บฐานขอมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
๓. การมีสวนรวมของบุคลากร วทอ.ฯ ในการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากร ดานงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับโครงสราง เพิ่มตำแหนง นายทหารและเจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ

๖๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตารางที่ ๘ สรุปผลการประเมินคุณภาพระดับสถาบัน
มาตรฐาน

น้ำหนัก

คะแนน คะแนนเฉลี่ย X
เฉลี่ย
น้ำหนัก

ระดับ
คุณภาพ

๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของผูสำเร็จการศึกษา
๓๐
๕.๐๐
๑๕๐
ดีมาก
๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒๐
๔.๒๕
๘๕
ดี
๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๒๖
๔.๙๗
๑๒๙.๒๐
ดีมาก
๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔๐
๕.๐๐
๒๐๐
ดีมาก
๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๓๐
๔.๐๐
๑๒๐
ดี
๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒๐
๕.๐๐
๑๐๐
ดีมาก
ผลการประเมิน (๗๘๔.๒๐ ÷ ๑๖๖) = ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก
วิเคราะหภาพรวมสถาบัน
จุดเดน
หลักสูตรการทัพอากาศสามารถสรางผูนำระดับยุทธศาสตรตามความตองการของกองทัพ
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนาเรงดวน
๑. จัดทำแผนพัฒนาผูเรียนและการดูงาน
๒. จัดทำคูมือการฝกการบริหารสถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑. ปรับโครงสรางบุคลากร วทอ.ฯ
๒. บรรจุอาจารยใหตรงตามอัตราที่กำหนด
๓. สนับสนุนสงเสริมการผลิตผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาของอาจารย
๔. จัดหาอุปกรณสนับสนุนการเรียนการสอน และการปฏิบัติงานสำหรับอาจารยและผูบริหาร

๖๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

สวนที่ ๕
ภาคผนวก
๑. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
๒. ขอมูลพื้นฐาน
๓. ตารางแสดงแหลง/ เอกสารอางอิง
๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
๕. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๖๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๑. ตารางสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้
มาตรฐาน/
การบรรลุ
คะแนน x
เปาหมาย
ผลดำเนินการ
น้ำหนัก คะแนน
ตัวบงชี้
เปาหมาย
น้ำหนัก
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
๑.๑
≥ ๓.๕๐
๓.๖๑
๕
๕
๒๕

๑.๒
≥ ๓.๕๐
๓.๘๔
๕
๕
๒๕

๑.๓
≥ รอยละ ๙๐
รอยละ ๑๐๐
๑๐
๕
๕๐

๑.๔
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๑๐
๕
๕๐

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒.๑
๕ ขอ
๕ ขอ
๑๐
๕
๕๐

๒.๒ (๑)
≥ รอยละ ๕๐
รอยละ ๔๐
๕
๔
๒๐

๒.๒ (๒)
≥ ๒ เรื่อง
๑ เรื่อง
๕
๓
๑๕

มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
๓.๑
ดำเนินการขอ ๑ - ๖
ครบ ๖ ขอ
๕
๕
๒๕

๓.๒
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๓.๓
≥ ๔.๕๑
๔.๘๐
๔
๔.๘๐
๑๙.๒๐

๓.๔
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๔
๕
๒๐

๓.๕
ดำเนินการขอ ๑ - ๕
ครบ ๕ ขอ
๔
๕
๒๐

๓.๖
ดำเนินการขอ ๑ - ๕
ครบ ๕ ขอ
๔
๕
๒๐

มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
๔.๑
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๒
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๓
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๔
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๕
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๖
๖ ขอ
ครบ ๖ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๗
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๔.๘
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
๕.๑
ดำเนินการขอ ๑ – ๕ ดำเนินการขอ ๑ – ๒
๑๐
๒
๒๐

๕.๒
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๑๐
๕
๕๐

๕.๓
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๑๐
๕
๕๐

มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๖.๑
ดำเนินการขอ ๑ – ๕
ครบ ๕ ขอ
๕
๕
๒๕

๖.๒
๕ ขอ
ครบ ๕ ขอ
๑๕
๕
๗๕

รวม ๑๖๖
๗๘๔.๒๐
คะแนนเฉลี่ย (๗๘๔.๒๐ ÷ ๑๖๖ = ๔.๗๒ ระดับคุณภาพ ดีมาก
๖๘ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set)
ประกอบรายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ยศ.ทอ.
ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ปงบประมาณ

ลำดับ

ขอมูลพื้นฐาน

๑.
๒.

จำนวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำป
จำนวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจำปท่บี รรลุ
เปาหมาย
จำนวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด
จำนวนผูเรียนทั้งหมด
จำนวนผูเรียนที่ถูกใหออก/ลาออก ระหวางการศึกษา
จำนวนผูเรียนที่สำเร็จการศึกษา
จำนวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สำเร็จ
การศึกษาในรอบ ๓ ปที่ผานมา ไดรับรางวัลประกาศ
เกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาติ
จำนวนบุคลากรทั้งหมด (ทุกระดับ : ไมรวมผูเรียน)
จำนวนพนักงานราชการ
จำนวนอาจารยทั้งหมด
จำนวนอาจารยที่ลาศึกษาตอ
จำนวนอาจารย คุณวุฒิปริญญาตรี
จำนวนอาจารย คุณวุฒิปริญญาโท
จำนวนอาจารย คุณวุฒิปริญญาเอก
จำนวนผลงานวิจัยของคณาจารย
จำนวนผลงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เผยแพร
งบประมาณที่ขอตั้ง
งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
งบดำเนินการทั้งหมด
งบดำเนินการจัดการศึกษา
งบประมาณวัสดุฝก/อุปกรณการฝก
คาใชจายทั้งหมด (ไมรวมเงินเดือน)
สงคืน
เงินเหลือจายสุทธิ
คาใชจายตอหัวของผูสำเร็จการศึกษา
(อัตรา : หัว : ป)
งบประมาณดูงานตางประเทศระยะไกล
งบประมาณดูงานตางประเทศระยะใกล

๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.

๒๕๖๑

๒๕๖๒

๒๕๖๓

๑
๑

๑
๑

๑
๑

๑
๘๑
๘๑
-

๑
๘๓
๘๓
-

๑
๘๐
๘๐
-

๖๙
๖๘
๖๑
๔
๔
๔
๒๔
๒๗
๒๓
๒
๑
๓
๖
๘
๑๗
๑๙
๑๓
๒
๒
๒
๕
๙๒
๙๗
๙๗
๕,๘๕๐,๖๕๐
๕,๗๙๓,๘๕๐
๖,๒๖๒,๖๖๕
๕,๘๕๐,๖๕๐
๕,๗๙๓,๘๕๐
๖,๒๖๒,๖๖๕
๔,๒๕๓,๓๓๗.๖๐ ๔,๒๕๘,๒๔๙.๕๘ ๔,๕๕๙,๔๖๕
๑,๒๐๖,๔๐๐
๑,๑๔๙,๖๐๐
๑,๓๒๓,๒๐๐
๓๙๐,๗๕๐
๓๘๖,๐๐๐
๓๘๐,๐๐๐
๕,๘๕๐,๔๘๗.๖๐ ๕,๗๙๓,๘๔๙.๕๘ ๕,๙๐๓,๔๒๖.๑๘
๓๕๙,๒๓๘
๑๖๒.๔๐
๐.๔๒
๐.๘๒
๔๘๗,๐๖๐
๔๙๐,๖๗๓
๕๑๐,๗๑๕
-

๑๒,๑๑๐,๑๕๐
๑,๔๓๖,๒๗๐

๖๙ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

-

๓. ตารางแสดงแหลง/ เอกสารอางอิงในการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้/
มาตรฐาน
ชื่อเอกสาร
หมายเลข
เอกสาร
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูสำเร็จการศึกษา
๑.๑.๑.๑ - ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการวัดและ
ตัวบงชี้ ๑.๑
ประเมินผลการศึกษาของ วทอ.ฯ พ.ศ.
๒๕๕๘
๑.๑.๑.๒ - คำสั่ง ทอ.ที่ ๑๗๐๒/๖๒ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒
เรื่อง เปดการศึกษา ใหขาราชการ และ
บุคคลภายนอก ทอ.เขารับการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๔
๑.๑.๑.๓ - รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่
๕๔ (ลับ)
๑.๑.๑.๔ - รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่
๕๓ (ลับ)
๑.๑.๑.๕ - รายงานผลการศึกษาของ นศ.วทอ.รุนที่
๕๒ (ลับ)
๑.๑.๓.๑ - รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒
ตัวบงชี้ ๑.๓
เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๑.๓.๒ - รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒
เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒
๑.๑.๓.๓ - รายงานผลการประเมินตนเอง รอบ ๑๒
เดือน ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๑
๑.๑.๔.๑ - แผนการติดตามคุณภาพผูสำเร็จการศึกษา
ตัวบงชี้ ๑.๔
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๑.๑.๔.๒ - คูมือมาตรฐานงาน วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
๑.๑.๔.๓ - หนังสือประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๓
๑.๑.๔.๔ - แบบประเมินความพึงพอใจสำหรับ
ผูบังคับบัญชาของผูสำเร็จการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๓
๑.๑.๔.๕ - รายงานการประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๓
๑.๑.๔.๖ - รายงานการประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๒

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ

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

๗๐ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐาน

ตัวบงชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๑.๑.๔.๗ - รายงานการประเมินติดตามผลผูสำเร็จ
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุนที่ ๕๑

มาตรฐานที่ ๒ การวิจัยและ/หรือผลงานทางวิชาการ
๒.๒.๑.๑ - คูมือเอกสารวิจัย วทอ.ฯ
ตัวบงชี้ ๒.๑
๒.๒.๑.๒ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๗ ลง ๑๕ พ.ย.
๖๒ เรื่อง แตงตั้ง คณก.เอกสารวิจัย วทอ.
ยศ.ทอ.ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒.๑.๓ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑ ลง ๘ ม.ค.๖๓
เรื่อง แตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบเอกสาร
วิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔ ประจำป
การศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒.๑.๔ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๙ ลง ๖ มี.ค.๖๓
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินและ
เจาหนาที่รับผิดชอบการแถลงผลงาน
เอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔
ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓
๒.๒.๑.๕ - ฐานขอมูลเอกสารวิจัยของ นศ.วทอ.
๒.๒.๑.๖ - ระเบียบ วทอ.ฯ วาดวยการคัดเลือก
เอกสารวิจัยดีเดนของ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๑
๒.๒.๑.๗ - รายงานผลการคัดเลือกเอกสารวิจัยดีเดน
ของ นศ.วทอ.รุนที่ ๕๔
๒.๒.๒.๑ - หนังสือสงผลงานเอกสารวิจัยของ
นศ.วทอ.ฯ ไปหองสมุด ทอ.
๒.๒.๒.๒ - วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒
ตัวบงชี้ ๒.๒
กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒
๒.๒.๒.๓ - วารสารนภยาธิปตย ปที่ ๔ ฉบับที่ ๑
มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๓
๒.๒.๒.๔ - เอกสารประกอบการศึกษา เรื่อง ความ
ทาทายนวัตกรรมและเทคโนโลยีกับความ
มั่นคงของชาติ โดย น.อ.หญิง วชิราภรณ
เชาวนศิริ

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง
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

๗๑ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตัวบงชี้/
มาตรฐาน
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
มาตรฐานที่ ๓ การบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๓.๑
๓.๓.๑.๑ - แผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔)
๓.๓.๑.๒ - แผนปฏิบัติราชการ วทอ.ฯ พ.ศ.๒๕๖๓
๓.๓.๑.๓ - ยุทธศาสตร ทอ. ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ ๒๕๘๐)
๓.๓.๑.๔ - นโยบายการศึกษาของ ทอ.
๓.๓.๑.๕ - แผนพัฒนาการศึกษาของ ทอ. (พ.ศ.
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)
๓.๓.๑.๖ - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๖)
๓.๓.๑.๗ - รายงานการประชุมประจำเดือน วทอ.ฯ
ตัวบงชี้ ๓.๒
๓.๓.๒.๑ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๖/๖๑ ลง ๒๘
ก.ย.๖๑ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรการทัพอากาศ
๓.๓.๒.๒ - สรุปผลสั่งการ ผบ.วทอ.ยศ.ทอ.ในที่
ประชุมหารือขอราชการของ วทอ.ฯ
๓.๓.๒.๓ - หนังสือเชิญประชุม วทอ.ฯ
ตัวบงชี้ ๓.๓
๓.๓.๓.๑ - แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร วทอ.ฯ (ต.ค.๖๑ - มี.ค.
๖๒)
๓.๓.๓.๒ - แบบประเมินการปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่ของผูบริหาร วทอ.ฯ (เม.ย. - ก.ย.
๖๒)
ตัวบงชี้ ๓.๔
๓.๓.๔.๑ - ระบบอีเลิรนนิง และ ระบบดาตาแชรริง
๓.๓.๔.๒ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๕ ลง ๑ พ.ย.
๖๒ เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร วทอ.ฯ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๔.๓ - ภาพแสดงขอมูลในระบบอีเลิรนนิง ที่
ปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ
๓.๓.๔.๔ - แผนผังการเชื่อมโยงกันเปนเครือขายของ
สถาบัน
๓.๓.๔.๕ - แบบประเมินการรักษาความปลอดภัย
และการบริหารความเสี่ยง ICT

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง
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
Data Sharing วทอ.ฯ

๗๒ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐาน

ตัวบงชี้ ๓.๕

ตัวบงชี้ ๓.๖

ตัวบงชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๓.๓.๔.๖ - การประเมินประสิทธิภาพการใชงาน
ระบบอีเลิรนนิง
๓.๓.๕.๑ - แผนดำเนินงานขับเคลื่อน วทอ.ฯ ใหเปน
องคการแหงการเรียนรู ประจำป
งบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๕.๒ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๑ ลง ๒๑ ต.ค.
๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ วทอ.ฯ
๓.๓.๕.๓ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๔๐ ลง ๒๘ พ.ย.
๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะทำงานชุมชนนัก
ปฏิบัติ วทอ.ฯ
๓.๓.๕.๔ - ขอเชิญประชุม คณอก.การจัดการความรู
วทอ.ยศ.ทอ.และคณะทำงานชุมชนนัก
ปฏิบัติ วทอ.ฯ ครั้ง ๑/๖๓
๓.๓.๕.๕ - ตัวอยางหนาเว็บไซตที่รวบรวม KM วทอ.ฯ
๓.๓.๕.๖ - สรุปผลการประชุม คณอก.การจัดการ
ความรู วทอ.ฯ และคณะทำงานชุมชน
นักปฏิบัติ วทอ.ฯ ครั้ง ๑/๖๓
๓.๓.๖.๑ - แผนบริหารความเสี่ยง วทอ.ฯ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๖.๒ - รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
วทอ. ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๖.๓ - การระบุแลวิเคราะหความเสี่ยง,
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการ
ความเสี่ยง วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๓.๓.๖.๔ - รายงานการติดตามผลการบริหารความ
เสี่ยง วทอ.ฯ
๓.๓.๖.๕ - สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
๓.๓.๖.๖ - คูมือการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน วทอ.ฯ

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง
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

๗๓ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

ตัวบงชี้/
มาตรฐาน
หมายเลข
เอกสาร
มาตรฐานที่ ๔ การบริหารและพัฒนาหลักสูตร
ตัวบงชี้ ๔.๑

๔.๔.๑.๑
๔.๔.๑.๒
๔.๔.๑.๓
๔.๔.๑.๔

ตัวบงชี้ ๔.๒

๔.๔.๒.๑

๔.๔.๒.๒
๔.๔.๒.๓
๔.๔.๒.๔
๔.๔.๒.๕
๔.๔.๒.๖
ตัวบงชี้ ๔.๓

๔.๔.๓.๑
๔.๔.๓.๒

ตัวบงชี้ ๔.๔
ตัวบงชี้ ๔.๕

๔.๔.๔.๑
๔.๔.๔.๒
๔.๔.๕.๑

ตัวบงชี้ ๔.๖

๔.๔.๕.๒
๔.๔.๖.๑

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง

ชื่อเอกสาร

- หลักสูตรการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๑
- รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตร
การทัพอากาศ
- รายงานผลการประเมินภาพรวมการจัด
การศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศรุนที่ ๕๔
- รายงานการประชุม คณก.บริหารหลักสูตร
การทัพอากาศ (จบหลักสูตร)
- ขออนุมัติแตงตั้งผูบรรยาย ผูควบคุมการ
สัมมนาและการปฏิบัติกิจกรรมหลักสูตร
การทัพอากาศ รุนที่ ๕๔ ปการศึกษา
๒๕๖๓
- ฐานขอมูลประวัติผูบรรยาย
- แผนการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร
การทัพอากาศ รุนที่ ๕๔ ปการศึกษา
๒๕๖๓
- รายงานผลการประเมินการบรรยายหมวด
วิชาที่ ๑ - ๕
- ฐานขอมูลผลการประเมินผูบรรยาย
ปงบประมาณ ๒๕๖๓
- คำสั่ง วทอ.ยศ.ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๒๗ ลง ๑๘
ต.ค.๖๒ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการศึกษา
หลักสูตรการทัพอากาศ ปการศึกษา ๒๕๖๓
- แนวการบรรยาย
- รายงานการประเมินผลการจัดการเรียน
การสอนหมวดวิชาที่ ๑ – ๔
- บงการหมวดวิชาที่ ๑ – ๔
- บงการหมวดวิชาที่ ๕
- แบบประเมินการสัมมนา/ แถลงผล/
การดูงานและศึกษาภูมิประเทศ
- ขั้นตอนการวัดและประเมินผล
- แผนความตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ปงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน นกบ.ผธก.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
Data Sharing วทอ.ฯ
Data Sharing วทอ.ฯ
ผธก.วทอ.ฯ

๗๔ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐาน
ตัวบงชี้ ๔.๗

ตัวบงชี้ ๔.๘

ตัวบงชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๔.๔.๗.๑ - รายงานผลการประเมินการดูงานและ
ศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ
(ที่เกี่ยวกับการสงเสริมการปฏิบัติงานที่ใช
เครือขายเปนศูนยกลาง และความรูพื้นฐาน
ในการปฏิบัติงานรวมในประชาคมอาเซียน)
๔.๔.๘.๑ - รายงานผลการประเมินการดูงานและ
ศึกษาภูมิประเทศ และกิจกรรมตาง ๆ
(ที่เกี่ยวกับการเสริมสรางคานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ)

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง
Data Sharing วทอ.ฯ

Data Sharing วทอ.ฯ

มาตรฐานที่ ๕ การฝกทักษะตามเอกลักษณของสถานศึกษา
ตัวบงชี้ ๕.๑

- บงการพิเศษ การฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๑.๒ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๑๗ ลง ๒๓ ก.ค.
๖๓ เรื่อง แตงตั้งผูรับผิดชอบการฝกการ
บริหารสถานการณวิกฤติในระดับ
ยุทธศาสตร ปการศึกษา ๒๕๖๓
๕.๕.๑.๓ - คูม ือการฝก Planner’s Handbook for
Operational Design Ver 1.0
๕.๕.๑.๔ - รายงานผลการประเมินการฝกการบริหาร
สถานการณวิกฤติในระดับยุทธศาสตร
๕.๕.๑.๕ - เอกสารประกอบการฝกสำหรับอาจารย
ตัวบงชี้ ๕.๒
๕.๕.๒.๑ - การประชุมการฝกการบริหารสถานการณ
วิกฤติในระดับยุทธศาสตร (กลุมควบคุมการ
ฝก/ กลุมสนับสนุนการฝก/ กลุมประเมินผล
การฝก/ กลุมประชาสัมพันธการฝก)
๕.๕.๒.๒ - After Action Review (SCM 2020)
ตัวบงชี้ ๕.๓
๕.๕.๓.๑ - หนังสือขอรับการสนับสนุนทรัพยากร
การฝก
มาตรฐานที่ ๖ การประกันและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ตัวบงชี้ ๖.๑

๕.๕.๑.๑

๖.๖.๑.๑
๖.๖.๑.๒

- คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษา ยศ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑
- คูมือประกันคุณภาพการศึกษา วทอ.ฯ
พ.ศ.๒๕๖๓

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

๗๕ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

มาตรฐาน

ตัวบงชี้ ๖.๒

ตัวบงชี้/
หมายเลข
ชื่อเอกสาร
เอกสาร
๖.๖.๑.๓ - คำสั่ง วทอ.ฯ (เฉพาะ) ที่ ๓๐ ลง ๒๑ ต.ค.
๖๒ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาปงบประมาณ ๒๕๖๓
๖.๖.๑.๔ - หนังสือเชิญประชุม คณก.ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ วทอ.ฯ
๖.๖.๑.๕ - รายงานผลการประชุม คณก.ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
๖.๖.๑.๖ - ตารางหนวยรับผิดชอบในการลงขอมูล
หลักฐานงานสวนที่รับผิดชอบ
๖.๖.๑.๗ - แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๒๓
๖.๖.๑.๘ - แผนการประชุมประกันคุณภาพการศึกษา
ของ วทอ.ฯ ปงบประมาณ ๒๕๖๓
๖.๖.๑.๙ - สรุปผลการประชุม คณก.ตรวจติดตาม
และประเมินคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ฯ
๖.๖.๒.๑ - รายงานการประเมินตนเองของ วทอ.ฯ
๖.๖.๒.๒ - รายงานผลการดำเนินการตาม
ขอเสนอแนะของ คณอก.ประกันคุณภาพ
การศึกษาของ ทอ. ปงบประมาณ ๒๕๖๒

สถานที่จัดเก็บ/
แหลงอางอิง
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

๗๖ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. แผนงานประกันคุณภาพการศึกษาของ วทอ.ยศ.ทอ.ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

๕. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
คำสั่ งวิ ทยาลั ย การทั พ อากาศ กรมยุท ธศึ ก ษาทหารอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๓๐ ลง ๒๑ ต.ค.๖๒ เรื่อ ง
แตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ ๒๕๖๓

๗๗ รายงานการประเมินตนเองของวิทยาลัยการทัพอากาศ ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓

